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1. WPROWADZENIE 
 

Przekazujemy Ci poradnik dla ucznia, który będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy 
z zakresu przeprowadzanie postępowania administracyjnego w I instancji. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, 
− cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy 

z poradnikiem, 
− materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania 

treści jednostki modułowej, 
− zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu 

potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności  
z zakresu tej jednostki modułowej, 

− literaturę uzupełniającą. 
W poradniku materiał nauczania został podzielony na pięć zasadniczych części, których 

zawartość umożliwi Ci stopniowe zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności 
związanych z zakresem tematycznym niniejszego poradnika. Kolejno zostały przedstawione 
zasady postępowania administracyjnego, przesłanki wyłączenia od udziału w postępowaniu 
administracyjnym organu administracyjnego, pracownika organu i członka organu 
kolegialnego, pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym i innych uczestników 
postępowania administracyjnego. Przedstawiono fazy tego postępowania, czynności 
proceduralne, problem dowodów oraz formy zakończenia postępowania administracyjnego. 
Omówiono także elementy decyzji administracyjnej. 

Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Na końcu 
każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją 
wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, to zawsze możesz 
wrócić do rozdziału Materiał nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły 
Ci kłopot. 

Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed 
zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem, a praktyczne zadania zawarte w testach 
pozwolą Ci łączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, przydatnymi 
w przyszłym życiu zawodowym. 
 Pamiętaj, że z uwagi na obszerność poruszanej tematyki nie wszystkie informacje Ci 
przydatne znalazły się w Poradniku, dlatego też korzystaj z Kodeksu postępowania 
administracyjnego, informacji zawartej w innych poradnikach i literatury uzupełniającej. 
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Schemat 1. Układ jednostek modułowych w module 343[01].Z1 „Podstawy prawne 

funkcjonowania administracji publicznej” 

343[01].Z1 
Podstawy prawne funkcjonowania 

administracji publicznej 

343[01].Z1.01 
Analizowanie wybranych zagadnień prawa 

materialnego 

343[01].Z1.03 
Przeprowadzanie postępowania 
administracyjnego w I instancji 

343[01].Z1.02 
Redagowanie projektów aktów 

normatywnych i administracyjnych 

343[01].Z1.04 
Przeprowadzanie postępowania 
egzekucyjnego w administracji  

343[01].Z1.05 
Przeprowadzanie postępowania 
odwoławczego i zażaleniowego 

343[01].Z1.06 
Stosowanie przepisów prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Przeprowadzanie 
postępowania administracyjnego w I instancji”, powinieneś umieć: 
− posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi, 
− rozróżniać prawo w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, 
− określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, 
− rozróżniać podstawowe pojęcia prawne, 
− korzystać z różnych źródeł prawa, 
− stosować technologię komputerową i informacyjną, 
− współpracować w grupie, 
− interpretować dane statystyczne, 
− klasyfikować formy działania administracji publicznej, 
− przedstawiać zakres obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, 
− oceniać sytuację prawną podmiotów stosunku cywilnoprawnego, 
− dostosowywać odpowiednią formę prawną do czynności prawnej, 
− rozwiązywać problemy w sposób twórczy. 
− korzystać z aktów prawa miejscowego, 
− odróżnia stosunek administracyjnoprawny od innych stosunków prawnych, 
− charakteryzować formy działania administracji samorządowej, 
− sporządza projekty aktów normatywnych, 
− sporządzać projekty aktów administracyjnego, 
− posługiwać się zasadami techniki prawodawczej, 
− oceniać zgodność sporządzonego aktu administracyjnego z przepisami prawa. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić zasady postępowania administracyjnego, 
− określić sytuacje wyłączenia organu lub jego pracownika od udziału w postępowaniu 

administracyjnym, 
− ocenić zdolność procesową strony od udziału w postępowaniu administracyjnym, 
− sporządzić protokoły, adnotacje, 
− określić procedury doręczania pism administracyjnych, 
− sporządzić wezwanie na rozprawę administracyjną, 
− przeprowadzić postępowanie dowodowe, 
− ustalić terminy rozpatrzenia spraw administracyjnych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 

 
4.1. Zasady postępowania administracyjnego 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Zasady ogólne postępowania administracyjnego są określone w rozdziale drugim 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Przez zasady postępowania administracyjnego rozumie się określone normy ogólne, 
ustalające obowiązujące prawne dyrektywy postępowania dla szerokiego kręgu adresatów 
objętych działaniem danej zasady.  

Wyodrębnienie i nadanie określonym normom ogólnym waloru zasad postępowania 
administracyjnego pozwala uwypuklić przewodnie idee leżące u podstaw procedury 
administracyjnej. Ich znaczenie praktyczne polega na tym, że wskazuje on kierunki dalszej 
działalności prawotwórczej i  wpływają na kształtowanie treści wydawanych pod ich rządami 
aktów prawnych, które powinny być zgodne z wyrażanymi w nich ideami. Spełniają one 
zatem podstawowe  funkcje wytycznych legislacyjnych, przyczyniając się do ogólnej 
wewnętrznej zwartości stanowionych aktów prawnych. Zasady wyrażają również istotny 
wpływ na praktyczną działalność organów administracji państwowej i gospodarczej, 
zobowiązując je do stworzenia materialnych warunków ich realizacji. Spełniają więc funkcję 
dyrektyw kształtujących działalność organów władzy i administracji w sferach przez nie 
wskazanych. 

Odgrywają również doniosłą rolę przy stosowaniu norm prawa administracyjnego, 
dostarczając przesłanek ocennych do ich interpretacji. W ten sposób wypełniają również 
funkcje wskazówek interpretacyjnych, którymi należy się kierować przy ich stosowaniu. 

Z ogólnej charakterystyki postępowania administracyjnego wynika, że nie może ona 
opierać się na jakiejś tylko jednej zasadzie, ale musi ich być co najmniej kilka. 

Zasady te obowiązują we wszystkich fazach postępowania i we wszystkich jego 
instancjach. Naruszenie przez organy administracyjne tych zasad w połączeniu z naruszeniem 
konkretnego przepisu kodeksu prawa administracyjnego zawsze skutkuje wadliwością decyzji 
administracyjnej. 

Kodeks postępowania administracyjnego, wysuwając zasady ogólne na czoło części 
ogólnej, zaakcentował ich miejsce i rolę w systemie postępowania administracyjnego. 
Podkreślić należy, że są to zasady obejmujące całokształt przepisów kodeksu i przepisów 
znajdujących się poza kodeksem oraz że nie są to wszystkie zasady postępowania 
administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego wymieniając zasady, określa ich 
treść, ale nie nadaje im odrębnych charakterem norm. Normy te określiła doktryna prawna. 
Najczęściej przyjmuje się następujący katalog zasad ogólnych:  
– zasada praworządności, 
– zasada uwzględnienia  z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, 
– zasada prawdy obiektywnej, 
– zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, 
– zasada informowania stron o ich prawach i obowiązkach, 
– zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, 
– zasada przekonywania stron, 
– zasada szybkości, wnikliwości i prostoty postępowania, 
– zasada ugodowego załatwiania spraw, 
– zasada pisemności, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
8 

– zasada dwuinstancyjności, 
– zasada trwałości decyzji administracyjnej, 
– zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych. 

Prócz tych zasad ogólnych, obowiązujących w całym postępowaniu administracyjnym, 
w Kodeksie postępowania administracyjnego występują również zasady szczegółowe, 
odnoszące się do pewnych fragmentów postępowania. Są to: 
– zasada względnej jasności postępowania,  
– zasada ograniczonej formalności, 
– zasada odrębności postępowania administracyjnego, 
– zasada swobodnej oceny dorobków. 

Poniżej omówione zostały niektóre najważniejsze zdaniem autorów zasady. 
Zasada praworządności polega na tym, że organy administracji publicznej obowiązane 

są działać na podstawie przepisów prawa i zgodnie z prawem. Działanie na podstawie prawa  
oznacza przestrzeganie prawa administracyjnego materialnego i procesowego, a także 
obowiązku czuwania nad przestrzeganiem praworządności przez uczestników postępowania. 

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu stron zmierza do 
podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes 
społeczny, z drugiej zaś nie wolno mu dopuścić do naruszenia własnego interesu uczestnika 
postępowania. Przez słuszny interes możemy rozumieć taki interes, który nie pozostaje 
w kolizji z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 

Zasada prawdy obiektywnej polega na zobowiązaniu organów wydających decyzję do 
dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na 
podstawie którego zostaje wydana decyzja. 

Zasada pogłębiania zaufania do organów państwa zobowiązuje organy administracji 
do prowadzenia postępowania i rozstrzygania sprawy praworządnie i sprawiedliwie. Tylko 
postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak 
prowadzonego mogą wzbudzić zaufanie obywateli do organów administracji. 

Zasada informowania stron oznacza, że organy administracji są zobowiązane do 
udzielenia pełnej informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych stron postępowania. 
W ten sposób organy administracji czuwają nad tym, by strony i uczestnicy nie ponieśli 
szkody z powodu nieznajomości prawa.  

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu oznacza, że postępowanie 
administracyjne toczy się przy aktywnym udziale zainteresowanych stron, które przed 
wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się w sprawach zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zasada przekonywania stron oznacza, że organy prowadzące postępowanie mają 
obowiązek wyjaśnienia i uzasadniania stronom przesłanek i motywów, jakimi się kierują przy 
załatwianiu spraw i podejmowaniu decyzji. Realizacja powyższej zasady, może doprowadzić 
do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. 

Zasada szybkości, wnikliwości i prostoty postępowania  nakazuje organom 
administracji publicznej działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi 
środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy. Sprawność działania jest podstawą każdego 
zorganizowanego działania.  

Zasada ugodowego załatwiania spraw oznacza obowiązek organu administracji do 
podejmowania czynności nakłaniających strony do zawarcia ugody. Czynnościami takimi jest 
poinformowanie stron o możliwości zawarcia ugody. Uczestnictwo organu administracyjnego 
w zawarciu ugody polega na kontroli prawidłowości jej zawarcia i zatwierdzeniu. 

Zasada dwuinstancyjności oznacza, że od decyzji wydanych przez organ administracji 
przysługuje możliwość odwołania się do organu wyższego stopnia. Weryfikacja rozstrzygnięć 
administracyjnych w administracyjnym toku instancji następuje wyłącznie na skutek 
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wniesienia przez strony środka prawnego (odwołania). Organy drugiej instancji nie mogą 
działać z urzędu. 

Zasada trwałości decyzji  administracyjnej oznacza, że decyzje, niepodlegające 
odwołaniu w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych 
decyzji, a także stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania, mogą nastąpić 
tylko w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

Zasada ugodowego załatwiania spraw wprowadza instytucję ugody administracyjnej. 
Na organ administracji nakłada obowiązek podejmowania czynności nakłaniających strony do 
zawarcia ugody. 

Zasada czynnego udziału stron na istotny wpływ na umocnienie się pozycji strony 
w postępowaniu, zapewniając jednocześnie możliwość czuwania nad swoimi prawami 
i interesami. Zasada ta nakłada na organ administracji obowiązek zapewnienia stronom 
udziału w każdej fazie postępowania i umożliwia stronom wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych polega na możliwości 
zaskarżania decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności 
z prawem. Ma ogromne znaczenie dla zapewnienia gwarancji praworządności działań 
organów administracji. 

Pozostałe zasady wyszczególnione w zaprezentowanym wyżej katalogu mają charakter 
pomocniczy. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakim akcie prawnym określone zostały zasady postępowania administracyjnego? 
2. Jakim celom służą normy prawa formalnego? 
3. Jakie są cechy norm prawa formalnego? 
4. Jaki jest zakres obowiązywania k.p.a.? 
5. Na czym polega zasada praworządności? 
6. Czy z zasad ogólnych k.p.a. wynika domniemanie powszechnej znajomości prawa? 
7. Na czym polega zasada prawdy obiektywnej? 
8. Na czym polega zasada dwuinstancyjności?  
9. Na czym polega zasada trwałości decyzji administracyjnej? 
10. Jakie przesłanki dają możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnej do sądu? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

W Kodeksie postępowania administracyjnego zawarte są następujące przepisy: 
a) „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo 

kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek” (art. 28 
k.p.a.). 

b) „Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 
osobistego działania” (art. 32 k.p.a.). 

c) „Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach stron” (art. 31 § 3 k.p.a.). 
d) „O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. 

organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny 
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.” (art. 36 § 1 k.p.a.). 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
10 

e) „O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. 
Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie” (art. 59 § 1 k.p.a.). 

 

Scharakteryzuj zawarte w nich prawa podmiotowe. 
Przepis Wyrazy świadczące o prawie 

podmiotowym 
Kogo i do czego one upoważniają 

a)   
b)   
c)   
d)   
e)   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie treść ćwiczenia, 
2) scharakteryzować zawarte w przepisach prawa podmiotowe, 
3) uzupełnić tabelę zgodnie z poleceniem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– wybrane źródła prawa, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Odpowiedz na pytania. 
1) Na podstawie której zasady organ administracji publicznej ma obowiązek czuwania nad 

tym, aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa? 
…………………………………………………………………………………………………. 
2) Przy spełnieniu jakiego warunku strony o spornych interesach uczestniczące 

w postępowaniu mogą zawrzeć ugodę? ……………………...…………………….............. 
………………………………………………………………………………………………. 

3) Czy organ administracji może podjąć decyzję administracyjną bez udziału stron? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować treść pytań, 
2) zapoznać się z k.p.a.. 
3) wpisać odpowiedź na zadane pytania w miejsca zaznaczone w ćwiczeniu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:         Tak      Nie 
1) określić, co to jest zasada postępowania administracyjnego? 
2) określić, jakim celom służą normy prawa formalnego? 
3) określić, w jakim akcie prawnym określone zostały zasady postępowania 

administracyjnego? 
4) określić zakres obowiązywania k.p.a.? 
5) określić znaczenie zasady prawdy obiektywnej? 
6) określić znaczenie zasady praworządności? 
7) określić, na czym polega trwałość decyzji administacyjnej? 
8) określić, jakie przesłanki dają możliwość zaskarżenia decyzji 

administracyjnej do sądu? 
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4.2. Przesłanki wyłączenia od udziału w postępowaniu 
administracyjnym organu administracyjnego, pracownika 
organu i członka organu kolegialnego 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Organy administracji publicznej i inne wykonujące zadania z zakresu administracji mają 
obowiązek przestrzegania swojej właściwości rzeczowej i miejscowej z urzędu. Jednakże 
pozytywne rozstrzygnięcie sprawy właściwości nie zawsze przesądzi o tym, że to właśnie ten 
organ sprawę rozpatrzy. Zachodzić bowiem mogą okoliczności uzasadniające wyłączenie 
organu od załatwienia sprawy. 

Wyłączenie organu oznacza wygaśnięcie jego właściwości do rozstrzygnięcia danej 
sprawy. 

Przesłankami wyłączenia organu administracji publicznej od załatwienia sprawy są 
charakter sprawy oraz określony krąg osób. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 25) 
stanowi, że organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy 
dotyczącej interesów majątkowych: 

1) kierownika organu tj. osoby wykonującej funkcje organu administracji publicznej lub 
osoby pełniącej funkcje przewodniczącego organu kolegialnego, 

2) osób pozostających z kierownikiem organu w stosunkach małżeńskich, 
pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia oraz opieki, przysposobienia 
i kurateli, 

3) pracowników organu podległych służbowo kierownikowi i upoważnionych przez 
niego do wydawania decyzji administracyjnych oraz osób związanych z takim 
pracownikiem stosunkiem określonym w pkt. 2, 

4) osoby zajmujące stanowisko kierownicze w organach bezpośrednio wyższego stopnia 
oraz osób pozostających z taką osobą w stosunku określonym w pkt. 2, 

W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia organ wyższego stopnia. 
Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:  
– w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia 

odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 
– w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie, 
– w stosunku do innych organów administracji publicznej – odpowiednie organy rządowe 

lub ministrowie, a w razie ich braku – organy państwa sprawujące nadzór nad ich 
działalnością, 

– w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiedni organ wyższego stopnia 
tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich 
działalnością. 

 
Kodeks rozróżnia wyłączenie organu od wyłączenia pracownika organu (art. 24). 

Pracownik organu podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, a nie – jak 
w przypadku organu od załatwiania spraw. Należy przez to rozumieć zakaz podejmowania 
przez wyłączonego pracownika czynności w tym postępowaniu, mogących mieć wpływ na 
wynik sprawy. 
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu 
w sprawie:  

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawa, że wynik 
sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 

2) swego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 
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3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, 

albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt. 2 i 3, 
5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, 
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie 

administracyjne lub karne, 
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej. 
Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze 

względu na interes społeczny lub ważny interes stron. 
W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza innego 
pracownika do prowadzenia sprawy. 

Członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach, w których podlega 
wyłączeniu pracownik organu administracji publicznej (przypadki omówione wyżej). 

Jeżeli wskutek wyłączenia członka organu kolegialnego, organ ten stał się niezdolny 
do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, to sprawę załatwia organ wyższego 
stopnia.  
 
4.2.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega wyłączenie pracownika organu z postępowania administracyjnego? 
2. Na czym polega wyłączenie organu z postępowania administracyjnego? 
3. Kto załatwia sprawę w przypadku wyłączenia pracownika organu z postępowania 

administracyjnego? 
4. Kto załatwia sprawę w przypadku wyłączenia organu z postępowania administracyjnego? 
5. W jakich okolicznościach następuje wyłączenie członka organu kolegialnego? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zdecyduj, która z wymienionych przesłanek powoduje wyłączenie pracownika 
administracji z udziału w postępowaniu, zaznaczając krzyżyk we właściwej kolumnie. 
 

Zdanie Tak 
 

Nie 
 

1. Jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym strony 
 

  

2. Jest sąsiadem strony 
 

  

3. Jest obcokrajowcem 
 

  

4. Był świadkiem lub biegłym w sprawie 
 

  

5. Pozostaje ze stroną w stosunku nadrzędności służbowej 
 

  

6. Nie posiada zdolności do czynności prawnej 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) wstawić krzyżyk w odpowiednią kolumnę tabeli.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Odpowiedz na pytanie i uzasadnij odpowiedź. 
Decyzję administracyjną dotyczącą przyznania dla Jana Kowalskiego publicznej działki 

pod budowę domu mieszkalnego wydał wójt gminy. Jan Kowalski jest pasierbem wójta. Czy 
decyzja została wydana zgodnie z przepisami k.p.a. o wyłączeniu (art. 24 k.p.a.).   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) wyszukać w podanych źródłach prawa przepisy dotyczące danej sytuacji, 
3) wpisać odpowiedź w miejsce kropek.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
                                                                Tak Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie wyłączenia pracownika i organu 

z postępowania administracyjnego? 
2) określić powody wyłączenia pracownika z postępowania  

administracyjnego? 
3) określić powody wyłączenia organu z postępowania  

administracyjnego? 
4) określić prawo podmiotowe dotyczące wyłączenia 

pracownika lub organu z postępowania administracyjnego? 
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4.3. Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 

osobistego dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny 
lub osobisty (art. 28 k.p.a.). 

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe 
i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej (np. szkoły podstawowe i gimnazja). Osoby fizyczne, 
będące stroną w postępowaniu administracyjnym, winne posiadać zdolność prawną i zdolność 
do czynności prawnych określoną zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Osoby fizyczne 
nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przed organami administracji 
publicznej przez swoich ustawowych przedstawicieli. Strona może działać również przez 
pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. 
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub do protokółu. W sprawach 
mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli 
pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości 
co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu określonym przez k.p.a. jest, by strony 
postępowania legitymowały się interesem prawnym uzasadniającym wszczęcie 
postępowania administracyjnego (zarówno wszczęcie z urzędu, jak i na wniosek 
zainteresowanego). Pojęcie strony jest ściśle związane z pojęciem adresata decyzji 
administracyjnej, albowiem adresat musi być stroną postępowania. Przepisy k.p.a. nie dają 
żadnych podstaw do ochrony interesów osób, które tylko pośrednio są zainteresowane 
wynikiem sprawy, natomiast nie legitymują się interesem prawnym wynikającym z przepisów 
prawa materialnego. 

Obok stron w postępowaniu administracyjnym i organu prowadzącego postępowanie 
wystąpić mogą uczestnicy na prawach strony. Uczestnicy nie są stronami w rozumieniu 
cytowanego art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż celem ich udziału nie jest 
ochrona ich interesu prawnego. Uczestniczą w postępowaniu ze względu na interes innych 
stron albo interes społeczny. 
Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować do organu 
administracyjnego z żądaniem: 

1) wszczęcia postępowania, 
2) dopuszczenie jej do udziału w rozpoczętym postępowaniu. 

Przesłankami uzasadniającymi występowanie organizacji społecznej z wymienionymi 
żądaniami są: 
− bezpośredni związek danej sprawy z celami statutowymi organizacji, 
− interes społeczny, który ma na celu realizować lub chronić organizacje społeczne przez 

swój udział w postępowaniu. 
Na prawach stron mogą wystąpić w postępowaniu administracyjnym również prokurator 
i Rzecznik Praw Obywatelskich. 
W związku z koniecznością zapewnienia organizacjom społecznym szerokiego udziału 
w postępowaniu administracyjnym – organ administracji publicznej, wszczynając 
postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, 
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jeśli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na 
swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes stron. 
Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach stron, może za 
zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie 
(opinie). 
Poza podmiotami oraz uczestnikami postępowania na prawach strony w postępowaniu mogą 
uczestniczyć także inne osoby, organizacje, instytucje itd., które biorą udział głównie 
w określonych stadiach postępowania wyjaśniającego. Należą do nich świadkowie, biegli, 
osoby posiadające przedmioty oględzin, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne itd. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Kto może być stroną postępowania administracyjnego? 
2. Czy do uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym konieczna jest zdolność do 

czynności prawnych? 
3. W jaki sposób mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym osoby 

nieposiadające zdolności do czynności prawnych? 
4. Na czym polegają uprawnienia organizacji społecznej do uczestnictwa w postępowaniu 

administracyjnym? 
5. W jakich fazach postępowania może uczestniczyć prokurator? 
6. Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym? 
7. Kto poza stronami może być uczestnikiem postępowania administracyjnego? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij zdania: 
1) Osoba prawna działa w postępowaniu administracyjnym przez ………………………… 
2) Stroną może być osoba, która ma w tym ………………………………………………… 
3) Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnej bierze udział 

w postępowaniu przez ……………………………………………………………………… 
4) Prokurator może się zwrócić do organu administracji o wszczęcie postępowania w celu 

…………………………………………………………… 
5) Organizacja społeczna uczestnicząca w postępowaniu ma prawa …………………………. 

………………………………………………………………………….. 
6) Organizacja społeczna może domagać się dopuszczenia do udziału w postępowaniu jeżeli 

jest to uzasadnione……………………………………………………………………….. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie treść polecenia, 
2) uzupełnić zdania w odpowiednich miejscach. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Odpowiedz na pytania na podstawie podanego przykładu: 

Syn prezydenta miasta bez porozumienia z ojcem złożył podanie o zmianę przeznaczenia 
gruntu i wydanie pozwolenia na budowę, bowiem postanowił nie użytkować tego gruntu 
rolniczo, a wybudować dom mieszkalny. 

a) Jaki organ będzie miejscowo właściwy dla rozpatrzenia podania? 
…………………………………………………………………………….……………… 
b) Kto zostanie wyłączony z udziału w postępowaniu? 

………………………………………………………………………………………… 
c) Jaka będzie podstawa wyłączenia? 

………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) przeanalizować treść Kodeksu postępowania administracyjnego, 
3) wpisać odpowiedzi w miejsca do tego wyznaczone. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
                                                                                Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować warunki, jakie trzeba spełnić, aby być stroną w postępowania? 
2) określić warunki przystępowania do postępowania administracyjnego 

organizacji społecznych? 
3) określić prawa i obowiązki prokuratora? 
4) jakie przesłanki uzasadniają występowanie organizacji społecznej 

w sprawie? 
5) w związku z prawami organizacji społecznych do występowania 
 w postępowaniu administracyjnym jakie obowiązki spoczywają 
 na organie administracji? 
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4.4. Fazy postępowania administracyjnego 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
W postępowaniu administracyjnym można wyróżnić trzy fazy: 

1) wszczęcie postępowania, 
2) postępowanie dowodowe, 
3) zakończenie postępowania. 

Ad.1. Pierwsza faza postępowania administracyjnego (wszczęcie postępowania) obejmuje 
następujące czynności organu administracji publicznej: 
– wniesienie żądania strony lub podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie 

postępowania z urzędu, 
– wstępną merytoryczną ocenę podania strony (żądanie) strony oraz ocenę formalną tego 

podania, 
– ocenę własnej zdolności do prowadzenia postępowania, 
– zawiadomienie osób będących stronami  o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze 

stron lub z urzędu.  
Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu 

(z inicjatywy samego organu), jak i na wniosek stron. Jeżeli o wszczęcie postępowania 
występują podmioty działające na prawach stron (np. organizacje społeczne), to wszczynana 
jest ona z urzędu. 

Organ administracji może ze względu na szczególnie ważny interes strony (np. 
w przypadku słusznego interesu osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej) wszcząć z urzędu 
postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Jednakże 
organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nie 
uzyskania zgody – postępowanie umorzyć. 

Brak zgody, nawet w okolicznościach, w których organ uważa za uzasadnione wszczęcie 
postępowania ze względu na szczególny interes strony, wyklucza możliwość jego podjęcia. 
Żądanie strony powinno czynić zadość  wymogom formalnym stawianym przez przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego, a więc powinno zawierać co najmniej  wskazanie 
osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymogom ustalonym 
w przepisach szczególnych. 

Po wpłynięciu sprawy (podania) organ administracyjny powinien ustalić kwestie wstępne: 
1) czy żądanie strony podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego; 
2) czy jest właściwy do rozpatrzenia sprawy; 
3) czy nie zachodzą powody wyłączenia pracownika lub całego organu od prowadzenia 

postępowania w danej sprawie; 
4) w jakim trybie i jakie dowody powinny być przeprowadzone dla wyjaśnienia 

całokształtu okoliczności sprawy i wydania rozstrzygnięcia; 
5) czy osoba wnosząca podanie może być stroną tego postępowania. 
Jeżeli wnoszący podanie nie może być stroną lub nie może działać w imieniu strony, to 

organ administracyjny nie uwzględni żądania co do wszczęcia postępowania. W takim 
wypadku organ powinien wydać decyzję odmowną. Od takiej decyzji przysługuje stronie 
odwołanie. 
Każdy organ powinien z urzędu przestrzegać swojej właściwości i czuwać nad tym w każdym 
stanie sprawy. 

Właściwość organu  jest jedną z koniecznych przesłanek jego legitymacji do podjęcia 
i prowadzenia postępowania w sprawie oraz wydanie w niej rozstrzygnięcia. Właściwość 
oznacza więc możliwość i zarazem obowiązek działania w danej sprawie. 
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Przepisy kodeksu rozróżniają: 
– właściwość rzeczową rozumianą jako zdolność organu do załatwienia spraw 

indywidualnych określonego rodzaju, 
– właściwość miejscową określającą granicę terytorialnego zasięgu kompetencji danego 

organu, 
K.p.a stanowi, że właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: 
1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia, 
2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca w którym zakład 

pracy jest, był lub ma być prowadzony, 
3) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku 

zamieszkania w kraju według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron. 
– właściwość instancyjna określa natomiast, który organ rzeczowo właściwy w danej 

sprawie jest uprawniony do rozstrzygnięcia w I instancji, a który w instancji odwoławczej. 
Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy 
w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać ją do organu właściwego, zawiadamiając o tym 
wnoszącego podanie. 

Na tle właściwości między organami mogą wyniknąć sprawy kompetencyjne. Spór 
pozytywny występuje wówczas, gdy dwa organy uważają się za właściwe do prowadzenia 
postępowania w sprawie. Spór negatywny – gdy żaden z organów nie uważa się za 
właściwy. 

Rozwiązanie sporów kompetencyjnych następuje zgodnie z art. 22 k.p.a. 
Po dokonaniu wstępnej oceny wniosku i uznaniu swojej właściwości, organ prowadzący 

postępowanie zawiadamia o wszczęciu postępowania wszystkie osoby będące stronami 
w sprawie. Decyduje on o sposobie przeprowadzenia dowodów, uwzględniając inicjatywę 
stron w tym względzie, udziela stosownych pouczeń i dokumentuje przebieg postępowania. 
Jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub wykonania czynności urzędowych – 
organ administracji publicznej wzywa zainteresowane osoby do udziału w podejmowaniu 
czynności i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście lub przez pełnomocnika.  
W wezwaniu należy wskazać: 

1) nazwę i adres organu wzywającego, 
2) imię i nazwisko wezwanego, 
3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany, 
4) czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może 

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie, 
5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika, 
6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu wzywającego, z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego. 

Ustalenie daty wszczęcia postępowania ma doniosłe znaczenie zarówno ze względu na to, 
że od tej daty rozpoczynają bieg terminy załatwienia sprawy, lecz także dlatego, że wszczęcie 
postępowania aktualizuje uprawnienia  wynikające z prawa stron do udziału w postępowaniu. 
Ad. 2. W drugiej fazie postępowania organ administracyjny określa zakres postępowania, 
decyduje o sposobie przeprowadzenia dowodów, analizując inicjatywę stron w tym 
względzie, udziela stosownych pouczeń i dokumentuje przebieg postępowania. 

Postępowanie dowodowe jest zasadniczym elementem postępowania administracyjnego. 
Jego celem jest ustalenie stanu faktycznego  sprawy Prawidłowe ustalenie faktów sprawy ma 
istotne znaczenie w procesie ustalenia przez organ administracyjny konsekwencji prawnych 
faktów uznanych za nieuzasadnione. 
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Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania 
świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Postępowanie dowodowe oparte jest na zasadzie 
„swobodnej oceny dowodów”. Szczególną formę gromadzenia i weryfikacji dowodów 
stanowi rozprawa. Organ administracji przeprowadza rozprawę, gdy zapewni to 
przyspieszenie lub uproszczenie postępowania bądź osiągnięcie celu wychowawczego albo 
gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi 
potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy 
udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. 
Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu 
administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. 
Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący 
albo wyznaczony człowiek organu kolegialnego. 

Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności 
postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność 
została w inny sposób utrwalona na piśmie. 
W szczególności sporządza się protokół z: 
1) przyjęcia wniesionego ustnie podania, 
2) przesłuchania strony, świadka i biegłego, 
3) oględzin i ekspertyz dokonanych przy udziale przedstawiciela organu administracji 

publicznej, 
4) rozprawy, 
5) ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia. 
Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności 
dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych 
czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. 
Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, 
które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby 
należy omówić w protokole. 
Ad. 3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) organ administracji 
przystępuje do rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji administracyjnej. Decyzja jest 
podstawową formą załatwienia sprawy administracyjnej. Decyzja powinna zawierać 
oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie stron, powołanie 
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jaki 
sposób przysługuje odwołanie, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
wydającego decyzję. 

Oprócz decyzji w toku postępowania administracyjnego organy administracji mogą 
wydawać postanowienie. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających 
w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy. 
Załatwienie sprawy może również nastąpić przez zawarcie między stronami ugody 
administracyjnej. 

Podstawową zasadą określoną w kodeksie postępowania administracyjnego jest 
obowiązkowe załatwienie sprawy bez żadnej zwłoki. W rozdziale 7 Kodeksu postępowania 
administracyjnego określone zostały terminy załatwienia spraw: 
– niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być  rozpatrzone w oparciu 

o dowody przedstawione przez strony łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub 
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed 
którym toczy się postępowanie, bądź możliwa do ustalenia na podstawie danych, którymi 
rozporządza ten organ; 
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– nie później niż w ciągu miesiąca powinny być załatwione sprawy wymagające 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego; 

– nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania powinny być 
załatwione sprawy szczególnie skomplikowane;  

– w ciągu miesiąca powinna być załatwiona sprawa w postępowaniu odwoławczym. 
O każdym przypadku niedotrzymania terminu – organ administracyjny obowiązany jest  
zawiadomić strony. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są przesłanki wszczęcia postępowania administracyjnego? 
2. Czy organ administracji może wszcząć postępowania z własnej inicjatywy? 
3. Jakie informacje powinno zawierać podanie o wszczęcie postępowania? 
4. Jakie działania podejmuje organ administracji w przypadku stwierdzenia braku 

właściwości do załatwienia sprawy? 
5. Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym? 
6. Kiedy organ administracyjny przeprowadza rozprawę? 
7. Kto prowadzi rozprawę? 
8. W jakich okolicznościach sporządza się protokoły? 
9. Jaka jest zawartość protokołu? 
10. Co to jest decyzja administracyjna? 
11. Jakie dane zawiera decyzja administracyjna? 
12. W jakich okolicznościach wydaje się postanowienie? 
13. Czym różni się postanowienie do decyzji? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
Wpisz w miejsce kropek odpowiedzi na pytania. 
Z których czynności organ administracji jest obowiązany sporządzić protokół? 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..………... 
…………………………………………………………………………………………….… 
Jakie dane musi zawierać protokół? 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………..…….… 
…………………………………………………………………………………………..……. 
Kto podpisuje protokół? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać dokładnie treść ćwiczenia, 
2) wpisać odpowiedzi w wyznaczone miejsce. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
Na podstawie art. 107 k.p.a. sporządź decyzję administracyjną dotyczącą rozebrania płotu na 
posesji Kowalskiego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) przeanalizować treść Kodeksu postępowania administracyjnego art. 104÷113, 
3) sporządzić decyzję. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
                                                                Tak      Nie 
Czy potrafisz: 
1) sporządzić protokół z przesłuchania? 
2)  ocenić przedłożone dowody? 
3)  określić kręgi osób, które nie mogą być świadkami w postępowaniu? 
4) sporządzić decyzję administracyjną? 
5) określić potrzebę przeprowadzenia oględzin? 
6) określić właściwość rzeczową organu administracji? 
7) odróżnić decyzję administracyjną od postanowienia? 
8) określić terminy załatwienia sprawy? 
9) sporządzić wezwanie na rozprawę? 
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4.5. Czynności proceduralne 
 
4.5.1. Materiał nauczania  
 

W każdej fazie postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania 
administracyjnego określa pewne czynności proceduralne podejmowane przez organ 
administracji publicznej prowadzącej to postępowanie. 

Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie stron lub z urzędu. Datą 
wszczęcia postępowania na żądanie strony jest data doręczenia żądania organowi 
administracyjnemu. O wszczęciu postępowania zarówno z urzędu jak i na żądanie jednej ze 
stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

Postępowanie administracyjne może by wszczęte na żądanie strony, a nie jakiejkolwiek 
osoby wnoszącej podanie o wszczęcie postępowania. Dlatego też organ, który podanie 
otrzymał, bada czy żądanie pochodzi od osoby będącej stroną w rozumieniu przepisów prawa 
administracyjnego.  

Podania (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) mogą być wnoszone pisemnie, 
telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do 
protokołu. 

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres 
i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 
Podanie winno być podpisane przez wnoszącego. Organ administracyjny obowiązany jest 
potwierdzić, na żądanie, wniesienie podania. 

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów – organ administracyjny wzywa wnoszącego do 
usunięcia braków w terminie siedmiu dni. Wezwanie winno zawierać pouczenie, iż 
nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.  

W określonych okolicznościach organ administracji publicznej jest zobowiązany 
przywrócić termin w razie jego uchybienia. Przywrócenie terminu jest obligatoryjne przy 
wystąpieniu łącznym następujących przesłanek: 
– uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego, 
– zainteresowany złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania 

przyczyn uchybienia, 
– zainteresowany dopełnił czynności, dla której był ten termin określony. 

Po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania organ administracji zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wstępnej merytorycznej i formalnej oceny, czy jest właściwy do 
rozpoznania sprawy oraz czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające wyłączenie organu od 
rozpoznania sprawy. 

W przypadku pozytywnej wstępnej oceny, wniosku organ prowadzący postępowanie 
zawiadamia wszystkie osoby będące stronami o wszczęciu postępowania. 

Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego obowiązkiem organu 
administracyjnego jest załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki tzn. najpóźniej w terminach 
określonych w ustawie. Terminy załatwienia sprawy, to okresy, w których sprawa powinna 
być rozstrzygnięta w formie decyzji. 

Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że 
1) niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu 

o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub 
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane z urzędu organowi, przed 
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 
rozporządza ten organ (art. 34 § 2 k.p.a.). 
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2) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
Z przepisu przytoczonego w pkt. 1 wynika, że w sprawach tam określonych organ winien 

wydać decyzję bez przechodzenia do drugiej fazy. 
Wszczęte postępowanie winno doprowadzić do ustalenia stanu faktycznego na podstawie 

przeprowadzonych dowodów. Dowód przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. 
O przeprowadzenie określonego dowodu rozstrzyga organ prowadzący postępowanie. 

 Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone na rozprawie lub poza rozprawą. 
Przeprowadzenie rozprawy jest obowiązkowe, gdy: 
1) zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, 
2) zapewni to osiągnięcie celu wychowawczego, 
3) wymaga tego przepis prawa. 

Rozprawa powinna być przeprowadzona, gdy: 
1) zachodzi potrzeba uzgodnienia stron, 
2) jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych. 

Przed rozprawą organ administracji publicznej podejmuje czynności niezbędne do jej 
przeprowadzenia w szczególności: 
1) wzywa strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów 

i do stawienia się na rozprawę, 
2) wzywa świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę, 
3) zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje 

społeczne i inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej 
podmiot. 
Wezwanie jest czynnością procesową, której treścią jest nakazanie osobom, do których 

wezwanie zostało skierowane, wzięcia udziału w podejmowaniu czynności procesowych albo 
złożenie wyjaśnień lub zeznań, pod rygorem zastosowania środków przymusu. Od wezwania 
należy odróżnić zawiadomienie, w którym organ administracji publicznej  informuje 
określone osoby o zamierzonych czynnościach. 

Wezwanie powinno odpowiadać wymogom określonym w k.p.a, tzn. powinno zawierać: 
1) dokładnie oznaczenie (nazwę) i adres organu wzywającego, 
2) imię i nazwisko oraz adres osoby wezwanej,, 
3) określenie sprawy administracyjnej, w której jest wezwana (w jakim charakterze – 

strony, świadka, biegłego itd.), 
4) sposób uczestnictwa (osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie), 
5) dzień, godzinę i miejsce stawienia wezwanego lub pełnomocnika osobiście, 
6) pouczenie o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania, 
7) podanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika organu wzywającego, 

który wezwanie podpisał. 
Pisemne wezwanie do udziału w rozprawie doręcza się minimum z siedmiodniowym 

wyprzedzeniem. 
Wezwania i inne pisma organ administracji doręcza, za pokwitowaniem, przez pocztę, 

przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy. 
Osobom fizycznym pismo doręcza się w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, a jednostkom 

organizacyjnym i organizacjom społecznym – w ich siedzibie, do rąk osób uprawnionych do 
odbioru pisma. 

W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu 
domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma 
adresatowi. 
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Odbierający pismo potwierdza  doręczenie pisma swym podpisem ze wskazaniem daty 
doręczenia. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia, doręczający 
sam potwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę 
braku podpisu. 

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ, to 
pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datę odmowy. Pismo wraz 
z adnotacją włącza się do akt sprawy. 

Postępowanie wyjaśniające może toczyć się w trybie rozprawy i poza rozprawą. Przepisy 
k.p.a. regulują jedynie tryb rozprawy postępowania wyjaśniającego. 

Rozprawa jest zabiegiem organizacyjnym umożliwiającym koncentrację postępowania 
administracyjnego w określonym miejscu i czasie. Rozprawa nie jest obligatoryjnym 
elementem postępowania administracyjnego jednakże obowiązek jej przeprowadzania 
przewidują przepisy k.p.a. Przeprowadzenie rozprawy jest obowiązkiem organu 
prowadzącego postępowanie wtedy, gdy: 
1) zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, 
2) zapewni to osiągnięcie celu wychowawczego, 
3) przeprowadzenia rozprawy wymaga przepis prawa, 
4) zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron, 
5) jest to potrzeba do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze 

oględzin. 
Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu, przed 

którym toczy się postępowanie. Nieobecność na rozprawie stron prawidłowo wezwanych nie 
stanowi przeszkody do jej prowadzenia. 

Wszczęte i prowadzone postępowanie może ulec zawieszeniu, gdy zachodzą zdarzenia 
prawne przejściowo uniemożliwiające prowadzenie postępowania i rozstrzygnięcie sprawy. 
Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne lub fakultatywne – na wniosek stron. 

Przepisy kodeksu przewidują także możliwość umorzenia postępowania 
administracyjnego. Podobnie jak w przypadku zawieszenia – umorzenie może być 
obligatoryjne lub fakultatywne. 

Organ administracyjny ma obowiązek umorzenia postępowania, gdy postępowanie stało 
się bezpodstawne. Umarzając postępowanie, organ administracyjny wydaje decyzję, która nie 
rozstrzyga sprawy co do istoty, a oznacza jedynie zakończenie sprawy w danej instancji. 

W każdym stadium postępowania organ administracji zobowiązany jest umożliwić 
stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Nie dotyczy to 
spraw objętych tajemnicą państwową. 

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego organ administracji przystępuje do 
rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości 
lub w części. W decyzji merytorycznej organ ustala zatem konsekwencje prawa materialnego 
w stosunku do strony postępowania. 

Załatwienie sprawy nastąpić może przez zawarcie między stronami ugody 
administracyjnej zatwierdzonej w formie postanowienia przez organ administracji. 

Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu wyższego szczebla. 
Wniesienie odwołania powoduje z reguły wstrzymanie wykonania wydanej decyzji 
i powtórne zbadanie sprawy. Strona wnosi odwołanie wtedy, gdy z jakichkolwiek przyczyn 
jest z decyzji niezadowolona, w szczególności gdy uważa, że decyzja narusza jej prawa. 

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi strona w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub 
doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu który wydał decyzję, do 
organu wyższego szczebla. 
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4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakim akcie prawnym określona jest procedura postępowania administracyjnego? 
2. Kto i w jakich okolicznościach wszczyna postępowania administracyjne? 
3. Na podstawie jakich dokumentów wszczyna się postępowanie administracyjne? 
4. Kto i w jakich okolicznościach określa konieczność przeprowadzenia rozprawy? 
5. Jakie czynności są niezbędne do przeprowadzenia rozprawy? 
6. Jakie informacje musi zawierać wezwanie na rozprawę? 
7. W jaki sposób doręcza się wezwania? 
8. Kto kieruje rozprawą? 
9. W jakich okolicznościach postępowanie może ulec zawieszeniu? 
10. W jakich okolicznościach umarza się postępowanie? 
11. O czym rozstrzyga decyzja administracyjna? 
12. Kiedy decyzja administracyjna jest ostateczna? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
Na podstawie art. 54 k.p.a. sporządź wezwanie na rozprawę. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) przeanalizować treść Kodeksu postępowania administracyjnego art. 54, 
3) sporządzić wezwanie na rozprawę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
Odpowiedz na pytania: 
1) W jaki sposób doręcza się pisma? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2) Kto jest upoważniony do odbierania pisma skierowanego do osoby prawnej? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3) Jakie czynności podejmuje doręczyciel w razie niemożności doręczenia pisma? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4) Czy wezwanie może być dokonane drogą telegraficzną lub telefoniczną? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5) Kto podpisuje wezwanie? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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6) Jakie okoliczności powodują umorzenie postępowania? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie stwierdzenia zawarte w zadaniu, 
2) wpisać w zaznaczone miejsca odpowiedzi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia, 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
                     Tak Nie 
Czy potrafisz: 
1) określić procedurę postępowania na podstawie przepisów k.p.a? 
2) określić czynności organu, jeżeli podanie nie spełnia wymogów  

przepisanych prawu? 
3) zidentyfikować przepisy dotyczące właściwości organu? 
4) określić przepisy dotyczące przeprowadzenia postępowania dowodowego? 
5) sporządzić wezwanie na rozprawę? 
6) zidentyfikować przepisy dotyczące zawieszenia postępowania? 
7) sporządzić postanowienie? 
8) rozróżnić uzasadnienie prawne od uzasadnienia faktycznego decyzji? 
9) określić, czym różni się umorzenie postępowania od zawieszenia 

postępowania i kiedy stosuje się te instytucje prawne? 
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4.6. Formy zakończenia postępowania administracyjnego 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

 Zakończenie postępowania administracyjnego w I–ej instancji następuje w postaci: 
1) rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy w całości lub części (poprzez wydanie decyzji); 
2) umorzenie postępowania w drodze decyzji; 
3) zawieszenie postępowania w drodze postanowienia; 
4) zatwierdzenie ugody zawartej przez strony przed organem prowadzącym postępowanie 

(zatwierdzenie następuje w formie postanowienia). 
Rozstrzygnięcie merytoryczne  następuje wtedy, gdy wyniki postępowania 

administracyjnego dostatecznie obrazują okoliczności faktyczne i aspekty prawne związane 
z żądaniami stron, lub z przesłankami, które legły u podstaw wszczęcia postępowania 
z urzędu. Regułą jest, że rozstrzygnięcie następuje w formie decyzji. Decyzja jest więc 
prawną formą wyniku postępowania administracyjnego, tak jak wyrok stanowi prawną formę 
wyniku postępowania, np. w procesie karnym. 

Jak wspomniano wyżej decyzja winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, 

które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu 
których innym uczestnikom odmówił wiarygodności. 

Uzasadnienie prawne decyzji powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej, 
z przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie decyzji administracyjnej powinno 
uwidaczniać dwa elementy: 
a) że dany organ jest kompetentny do wydania tej decyzji, tzn. że jest upoważniony do 

załatwienia sprawy zgodnie z właściwością rzeczową i właściwością miejscową, 
b) że w konkretnym przypadku decyzja administracyjna może być wydana, tzn. że dana 

sprawa może być załatwiona w drodze decyzji na podstawie konkretnych przepisów 
prawa materialnego administracyjnego. 
Decyzja administracyjna, która nie spełnia warunków określonych przepisami prawa, jest 

decyzją wadliwą. Może tu wystąpić wadliwość nieistotna i wadliwość istotna. 
Wadliwość nieistotna to wadliwość polegająca na tym, że warunki jej powstania zostały 

naruszone w sposób nieistotny, tzn. niemogący mieć wpływu na treść aktu. Wystarczy 
wówczas usunąć wady przez uzupełnienie lub sprostowanie (np. oczywistego błędu 
rachunkowego, brak pouczenia o środkach zaskarżenia decyzji). Sprostowania błędów 
i uzupełnienia decyzji dokonuje organ, który wydał decyzję dotkniętą wadą. 

Wadliwość istotna to wadliwość, mająca wpływ na ważność decyzji. Usunięcie wad 
istotnych następuje w trybie środków zaskarżenia (zwyczajnych i nadzwyczajnych) oraz 
środków nadzoru. W razie zaistnienia wadliwości istotnej możliwe jest wznowienie 
postępowania zakończonego ostateczną decyzją, uchylenie lub zmiana decyzji albo 
stwierdzenie nieważności decyzji. 

Decyzje organu I instancji są decyzjami ostatecznymi, jeżeli upłynął już termin do 
złożenia  odwołania i nie został przywrócony w powyższym trybie. 

Umorzenie postępowania kończy definitywnie postępowanie w danej instancji. Decyzję o 
umorzeniu postępowania organ administracji publicznej wydaje, gdy postępowanie 
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Organ administracji publicznej może 
umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest sprzeczna z interesem 
społecznym. 
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Czasem – choć nie zawsze – śmierć strony stanowi podstawę umorzenia. Decyzja 
umarzająca powinna spełniać wymagania co do formy, tak jak decyzja merytoryczna. 

Zawieszenie postępowania następuje w drodze postanowienia. Postanowienie 
o zawieszeniu postępowania jest czynnością powodującą wstrzymanie biegu terminów 
przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Możliwa jest tylko 
w przypadku zaistnienia przemijających przeszkód wyliczonych wyczerpująco w ustawie. 
Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne (w przypadkach wymienionych w art. 97 
Kodeksu postępowania administracyjnego) lub fakultatywne (w przypadkach wymienionych 
w art. 98 kodeksu postępowania administracyjnego). 

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy k.p.a. tak 
stanowi. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, 
a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. 

Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie: 
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony 

do udziału w sprawie nie jest możliwe, 
2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, 
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do 

czynności prawnych, 
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 
 

Organ administracji może zawiesić postępowanie (zawieszenie fakultatywne), jeżeli 
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się 
temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.  

Zawieszenie postępowania (fakultatywnego) może nastąpić tylko na wniosek strony, gdy 
wystąpią przyczyny uzasadniające zawieszenia postępowania, organ podejmuje to 
postępowanie z urzędu lub na wniosek stron. 

Podjęcie postępowania zawieszonego na wniosek strony może nastąpić tylko na wniosek 
strony, w nieprzekraczalnym terminie trzech lat. 

Upłynięcie trzyletniego terminu powoduje ustanie z mocy prawa stosunku procesowego 
między stroną a organem prowadzącym postępowanie, a sprawa administracyjna będąca 
przedmiotem postępowania przestaje istnieć. 

Ugoda jest porozumieniem stron zawartym przed organem administracji przed którym 
toczy się postępowanie i dotyczy kwestii spornych dotyczących istoty toczącej się sprawy. 
Ugoda odbywa się pod kontrolą organu i jest ona możliwa, jeżeli przemawia za tym charakter 
sprawy, jeżeli przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie 
sprzeciwia się temu przepis prawa. Ugoda może dotyczyć całości lub  części sprawy. W tym 
drugim przypadku co do pozostałych kwestii jest podejmowana decyzja częściowa, 
zawierająca rozstrzygnięcie uwzględniające fakt istnienia zatwierdzonej ugody. Ugoda 
zatwierdzona wywołuje takie same skutki prawne jak decyzja i gdy postanowienie 
o zatwierdzeniu ugody stanie się ostateczne – podlega wykonaniu. Egzekucja odbywa się 
w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. 

Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać: oznaczenie organu, 
przed którym została zawarta, datę sporządzenia, oznaczenie stron, przedmiot i treść ugody, 
wzmiankę o jej odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron oraz podpisy pracownika 
upoważnionego do sporządzania ugody. 

Organ administracji odmawia zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa 
nieuwzględniającej stanowiska organu administracyjnego albo naruszającej interes społeczny 
bądź słuszny interes stron. 
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4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Kiedy i w jakiej formie następuje rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy? 
2. W jakich okolicznościach następuje umorzenie postępowania? 
3. Jakie elementy zawiera ugoda? 
4. Kiedy wszczęte postępowanie ulega zawieszeniu? 
5. Kto i w jakiej formie zatwierdza ugodę zawartą przez strony? 
6. Jakie merytoryczne elementy zawiera decyzja administracyjna? 
7. Co oznacza stwierdzenie, że postępowania stało się bezprzedmiotowe? 
8. W jakich okolicznościach organ administracji odmawia zatwierdzenia ugody? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie art. 124 k.p.a. sporządź postanowienie dotyczące konieczności 
przedstawienia dodatkowych dowodów. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie treść ćwiczenia, 
2) przeanalizować art. 124 k.p.a, 
3) sporządzić postanowienie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego,  
– Komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia 
 
Ćwiczenie 2 
Na podstawie art. 127÷140 k.p.a. sporządź odwołanie od decyzji organu I instancji 
w dowolnej sprawie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie treść ćwiczenia, 
2) przeanalizować art. 127÷140 k.p.a., 
3) sporządzić odwołanie od decyzji organu I instancji w dowolnej sprawie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
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4.6.4 Sprawdzian postępów 
                              Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) rozróżnić odwołanie od zażalenia? 
2) określić moc prawną ugody administracyjnej? 
3) określić organ odwoławczy od decyzji administracyjnej? 
4) sporządzić odwołanie od decyzji administracyjnej?  
5) określić organ odwoławczy od postanowienia? 
6) sporządzić zażalenie na postanowienie? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
  
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test pisemny zawiera 20 zadań i sprawdza Twoje wiadomości z zakresu 

przeprowadzania postępowania administracyjnego w I instancji. Udzielaj odpowiedzi 
tylko na załączonej karcie odpowiedzi. Wskaż tylko jedną odpowiedź prawidłową. 
W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zaznaczyć odpowiedź prawidłową. 

5. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
6. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego 

rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
7. Na rozwiązanie testu pisemnego masz 40 minut. 
 
 
Zestaw zadań testowych 
 
1. Kodeks postępowania administracyjnego nie obejmuje postępowania przed: 

a) organami administracji publicznej, 
b) innymi organami państwowymi, 
c) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego a jednostkami administracji rządowej, 
d) w sprawach karnych skarbowych. 
 

2. Do czego odnoszą się zasady postępowania administracyjnego: 
a) do wszystkich gałęzi prawa, 
b) do prawa administracyjnego jako całości, 
c) jedynie do postępowania administracyjnego, 
d) do prowadzenia spraw uregulowanych w ordynacji podatkowej. 
 

3. Zasada praworządności nie oznacza: 
a) działania w oparciu o obowiązującą normę prawną, 
b) prawidłowej wykładni prawa, 
c) ustalenia stanu faktycznego, 
d) stosowania analogii. 
 

4. Decyzjami ostatecznymi nie są: 
a) decyzje organu I instancji, w stosunku do których upłynął termin złożenia odwołania, 
b) decyzje wydane przez ministra resortowego, 
c) decyzje wydane przez organ II instancji, 
d) decyzje ostateczne z mocy wyraźnego przepisu prawa materialnego. 
 

5.  Wyłączenie pracownika organu administracji powoduje: 
a) przekazanie sprawy do innego organu, 
b) przejęcie sprawy przez organ II instancji, 
c) wyznaczenie innego pracownika do prowadzenia sprawy, 
d) przekazanie sprawy do postępowania przed sądem administracyjnym. 
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6. Organ administracji publicznej nie podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej 
interesów majątkowych: 
a) pracownika tego organu, 
b) kierownika tego organu, 
c) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia, 
d) osób powiązanych z kierownikiem pokrewieństwem do II stopnia. 
 

7. Decyzji o wyłączeniu członka organu kolegialnego nie może podjąć: 
a) przewodniczący tego organu, 
b) przewodniczący organu wyższego stopnia, 
c) wojewoda, 
d) przewodniczący organu niższego stopnia. 
 

8. Stroną w postępowaniu administracyjnym może być: 
a) osoba fizyczna, która nie posiada zdolności do czynności prawnych, 
b) dorosły, który nie został ubezwłasnowolniony, 
c) jednostka posiadająca osobowość prawną, 
d) osoby prawne. 
 

9. Uczestnikiem postępowania administracyjnego nie może być: 
a) prokurator, 
b) Rzecznik Praw Obywatelskich, 
c) Rzecznik Praw Dziecka, 
d) organizacja społeczna. 
 

10. Organ administracji publicznej nie sporządza protokołu: 
a) przyjęcia wniesionego ustanie podania, 
b) przesłuchania świadka, 
c) oględzin i ekspertyz, 
d) doręczenia wezwania. 
 

11. Protokół może nie zawierać: 
a) nazwiska osoby sporządzającej protokół, 
b) miejsca sporządzania protokołu, 
c) wykazu obecnych przy sporządzaniu protokołu, 
d) pieczęci urzędowej. 
e)  

12. W przypadku nieobecności adresata pisma nie można doręczyć: 
a) dorosłemu domownikowi, 
b) sąsiadowi, 
c) dziecku, 
d) dozorcy domu. 

 
13. Jednostkom organizacyjnym doręcza się pisma: 

a) w lokalu ich siedziby, 
b) odpowiedniemu organowi administracji, 
c) tylko na 99 lat, 
d) na czas określony przez strony dowolnie w umowie. 
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14. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: 
a) każda nieruchomość, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, ma odrębną księgę 

wieczystą, 
b) księgi wieczyste nie są jawne, 
c) księgi wieczyste prowadzone są przez spółdzielnie mieszkaniowe, 
d) wpis do księgi wieczystej nie jest obowiązkowy. 
 

15. Odebranie paczki przeznaczonej dla innego adresata to: 
a) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, 
b) bezpodstawne wzbogacenie, 
c) czyn niedozwolony, 
d) zobowiązanie solidarne. 
 

16. Zasada realnego wykonania zobowiązania polega na: 
a) konieczności określenia przedmiotu świadczenia co do gatunku, 
b) konieczności wykonania zobowiązania przez samego dłużnika, 
c) braku możliwości spłaty części długu,  
d) bez zgody wierzyciela dłużnik nie może zmienić przedmiotu świadczenia. 
 

17. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe:  
a) śmierć dłużnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania, 
b) zobowiązanie nie wygasa, jeżeli dłużnik spełnia inne świadczenia za zgodą 

wierzyciela, 
c) zobowiązanie wygasa wraz z jego wykonaniem, 
d) wierzyciel może zwolnić dłużnika z długu za jego zgodą. 
 

18. Organem terenowej administracji rządowej nie jest: 
a) rada powiatu i zarząd powiatu, 
b) wojewoda, 
c) Dyrektor Urzędu Celnego, 
d) Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
 

19. Do form niewładczych działań administracyjnych nie należy: 
a) zawieranie umów, 
b) zawieranie porozumień administracyjnych, 
c) wydawanie aktów normatywnych, 
d) czynności cywilnoprawne. 
 

20. Postępowanie administracyjne nie charakteryzuje zasada: 
a) udziału stron w postępowaniu, 
b) kontroli społecznej, 
c) prawdy obiektywnej, 
d) należytej staranności. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………..................... 
 
Przeprowadzanie postępowania administracyjnego w I instancji 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

 
Nr zadania 

 
Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

 Razem:  
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