
Udostępnianie akt 

 

Porównaj art. 51 ust. 3 Konstytucji oraz art. 73 KPA i opisz zasadę, jaka w nich występuje. 

 

Strona może również żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt 

sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, jednak uprawnienie to w 

przeciwieństwie do zwykłego dostępu do akt, jest ograniczone obowiązkiem wykazania 

istnienia ważnego interesu strony w uzyskaniu takich uwierzytelnionych dokumentów. 

 

W jakich sytuacjach organ odmawia udostępnienia dokumentów? 

Czy podmiot niebędący stroną postępowania może ubiegać się o udostępnienie dokumentów? 

Do jakiej ustawy należy odnieść się szukając definicję pojęcia tajemnicy państwowej? 

 

Organ odmawia udostępnienia dokumentów w formie postanowienia. Na to postanowienie 

stronie służy zażalenie. Z kolei decyzja wydana w wyniku rozpatrzenia takiego zażalenia 

może być przedmiotem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

Czy przepisy określają wymogi formalne co do wniosku o udostępnienie akt sprawy? Co 

powinien zawierać taki wniosek? 

 

Czy organ ma sporządzić kopie dokumentów? 

zobacz: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/urzad-powinien-udostepniac-kopie-akt-stronie-

postepowania-pytanie-prawne-rpo-do-nsa 

 

Odmowa udostępnienia akt sprawy ze względu na RODO i prawa autorskie. 

zobacz: https://www.rp.pl/Urzednicy/304309986-Czy-mozna-ograniczac-dostep-do-akt-

postepowania-administracyjnego.html 
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Schemat przebiegu postępowania administracyjnego 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania (o ile nie jest wszczynane z urzędu) 

 

 

Wszczęcie postępowania 

 

 

Dokumentowanie przebiegu sprawy 

 

 

Przeprowadzenie postępowania dowodowego  

(np. przesłuchanie świadków, oględziny, rozprawa) 

 

 

Czasem zawieszenie postępowania 

 

 

Rozstrzygnięcie sprawy (decyzja lub postanowienie) 

 

 

Odwołanie od decyzji  Uprawomocnienie się aktu 

 

 

1. Przesłanie sprawy organowi II instancji wraz z odwołaniem lub zażaleniem albo 

2. Zmiana zaskarżonej decyzji lub postanowienia przez organ I instancji albo 

3. Uchylenie zaskarżonej decyzji lub postanowienia przez organ I instancji 

 

 

Jeżeli 1., to wydanie decyzji ostatecznej przez organ II instancji 

 



Potem może nastąpić wznowienie postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie albo 

decyzja może zostać zaskarżona do WSA. 

 

Jeżeli 3., to organ udostępnia stronom akta sprawy. Strona miała również w trakcie 

„dokumentowania przebiegu sprawy” możliwość wglądu do akt. 

 

Formy postępowania wyjaśniającego 

 

KPA przewiduje dwie formy postępowania wyjaśniającego: postępowanie gabinetowe 

(częściej) i rozprawę (rzadziej). 

 

Postępowanie gabinetowe jest prowadzone wtedy, gdy do udowodnienia stanu faktycznego 

wystarczające są dokumenty. 

 

Podaj przykład takiego postępowania. 

 

Kiedy organ administracyjny przeprowadza rozprawę?  

 

W jakim celu organ przed przeprowadzeniem rozprawy wzywa: 

- strony? 

- świadków i biegłych? 

 

Czy organ zawiadamia o rozprawie wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne?  

 

Otwarcie rozprawy następuje po wywołaniu sprawy. Następnie sprawdzane jest 

stawiennictwo. 

 

W jakim celu sprawdzana jest obecność stron? Jakie są przyczyny odroczenia rozprawy? 

 

Do czego uprawnione są strony na rozprawie? 

 

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a 

nie jest sprzeczne z prawem. 



Czy zgodnie z art. 82, świadkiem nie może być: 

- osoba głuchoniema? 

- osoba duchowna? 

 

Czy zgodnie z art. 83 odmówić zeznań może: 

- dziadek strony? 

- wuj strony? 

- najlepsza przyjaciółka strony? 

- rozwiedziony małżonek strony? 

 

Kim jest biegły? 

 

Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego 

 

Stan zawieszenia postępowania to sytuacja, gdy sprawa formalnie nadal się toczy, jednak z 

powodu określonej przepisami prawa czasowej i usuwalnej przeszkody wstrzymany został jej 

tok, czego następstwem jest to, że nie są podejmowane żadne czynności procesowe, jak też 

nie biegną jakiekolwiek terminy.  

 

Zawieszenie postępowania następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. 

 

Występują dwa rodzaje zawieszenia postępowania administracyjnego: 

- obligatoryjne (z urzędu) 

- fakultatywne (na wniosek strony) 

 

Które artykuły KPA regulują przyczyny wystąpienia powyższych rodzajów zawieszenia 

postępowania administracyjnego? 

 

Przy którym rodzaju zawieszenia postępowania organ może je wznowić po ustaniu przyczyn 

również z urzędu, a nie tylko na wniosek strony? 

 

 



 

Umorzenie postępowania administracyjnego oznacza zakończenie jego biegu w danej sprawie 

i instancji bez rozstrzygnięcia sprawy co do istoty. Umorzenie oznacza, że powstały trwałe i 

nieusuwalne przeszkody w postępowaniu i nie może być ono kontynuowane. Umorzenie 

może nastąpić zarówno w I, jak i w II instancji. 

 

W jakiej formie organ umarza postępowanie? 

Co może zrobić strona, która nie zgadza się z zasadnością umorzenia? 

Jakie są warunki, aby możliwe było umorzenie postępowania przez organ na wniosek strony? 

 

 


