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Odpowiedzi na pytania w celu ich sprawdzenia przeze mnie, jak również wszelkie pytania oraz 

wątpliwości dotyczące postępowania administracyjnego, osoby chętne mogą przesłać na mojego 

mejla: mateusz.matuszczyk@interia.pl  

 

Postępowanie administracyjne jest dwupodmiotowe: 

występuje w nim organ i strona. 

 

Dla ogólnego postępowania administracyjnego pojęcie strony określone zostało w art. 28 KPA, dla 

postępowania podatkowego i celnego w art. 133 ustawy Ordynacja podatkowa. Niekiedy przepisy 

szczególne określają podmioty, którym w danej kategorii spraw administracyjnych przyznaje się 

przymiot strony. 

 

1. Czy zgodnie z definicją zawartą w art. 28 KPA stroną jest każdy (więcej niż jedna odpowiedź jest 

poprawna): 

 kto domaga się podjęcia działania od organu? 

 czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie? 

 kto żąda podjęcia czynności przez inną stronę ze względu na swój interes prawny? 

 kto żąda podjęcia czynności organu ze względu na swój obowiązek? 

 kto domaga się podjęcia działania organu w sprawach, w których ma interes? 

 

 

2. Które podmioty mogą być stroną, zgodnie z art. 29 KPA? 

 

 ... 

 ... 

 ... 

 

Przy definiowaniu powyższych osób należy odwołać się do prawa cywilnego. 

 

Osoba fizyczna to prawne określenie człowieka (np. Jana Kowalskiego). Posiada on zdolność 

prawną (czyli może być podmiotem praw i obowiązków) oraz z reguły zdolność do czynności 

prawnych (podejmowania czynności dysponując prawami i zaciągając zobowiązania). Mówiąc 

prościej rozróżnienie to wskazuje niejako na stronę bierną (jakie prawa i obowiązki mają do niej 

odniesienie) oraz czynną (jakie podejmuje działania prawne) podmiotu. 

 

Osoba prawna to byt intersubiektywny, wytworzony „na potrzeby prawa”, który definiuje się 

zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, 

wyodrębione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo w osobowość prawną, 

zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych (np. spółka Kot i osioł z o. o.). 

 

 

Prawo procesowe dopuszcza do uczestnictwa w postępowaniu podmioty, które nie są stronami, 

bowiem postępowanie nie toczy się w ich sprawie, jednak ich udział w postępowaniu, z tych czy 

innych względów jest potrzebny i uzasadniony. 

 

Organizacja społeczna może: 

 żądać wszczęcia postępowania w sprawie innej osoby, 

 żądać wszczęcia postępowania oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu,
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 żądać dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu w każdej instancji i w każdym 

trybie, 

 ubiegać się o zgodę organu administracyjnego na przedstawienie swojego poglądu w 

sprawie 

 

3. Czy organizacja społeczna może być stroną? 

 

4. Czy organizacja społeczna może być organem orzekającym zgodnie z art. 1 ust. 2 KPA? 

 

Przykładowo organizacja społeczna, której statut obejmuje walkę z alkoholizmem, może 

uczestniczyć w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

5. Wyszukaj albo wymyśl 5 innych przykładów postępowań, w których może uczestniczyć 

określona organizacja społeczna. 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 … 

 

6. Sprawdź art. 182 KPA i odpowiedz, kto i w jakim celu może uczestniczyć w postępowaniu na 

podstawie tego przepisu? 

 

 

Innym podmiotem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, który może uczestniczyć w postępowaniu na 

prawach przysługujących prokuratorowi, może żądać jego wszczęcia oraz zaskarżyć decyzję do 

sądu administracyjnego.  

 

7. Na podstawie różnych źródeł wskaż 1 bądź 2 podmioty więcej, które mogą (niebędąc stroną ani 

organem) uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

 

8. Na podstawie art. 33 KPA oraz innych źródeł oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń: 

 

 pełnomocnikiem strony może być osoba prawna posiadającą zdolność prawną, 

 pełnomocnictwo może być udzielone do konkretnej czynności, do niektórych czynności, jak 

i zastępowania strony w całym postępowaniu administracyjnym, 

 pełnomocnictwo może być udzielone jedynie do protokołu i wyjątkowo elektronicznie, 

 pełnomocnictwo to to samo co przedstawicielstwo ustawowe, 

 w sprawach mniejszej wagi organ może żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest 

członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma w wątpliwości co do istnienia i 


