
Postępowanie w administracji | 17.10.2020 10:30-13:55 | Temat: Organy w administracji s. 1 

 

Dzień dobry,  

praca na dotychczasowych zajęciach składała się z dwóch etapów: rozwiązywania zadań (polegających w 

głównej mierze na poszukiwaniu informacji) oraz wspólnym sprawdzaniu poprawności udzielanych odpowiedzi 

i uzupełnieniu brakujących wiadomości w formie dyskusji lub wykładu.  

Myślę, że samodzielna praca wzbogacona o kontrolę ze strony nauczyciela jest jednym z najbardziej 

efektywnych sposobów nauki. W związku z powyższym w pracy zdalnej proponuję podobny sposób: poniżej 

zamieszczam zadania do samodzielnej pracy i proponuję, aby osoby chętne odesłały mi na mejla swoje 

odpowiedzi, aby dowiedzieć się, czy zostały udzielone poprawnie. Nie ma jednak obowiązku wysyłania do mnie 

rozwiązanych zadań – to każdy z osobna decyduje, jak skorzysta z tego, co wysłałem. 

Na wszelkie zapytania i wątpliwości postaram się udzielić odpowiedzi, a odesłane zadania oczywiście sprawdzę 

– mój adres emajl: mateusz.matuszczyk@interia.pl  

Mateusz Franciszek Matuszczyk 

PS: Skrót KPA oznacza Kodeks Postępowania Administracyjnego, którego aktualną wersję znajdą Państwo 

poniżej (proszę wybrać tekst ujednolicony):  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168 

 

Zadanie 1. 

Cechy organu administracji publicznej (skreśl niewłaściwe sformułowania): 

 

1. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że organ ma określoną przez rząd / prawo 

formę, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność / różnorodność i nie pozwala 

/ pozwala odróżnić go od innych organów czy podmiotów administracji. 

Organ określony jest / nie jest określony poprzez swoją nazwę, sposób kreowania 

obsady personalnej i aparatu pomocniczego (urzędu administracji publicznej). 

 

2. Władczy sposób działania oznacza / nie oznacza , że obywatel musi podporządkować 

się woli organu, ponieważ organ stanowi akty prawne mające moc obowiązującą / 

jedynie zachęcającą. 

 

3. W związku z powyższym organ dysponuje środkami przymusu / środkami 

finansowymi. 

 

4. Działa w interesie prywatnym / publicznym , w imieniu i na rachunek podmiotu 

prywatnoprawnego / publicznoprawnego , w którego strukturze został wyodrębniony. 

Zwraca również / nie zwraca przy tym uwagę na słuszny interes obywateli.
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5. Działa w zakresie przyznanych mu prawem kompetencji / czasami wykraczając poza 

przyznane prawem kompetencje (gdy stwierdzi, że wymagają tego okoliczności). 

Związane jest to z zasadą legalizmu / wyższej konieczności. 

 

Informacja. 

Organ wyższego stopnia ma prawo do kierowania pracą organu niższego stopnia za pomocą 

poleceń oraz decyduje o obsłudze personalnej organu niższego stopnia. 

 

Zadanie 2. 

Uzupełnij, zgodnie z art. 17 KPA, kto jest organem wyższego stopnia? 

a. Komendant Powiatowy Policji   

b. Wójt   

c. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   

d. Prezes Urzędu Regulacji Elektronicznej   

e. Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej   

f. Powiatowy Inspektor Sanitarny   

 

Informacja. 

Organy gminy realizują zadania własne i zlecone.  

 

Zadanie 3. 

Skreśl niewłaściwe wyrazy. 

 

Odwołania od zadań własnych rozpatruje sko / wojewoda , a od zleconych sko / wojewoda . 

 

Informacja 

Organ naczelny to inaczej organ zwierzchni.  
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Zadanie 4. 

Na podstawie art. 18 KPA napisz, kto jest organem naczelnym w stosunku do: 

- organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem 

samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych 

jednostek organizacyjnych  ->  

 

- w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 –> 

 

- w stosunku do organów organizacji społecznych –> 

 

Informacja 

Właściwość organu administracji publicznej to element zdolności prawnej organu do 

rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. 

Źródłem takiej zdolności jest właściwość ustawowa i delegacyjna. 

 

Zadanie 5. 

Wskaż, która właściwość z poniższych jest ustawowa, a która delegacyjna. 

…………. ustawa przewiduje, że kompetencje danego organu mogą zostać przeniesione na 

inny organ – konieczne jest upoważnienie z ustawy (art. 26 par. 2 zd. 2 KPA). 

…………. wynika wprost z przepisu prawa, który ma charakter bezwzględnie obowiązujący – 

strony postępowania nie mają wpływu na sposób ustalania właściwości. 

 

Informacja 

Pomimo powyższego zasadą jest nieprzenoszalność kompetencji. 

Są także upoważnienia – odmienne od delegacji. Reguluje je art. 268a KPA – mają charakter 

typowo wewnętrzny. 

Zgodnie z innym podziałem są trzy rodzaje właściwości: instancyjna, miejscowa i rzeczowa. 
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Zadanie 6. 

Uzupełnij, do której z nich odnosi się dana definicja. 

 

Podstawową właściwością jest właściwość ………… (co do rodzaju czynności):  

- jaka ma być treść i forma działania organu (decyzja czy czynność materialno-techniczna) 

oraz 

- w jakim wypadku działanie to może lub musi być podjęte. 

Wynika ona z art. 19 KPA, a jej elementem jest niewynikająca z kodeksu właściwość ……… 

dotycząca tego, jakie sprawy należą do organu ze względu na jego usytuowanie w hierarchii 

podmiotów. 

Drugą wynikającą z KPA właściwością jest właściwość ………... , zgodnie z którą 

realizowanie właściwości podstawowej ograniczone zostaje wyłącznie do obszaru określonej 

jednostki podziału terytorialnego. 

 

Zadanie 7. 

Napisz, ze względu na co, zgodnie z art. 21 KPA, ustala się właściwość miejscową w 

poniższych przypadkach: 

- sprawy związane z zatrudnianiem pracowników w browarze w Żywcu 

 

- sprawa dotycząca gruntu rolnego znajdującego się w 4/5 na terenie Trzebini i w 1/5 Wieprzu 

będącego własnością Macieja Kołodzieja, zamieszkałego w Londynie, ostatnio widzianego w 

Zakopanem, dzierżawionego przez jego syna, Mariusza, zamieszkałego w Żywcu 

 

- w sprawie dotyczącej Jana Kowalskiego, niezwiązanej z nieruchomością bądź 

prowadzeniem zakładu pracy, zamieszkałego w Bielsku-Białej 

 

- sprawa dotycząca należącego do Juliusza Nowaka, pracownika Huty Katowice w Dąbrowie 

Górniczej, domu jednorodzinnego położonego w Wilkowicach 
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Informacja. 

Organ może utracić właściwość: 

- gdy zmieniają się przepisy prawa, 

-  gdy zmienia się sytuacja faktyczna (np. miejsce zamieszkania strony) 

 

Zadanie 8. 

Wypisz podmioty (bez podawania określonych w kodeksie sytuacji), które są uprawnione do 

rozstrzygania sporów o właściwość zgodnie z art. 22 par. 1 KPA: 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

- ………………………………….. po porozumieniu z ……………………………………… 

 


