
Prawa strony post powania administracyjnego
(wg Kodeksu post powania administracyjnego, w skrócie Kpa)

Strona post powania administracyjnego:

na pocz tek: 

ma prawo da  wszcz cia post powania administracyjnego (art. 61 § 1),

ma prawo zosta  poinformowana o jego rozpocz ciu na wniosek innej strony lub z urz du (art. 61 § 4 
Kpa);

odno nie dzia a  urz du:

ma prawo da  odsuni cia od sprawy pracownika, co do którego zachodzi w tpliwo , co do jego 

bezstronno ci (art. 24 § 3 Kpa),

ma prawo zosta  poinformowana o faktach znanych organowi z urz du (art. 77 § 4 Kpa);

odno nie swoich uprawnie  i zebranych materia ów:

ma prawo zosta  nale ycie i wyczerpuj co poinformowana o okoliczno ciach faktycznych i prawnych 
sprawy (art. 9 Kpa),

ma prawo otrzymywa  wyja nienia i wskazówki prawne tak, aby nie ponie  szkody przez swoj  

ewentualn  nieznajomo  prawa (art. 9 Kpa),

ma prawo przegl da  akta sprawy, robi  z nich notatki i odpisy oraz da  wydania uwierzytelnionych 

odpisów z akt sprawy (art. 73 Kpa), chyba e s  obj te tajemnic  pa stwow  (art. 74 Kpa);

odno nie udzia u w post powaniu:

ma prawo bra  czynny udzia  w post powaniu, a w szczególno ci: 

– by  poinformowana o podejmowanych dzia aniach urz du, 

– przedstawia   wnioski i dowody, 

– otrzymywa  wydane postanowienia i sk ada  na nie za alenia, 

– wypowiedzie  si  co do zebranych dowodów na koniec post powania (art. 10 Kpa),

ma prawo by  zawiadamiana o wyst pieniach kierowanych przez urz d prowadz cy spraw  do 

innych urz dów w celu zaj cia stanowiska (art. 106 § 2 Kpa), zazwyczaj przez przes anie kopii 
pisma,

ma prawo zg asza  dowody w sprawie (art. 75 Kpa),

ma prawo da  przeprowadzenia dowodu (art. 78 Kpa), 

ma prawo by  poinformowana o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze wiadków, bieg ych i 

ogl dzin na 7 dni przed terminem, bra  w nim udzia , zadawa  pytania, sk ada  wyja nienia (art. 79 
Kpa);

w przypadku rozprawy administracyjnej:

powinna zosta  wezwana na rozpraw  administracyjn  z wyprzedzeniem 7 dni (art. 90 Kpa). 

Rozpraw  nale y odroczy  je eli wezwanie nie by o prawid owe albo strona nie mog a na ni  

przyby  (art. 94 § 2 Kpa),

ma prawo sk ada  wyja nienia na rozprawie administracyjnej, zg asza  dania, propozycje i zarzuty 

oraz przedstawia  dowody na ich poparcie, a ponadto wypowiada  si  co do wyników 

post powania dowodowego (art. 95 Kpa);

w przypadku opó nienia w za atwieniu sprawy: 

ma prawo zosta  poinformowana o nieza atwieniu sprawy w terminie (art. 35 Kpa),

ma prawo sk ada  za alenia na nieza atwienie sprawy w terminie (art. 36 Kpa);

gdy strona nie dotrzyma terminu:

ma prawo sk ada  pro by o przywrócenie terminu (art. 58 Kpa) i da  do tego czasu wstrzymania 
wykonania decyzji lub postanowienia (art. 60 Kpa);



odno nie zawieszenia lub umorzenia post powania:

je eli to na jej wniosek wszcz to post powanie - ma prawo wnosi  o jego zawieszenie (art. 98 § 1 
Kpa),

ma prawo sk ada  za alenie na zawieszenie post powania (art. 101 § 3 Kpa),

je eli to na jej wniosek wszcz to post powanie - ma prawo wnosi  o jego umorzenie (art. 105 § 2 Kpa);

po wydaniu decyzji lub postanowienia:

ma prawo otrzyma  decyzj  lub postanowienie na pi mie (art. 109 § 1 Kpa),

ma prawo da  uzupe nienia lub sprostowania decyzji (postanowienia) w ci gu 14 dni od jej 
otrzymania (art. 111 § 1 Kpa),

ma prawo da  poprawienia oczywistych omy ek w decyzji lub postanowieniu
(art. 113 § 1 Kpa) 

ma prawo da  wyja nienia decyzji (postanowienia) (art. 113 § 2 Kpa),

ma prawo sk ada  za alenia na postanowienia w ci gu 7 dni od ich otrzymania, je eli kodeks to 
dopuszcza (art. 141 Kpa);

w szczególno ci strona ma prawo z o y  za alenie na postanowienia:

podj te przez inny organ wyra aj cy swoje stanowisko w sprawie (art. 106 § 5 Kpa),

o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno ci, które nast pi o osobnym postanowieniem po 
jej wydaniu (art. 108 § 2 Kpa), 

w sprawie sprostowania lub wyja nienia (art. 113 § 3 Kpa), 

zatwierdzaj cego ugod  mi dzy stronami (art. 119 § 1 Kpa),
w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (art. 152 § 2 Kpa);

postanowienia na które nie s u y za alenie mo e zaskar y  w odwo aniu od decyzji 
(art.142 Kpa).

ma prawo sk ada  odwo ania od decyzji (art. 127 § 1 Kpa) w ci gu 14 dni od jej otrzymania, 

ma prawo zosta  poinformowana o odwo aniu (za aleniu) z o onym przez inn  stron  (art. 131 Kpa), 

ma prawo cofn  odwo anie z o one przez siebie przed wydaniem decyzji przez organ wy szej 
instancji (art. 137 Kpa);

gdy decyzja stanie si  ostateczna:

ma prawo da  - w wypadach okre lonych w art. 145 - wznowienia zako czonego post powania 
administracyjnego (art. 147 Kpa),

ma prawo da  - w wypadach okre lonych w art. 156 - stwierdzenia niewa no ci decyzji (art. 157 § 2 
Kpa),

ma prawo da  wstrzymania wykonania decyzji, co do której wznowiono post powanie (art. 153 § 1 

Kpa) lub wszcz to post powanie w sprawie stwierdzenia jej niewa no ci (159 § 1 Kpa),

ma prawo wyst pi  o odszkodowanie za szkod  poniesion  na skutek wydania wadliwej decyzji lub jej 
uchylenia (art. 153 i art. 160 Kpa);

Stron  post powania administracyjnego  „jest ka dy, czyjego interesu prawnego lub 

obowi zku dotyczy post powanie albo kto da czynno ci organu ze wzgl du na swój interes prawny 

lub obowi zek" (art. 28 Kpa). Stronami s  wi c osoby, którym wydana decyzja przyznaje (lub odbiera) 

jakie  prawa albo nak ada (lub zdejmuje z nich) jakie  obowi zki. Ustawy mog  regulowa  dodatkowo, 

kto jest stron  post powania w danych sprawach. 
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