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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

DALEJ JAKO „KPC”
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Pisma procesowe

Art. 125 KPC

§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza 
rozprawą.

§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na 
urzędowych formularzach.

4



Wymogi formalne pism procesowych (1)

Art. 126 KPC

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1)  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę 
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
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Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 

I Wydział Cywilny

ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin 
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Oznaczenie stron
- osób fizycznych

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres

Krzysztof Kubasik

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin
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Oznaczenie stron
- pełnomocnicy

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika

Krzysztof Kubasik

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

reprezentowany przez:

adwokata Jana Mądrego

ul. Prawa 15/10

71-250 Szczecin
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Oznaczenie stron
- innych jednostek

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ul. Annopol 20

03-236 Warszawa
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Wymogi formalne pism procesowych (2)

2)  oznaczenie rodzaju pisma;

POZEW
APELACJA

PISMO PRZYGOTOWAWCZE

3)  osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 
okoliczności;

czyli treść wniosku lub oświadczenia
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Wymogi formalne pism procesowych (3)

4)  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

własnoręczny podpis!

nie może być to tylko parafa

powinien być czytelny, ale też zawierać cechy charakterystyczne

5)  wymienienie załączników.
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Załączniki

Załączniki:

1) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

2) pismo powoda z dnia…

3) umowa dostawy z dnia…

- 1 odpis pisma wraz z załącznikami

12



Pierwsze pismo procesowe

Art. 126 KPC

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno 
ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
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Pierwsze pismo procesowe

1)  oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w 
przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

11)  oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników stron,
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Oznaczenie stron
- Miejsce zamieszkania

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres

Krzysztof Kubasik

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin
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Oznaczenie stron
- Siedziba innych jednostek

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ul. Annopol 20

03-236 Warszawa
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Pierwsze pismo procesowe

2)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą 
fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie 
mając takiego obowiązku lub

3)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku -
numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda 
niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
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Oznaczenie stron
- osób fizycznych

PESEL

Powód:

Krzysztof Kubasik

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

PESEL XXXXXXXXXXX
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Oznaczenie stron
- Powód

Powód:

Krzysztof Kubasik

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

PESEL XXXXXXXXXXX

reprezentowany przez:

adwokata Jana Mądrego

ul. Prawa 15/10

71-250 Szczecin
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Oznaczenie stron
- innych jednostek

KRS

Pozwany:

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Numer KRS: 0000015664
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Wzór

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 

I Wydział Cywilny

ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin 

Powód:

Krzysztof Kubasik

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

PESEL XXXXXXXXXXX

reprezentowany przez:

adwokata Jana Mądrego

ul. Prawa 15/10

71-250 Szczecin

Pozwany:

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Numer KRS: 0000015664
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Dalsze pisma procesowe

Art. 126 KPC

§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, 
powinny zawierać sygnaturę akt.
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Sygnatura akt:

I C 123/19

23



Wartość przedmiotu sporu

Art. 1261 [Wymóg formalny]

§ 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość 
przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa 
sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a 
przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

§ 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają 
opłacie tylko w stosunku do wartości tej części.

§ 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, 
zaokrąglając w górę do pełnego złotego.
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Wartość przedmiotu sporu

WPS: 10.257 zł
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Opłaty od pism

Art. 1262 KPC

§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie 
została uiszczona należna opłata.

§ 2. Nie żąda się opłaty od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega 
ono odrzuceniu.
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Wartość przedmiotu sporu 
i Opłata

WPS: 10.257 zł

Opłata: 513 zł

10.257 zł x 5% = 512,85 zł

Zaokrąglamy w górę do pełnego złotego
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Pisma przygotowawcze

Art. 127 KPC

W pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma 
przygotowawcze) należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do 
twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie 
wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je 
załączyć. W pismach przygotowawczych strony mogą wskazywać podstawy 
prawne swoich żądań lub wniosków.
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załączniki

Art. 128 KPC

§ 1. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników 
dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w 
sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego 
załącznika do akt sądowych.

§ 2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego dołącza się poświadczone elektronicznie odpisy 
załączników.
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Załączniki

Załączniki:

1) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

2) pismo powoda z dnia…

3) umowa dostawy z dnia…

- 1 odpis pisma wraz z załącznikami.
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Oryginał dokumentu

Art. 129 KPC

§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na 
żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed 
rozprawą.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, 
jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza 
albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego 
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
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Braki pism procesowych

Art. 130 KPC

§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek 
niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej 
opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do 
poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne 
oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią 
przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która 
nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia 
lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.
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Braki pism procesowych

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo 
stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże 
z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od 
chwili jego wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko 
powodowi.
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Rozprawa

Art. 1481 KPC

§ 1. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał 
powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym 
również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od 
wyroku zaocznego, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i 
zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, sąd wydaje postanowienia dowodowe na 
posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w 
pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że 
pozwany uznał powództwo.
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POZEW

Art. 187 KPC
1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto 
zawierać:
1)  dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także 
oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest 
oznaczona kwota pieniężna;
11)  oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie 
roszczenia;
2)  przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę 
potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3)  informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego 
sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, 
wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
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Pozew

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie 
wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie 
rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania 
rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1)  wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2)  dokonanie oględzin;

3)  polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego 
w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub 
przedmiotu oględzin;

4)  zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach 
lub u osób trzecich.
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Apelacja

Art. 368
§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego, a ponadto zawierać:
1)  oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on 
zaskarżony w całości czy w części;
2)  zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3)  uzasadnienie zarzutów;
4)  powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że 
ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe 
albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
5)  wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej 
zmiany lub uchylenia.
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APELACJA

Art. 368 KPC

§ 2. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu 
zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości 
przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył 
powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 
stosuje się odpowiednio.
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Apelacja – termin

Art. 369 KPC

§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 
dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 2. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem 
w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia 
apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego 
wniosku.

§ 3. Termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, 
gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. 
W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który 
wydał zaskarżony wyrok.
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Wniosek

Art. 506 KPC

Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych 
w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu.

Art. 511 KPC

§ 1. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o 
pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w 
sprawie.

§ 2. Do wniosków prokuratora o wszczęcie postępowania nie stosuje się 
przepisów art. 55 i 56.
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Uczestnicy

Art. 510 KPC

§ 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik 
postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do 
zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się 
uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie 
przysługuje zażalenie.

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go 
do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie 
wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do 
zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, 
jego wyznaczenie następuje z urzędu.
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Pisma Procesowe w sprawach

KARNYCH

Sporządzanie pism 
urzędowych
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Podstawa prawna

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks postępowania karnego

DALEJ JAKO „KPK”
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Zasady postępowania Karnego

Art. 4 KPK

Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz
uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na
niekorzyść oskarżonego.

Art. 6 KPK

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z
pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

44



Zasady postępowania karnego

Art. 9 KPK

§ 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z
urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby,
instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.

§ 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać
wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma
obowiązek podejmować z urzędu.
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Czynności procesowe

Dział  IV

Czynności procesowe
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Czynności procesowe

Art.  116 KPK

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w 
czynności procesowej mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo 

ustnie do protokołu.

-ustnie

-pisemnie
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Czynności procesowe

Art.  117 KPK

§ 1. Uprawnionego do wzięcia udziału w czynności procesowej 
zawiadamia się o jej czasie i miejscu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
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Czynności procesowe

Art.  118  KPK

§ 1. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego 
oświadczenia.

§ 2. Niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka 
zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego.

§ 3. Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji 
lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, 

przekazuje się właściwemu organowi.
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Czynności procesowe

Art. 119 KPK

§ 1. Pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której
dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;

4) datę i podpis składającego pismo.
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Czynności procesowe

Art. 119 KPK

§ 1. Pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której
dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;

4) datę i podpis składającego pismo.
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Czynności procesowe

Art. 119 KPK

§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez
nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.
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Pisma procesowe - braki

Art. 120 KPK

§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym
w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo
nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat
lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od
której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od
dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo
uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu
wezwania.
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Pisma procesowe - braki

Art. 122 KPK

§ 1. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest
bezskuteczna.

§ 2. Zawite są terminy do wnoszenia środków zaskarżenia oraz inne, które
ustawa za zawite uznaje.
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Pisma procesowe - braki

Art. 125 KPK

Pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego
sądu, prokuratora, organu Policji albo innego organu postępowania
przygotowawczego uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Art.  304 KPK

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z 
urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Art.  304 KPK

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z 
urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Oznaczenie organu:

-prokuratura

-policja

-inny
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Oznaczenie zawiadamiającego:

-imię i nazwisko

-adres

Czy możliwe jest anonimowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa?

59



Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Oznaczenie sprawy, której dotyczy:

- uszczerbek na zdrowiu

-oszustwo

-usiłowanie zabójstwa

Czy potrzebne jest wskazanie naruszonego przepisu ustawy karnej?
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Oznaczenie sprawy, której dotyczy:

- uzasadnienie zawiadomienia

-dowody
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

Data

Podpis
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Pisma Procesowe w sprawach 
ADMINISTRACYJNYCH

Sporządzanie pism 
urzędowych
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Podstawa prawna
ustawa

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

DALEJ JAKO „KPA”
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 6 KPA

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 7 KPA

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie
czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do
załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 7 KPA

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie
czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do
załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 7a KPA

§ 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na
stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w
sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są
rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy
stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni
wpływ.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:

1) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy
państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku
publicznego;

2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art.  7b KPA 

W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą 
w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i 
prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes 
obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków 
adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 8 KPA

§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się
zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie
odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym
stanie faktycznym i prawnym.
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Zasady postępowania administracyjnego
Art. 9.

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i
wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i
prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków
będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają
nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie
poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im
niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 10 KPA

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej
w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze
względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze
względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 11 KPA

Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność
przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w
miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez
potrzeby stosowania środków przymusu.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 12 KPA

§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i
szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do
jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub
wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 13 KPA

§ 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to
pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz
ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w
należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez
podejmowanie czynności:

1) skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których
uczestniczą strony o spornych interesach;

2) niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.
75



Zasady postępowania administracyjnego

Art. 14 KPA
§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), doręczanego środkami
komunikacji elektronicznej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r.
poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes
strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy
takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub
podpisanej przez stronę adnotacji.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art. 14a KPA

Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania
urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.
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Zasady postępowania administracyjnego

Art.  15 KPA

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej.
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Wszczęcie postępowania

Art. 61 KPA

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z
urzędu.

§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny
interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której
przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na
to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody -
postępowanie umorzyć.
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Wszczęcie postępowania

Art. 63. KPA

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być
wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do
protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej
przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej
utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której
pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom
ustalonym w przepisach szczególnych.
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PODANIA

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia):

wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres

żądanie

czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
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PODANIA

Art. 64 KPA

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności
ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie
pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach
prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych
braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
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PODANIA

Art. 65 KPA

§ 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono,
jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu
właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie.
Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem
przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.
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PODANIA – wielość żądań

Art. 66 KPA

§ 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez
różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie
wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego
właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach
innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, i
poinformuje go o treści § 2.

§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym
mowa w § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia
uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.
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PODANIA – wielość żądań

§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu 
właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z 
podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do 
którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania 
następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 4. Organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym 
w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za 
niewłaściwy.
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DOWODY

Art. 75 KPA

§ 1. 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.
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DOWODY

Art. 75 KPA

§ 1. 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.
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Decyzje – art. 107

§ 1. Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;

2) datę wydania;

3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
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Decyzje – art. 107

§ 1. Decyzja zawiera:

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie 
do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
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Decyzje – art. 107

§ 1. Decyzja zawiera:

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione
powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do
sądu administracyjnego - pouczenie o dopuszczalności wniesienia
powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od
powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one
charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze
stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od
kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
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Decyzje – art. 107

§ 1. Decyzja zawiera:

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione
powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do
sądu administracyjnego - pouczenie o dopuszczalności wniesienia
powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od
powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one
charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze
stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od
kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
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Odwołania od decyzji

Art. 128 KPA

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z
odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy
szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
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