
Projekt współfinansowany przy wsparciu Szwajcarii 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Poradnik Bliżej Obywatela
ISSN 2083-5558 

bezpłatny poradnik, nr 4(4)/2014

PPPRAWORAWORAWO...

OOOBYWATELBYWATELBYWATEL JAKOJAKOJAKO

PPPETENTETENTETENT

Po r a d n i k 
B l i ż e j 
Obywatela



www.prawo.kolping.pl

– 2 –

Bliżej 
Obywatela
4(4)/2014

W NUMERZE:
Podstawowe prawa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Podstawowe zasady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Pismo do urzędu – jak powinno wyglądać  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Załatwianie spraw przez  Internet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Jak liczyć terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Informacja publiczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Opłata skrabowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

BEZPŁATNY KWARTALNIK „BLIŻEJ OBYWATELA”

Wydawca: 
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 012 418 77 70, fax 012 418 77 76
e-mail: fundacja@kolping.pl
www.fundacja.kolping.pl
Koordynator projektu: Bożena Michałek

Redakcja: 
Eliza Marks
e-mail: prawo-krakow@kolping.pl
Korekta:
Bartosz Stanisławski

Opracowanie gra�czne i druk:
Drukarnia Gry�x, 32-086 Węgrzce, ul. B3 nr 5

Niniejszy poradnik jest wydawany w ramach projektu „Bliżej Obywatela” (www.prawo.kolping.pl).

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy  

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zamieszczone w poradniku teksty mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce  

jest zabronione.



– 3 –

Bliżej 
Obywatela

4(4)/2014
Umiejętność sprawnego poruszania się po urzędach jest bardzo cenna, jednak skom-
plikowane, zróżnicowane procedury, niejasne i  nieprecyzyjne przepisy powodują, że 
załatwianie nawet podstawowych dla obywatela formalności pochłania mnóstwo czasu 
i energii. 
Pierwszym krokiem do sukcesu jest znajomość swoich praw oraz przynajmniej podsta-
wowa wiedza na temat tego, gdzie i w jaki sposób można załatwić podstawowe sprawy.
Na wstępie należy zaznaczyć, że czym innym jest organ administracji publicznej, a czym 
innym urząd. Ten ostatni pełni wobec tego pierwszego funkcję pomocniczą – „pomaga 
organowi” wykonywać zadania nałożone na niego przez przepisy prawa. Przykładowo 
− w  uproszczeniu − pracownicy zatrudnieni w  urzędzie gminy pomagają m.in. przy 
załatwianiu spraw należących do kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta; 
z kolei urzędnicy z urzędu powiatowego pomagają m.in. staroście w wykonywaniu po-
wierzonych mu zadań, zaś zatrudnieni w  urzędzie marszałkowskim czy wojewódzkim 
− odpowiednio marszałkowi i wojewodzie. Oznacza to, że urzędnik, do którego zwra-
camy się z żądaniem, jest zazwyczaj tylko pojedynczym trybem w ogromnej machinie 
biurokracji i  wykonuje wyłącznie czynności nakazane mu przez przepisy oraz przeło- 
żonych.
Ponieważ jest wiele spraw o różnym charakterze, część z nich przekazywana jest innym 
podmiotom, które − na zasadach właściwych dla administracji − zajmują się ich zała-
twianiem. Bez względu jednak na to, jaki urząd zajmuje się daną sprawą, wszędzie obo-
wiązują te same podstawowe zasady.

PODSTAWOWE PRAWA

W pierwszym rzędzie należy pamiętać, że w demokratycznym państwie to urząd jest dla 
obywateli, a nie obywatel dla urzędu. Z założenia szeroko pojęta administracja ma wo-
bec petentów pełnić rolę służebną, co oznacza między innymi, że pracownicy organów 
administracji powinni pomagać obywatelom w załatwianiu ich spraw, udzielać stosow-
nych wskazówek i informacji.

Każda osoba przychodząca do urzędu ma prawo żądać, aby kompetentny pracownik 
udzielił jej szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mają znaczenie 
dla załatwienia jej sprawy. Petent nie może bowiem ponosić szkody z powodu niezna-
jomości prawa. Dlatego zasadnie możemy oczekiwać, że zostaniemy poinformowani 
o tym, jak wygląda procedura, której będziemy stroną, jakie dokumenty należy przed-
łożyć, kiedy i  jak prowadzone będzie postępowanie oraz w  jakim czasie się zakończy, 
a także czy i w  jakiej wysokości należy uiścić np. opłatę skarbową (niekiedy będzie to 
bowiem konieczne). Jeżeli urzędnik, do którego zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie 
informacji lub wyjaśnień, nie potra� nam pomóc, jego obowiązkiem jest wskazanie 
kompetentnej osoby.

PRAWO  
DO UZYSKANIA  
INFORMACJI
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Każdy, kto przychodzi do urzędu w celu załatwienia swojej sprawy, ma prawo oczeki-
wać, że będzie mógł brać czynny udział we wszystkich stadiach postępowania, a przed 
wydaniem decyzji będzie mógł wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, 
materiałów, a także zgłoszonych żądań. 
Oznacza to między innymi, że osoba, której praw lub obowiązków dotyczy postępowa-
nie przed organem, ma prawo wglądu we wszystkie akta swojej sprawy, nie tylko w cza-
sie toczącego się postępowania, ale również po jego zakończeniu. Może również brać 
udział w rozprawie, która toczy się w jej sprawie. Ma prawo zgłaszania postulatów i wnio-
sków (np. o powołanie biegłego, sporządzenie opinii) oraz żądania, aby organ przepro-
wadził dany dowód, jeżeli ma on znaczenie dla sprawy. Organ może nie uwzględnić żą-
dania strony, jeżeli zgłosiła ona dowód zbyt późno albo jeżeli okoliczności, których chce 
dowieść, zostały już stwierdzone innymi dowodami.

Petent ma prawo do podejmowania działań, które służą wyjaśnieniu sytuacji faktycznej 
i prawnej. Może i powinien (bo leży to w jego interesie) aktywnie uczestniczyć w postę-
powaniu: z  jednej strony udzielać szybko stosownych wyjaśnień, dostarczać koniecz-
nych dokumentów, stawiać się na wezwanie organu, ale też występować z  własnymi 
wnioskami, w tym dowodowymi. Tego rodzaju współpraca przyczynia się do sprawniej-
szego i − co za tym idzie − szybszego załatwienia sprawy, zgodnie z interesem i oczeki-
waniem petenta. 

Każdy ma również prawo oczekiwać, że jego sprawa będzie załatwiona obiektywnie. 
Realizacji tego prawa służy m.in. instytucja wyłączenia pracownika, a w niektórych przy-
padkach także organu administracji od udziału w postępowaniu.
Pracownik organu podlega wyłączeniu od udziału w sprawie:
•  w  której jest stroną albo pozostaje z  jedną ze stron w  takim stosunku prawnym, że 

wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
•  swego małżonka (w tym również byłego) oraz krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia;
•  osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (w tym również po 

ustaniu tego stosunku);
•  w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, 

albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych powyżej;
•  w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
•  z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dys-

cyplinarne lub karne;
•  w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej.

PRAWO  
UCZESTNICZENIA 

W POSTĘPOWANIU

PRAWO  
DO INICJATYWY

PRAWO  
DO OBIEKTYWNEGO  

ZAŁATWIENIA  
SPRAWY
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Dodatkowo urzędnik powinien zostać wyłączony od udziału w postępowaniu w każdym 
przypadku, w którym zostanie uprawdopodobnione istnienie innych okoliczności mo-
gących wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Jeżeli zatem petent wie o pew-
nych faktach, które nie są organowi znane, a  które mogą spowodować, że pracownik 
zajmujący się sprawą nie będzie obiektywny, powinien niezwłocznie złożyć wniosek 
o wyłączenie pracownika. 
Jeżeli decyzję w sprawie wydał pracownik lub organ, który powinien zostać wyłączony, 
możliwe jest żądanie wznowienia postępowania. Oznacza to, że sprawa zostanie jeszcze 
raz rozpatrzona, tym razem bez udziału pracownika lub organu podlegającego wyłączeniu.

Osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo która żąda 
przeprowadzenia pewnych czynności przez organ z uwagi na swój interes prawny lub 
obowiązek, ma prawo wglądu w akta swojej sprawy na każdym etapie postępowania, 
a także po jego zakończeniu. Może również w lokalu organu, w obecności pracownika 
tego organu, sporządzać notatki, kopie lub odpisy z takich akt. Ma prawo także domagać 
się od organu, aby ten albo uwierzytelnił (czyli potwierdził za zgodność) sporządzony 
odpis lub kopię z akt sprawy, albo wydał samodzielnie uwierzytelniony odpis lub kopię 
(w tym ostatnim wypadku organ może odmówić, jeżeli uzna, że nie wymaga tego ważny 
interes strony). Ponadto organ ma obowiązek zapewnić stronie dostęp do pism w formie 
dokumentu elektronicznego, wnoszonych do organu administracji publicznej lub przez 
niego doręczanych w swoim systemie teleinformatycznym.
Urzędnik może odmówić pokazania stronie jedynie takich dokumentów, które opatrzo-
ne są klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” albo które zostały wyłączone ze względu na ważny 
interes państwowy. Co ważne, jeżeli organ odmówi udostępnienia akt – musi w tej spra-
wie wydać stosowne postanowienie, na które stronie przysługuje zażalenie.

PODSTAWOWE ZASADY

Obok znajomości podstawowych praw ważna jest również świadomość podsta-
wowych zasad funkcjonowania organów administracji. Dopiero one, w  połączeniu 
z uprawnieniami, dają bowiem pełny obraz pozycji petenta wobec urzędu.

Organ administracji publicznej może działać wyłącznie na podstawie i  w  granicach 
prawa. W tym przypadku nie obowiązuje zasada „co nie jest zakazane, jest dozwolone”. 
Oznacza to, że urząd może podejmować wyłącznie takie działania, na które prawo mu 
pozwala, czyli gdy ma podstawę prawną. Urząd działa niezgodnie z prawem zarówno 
wówczas, gdy podejmuje działania niezgodne z przepisami, jak i wówczas, gdy wyko-
nuje czynności nieznajdujące w prawie oparcia (nie ma przepisu, który pozwalałby lub 
nakazywał dane działanie), a także wówczas, gdy nie wykazuje aktywności tam, gdzie 
przepisy taką aktywność nakazują (czyli gdy jest bezczynny). 

PRAWO WGLĄDU  
W AKTA SPRAWY

ZASADA  
LEGALIZMU
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Jeżeli zatem organ administracji podejmuje jakieś działania, warto sprawdzić, czy po 
pierwsze − w ogóle ma prawo takie czynności wykonywać (jest uprawniony do zajmo-
wania się daną sprawą, czy może załatwiać sprawę w taki sposób), a po drugie − czy 
wykonuje je zgodnie z  przepisami (zarówno zgodnie z  obowiązującą procedurą, jak 
i zgodnie z przepisami prawa materialnego).
To nie obywatel, ale sam organ ma pilnować, aby jego działania były zgodne z prawem. 

Organ administracji ma obowiązek podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładne-
go wyjaśnienia sprawy. Zatem to organ musi zgromadzić i dokładnie zbadać cały mate-
riał dowodowy; nie może czekać na to, że petent sam przedstawi dowody potwierdza-
jące zasadność jego żądania. Nie oznacza to jednak bezczynności strony w tym za  kresie. 
Ponadto organ musi samodzielnie ustalić, o co petent się ubiega i  jaka procedura po-
stępowania będzie właściwa w sprawie. Często zdarza się, że osoba zwracająca się do 
organu (czy to w  formie ustnej, czy pisemnej) niezbyt jasno precyzuje swoje żądanie. 
W takim wypadku do obowiązków organu należy ustalenie treści żądania. Nie może on 
pozostawić podania bez rozpoznania tylko z tego powodu, że strona nie wyraziła swego 
żądania w sposób czytelny dla organu.

Zajmujący się sprawą urzędnik powinien udzielić osobie zainteresowanej stosownych 
informacji i wyjaśnień; muszą być one nie tylko wyczerpujące, ale również w miarę moż-
liwości dostosowane do poziomu percepcji zainteresowanej strony, tak pod względem 
treści, jak i formy przekazu. Chodzi bowiem o to, aby uczestnicy toczącego się przed or-
ganem administracji postępowania nie ponosili szkody z powodu nieznajomości prawa. 
Jeżeli zatem organ wzywa stronę wnoszącą podanie (np. wniosek o przyznanie jakiegoś 
świadczenia, wydanie dokumentu lub decyzji) do usunięcia braków formalnych, musi 
z  jednej strony poinformować ją szczegółowo o tym, jakie braki należy uzupełnić (np. 
wskazać, jakie konkretnie dokumenty należy donieść), z drugiej zaś pouczyć o tym, co 
się stanie, jeżeli strona braków takich nie uzupełni w wyznaczonym terminie (skutkiem 
takim jest najczęściej pozostawienie podania bez rozpoznania). 
Każda decyzja wydana przez organ powinna zawierać pouczenie o  możliwości wnie-
sienia odwołania do organu wyższej instancji, powództwa do sądu powszechnego czy 
skargi do sądu administracyjnego; organ powinien wskazać także termin do wniesienia 
takiego odwołania, powództwa czy skargi. 
Innym przykładem jest sytuacja, w  której strona wnosi o  zawieszenie postępowania. 
W takim wypadku organ powinien pouczyć petenta o konsekwencjach niezwrócenia się 
z wnioskiem o podjęcie postępowania w określonym terminie. 

Z  urzędem zawsze należy kontaktować się na piśmie lub w  formie dokumentu elek-
tronicznego. Ustnie sprawy załatwiane są wyjątkowo − gdy przemawia za tym interes 

ZASADA  
UDZIELANIA 
INFORMACJI

ZASADA  
PISEMNOŚCI

ZASADA  
PRAWDY  

OBIEKTYWNEJ
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strony, a przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. Nawet taka forma powinna być przez 
urzędnika utrwalona odpowiednią notatką lub adnotacją w aktach.
Zgodnie z  ogólną zasadą podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą 
być wnoszone pisemnie, telegra�cznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, 
a  także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.
W  przypadku wysyłania do urzędu pisma pocztą warto to zrobić listem poleconym. 
Wówczas możliwe jest nie tylko śledzenie statusu listu, ale też uzyskanie potwierdze-
nia jego odbioru (obecnie w  formie tradycyjnej, czyli papierowej, lub elektronicznej). 
Potwierdzenie takie może być przydatne np. w sytuacji zaginięcia pisma w urzędzie – ła-
two jest wówczas wykazać, że strona dopełniła formalności, a urząd otrzymał przesyłkę, 
i w ten sposób uchylić się od niekorzystnych konsekwencji (np. pozostawienia sprawy 
bez rozpoznania).  W  każdym wypadku warto pobrać u  operatora pocztowego przy-
najmniej potwierdzenie nadania. Nie stanowi ono wprawdzie dowodu na okoliczność, 
że przesyłka dotarła do adresata, jednak można przy jego pomocy wykazać, że pismo 
zostało nadane w określonym miejscu i czasie, co również może mieć w niektórych przy-
padkach zasadnicze znaczenie (np. może służyć do wykazania, że pismo zostało nadane 
w terminie).  
Nie ma również przeszkód, aby pisma przedkładać bezpośrednio w urzędzie (osobiście 
lub przez osobę trzecią). Składa się je na tzw. dzienniku podawczym. W takiej sytuacji 
warto postarać się o prezentatę, czyli pieczątkę urzędu potwierdzającą złożenie pisma. 
Prezentatę taką przybija pracownik placówki, w  której pismo jest składane, na jego  
kopii. 
Istotne jest również przechowywanie kopii wszelkiej korespondencji wymienianej 
z urzędem, przynajmniej do czasu zakończenia postępowania. Decyzje i postanowienia 
wydane przez organ administracji należy zachowywać – stwierdzają one nasze pra-
wa i obowiązki albo stanowią dowód odmowy ich przyznania. Są zatem podstawą do 
ewentualnych roszczeń i dalszych działań. W przypadku niektórych dokumentów istnie-
je obowiązek ich zachowania przez określony czas. Tytułem przykładu można wskazać 
rozliczenia podatkowe oraz dokumenty, na podstawie których zostały one wypełnione 
− należy przechowywać je przez 5 lat. 

Co do zasady każda wydana przez organ decyzja, która nie jest jeszcze ostateczna, może 
być na wniosek osoby uprawnionej zaskarżona do organu wyższego stopnia. Są jednak 
przypadki, gdy odwołanie do organu wyższego stopnia bądź nie przysługuje (tak jest 
w przypadku decyzji wydanej przez ministra czy samorządowe kolegium odwoławcze, 
gdzie przysługuje wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy), bądź kierowane jest do 
rozpoznania przez sąd powszechny (taka procedura obowiązuje np. przy decyzjach wy-
dawanych przez ZUS).

ZASADA 
DWUINSTANCYJNOŚCI
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Informacja o  tym, czy wydane przez organ administracji orzeczenie podlega zaskar-
żeniu, do jakiego organu należy wnieść odwołanie oraz w jakim terminie, znajduje się 
w pouczeniu na końcu orzeczenia. 
Do czasu upływu terminu do wniesienia odwołania decyzja co do zasady nie może być 
wykonywana. Jeżeli zatem osoba uzyska pozwolenie na budowę, nie może rozpocząć 
prac, dopóki decyzja w  sprawie nie stanie się ostateczna. Podobnie jest, gdy decyzją 
przyznane zostanie jakieś świadczenie pieniężne – jego wypłata zazwyczaj nie następu-
je przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
Konsekwencją zaskarżenia decyzji do organu wyższego stopnia jest dalsza niemożli-
wość jej wykonywania do czasu zakończenia postępowania przed organem drugiej 
instancji − decyzja zacznie wywierać co do zasady skutek dopiero, gdy w wyniku odwo-
łania zostanie wydana kolejna decyzja.
Przepisy przewidują również możliwość zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. 
Nie ma to już jednak związku z zasadą dwuinstancyjności, bowiem kontrola sądowa od-
bywa się na innych zasadach. Krótko rzecz ujmując, można stwierdzić, że decyzję można 
zaskarżyć do sądu, gdy wyczerpany został tok instancji w postępowaniu przed organami 
administracyjnymi (czyli gdy decyzję rozpatrywał również na skutek zaskarżenia organ 
drugiej instancji), gdy decyzja jest niezgodna z prawem. Wniesienie skargi do sądu admi-
nistracyjnego nie powoduje już jednak automatycznie, że decyzja nie może być wykony-
wana. Jest ona już bowiem ostateczna (a więc wykonalna), choć jeszcze nieprawomocna 
(mamy bowiem możliwość zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Jeżeli organ orzeknie o naszych prawach lub obowiązkach w formie decyzji i decyzja ta 
stanie się ostateczna, zmiana takiego orzeczenia jest co do zasady niemożliwa. Chodzi 
o zagwarantowanie, że uzyskane uprawnienia lub nałożone obowiązki nie będą dowol-
nie zmieniane.
Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji może nastąpić tylko w wyjątkowych wypad-
kach. Może się tak stać w np. przypadku decyzji nakładającej na stronę jakiś obowiązek, 
ale nieprzyznającej jej uprawnień – wówczas zmiana lub uchylenie są możliwe w każ-
dym czasie, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony. 
W przypadku decyzji przyznającej stronie uprawnienia zmiana lub uchylenie są dopusz-
czalne, jeżeli strona się na to zgodzi, a przepisy się temu nie sprzeciwiają. 
Istnieje również możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji na skutek wznowienia postę-
powania lub stwierdzenia nieważności. Do uruchomienia takiego trybu konieczne jest 
jednak wystąpienie wskazanych przez przepisy okoliczności.

Organ administracji musi zapewnić stronom możliwość czynnego udziału w każdym sta-
dium postępowania. Oznacza to między innymi, że ma obowiązek zawiadomić każdego, 
komu przysługuje status strony, o wszczęciu postępowania. Poza tym musi umożliwić 

ZASADA  
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stronom dostęp do akt sprawy (do ich przeglądania, sporządzania z nich notatek, kopii 
i odpisów) czy zgłaszanie dowodów. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzania 
dowodów bądź terminie, miejscu i  przedmiocie ewentualnej rozprawy powinna być 
dostarczona z odpowiednim wyprzedzeniem − tak aby strona mogła się przygotować 
(co do zasady informacja taka powinna być dostarczona na minimum 7 dni wcześniej). 
Jeżeli osoba była stroną danego postępowania, lecz bez własnej winy nie brała w nim 
udziału (np. w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na wzniesienie budynku, 
gdy okoliczność ta wpływa na korzystanie z działki sąsiedniej, właściciel tej działki nie 
zostanie zawiadomiony o toczącym się postępowaniu lub pomimo wykazania przez nie-
go interesu nie zostanie uznany za stronę), ma podstawy do żądania wznowienia postę-
powania, czyli spowodowania, że kwestia zostanie przez organ jeszcze raz rozpatrzona, 
tym razem przy udziale takiej osoby.

Sprawa w urzędzie powinna być załatwiona szybko, jeżeli to możliwe – niezwłocznie, 
czyli od ręki (gdy sprawa nie wymaga zbierania dowodów, informacji czy wyjaśnień). 
Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. w przypadku 
ubiegania się o wydanie jakiegoś dokumentu: dowodu, prawa jazdy czy paszportu, lub 
wówczas, gdy trzeba przeanalizować dołączony przez stronę do wniosku materiał do-
wodowy, uzyskać dodatkowe dowody czy przeprowadzić pewne czynności, np. wywiad 
środowiskowy), załatwienie sprawy nie powinno trwać co do zasady dłużej niż miesiąc. 
Dla spraw szczególnie skomplikowanych dopuszcza się zazwyczaj możliwość przedłu-
żenia terminu do 2 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że są to zasady ogólne – przepisy 
szczególne mogą przewidywać dla poszczególnych spraw inne terminy.
Zasada ta ma szczególne znaczenie przy sprawach związanych z pomocą społeczną czy 
świadczeniami rodzinnymi, bowiem charakter takich spraw wymaga niejednokrotnie 
natychmiastowego podjęcia działań i uruchomienia niezbędnej pomocy.

Z  zasadą prostoty i  szybkości postępowania związany jest zakaz żądania przez organ 
administracji publicznej przedkładania zaświadczeń czy oświadczeń na potwierdzenie 
faktów lub stanu prawnego, które są organowi znane z urzędu. Zakaz ten dotyczy rów-
nież sytuacji, gdy okoliczności te są możliwe do ustalenia przez organ na podstawie:
•  posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
•  rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ 

ma dostęp w drodze elektronicznej;
•  wymiany informacji z innym podmiotem publicznym;
•  przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (do-

wodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
Chodzi o uchronienie petentów przed koniecznością dołączania do wniosków rozma-
itych dokumentów, do których urząd powinien mieć dostęp lub które może uzyskać 
samodzielnie. 

ZASADA SZYBKOŚCI 
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ZAKAZ  ŻĄDANIA  
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Jeżeli organ żąda przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia, musi wskazać osobie, 
na jakiej podstawie prawnej opiera swoje żądanie, czyli musi podać przepis, który mu 
na to pozwala.  

Czasami ustalenie organu właściwego do załatwienia danej sprawy jest bardzo trudne. 
Nie należy się jednak obawiać, że wniesienie pisma do niewłaściwego urzędu spowodu-
je, że sprawa nie zostanie rozpoznana. Jeżeli bowiem podanie tra� nie do tego organu, 
co trzeba, ten ma obowiązek niezwłocznie przekazać pismo organowi właściwemu. Jed-
nocześnie o fakcie przekazania musi powiadomić wnoszącego podanie. Co ważne, jeżeli 
petent ma wyznaczony termin, w ciągu którego ma złożyć dane pismo (np. odwołanie 
czy zażalenie), to jeżeli nawet wniesie je do niewłaściwego organu, ale przed upływem 
przepisanego terminu, przyjmuje się, że termin został zachowany.

PISMO DO URZĘDU – JAK POWINNO WYGLĄDAĆ

Pisma adresowane do urzędów są co do zasady odformalizowane, co oznacza, że można 
je sformułować samodzielnie. Dla wielu spraw przygotowane zostały jednak odpowied-
nie formularze, wnioski, między innymi po to, aby ułatwić formułowanie żądań i uzyskać 
wszystkie niezbędne dane. Posługiwanie się gotowymi wzorami czasami jest konieczne, 
a czasami fakultatywne.

Bez względu na rodzaj pisma, w każdym należy podać swoje dokładne dane (m.in. imię 
i nazwisko, dokładny adres zamieszkana, ewentualnie adres do korespondencji), a tak-
że wskazać nazwę i  adres organu, do którego podanie jest kierowane; konieczne jest 
również jasne i zwięzłe opisanie treści żądania, czyli tego, o co się do organu zwracamy. 
Elementem niezbędnym jest także własnoręczny podpis (chyba że pismo jest wnoszone 
drogą elektroniczną). 
To tylko podstawowe wymogi. Przepisy szczególne przewidują zazwyczaj szereg innych 
elementów, których zamieszczenie jest obligatoryjne. Niedostosowanie się do wymo-
gów może nieść za sobą różne konsekwencje. Co do zasady organ wzywa petenta do 
uzupełnienia wymogów formalnych w określonym czasie (zazwyczaj jest to 7 dni), pod 
rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Jeżeli jednak w podaniu nie wskazano 
adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych 
danych, podanie od razu pozostawia się bez rozpoznania.

W  tym miejscu należy wskazać również, że w  przeciwieństwie do postępowań sądo-
wych, gdzie w przypadku wnoszenia np. apelacji od wyroku konieczne jest zachowanie 
odpowiedniej formy, odwołanie od decyzji organu administracyjnego pierwszej instan-
cji nie jest obarczone właściwie żadnymi wymogami. Podobnie jest w przypadku zaża-
lenia na postanowienie. 

OBOWIĄZEK  
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Strona wnosząca odwołanie czy zażalenie musi jedynie wskazać swoje niezadowolenie 
z wydanej decyzji czy postanowienia. Oczywiście dokładne uzasadnienie zwiększa szan-
sę na jego pozytywne rozpatrzenie, nie jest ono jednak niezbędne do wszczęcia proce-
dury odwoławczej czy zażaleniowej.
Spraw administracyjnych jest jednak bardzo wiele i przepisy szczególne mogą określać 
szczególne wymogi pisma odwoławczego.

ZAŁATWIANIE SPRAW PRZEZ INTERNET

W coraz większej liczbie urzędów wiele spraw można załatwić przez Internet. Służy do 
tego przede wszystkim Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (Platfor-
ma ePUAP). Jest to narzędzie, które ma umożliwić urzędom zorganizowanie stosownych 
procedur i udostępnienie petentom konkretnych usług. Są też jednostki, które stworzy-
ły własne systemy informatyczne i przy obsłudze petentów posługują się właśnie tymi 
narzędziami.

O tym, jakie sprawy i w jaki sposób mogą być załatwiane przez Internet oraz jakie narzę-
dzie będzie do tego użyte, decyduje samodzielnie każdy urząd. W przypadku Platformy 
ePUAP stosowne informacje i wskazówki można znaleźć na stronie epuap.gov.pl, w za-
kładce „Katalog Usług”. 

Aby załatwić sprawę przy pomocy Platformy ePUAP, trzeba mieć na niej założone kon-
to i uaktywniony zaufany pro�l. Następnie należy ustalić, czy załatwienie danej sprawy 
przez Internet jest w ogóle możliwe, a jeżeli tak, to czy właściwy dla nas urząd przewi-
duje taką opcję.  
Przy każdej sprawie zamieszczona jest informacja o tym, kto i w jaki sposób może z usłu-
gi skorzystać. Jeżeli dany organ przewiduje procedurę elektroniczną, na stronie zamiesz-
czony jest link do formularza. Po jego wypełnieniu, zwery�kowaniu oraz dołączeniu wy-
maganych załączników formularz należy podpisać bądź za pomocą pro�lu zaufanego, 
bądź przy pomocy własnego bezpiecznego podpisu elektronicznego. 
Po wypełnieniu wniosku należy poczekać na odpowiedź urzędu, bowiem w przypadku 
wniesienia podania w  formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany po-
twierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na 
wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Jak już była o tym mowa, przepisy nie zawsze wymagają, aby pismo było składane na 
określonym formularzu. W takim wypadku stosowne podanie można przygotować sa-
modzielnie i wysłać do urzędu na adres odpowiedniej elektronicznej skrzynki podaw-
czej. Należy jednak dopilnować, aby składany w taki sposób wniosek zawierał podstawo-
we informacje o petencie, w tym jego adres elektroniczny, a także treść żądania. 

 JAK ZAŁATWIĆ

BEZ FORMULARZA

JAKIE SPRAWY
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Są jednak kategorie spraw, których nie da się załatwić przez Internet. Nie oznacza to 
jednak, że nie można sobie tą droga ułatwić całej procedury. W wielu wypadkach do-
puszcza się bowiem np. złożenie wniosku przez Internet celem wszczęcia postępowania 
i ustalenia wizyty w urzędzie w określonym dniu, o określonej godzinie. Tak np. funkcjo-
nują powiatowe urzędy pracy, które dopuszczają możliwość złożenia wniosku o doko-
nanie rejestracji za pomocą elektronicznego formularza (zarówno bezrobotni, jak i po-
szukujący pracy mogą rejestrować się np. przez stronę www.praca.gov.pl/eurzad/index.
eup). Uproszczony tryb , dostępny dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, polega na 
wypełnieniu elektronicznego wniosku o  dokonanie rejestracji odpowiednio jako oso-
ba bezrobotna albo poszukująca pracy, bez potrzeby opatrywania go bezpiecznym lub 
potwierdzonym podpisem. Gotowy formularz przesyłany jest do właściwego powiato-
wego urzędu pracy, a następnie pracownik kontaktuje się z petentem i wyznacza termin 
stawiennictwa w urzędzie.

JAK LICZYĆ TERMINY

Przestrzeganie terminów ustanowionych do wykonania pewnych czynności przez prze-
pisy lub nałożonych przez organ jest bardzo ważne. Ich przekroczenie może bowiem 
skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przykładowo przekroczenie terminu do 
usunięcia braków formalnych prowadzi z  reguły do pozostawiania sprawy bez rozpo-
znania. Z kolei niezłożenie na czas odwołania powoduje, iż decyzja staje się ostateczna, 
a więc wykonalna. 
Wiele terminów dla petentów liczy się od dnia odebrania listu poleconego lub potwier-
dzenia odbioru pisma u pracownika z urzędu; czasem zdarza się, że początkiem terminu 
jest jakieś inne zdarzenie.

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu 
tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego 
z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 
Przykład 1: osoba w  piątek 13 czerwca otrzymała listem poleconym wezwanie do 

usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni. Dzień ten (bez znaczenia jest przy 
tym, czy przesyłkę odebrał adresat osobiście, czy zrobił to za niego domownik lub 
sąsiad) jest początkiem biegu terminu. Oznacza to, że braki należy uzupełnić do 
piątku następnego tygodnia, czyli do 20 czerwca. Jeżeli strona uzupełnia braki za 
pośrednictwem operatora pocztowego, list musi zostać nadany na poczcie do pół-
nocy 20 czerwca (nie wystarczy samo wrzucenie listu do skrzynki, gdyż ważna jest 
data zamieszczona na stemplu pocztowym).

Przykład 2: na przekazanie akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję w spra-
wie odmowy udostępnienia informacji publicznej do sądu administracyjnego or-

JAK LICZYĆ
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gan ma 15 dni. Jeżeli zatem złożymy w tym organie skargę we wtorek 6 maja, mamy 
prawo oczekiwać, że organ przekaże wszystko do sądu najpóźniej do środy 21 maja. 

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 
który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 
Przykład 1: organ administracji publicznej w poniedziałek 14 kwietnia wyznaczył stro-

nom 2 tygodnie na zawarcie ugody. Termin do polubownego załatwienia sprawy 
upływa w poniedziałek 28 kwietnia o północy.

Przykład 2: zdarza się, że do wydania decyzji w danej sprawie konieczne jest uzyskanie 
stanowiska innego organu. Zgodnie z ogólną zasadą organ, do którego zwrócono 
się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je nie później niż w terminie 
2 tygodni od dnia doręczenia żądania. Jeżeli zatem żądanie wpłynęło do organu 11 
czerwca, strona ma prawo oczekiwać, że do dnia 25 czerwca stanowisko zostanie 
wydane.

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 
który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim mie-
siącu nie było − w ostatnim dniu tego miesiąca. 
Przykład 1: podanie o  wznowienie postępowania wnosi się w  terminie miesiąca od 

dnia, w  którym strona dowiedziała się o  okoliczności stanowiącej podstawę do 
wznowienia postępowania. Jeżeli zatem strona dowie się 30 stycznia np. o  istot-
nych okolicznościach faktycznych lub o nowych dowodach, które istniały w dniu 
wydania decyzji, ale nie były organowi znane, to podanie o wznowienie postępo-
wania będzie musiała wnieść do północy 28 lub 29 lutego.

Przykład 2: sprawa powinna być przez organ administracji załatwiana co do zasady bez 
zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postę-
powania wyjaśniającego, zgodnie z ogólnymi regułami organ powinien uczynić to 
w ciągu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli strona 4 marca wniosła do organu wniosek 
o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie takie powinno zo-
stać jej wydane do 4 kwietnia.

Termin liczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowe-
mu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było − w ostatnim 
dniu tego miesiąca. Jeżeli ciągłość terminu nie jest wymagana, rok liczy się za 365 dni.

Jeżeli termin obliczony według wskazanych powyżej reguł przypada w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny najbliższy dzień powsze-
dni. Do dni ustawowo wolnych od pracy nie zalicza się co do zasady sobót. Takimi są 
zawsze: niedziela oraz święta: 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 
15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia.
Wyjątek stanowi jednak postępowanie przed organami podatkowymi. Zgodnie z obo-
wiązującymi tam regułami, jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, za ostatni 
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dzień terminu uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy (a zatem zazwyczaj 
poniedziałek, chyba że w tym dniu wypada jedno ze wskazanych powyżej świąt). 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane, 
nadane lub złożone w określonej placówce, urzędzie czy jednostce lub złożone odpo-
wiedniej osobie, tzn. zostało: 
•  wysłane w  formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, 

a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
•  nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego;
•  złożone w polskim urzędzie konsularnym;
•  złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
•  złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
•  złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Jeżeli zdarzy się, że osobie nie uda się dokonać pewnej czynności w terminie (np. spóź-
ni się kilka dni ze złożeniem odwołania), w określonych przypadkach możliwe jest tzw. 
przywrócenie terminu. 
Warunkiem niezbędnym jest:
•  złożenie prośby o przywrócenie w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny, z powodu 

której termin nie został dochowany; 
•  wykazanie we wniosku, że niedotrzymanie terminu nie nastąpiło z winy zainteresowa-

nego − okoliczności tej nie trzeba udowadniać, należy ją jednak uprawdopodobnić; 
tytułem przykładu można tu wskazać: obłożną chorobę uniemożliwiającą dopełnienie 
czynności w terminie czy nieprawidłowe doręczenie pisma przez organ; należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że sam fakt choroby nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem 
dla opóźnienia; obecnie istnieje bowiem wiele sposobów komunikacji z  urzędem; 
możliwe jest również skorzystanie z pomocy osoby trzeciej;

•  jednoczesne ze złożeniem prośby dopełnienie czynności, dla której termin był przewi-
dziany (czyli w podanym przykładzie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy 
złożyć odwołanie od decyzji). 

Bardzo często zdarza się, że osoby z  rozmysłem nie odbierają korespondencji z urzędu, 
licząc, że tego rodzaju praktyka uchroni ich przez nieprzyjemnymi sytuacjami. Postępowa-
nie takie jest jednak nieprawidłowe i może przysporzyć dodatkowych problemów.
Nieodebrany list polecony jest co prawda odsyłany urzędowi, jest jednak dołączany do 
akt sprawy ze skutkiem doręczenia (przyjmuje się, że pismo zostało adresatowi doręczo-
ne). Podobnie jest, gdy adresat odmawia przyjęcia pisma, czy to od listonosza, czy od 
pracownika urzędu − w obu przypadkach doręczyciel zamieszcza na przesyłce adnota-
cję o odmowie i korespondencję uważa się za doręczoną. 

NIEODBIERANIE 
KORESPONDENCJI

ZACHOWANIE  
TERMINU

PRZYWRÓCENIE  
TERMINU
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O ile w pierwszym z podanych przypadków adresat dochodzący przywrócenia terminu 
będzie musiał wykazać, że nie był w stanie odebrać przesyłki z jakichś ważnych powo-
dów i niepodjęcie pisma nie wynikało z  jego złej woli, a zatem będzie miał szanse na 
przywrócenie terminu, o tyle w drugim przypadku przywrócenie terminu w żaden spo-
sób nie będzie możliwe.

INFORMACJA PUBLICZNA

Każda wiadomość o  sprawach publicznych stanowi informację publiczną i  każdy ma 
prawo dostępu do niej. 
Jeżeli ktoś jest zainteresowany działalnością organów władzy publicznej (zarówno rzą-
dowych, jak i samorządowych), osób pełniących funkcje publiczne, organów samorzą-
dów gospodarczych czy zawodowych (np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych czy 
architektów), a  także innych osób i  instytucji reprezentujących Skarb Państwa wyko-
nujących zadania władzy publicznej czy gospodarujących mieniem publicznym, może 
uzyskać w tym zakresie stosowną informację. Możliwe jest zatem uzyskanie informacji 
np. o majątku szpitala, państwowej uczelni czy instytucji kulturalnej, o planowanych i re-
alizowanych przez te placówki inwestycjach.

Każdy ma prawo do:
•  uzyskania informacji publicznej, w  tym uzyskania informacji przetworzonej (w  tym 

ostatnim przypadku musi to być istotne dla interesu publicznego);
•  wglądu do dokumentów urzędowych (należy przez to rozumieć wszelkie dokumenty 

obejmujące informację publiczną, a będące oświadczeniem woli lub wiedzy, utrwalo-
ne i podpisane w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w ramach jego 
kompetencji, skierowane do innego podmiotu lub złożone do akt sprawy);

•  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z po-
wszechnych wyborów.

Prawo do uzyskania informacji jest co do zasady nieograniczone, nieodpłatne i nie może 
być uzależnione od interesu prawnego czy faktycznego zainteresowanego, co oznacza, że 
nikt nie może żądać od takiej osoby uzasadnienia żądania otrzymania danej informacji.

Informacje publiczne, do których ma być zapewniony powszechny dostęp, pogrupowa-
ne są w pięć podstawowych kategorii i obejmują:
•  politykę wewnętrzną i zagraniczną – w tym zakresie udostępniane są m.in. informacje 

o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu ak-
tów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych;

•  informacje o władzy publicznej oraz innych podmiotach wykonujących zadania pu-
bliczne − tu udostępniane są m.in. informacje o organizacji, organach i osobach spra-
wujących określone funkcje, majątku, którym dysponują;

CZEGO  
MOŻNA SIĘ  
DOWIEDZIEĆ

CZYM JEST PRAWO  
DO INFORMACJI
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•  zasady funkcjonowania władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących 
zadania publiczne − ta kategoria obejmuje m.in. informacje o trybie działania wska-
zanych podmiotów, sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyj-
mowania i załatwiania spraw, a także stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich zała-
twiania lub rozstrzygania, jak również naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowisko;

•  dane publiczne − w  tej grupie zagadnień udostępniane są m.in. treści aktów admi-
nistracyjnych i  innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów przeprowa-
dzonych kontroli, stanowiska zajmowane w sprawach publicznych, a także treść wy-
stąpień i ocen organów władzy publicznej (zarówno rządowej, jak i  samorządowej), 
a także funkcjonariuszy publicznych;

•  majątek publiczny − w ramach tej grupy zagadnień publikowane są m.in. informacje 
o  majątku Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych 
i gospodarczych, a także państwowych i samorządowych osób prawnych, jak również 
innych podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujących majątkiem 
publicznym; znaleźć można również informacje o długu publicznym, pomocy publicz-
nej czy ciężarach publicznych.

Jest kilka sposobów udostępniania informacji publicznej:
•  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
•  w centralnym repozytorium informacji publicznej (CRIP);
•  na wniosek − ustnie lub pisemnie;
•  w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (podobnie jak 

w przypadku innych sposobów udostępniania, także i tu możliwe musi być kopiowa-
nie informacji lub ich wydruk, a  także przesyłanie lub przeniesienie na odpowiedni 
powszechnie stosowany nośnik);

•  przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających za-
poznanie się z informacją (również w tym wypadku musi być zapewniona możliwość 
kopiowania informacji lub ich wydruku, a także przesyłania lub przenoszenia na odpo-
wiedni, powszechnie stosowany nośnik);

•  poprzez umożliwienie wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicz-
nej pochodzących z wyborów powszechnych;

•  poprzez udostępnienie materiałów (w  tym audiowizualnych i  teleinformatycznych) 
dokumentujących posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzą-
cych z wyborów powszechnych.

Podstawowym (z założenia najszerszym i najprostszym) sposobem udostępniania infor-
macji publicznych jest ich ogłaszanie w BIP − urzędowym publikatorze dostępnym za 
pośrednictwem Internetu. Można w nim znaleźć m.in. informacje o polityce wewnętrz-

SPOSOBY  
UDOSTĘPNIANIA 

INFORMACJI

BIP
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nej i zagranicznej, o organach władzy rządowej i samorządowej, a także o innych pod-
miotach wykonujących zadania publiczne, o  zasadach funkcjonowania tych podmio-
tów, jak również dokumentację dotyczącą przebiegu oraz efektów kontroli oraz związa-
ne z tym wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających, 
treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, a także 
informacje o stanie państwa, samorządów i ich jednostek. 
W BIP znaleźć można informacje o sposobie udostępnienia innych informacji publicz-
nych, niezamieszczonych w tym publikatorze. 
Zainteresowany dotarciem do jakiejś informacji publicznej powinien zatem rozpo-
cząć poszukiwania od przejrzenia stron BIP, bowiem informacje w  nim zamieszczone 
nie mogą być udostępniane na wniosek. W konsekwencji zwracający się z wnioskiem 
o udostępnienie informacji publicznej, którą można znaleźć na stronach BIP, spotka się 
z odmową jej udzielenia.

Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeń-
stwa informacyjnego (chodzi tu o dane o charakterze dynamicznym, często zmieniane 
i aktualizowane) zaczęły być z kolei od niedawna gromadzone i udostępniane w CRIP 
− Portal DanePubliczne.gov.pl. 
Do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do CRIP, jego uzupełniania oraz 
ciągłej aktualizacji zostały zobowiązane organy administracji rządowej, ZUS, KRUS, NFZ, 
państwowe instytuty badawcze, fundusze celowe, a  także − z  pewnymi wyjątkami − 
państwowe osoby prawne.
Dzięki CRIP dostęp do zasobów publicznych ma być jeszcze łatwiejszy. Wiele instytucji 
publicznych już udostępnia wymagane informacje na swoich stronach. CRIP ma pomóc 
w  nawigowaniu po nich − udostępniona tam wyszukiwarka pozwoli ustalić miejsce 
udostępniania konkretnego zasobu oraz pobranie go w dogodny dla zainteresowanego 
sposób.
Obecnie za pośrednictwem CRIP możliwe jest przeszukanie i wykorzystanie np.: 
•  bazy teleadresowej samorządów; 
•  bazy przedszkoli publicznych;
•  listy hotspotów dostępnych w miejscach publicznych, czyli darmowych punktów do-

stępu do Internetu;  
•  wykazu �rm i wyrobów posiadających aktualny znak Poznaj Zdrową Żywność;
•  centralnego wykazu obiektów hotelarskich;
•  zestawień prowadzonych studiów na określonych kierunkach.

Jeżeli poszukiwana przez zainteresowanego informacja publiczna nie została zamiesz-
czona w BIP ani w CRIP, możliwe jest zwrócenie się do odpowiedniego organu z wnio-
skiem o jej udostępnienie.

CRIP

INFORMACJA  
NA WNIOSEK

KIEDY PŁACIĆ
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Jeżeli możliwe jest niezwłoczne udostępnienie jakiejś informacji, osoba kompetentna 
do jej przekazania może to zrobić ustnie lub na piśmie, bez pisemnego wniosku pod-
miotu zainteresowanego.
W pisemnym wniosku należy wskazać formę i sposób udostępniania informacji. Wnio-
sek taki powinien być rozpatrzony jak najszybciej, co do zasady jednak nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Od tej zasady przewidziane są jednak odstępstwa.
Po pierwsze, może się zdarzyć, że udostępnienie żądanej informacji w ciągu dwóch ty-
godni nie jest z  jakichś powodów możliwe. W  takim wypadku podmiot zobowiązany 
do udostępnienia musi powiadomić zainteresowanego o  powodach opóźnienia oraz 
przewidywanym terminie realizacji. Przygotowanie żądanej informacji nie może trwać 
jednak dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w której podmiot zobowiązany do udostępnienia infor-
macji nie ma możliwości technicznych do przekazania jej w sposób i w formie wskazanej 
we wniosku. Wówczas musi zawiadomić zainteresowanego o braku możliwości realizacji 
wniosku, wskazując jednocześnie dostępne dla podmiotu sposoby i formy udostępnie-
nia informacji. Wnioskodawca ma 14 dni na zaakceptowanie proponowanego sposobu 
i formy; jeżeli tego nie zrobi lub w ogóle nie odniesie się do propozycji podmiotu, postę-
powanie jest umarzane.
Trzecie odstępstwo również jest związane ze sposobem i formą udostępnienia informa-
cji wskazanych przez zainteresowanego we wniosku. Jak już było o tym mowa, udostęp-
nianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne. Może się jednak zdarzyć, że 
wskazany przez wnioskodawcę sposób lub forma udostępnienia spowodują poniesienie 
przez podmiot zobowiązany do udostępnienia dodatkowych kosztów. W takim wypad-
ku podmiot uprawniony jest do pobrania stosownej opłaty (jej wysokość odpowiada 
poniesionym przez podmiot kosztom). Jeżeli podmiot udostępniający stwierdzi taką 
okoliczność, w  ciągu 14 dni od złożenia wniosku musi poinformować wnioskodawcę 
o konieczności uiszczenia opłaty oraz jej wysokości. Następnie po upływie 14 dni udo-
stępnia informację zgodnie z wnioskiem zainteresowanego, chyba że ten w międzycza-
sie zmieni wniosek lub go wycofa.

Organy kolegialne pochodzące z wolnych wyborów, a więc np. obie izby parlamentu, 
rada gminy, rada powiatu czy sejmik województwa, a także w niektórych wypadkach ich 
kolegialne organy pomocnicze (np. różnego rodzaju komisje), mają obowiązek zapew-
nić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające osobom zainteresowanym wstęp na 
posiedzenia organów. 
Oznacza to po pierwsze, że obrady takich organów muszą odbywać się w pomieszcze-
niach, w których będzie również zagwarantowane miejsce dla publiczności; sala posie-
dzeń musi być tak zorganizowana, aby osoby trzecie nie przeszkadzały w obradach. Po 
drugie, publiczność musi słyszeć wypowiedzi poszczególnych członków organu, dlate-

DOSTĘP  
DO POSIEDZEŃ



– 19 –

Bliżej 
Obywatela

4(4)/2014
go w niektórych wypadkach konieczne jest zapewnienie aparatury wspomagającej (czy-
li np. odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego).
Sama transmisja posiedzenia za pośrednictwem telewizji czy też Internetu nie jest uzna-
wana za zapewnienie dostępu do posiedzeń. Tego rodzaju rozwiązania należy traktować 
jako dodatkowe, a  nie alternatywne wobec zapewnienia faktycznego wstępu na salę 
obrad.
Należy również zaznaczyć, że ograniczenie dostępu do posiedzeń z  przyczyn lokalo-
wych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu 
tylko wybranym podmiotom.
Poza samą obecnością na posiedzeniach dopuszczalne jest również nagrywanie przez 
osoby będące publicznością dźwięku i obrazu z takich obrad.

Może się zdarzyć, że organ, do które skierowane zostanie żądanie udostępnienia infor-
macji publicznej, odmówi udostępnienia z uwagi na ochronę prywatności osoby �zycz-
nej lub tajemnicy przedsiębiorstwa. W takim wypadku wnioskodawca może odwołać się 
do organu wyższego stopnia. Podobna procedura przewidziana jest dla przypadków, 
gdy organ w związku z brakiem zgody wnioskodawcy na proponowany sposób lub for-
mę udostępnienia informacji publicznej umorzy postępowanie. 
Dopuszczalna jest również skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (jednak 
dopiero po wyczerpaniu toku instancyjnego w postępowaniu administracyjnym). 

OPŁATA SKRABOWA

Za czynności dokonywane przez organy administracji należy co do zasady uiścić opłatę 
skarbową. 

Zobowiązane do jej zapłaty są osoby �zyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub 
na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje 
się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Jeżeli dana czynność podej-
mowana jest przez organ na wniosek lub zgłoszenie kilku podmiotów − są one razem 
zobligowane do ponoszenia ciężarów opłaty skarbowej.

Niektóre podmioty zostały przez przepisy zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej za 
rozmaite czynności. Są to m.in. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek 
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwo-
lenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełno-
mocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

ODWOŁANIE

KTO PŁACI

 KTO NIE PŁACI
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Opłacie skarbowej podlega:
•  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

– dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
– wydanie zaświadczenia na wniosek,
– wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

•  w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym − złożenie 
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii. 

Niektóre czynności, choć mieszczą się we wskazanym powyżej katalogu, nie podlegają 
jednak z mocy prawa opłacie. Nie uiszcza się m.in. opłaty za:
•  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i  zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach alimentacyjnych, opieki, kura-
teli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent 
strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych i  osób objętych przepisami 
o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, świadczeń socjalnych oraz w spra-
wach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamen-
tu Europejskiego i  organów samorządu terytorialnego oraz referendum, zatrudnie-
nia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i  oświaty pozaszkolnej oraz ochrony  
zdrowia;

•  wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków we wskazany powy-
żej sprawach.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, zostanie użyte 
w innej sprawie niż wymieniona powyżej, konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej.
Poza tym opłatą skarbową nie jest obciążone dokonanie czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych 
opłat zwolnione.

ZA CO OPŁATA

KIEDY  
NIE MA OPŁATY


