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USTA WA 

z dnia /4 czerwca 1960 r." 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

OZI AŁ l. 

PłftpłSY ogólne . .. -J 

- . 'Z1ł5ady ogólne. 

rł. J. KGdeks postępowaaiil ,administracyjnego .. normu
- je p stępowanie w indywidualnych sprawach z zdkresu , tld

mini tracji państwo.wej. 

rt. 2. § 1. Kodeks normuje po~tępowanie plzed orga
nami I administracji państwowej. 

2. Kodeks stosuje się również w Postępowa.niu przed 

l) rzed-s.i~biorstw państwowych i inn ch państwowych jcd
ostek organizacyjnych. 

,..... , 

2) t~ra:nizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych ' 
innych organizacji społecznych 

- g y organy te są powolane z mocy prawa do załatwIa- · 
pław _określonych wart. 1. 

3. Ilekroć w dalszych przepisach kodeksu jest mow~ 
anach administracji państwowej, rozumie się przez nie 
organy wymienione w § 2. . 

rt. 3. Kodeks reguluje ponadto postępow:anie przed or
mi władzy i administracji pa-ństwowej oraz przed inny

mi . rganamipaństw~wymi w ~sprawie skarg i wniosków 
(dzi ł IV). ., -

-
rt. 4. Orglmy administracji państwowej działają na pod-

sta ie przepisów prawa kierując się , interesem ludu pracu
jące o i zadaniami budownictwasocjalistycznegó. 

wszelkie kroki niezbędne/ do -dokładnego wYJasR'enia stM1tl' 
faktycznego ora~ do załatwienia spraw-y,- maj<lc na względzie 
interes społeczny i słuszny interes ' obywateli. 

Art. 6. Organy admin~stracji państwow-ej -powinnY ' iK.Q~ 
wadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłęuiilć Z'.łUfć\nł<ł 

obywateli .~~ organów Państwa~ 

Art. 1. ,Organy administracji paastw11wej w toku ''P0ilę

powania czuwają -nad tym. aby strony nie poniosły szKof!.y 
z powodu nieznajomo~ici przepisów praw(J, i w tym celu 
udzielają stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 

Art. 8. § 1. Pr1jcd ( wydaniem decyzji org,1I1Y adm :nistr,,~jł 
państwowej po\vinny umożliwić stronom \~ypowiedzenie sią 
co do zebra.nych dowodów i rpaterialów oraz :z;gloszonych. 
żądań. ~ 

§ 2. Organy administracji .państwowej mogą odstąpić?d 
zasady określonej w § l tylko w przypadkach, gdy załatwie
n ie sprdwy nie cierpi zwłoki ze względu Ilaniebezpiec'leń
stwo dla ,życia lub zdrowia ludzkiegó ,albl> ze względu n.'\ 

grożącą niepowetowaną (;zkodę materialną. 

Art. 9. ' Organy administracji państwowej powinny wy
jaśniać stronom zasadność -przesłanek, którymi kierują !>i~ 
p rzy załatwi€niu sprawy, aby w ten sposób w miarę moż

ności doprowt.dzić do wykonania przez strony decyzji bez 
potrzeby stosowania środków pi'zymusu. 

Art. 10. § 1. Organy aclmir.istrac.ji pi111stwowcj powinny 
działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się moili
wie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwieniiI. 

§ 2. Sprawy. które nie wymagają zbierania dowodó'N, 
informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione nie
zwłocznie. ~ 

, Art. 5. W toku postępowania organy administracji pm'l-Art. 11. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisem-
stw wej stoją na straży praworządności -ludowej I podejmują nej. 

c 
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§ ,2" Sprawy mogą być z~łatwiane ustnie, gdy prtema
,via ,za lym ·interes 'słrony, a przepi's prawny nie sliJi tel1lU na 
przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwif!nia 

po,wimiy być utrwalone w aktach w formie protokołu lub 
pot,lpisanej ' .przez .stronę adnotacji. 

Art. 12. Decyzje, od których nie służy odwohIiie w · ad
ministracyjnym loku instancji, są ostateczne i ' mogą być 

uchylane ' lub :zmieniane " tylko w przypadkach przew,idzialłych 

w kodeksie .• 

R oz d z i a ~ 2. 

Org.my wyiSzego stopnia ' i organy nac~elne. 

Art. 13 .. ;Organami wyższ~go stopnia w : rotumieniu . ko
deksu są: 

l} w s to§unku ' 'dQ prezydiów rad narod?wych - prezydia 
, r ad ńarodowych wyżsżego s~opnia, w stosunku zaś do 

prezydiów wojewódzkich radflarodowycl/ - Rada . Mi
Jlistrów z zastrzeżeniem przepisu art. 110 § 4, . . . 

2) w ' stosunku do organów administJacyjnych prezydiów, r~d 
narodowych - odpowiednie organy prezydiów rad nJr,)
dowych wyższego stopnia i właściwi ministrowie, 

3) w stosunku 90 innych organów · administracji pal1stwo-. 
wej , przedsiębiorstw paóstwowych i inny:h pilli stwowych 
jednostek o.rganizacyjnych - odp~wiednie organy nad
rzędne i właściwi ministrowie, 

4) .w stosunku ' do organów organizacji wymienionych w 
art. 2 § 2" pkt 2 . - odpowiedni organ wyższego stopni'\ 
tych organizacji, a w razie jego braku - org:m państwo
wy sprawujący nadzór nad ich działalnością. 

Art.. 14. 'Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu . są~ 

1) <w- stosunku ' ;do prezydiów ' r'ad narodowych -- Rada Mi
nistrów, w stosunJ(u do organów administracyjnych pfe":. 
zydiów rad narodowych oraz do innych orga,nów a,'jnii
nistracji paóstwowej, przedsiębiorstw pal1s twowych i in
nych paóstwowych jednostek organiza:::yjnych -:- właści

,wi ministrowie, 

2) . w stosunku do organów organizacji wymięnionych w 
art. 2 § ' 2 pkt 2 -- naczelny organ tych . orgmizacji lub 
Jlaczelny organ administracji -państwowej, jeżeli spra
wuje zwier:lcnni nadzór nad ich działalnością. 

R o z d z i 8 ł 3. 

Właściwość organów. 

Art. t5. Organy administracji państwowej przestrzegają 

2 urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 

Arl Ut § 1. Właściwo~ć Jzecw,wąorganu administr~cjl 

państwowej ustala się według przepisów o zakresie ;jego ' 
qziałania. 

, § 2, Jeżeli nie można ustalić właściwości rzeczowej W 

sposób wskazany' w § 1; właśClwy jest organ p{ezydium po
w.iatowej rady narodowej, wyznaczony przez . to prezydiJ.m, 

Art. 17. § L Właściwość miejscową organu administra
cji paóstwowej ustala się: 

I) w sprawachdotycżących nieruchomości - w2dług miej
sca je j położenia, 

2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy -
według miejsca, ' w którym zakład p,racy . jes t, by ! lub ma 

, być prowadźony, 

-

• 

3) w innych spra'\vach - według 'miejsca zilmieszkania (sie
dziby) ' w kraju, a w braku zamieszkan ia w kraju '.,... we· 
dług miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli 
żadna ze stron nie ma w kraju ' zamieszkania (sicrtż iby; 
lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamiesz'ka
nia (siedziby) lub pobytu w kraju. 

§ 2. Jeżeli ' nie można ustalić właściwości l)1iejscowt'j 
w sposób wskazany w § 1. sprawa ' należy do organu właśCi-' 
wego dla ' miejsca, w. któfym nastąpiło zdarzenie ' powodujące 
wszcz-ęcie postępowania, albo w razie bra!(u ustalenia takie~ 
go IllleJsca - do organu, właściwego dld obsZaru dzielnicy 
$ródmieScie w m, s1. ' Warszawie. 

Art. 18. Spory o właściwośL rozśtr7,yga: 

.1) mi~zy prezydiami rad narodowych - prezydium fi:dy 
narod9wej Wyższego 'stopnia, a . miG9zypreży diari1i wo·, 

" jewódzkich rad narodowych - Rada Ministrów, .. i, : 

2) między organami administracyjnymi prezydium rady. na~ ./ 
rodQwej .- prexydium tej raay. <I mi.:dzy Ory<Hldmj pre
zydiów różnych rad narodowych - wspóllle dla , tyc-h 
prezydiów prezydium rady ~aroclowej wyższego st'opnid, 

3) między organami admin,istracyjnymi prezydiów różnych 

wojewódzk)ch rad narodo wych - wspolny dl" nich mi
nister,a gdy organy ·te podlegają rÓŻ)lym organom n'l
czelnym - Prezes Rildy Ministrów, '. 

( 
4) między innymi organami administracji paóstwowej oril z 

m iędzy tymi organami a organami administracyjnyrtii 
prezydiów rad nnrodowych - wspólny dla nich orgii:1' 
bezpośrednio wyższeg'o stopnia, a ' w ruz ie braku takiego 
organu - Prezes Rady. Min(strów, 

Art. 19. Do cZilSU ' rozstrzygnięcia sporu o właści wo~ć 
oigah ' admi!1istracji państwowej, na k tóregó obszarze ' wyn : kła 
sprawa, pod ejmuje tylko czynności nie cierpiące zwłi)kj ' ze 
\vzględ u na interes społeczny lub słuszny interes obywate li 
i zawiadamia o tym organ właściwy' do rozstrzygnięcia spo ru" 

Art. 20. Zasady i tryb rozstrzygania sporów , o właśi:; 

wość między organami adminislra.cji państwowej a sądami 

określi ustawa. . 

R o z d z i 11 ł 4. 

Wyłączenieprilcowni.ka oraz organu. 

Art. 21. § .1 : Pracownik organu administracji -pań'stwo" ' · 
wej podlega wyłączeniu od 'udziału w postępowaniu w spra
wie: 

l} w k.tórej jest stroną albo pozostaje' z jedną ze stron w 
tak im stosunku prawnym, że wynik Sprawy może miel: 
wpływ na jego p raw a lub obowiązki. . 

2) .swego małżonka oraz' krevmych i p~winowatych dQ dra- ·, 
giego stopnia, 

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

4) w której był świadkiem lub -biegłym albo był lub jest ! 
przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstn
wicielem strony jest jedna z osób wymienionych w 
pkt 2 i 3, • 

5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu za
skarżo nej decyzji, 

6) z poviQdu której wszczęto przeciw ~ niemu oochodzenie 
~. służbowe , post ępowanie dyscyplinarn~ lu b. k,mie, 
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1) , której jedną ze , stron jest osoba > .pozostająca ' wohec §3. Strony ni-e będące. osąbami fizycznymi działają ptze.~ 
iego w stosunku· nadrzędnosci służbowej. swych "uslawowychlub ' statutowych ' przedstawi.cieli. 

2. Bezpośredni przełożony pracownika, a j eżeli chodzi 
opr cownika organu administracyjnego prezydium rady na~ 
rodo vej również przewodnicząey , tego p ,~ezydium, ' j est o!Jo
wią any na żądanie pracownika -lub strony albo · z urzędu , ' 

.•.. wył czyć pracownika od udziału w ' post (}powaniu, jezeli za
stan e uprawdapodobnioneistnienie okoliczności nie wyrn l ~-'· 
nion ch w ·· § 1, .które mogą wywołać wątpiiwQŚć c,o ·do Lez
stro ności pracownika. 

3. Wyłączony pracownik 'powinien . podejmować tyiko 
czy noś ci nie cierpiące z\vłok i ze względll na interes spa
lecz y lub ważny , interes stron. 

• rt. 22. § 1. Organ adminis tracji pcHlstwowej po.dlegił 

/' wył czeniu od , ' zał:l.lwienia spwwy dotyczącej ' inte,esów rf,a
jątk wych: 

l) ' ego ' kierownika lub osó.b pozostających z tym kierow
nik iem w stosunkach określonych wart. 21 § l pkt 2 13, 

2) · soby zajmującej stanowisko kierowni cze w Jrganie hez
ośrednio wyższego stopnia lub osób pozostający<;h z nim 

w stosunkach określonych wart. 21 § 1 pkt 2 i 3. 

§ 2. Przepis art. 21 § 3 stosuje się odpowiednio. " 

Art. 23. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika 
('a .r t 2'1) bezpośredni jego przdoźony wyznacza innego pra

ika do prowadzenia sprawy. Jeżeli wyłącz ;my zosta ł 

wnik organu administracyjnego prezydium wcly narado
. przewodni czący t ego prezydium wyznaczy pracownika 
rowadzenia sprawy. 

§ 2. ' \V przypadku wyłączenia organu (art. 2'2) sprawę 
zai twia prgąn be,zpośrednio wyższego st0pnia, 'który do Ze."· . 

łat. ienia spra\vy może wyznaczyć inny podl egły sobie o~g(tn. 

:Art. 24_ § 1. Członek orgJnu koleg ib lnego podlega wy
łąC; eniu w przypadkach określonych w <lrt. 21 § I. O wy
łąceniu tego Clło,nka w przypad~ach określonych wart. 2t 
~ 2 postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub or

wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu 
gialnego albo z urzędu. 

§ 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kole
gia nego organ ten stał się nie-zdolny .do podjęcia uch\vały 

.z aku wyrhaganego quorum, stosuje \ się odpowiednio prze. 
p is art. 23 § 2. 

R o z d z i a ł 5. 

Strona. 

Art. 25. Stroną jest każdy, czyjego inte resu pnwnego 
lu obowiązku dotyczy postępowaJ;lie albo kto żąda czynno
ści organu ze Względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Art. 26. Stronami mogą być osoby fizyczne , osoby prilw
ne oraz państwowe jednostki organizacyjne i organ izacje spo
łe ne. 

Art. 27. § 1. Zdolność prawną i zdolność do czynno$ci 
pl wnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilne
go o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej . 

§ ,2. Osoby ni e posiadające zdolności do czynności praw
ny h dzialająprzez swych ust3.wowych p rzedstawicieli. 

Art. 28. Organ administracji państwowej dormści orga
nizację , społeczną do ·udz:aluna 'p'rawach strony wpostępo. 
waniu dotyczącym innej osoby, jeże li udział ta.ki jest uza'iad
n ieny statutowymi Celami tej ' organizacji i interes społeczny 
wymilga tege. Organizacji społecznej, 'której nie dópuszczo~ 

.no do udziału , ·w postępowaniu , służy. ·· z .. tego '·powodu zażiI
lenie. 

Art. 29, Strona może działać przez pełnomocnika, chyba 
że charakter czynności ·wymaga Jej osobistego działania. 

,-
Art. 30. § l. Pełnomocnikiem strony może ' być osoba fi- , 

'. zyczna , posiadająca zdolność ,Jo czynnosci prawnych. 

§ 2. Pełnomocnictwo . powinno, być udziela,ne .~a . p,iśmie 
. lub zgłoszone do protokolu. 

§ 3. Pełnomocnik dołącza -do akt oryginaJ luburzęduwo 
pośw i adczony odpis pełnoll'iocnictwa . 'AJwokat może , sarr 
uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administncji 
pa.ństwowej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli p ełnomoc

nikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, 
a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu u'poważnienia 
do występowania w imieniu strony , 

Art. 31. § l. Organ administracji pi:lllstwowej może wy· 
, stąpi ć do sądu z wniosk iem l) wyznaczenie pn:eristawic)ela 

dla osoby nieobecnej lu1;J niezdolnej , do czynności prawny .: h, 
o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony. 

§ 2. W przypadku konieczności podjęcia czynnoscJ n ie 
cierpiącęj zwłoki organ admin:stracji ' pallstwowej może ,. dl,' 
osoby niEobecnej sam wyznaczyć przedstawiciela uprą:wni~ 
nego do działania do czasu wyznaczenia dla n iej przedstawi
ciela przez sąd. 

R o z d 'l i a ł 6. • 
Załatwianie spraw. 

Att., 32. § l. OJgan administl(dCji państwowej powJllJen 
załatwić Spr3.wę w ; ciągu dwóch miesięcy oei daty wsZcżęcii\ 
postępowania, 'a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 

miesiąca od daty otrzymania odwalania przez organ o,dwo· 
ławczy. 

§ 2. Do terminów o~reślo~ych w § 1 nie wlicza się ter
minów przewidzianych ,w przepisach prawnych dla dokona~ 
nia określonych czynności, okresów zawieszenia postępowa.· 

nia oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu. . 

Art. 33. § I. O każdym przypadku niez i't łat '/d eni a spra
wy w te rrrtinie określonym wart. 32 organ administracji IJań 
shvowej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przy
czyny zwłoki i wskazując nowy term in zalatwienia . sprawy. 

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na org.anie ad'ministracji 
pal1stwowej również w przypadku zwłoki w załatwieniu spra· 
wy z przyczyn niezależnych od organu~ 

§ 3. Organ administracji państw cr(rv ej obowi 'lz~my je:;t 
o przypadkach n iezalatwienia spraw y w terminie określonY!l1 



Dziennik Usti1W Nr 30 - 296 ·Poz. 1'63 

wart. 32 zawiadomić również organ wyższego ' stopnia, a or
!Fin admi nistracy jny prezydium rady nar0dowej .- także t'i 
prezydium,' w trybie określonym przez Ra:lt;. Ministrów. 

Art. 34. Na niezałatwienie sprawy w terminie okreś l o: 
nym Vi art. 32 lub nstalonym w myśl art. 33 stroni~ służy za
żalenie do org'anu administracji państwowej wyższego $topnia. 

Art. 35. Pracownik organu . admtnb;tracji piulstwowej, 
.któ ry n iG dopełnił 9bowiązków wynikających z art. s3 albo 
n ie załatwił sprawy w nowym terminie ustalqnym ' w myśl 
<ut. 33, podlega odpowiedzialności służbowej lub dyscypli-
narnej. 

R o z d z i a ł 7. 

Doręczenia. 

Art. 36. Organ administracji państwo~ej doręcza pisq.1il 
za pokwitowaniem przez . pocżtę, przez swoich pracewników 
lub pr'zez inne upoważnione osoby lub organy. 

Art. 37. .§ 1. . Pisma doręcza się stronie, a gdy strona ' 
. działa' przez przedstawiciela - temu przedstdwicielowi. 

§ 2. Jeieli strona usta~owila pełnomucnika, pisnia do
r*:cza się pełnomocnikowi. 

,§ 3, VI sprawie wszczętej na skutek pod~nia złożonego 
przez dwie lub więcej stron ' pisma doręcza się wszystkim 
stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważ
nioną do odbioru pism. 

Art. 38. § 1. VI toku postępowania strony oraz ich przed
stawiciele i pełnomocnicy mają obovyiązek zaWIadomić or
gan administracii państwowej o każdej zmianie swego adrp;;ll. 

§ 2. VI razie zaniedbania obowiązku określonego w § I 
dOfęcze~ie pisma pod dotyd;czasowym adresem ma skutek 
prawny. 

Art. 39. § t . Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich 
mieszkaniu lub . miejs,cu pracy. 

~ 2. Pisma mog,ą być doręczane równi eż w lokaluorg~l 

nu administracj i paóstwowej, jeżeli' przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. / 

§ 3. ' VI fazie niemożności ' doręczenia p isma w sposób 
{)kreślony w § I i 2, a także w razie konie.ezne} potrzeby, pi
sma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata za.
stan ie. 

Art. 40. VI przypadku nieobecności. adresat'} w hlieszka
oiu p.is.ma tio r ęcza - s ię za pokwitow aniem do rąl;' dorosłego 

d omownika, sąs-iada. iub dozorcy domu. gdy osoby te podję ły 
s ;ę oddania pisma adresatowi ; o doręczeniu pisma do rąk są
siad~ lub dowrcy umieszcza s : ę zawiadofhienie na drzwiach · 
micszkilnia adresata. 

Art. 41. VI razie niemożności · dokonania doręczenia w 
sposób wskazany wart. 39 i 40 pismo sklarIa ' s ie na okres 
dwóch tygodni w urzędzie poc:towym lub w biurze groma d~" 
kiej rady narod,owej (w prezydium miejskie}. dzi elnicowp} 
mdy narodowej. ' rady narodowej osiedlal, a za·>'lia.domięn ie 
Q tym umie~zćza s~ę na drzwiach mieszke>nia adrcsa ta- albo 
biura lub innego pomieszczeni:l, w którym wykonuie on swo· 
je czynności zarobkowe. albo !la nieruchomości., której postę
powanie doty~zy , \Al tym pr~yj::adku do ręczenie \JWaŻd się za 
dokonane zuplywem ostatniego .dnia tego okresu. 

Art. 42. Państwowym jednostkom organizacyjnym, orga
r. izacjom zawodowym, samorządowym, spółdzielczym ora7. in
nym osobom prawnym i rorg anizacjom s~ołecznym doręcZ'] 

się p isma w lokalu ich siedziby do rąk Jsób uprawnionych · 
du odbioru pism. 

, 
Art. 43. § I . adbierający pismo . pot~Nierdza doręczenre 

mu pisma swym podpisem ze wskazani'em tlaty doręczenia. 

§ 2, Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdze
nia dorę.:zenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam 
stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje oso.bę, która ode
brała pismo. i przyczynę braku .jej podpisu. 

-Art. 44. § I. Jeżeli adresat odma w ii'} przy jęcia pisma 
przesłanego mu: . ( 

I) przez pocztę - pismo zwrócone przez organ pocztowy 
z jego adnotacją o _ odmowie przyjęcia i pudaniem jej 
daty uważa się za 'd.oręcz::mc w tym dniu i załącza ' do 

akt sprawy: 

2} w inny sposób pismo dcręcza się prz.ez p.ozostaw-ienie -
go w mieJscu doręcz.enia, a g.dy to_ jest niemożliwe, przez' 
zloienie go w urzę.dze pocztowym lub/ w b iune ' g.romadz
k iej rady narodo}'Vej (prezydium miejskiej, dzielnicowej 
rady narodowej. rad.y naro1owej os.iedla). 

§ 2. W przypadkach określonych w § I pkt '2 doręcz'lją
cy stv1.llerdza datę pozostawienia pisma \li. miejscu doręczenia 
albo zloi.enia go w urzędzie pocztowym lub w biurze (prezy
dium) rady narodowej. 

Ąrt. 45. Pisma skierowane do osób. nieznanych z mle1sca 
pobytu, dla 'których sąd nie wyznaczył przE:dstawiciela, pozo- , 
stawia się w aktach sprawy, v czy.m wywiesza się obwiesz
czenie _ na okres czternastu dni w b.iurze .gIClmarl2kj,~j rady 
na.rodowej (prezydium miejskie j, dzielnicowej rady ncg€)do~ 

wej.- rady narodowej osiedla). Pisma te uważa. się za dorę
czone w ostatnim. dniu okresu, na który, wywies21oio obwiesz
czenie. 

;
\ 

R o z d z j 'o ł -8. 

Wł)z'Wania. ' 

Art. 46,§ I . Org,<lo. administracji pat1!';twewej może wzy
wać osoby do udziaŁu \II podejmowanych cz.ynnokiach j. do 
zlożen i a wyj-ąśniell lub. zeznat1. osobiście, przez p,eln0ill.Ocnik<l 
lub na p ls nne, jeżeli jest to niezbędne tila rozstrzygnięcia 

sprawy lub dla wykonywania czynności urzt~dowych. 

§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadość
uczynien ie ,\yezwaniu nie. hy!o dlą strony uci ążlhve. 

Art. 47. § t. Do osohisteg,o stawieniil- się wezwany ,iest 
cbow i,ąz.any tylko w o.brębie powiiltu (miasta stanowią~'eg\l 
p owiat miejski , miasta wyłączonego z wojewód:lJwa), w któ
rym ' on zaIl1j~szkuje albo przebywa. 

" 
§ 2. Miasto stanowiące powiat miej~k i lub. wyłą,cz.one 

z województwa oraz otaczający je lub gran iczący z nim po
wiat uważa' się za jeden powiat w rozumieniu § 1. 

Art. 4ll. / VI toku postępowania org.an administracji pań
stwowej zw ra ca się do innego organu stopnia powiato.w290 

lub niższflgo o wezw<ylie osoby zamieszkałej l.ub prz8bywa
jąceJ w ' jego obęgu. do złażenia wyjaśnień lu!:> zeznań albo 
de dokonan i.a innych czynności, związ.anych ' z toC;Ząql ffi Sl~ 

postępo waniem. Organ prowauzący postp,powanie oznaczy 
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. ' z~razeml olwUcztiośd będące przedmiotem . wyJilsmen hib 
zezjlań lbo czynności, jakie mają być dokonane. 

Art 49, Przepisów art. 47 i 48 nie stosuje się w pr:!:y
padkac , w których charakter.sprawy lu b czynności wyma
ga dok nanja czynhóśc'i przed organ·em li\clministracjl pań
stwowe ' prowadzącym postępowani·e , 

50. § 1. . W wez* aniu należy wskazać: 
ę i adres organu wzywającego, 
i nazwisko wzywanego, . 

kiej sprawie oraz w ja.kim charakterze i w jak,im ce- . 
ostaje wezwany, 
w€zwany pow,inien si ę stawić osohiście lub pn:ez 
omocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub ze-

zna ie na piśmie, 
5) ter in. do którego żądanie powinno być spełni one , ciIbe! 

\ dzi ń, ' godzinę i miejsce 5taw·ienia się wezwanego lub .... 
jeg pelnomocnika, 

6) sku ki prawne niezastosowani~ się do wezwania. 

§ VvT ezwanie powinno by ć zaopatrzone podpisem .pra-
COWnik! organu wzyw 'ającego, z podaniem imienid, nazwiska 
i stopn a służbowego' podpisującego, _ 

. Ar. 51. W s,prawach nie cieJpiącycb z\'rloki ze względu 
na inte es spo'łeczny lub ważny interes .strony wezwania 'moż
na dok nać również telegraficznie z podarl:em -uanyc:ł wy
mienio ych w ait. 50 § 1. 

Osobie, która stawił,a się na we!:waTlie, 
przy:zn je się koszty podróży j inne .lUl,lei:ll0śc i według nrze
pisów ' należnościach świadków i biegłych 'W postępowaniu 

sądow m, Dotyczy to również kosztów ()s-Obis toeg-o stawien
n ictwa stron, gdy postępowan i e zostało wszczęte z urzędu 

albo g y strona została bez swojej winy błęqnie wezwan3 
. do sta ienia się. .. 

~. ' Ządanie przyznania należności n i\ l eży zgłosić org '1-
howi dministracji państwowej, pned któr~'m toczy się po
stępow prz.ed wydaniem decyzji, pod rygo r.em \'l traty 

ia. 

R o z d z i a ł 9. 

TermlDy. 

A . 53. § 1. Jeźeli POCz t1 tki em terminu określonego w 
'dniach jest pewne ..zdarzenie, przy obliczaniu tego terrnimI n ie 
uwzgl ,dnia się dnia, w którym zdarzeaie nastąpiło, Upływ 

os,tatni/ go z wyznaczonej liczby dni uważa. s ię za koniec. ter
mmu. 

: § , Terminy określ-one w tygodniach kończą się z upły
wem t go , dnia w ostatnim tygodniu, któ ry nazwą odpowiada 

'. pocz·~t owemu dniowi terminu. 

§ , Terminyokreślone )w miesi ąca ch kończą się z uplv-' 
wem e@'o dnia w ostilt1'l.·i:m m:-es:i ą cu , który o(łpo.wiada po
czątko " eD1tł dniowi terminu, a gdyby takiegq dni.a w ostat
n im m es~ ącu nie było - w ostatnim dniu t'ego miesiąca. 

.§ , Jeieli kon.iec terminu przypada nl dzie,ń ustawowo 
wolny od pracy, za os.tatlili 'dzień tern1inu uważa się najbHższy 

, następ y dzień powszedni. -

§ 
Upływ 

ficZllyę. 

Termin ,llw,a,ża sdę za zachowany, jeżeli prz~d jego 
~nad,~,no 'pism-o w 1\IIxz,ęd:zre pocz~<l)wym lub telegr.ll-

Art. 54_ § 1. ·'1 r,azie uchybienia tenuilllll mllezy przy
wróc ić lemlin na prośbę źainteręsowanego. je~eh uprawd()~ 
podobni, że uchybienie nastąpi/o bez ' jego winy, .. 

§ 2, Pmśhę o przywrócenie term UlU należy w!liesc w 
ciągu, siedmiu dni od dnia usbnia p r~c:zvny-uchyhienja t~-r.' 
m iau, Jednocześ"ie z ":niesieniem ' prośby n.al.eży~ dopeinić 
czynności, dla której' określony był termi n , 

§ 3, Przywrócenie terminu do złoż,enia prośby prz~w i-. 

dziane] w § 2 jest n,jedopuszczalne, 

. Art. 55. ' § l. O przywróceniu termint1 postanawia wła

ściwy w spra,wie organarlmin ist racji pill1stwowej, -Od :pt:sta
l10wienia o odmowie przywró'~enia term"nu służy_ zażaleni~, 

.J 

§ ,2, O ' przywróceniu terminu do wniesienia odwołania 

lub zażalen i a postanawia ostatecznie organ właŚCIWY do Nl

patrz~nia odwołania lub zażal enia, 

'Art. · 55. Przed rozpatrzenie}.1l prośby G przy wrócenie ter
minu do wniesienia odwolaniJ lu b zażałenia org an ' alm'!nli 
strac j i państwowej na żądanie strony m-oże wstrZ I'Tgać wyko
nć'.nie de cyzj i lub postanowi-eaia, 

D Z I A Ł II , 

~ Postępowanie. 

Rozdlial1. 

Wszczęcie P(}stępowania. 

Art. 51. § 1, Posh:powanie administracyjne wszczyna się 

na żądanie strony lub z urz'ędu, 

§ 2. patą wszczęcia postępowania na żądan,i e strony iest 
dzień doręczenia żądani a organo wi adm iriistn'lcji państwo· .... aj . 

§ 3, O wszczęc i u pos tępo '~ania z uri':ędu l ub na ża.dani e 
jednej ze s tron ~ ależy zawiado l:ll i ć wszys~kie osoby będące 

.s tronami w sprawie. 

Art, 58. § L P'odania (żądania, WYJi.lSDleni.;l , .odwolania, 
zażal enia ) mogą być wnusz,one pisemnie l-ub teleqraficmi .? 
Podania mcgą być wnoszoąe również ustn e\! do pntók ołu, 

§ 2, POGanie po\\'inno za ' .. "ierać .co nilj mniej ws.kazcnie 
osoby, od której pochodzi, je j adreS i żądan i e Olaz czynić ' Zil

dość innym . wymaganiom ustalonym w p rzep iSach szczegół
nycn, 

§ 3, Poda'nie wniesione p isemnie albo ustn ie do pro to" 
kołu powinno by ć podpisane p ~zez wnoszącego , d proto kół 
ponadto przez p racown ika, który go spo rządzi !. GrJy pnd ćmie 

~mos i osoba, która n ie może lu b nie. umie z J ożyć: podpisu, pc
Ganie lub protokbł podpisuje za nią inna osoba przez nią 
upoważniona , czyniąc o tym vJZmiankę · obok podpisu, 

§ 4, Organ administracfi p,'iń s twowej ObOC:łi2,z ,) ny jest 
potwjerdzić wnies ienie podani~ . jeżeli ~noszący je tego za
żąda, 

Art. 59. § 1. Jeżeli w pod i1lliu, nie wSKaza:w at:lresu -wn0-
szące.go i nie ma . możnośd ustill enia teg.o ad resu na podstd
wie ' posiadanych danych, podanIe pozostawia 5ię bez rozp9-
znania. 

'§ 2. J-eżeli podani e nie pyni z aclośćinnym wymagani0m 
ustalonym w przepisach p rawa, należy we.lwa"::' Wllo:,z.ącP:go 
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00 usunięcia ' braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, 
' ie nieus'unię<;ietych ;braków spowoduje pozostawienie p Oda
nia bez rozpoznania. 

. Art. 60. § 1. Jeżeli organ administracji państwov.~j, do 
którego podanie wniesiono, jesl niewłaściwy w sprawie. po
winien niezwłocznie przekazać je do organu właściwego, za
wiadamiając o tym wnoszącego podanie. 

. § 1. Podanie wniesione dD organu niewł~ściwego nrzed 
upływem przepisanego terminu uważa się Zd wni esione z za
chowaniem terminu. 

Art. ~1. , § 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podle
gających zata twiapiu przez różne organy, organ administrac ji 
pań stwowej, (fOktórego podanie wniesiono, uczyni przedmio
,t<'In ,rozpoznania sprawy należące ,do jego właściwości. Rów
noC'zeinie zawiadomi wnoszącegO podanie, że w sprawach in
nych powJn,ien wnieść odrębne podanie , do właści\.vego orga
nu i po irtformuje go o treści § 2 . . 

§~. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, 
o którym mowa w § l, w' terminie czternastu dni od daty du-

o ręczenia zawiadomienia uważa, się za zlozone w dniu waie
s,'enia pierwszego podania. 

§ '3 .. Jeże li podanie wniesiono do organu niewIaściwego, 
8 erganu właściwego nie można ustalić na po(;!sta-,·,riedanych 
podania, albo g<;ly z podania wynika, że właściwym w spra- , 
wie jest sąd" orga,n, do którego podanie wniesiono, ZWf'lca 
je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem. 

Roi d z i a ł2. 

Protokoły i adnotacje. 

Art. 62. § 1. Organ administracji państwowej sporządza 
zwięzły protokół z każdej czynności' postępowania. mającej 
istotne znaczenie d'la rozstrzygnięcia sprawy; chyba że czyn
ność została w inny sposób utr~alona na piśmie. 

§ 2. W sźczególności sporżądza się protokół: ~ 
1) prżyjęcia wniesionego uśtnip podania, 
2}( przesluchania strony, św iadka i , biegłego, 1 

/ 3) oględzin i ekspertyz dokonywanych , przy udziale przed
staw-iciela organu administracji państwowej, 

4) rozprawy. 
, 5) ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia. 

Art. 63. § 1. Protokół sporządza się tak. aby z niego wy
nikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w 
jakim charakterze był przy tym obecny, co i \v jdki spo~ób 
w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłoo;i1y 
obecne osoby. 

§ , 2. Protokół odczytuje się Wszystkim osobom obecnym, 
biorącym udżiał w, czynności urzędowej, które powinny na
stępnie protokół podpisać . Odmowę lub brak podpisu kt~tej
kolwiek osoby należy omówić w protokole. 

,Art. 64. § 1. Protokół przesłuchania pow!nicm być orl
czytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej nie
zwłocznie po złozeniuzeznani3. 

, 
§ 2. W protokołach przesłuchania osoby, która złożyła 

zeznanie w języku obcym; należy podać w przekładzie na 
język polski treść złożonego zezn~nia oraz wsk:'lzać oS:1b.ę 
i adres tłumacza," który dokona!" przekładu; tłumacz ten POW1-

nien podpisać ' protokół przesłuchania. , 

\ 

Art. ,.65. ,Organ adminislrac1ipaństwowej może z'ezwolić 

na , oląGzenie do protokołu zeznania , na piśmie, ,~odpisanego 

przez zeznającego, oraz innych dokumentów mających zna
czenie dla sprawy. , ' 

Art. 66. Skreśleń i poprawek w protokole należy tak d·J
konywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. 
Skreślenia i p_Qprawki powinny być stwierdzone w protOkole 
przed jego podpisaniem . 

Art. 67. Czynności organu administrilcji państwowej, 
z których nie sporządza się protokołu. a które milją znacze
n ie' dla sprawy iub toku postępowania, utrwala się w aktach 
w form ie adnotacji podpisanej przez pracownika, który do-

. konał tych czynnoścL . ~ . 

R oZ,d z i a ł 3. 

Udostęp":ianie 'akt 

Arl. 63. § 1. W każdym stadium postE:powania organ a:l
ministracji państwowej obowiązany jest umożliwić stronie 
przeglądanie akt , sprawy oraz sporządzanie z nich notatek 
i odpisów. 

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych 
przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt spra:' 
wy uwierzyteinionych odpisów, o ile jest to uzasadnione waz
nym interesem stroIl,Y. 

Art. 69. Przepisu art. 68 nie ,stosuje się do akt sprawy. 
objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych 
akt, które kierownik organu administracji pa11stwowej wyłą
czy ze względu na ważny interes państwowy. 

Rozdział 4. 

Dowody. 

Art. 70. Jako dowód należy dopuścić wszystkc, co może 
przyczynić się do ' wyjaśnienia sprawy. a nie jest ' sprzęc7ne 
z prawem. W szc'zególn'ości dowodem mogą być dokumenty, 
zeznania świadków oraz opinie biegłych. 

Art. 71. § 1. O rgan administracji pnń~twowej jest obo
wiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy. ,-

§ 2. Organ może', w każdym stddium postępowal1ia zmie
ni ć, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące;, 

przeprowadzenia dowodu. 

§ 3. Organ plzeprowadzający postępowanie na wezwa
,n'e organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 48) może 
z urzędu l,ub na wniosek strony przesłuchać ' również nowych 
świadków i ' biegłych na okoliczności będące prZedmiotem te
go postępowania. 

§ 4. Fakty powszechnie z~ane ' oraz fakty znane" organo
wi :.z. urzędu nie wymagają do)Vodu. Fakty znane organowi 

, z urzędu , należy ~akomunikować stronie. 

Art. 72. § 1. Żądanie, strony dotyczące przeprowadzenia 
dowodu należy uwzględnić, j eżeli przedmiotem dowodu jest 
okoliczność mająca znaczenie dła sprawy. 

§ 2: Organ 'administracji państwowej może nie uwzględ'.. 
, nić żądania (§ i), które nie zostało zgłoszone w toku przepro

wadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli ż<idanie to 

• 

/ 

" 
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doty zy okoliczności już stW"ierdzonych innymi dowodami, 
:chyo " że l1l.łją one znaczerlie dla sprawy. 

rt. 73. § 1. Strona ' powiana być zawiadomiona o miej
S etJ terminie przeprowadzenia dowodu ' ze świadków. bie
głyc lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed ter-

Strona ma prawo b;'ać udział "przeprowadz-eniu 
dow du, móże zadawać pytania świadkom, bieg łym i stro-
Dom, oraz składać wyjaśnienia. . ' 

rt. 14.. Orgjłn administracji państwowej ocenia na pod
całokształtu materiału dowodoWE'!)G, czy dana oko

śćzost'ała udowodniona. 

rt. 75. Okolicznojć faktyczna może być uzmma za udo
W(}f! ioną , jeźeli , stronarniab . mbżność wypowiedzeni" się co 
do p zeprowadzonych dowodów, chyba ż~ zachodzą ,ok·oHcz
nośc', o których mowa w art. 's § 2. 

I) 

2) 

( 

3) 

rl. 76. ' Świadkami nie mogą być: 

s~by niezdolne d~ ,spostrzegania luh komunikowania. 
wych spostrzeżeń, 

soby obowiązane do zachowania· tajemnicy pa'ństwcwej 
. ' służbowej na okoliczności objęle . tajemnicą, jeżelini~ 
osta·ly w trybie określonym obowiązująrymiprzepisami 
wołnione od \ obowiązku zachowariia tej tajemnicy, 

do faktów o~jętych tajemnicą spowiedzi. 

Nikt nie, ma prawa odmówić zeznaj} w cha- o 
rakt rze swiadk'a z wyjątkiem mal:;;onlca strony, w5t~pn~'ch, ' 

25tę~nych i rodzeństwa strony oraz jej pow inowatych pierw
szego stopnia, jak również o.,ób pozostających ze stroną w 
stos nku przysposobienia, opieki lub kurat~ !i. 

2. Swiadek może odmówić odpowiedzi napytania, 'Idy 
. edi mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymien io

n ych w , § 1 na odpowiedzialność karną, -hańbę lub bezpo
śred ią szkodę majątl:ową albo spowodować naru .~zenie oho-
wiąz u zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. , . ' . 

3. Przed odebraniem zeznania organ admini"tracji l>'!ń
stwo vej uprzed za świadka/ o 'prawie odm')w y zezli,'\Il i ó1po~ 
wLeci ina py.tania oraz '0 odpowiedzialności za f[lłszywe ze-

78. § 1. Gdy, w spra",'le wymagane są wiadomo~cj 
spec ,alne, organ administracji państwowej może zwrócić się · 

do b egłego lub biegłych o wydanie opinii. 

2.Stro~amoże zażądać wyłączeni3 biegtego w przy
. chokre.ślonych wart. 21. Poza tym d .') biegłych sto5uje 

-s.'ię dotyczące przesłuchania świadków. : 

,/ 

, § ' 1. Organ administracji państwowej może w 
potrzeby przeprowadzić oględziny. 

r, ł 2. Jeżeli przedmiot Qględzin znajduje .,się u osób trze
Cich.1 osoby te są obowiązane' na weiwanie organu do ' oka-o zalli} przed~iOlu oględzin. '. 

rt. 86, Organ kolegialny, właściwy do wydania decyzji 
ws !dwie. może zlecić przeprowadzenie postępowania down
d~węgo lub jego części j~dnemu ze s.wych członków lub pra.
cowrlików, jeżeli szczególne przepisy temu się nie sprz~ci
WiIJJ~. . ' , ' . ' '1 

--

., Art. .81. -§ L Klo, będąc obowiązany do osobistego~fa. 
,wien ia się (art. 47),_ mimo prawidłowego wezwania nie s tiJ:Vl il 
się bez uzasadnionej przyczyny jako ,strona, świ~dek lub 
biegły albo bezzasadnie odmówił zlożenia zeznania, wyd"nia 
opinii, okazania przedmiotu o:Jłędzin albo udziału winnej 
crynności urzędowej, może być .. ukareny ' przez" o~gan " prze
prowadzająry dowód grzywną do 300 zł,a w nzie pono\v
nego niezilstosowania Się do wezwania - grzywną do SOI] ' zł. -

§ 2. Organ. który nałożył karę grzywny. moze na wnio
sek ukaranego. złożony w ciągu siedmiu dni od daty (>tfzj~ 
manja zaWiadomienia o ukaraniU. uznać za u<ipraw'edliwioną 
nieobecność lub odmowę zeznania. wydim,ia qpinii ' alLQ oka-
utUia przedmiotu ogJęd'zin i ' 'lw,ol,nić0ddt'>4ry . grzywny. Na 
odmowę zwolnienia od karysłt;iy ,zaialellie . . 

. § <3. Ukaranie grzywną ni .. wyklucz3 mO:1,ności zastoso
wanJa " do oporneyo świadka środk.ów przymusu, przewidzia
nych w przepisach szczególnych. 

R o z-dz i ił ł 5. 

Rozprawa. 

Art. 62. § L Organ administracji· państwowej może prze
pmwadzić w toku postępowania fózprawE;, ~ei;eli w tenspo

-sób ;!da się osiągnąć znaczne ,plzyspieszenie lub uproszczenie 
postępowania. 

§ 2. Organ powihienprzeprowadzić rozpraw,:: 
1) jeżeli je.st to potrzebne rIla wyjaśnienia : sprawy przy 

ndzjale swiacl~ków lub hiegłych albo wdrodza oglę4zin, 

2) gdy zachodzi . potrzeba uzgodnienia in teresów stron, 
3) j eże li wymagają tego przepisy pra wne: 

Art. 83. § 1. Or9'anadfilinistracji państwowej podejmuje 
przed rozpraw~ czyn'ności niezbędne do jej przepwwadzenia. 

§ 2., W szrzególności .organ wzywa: 
1) strony GO złozenia przed rozprawą wyjaśnień ,' do~umen. 

tówi innych dowodów i 'do slawienia się na rozprawę 
osobi.ście lub przez przedstawicieli a1bó ' pełńomocników, 

2) świadków i biegłych 'do stawienia ' się na ro;~prawę. 

§ 3. Ponadto organ zawiadamia o rozj)fUwie pań s twt.we 
jednostki organizacyjne. organizacje społeczne, a także inne 
osoby, jeżeli ich udział w rozprawie je'it uZdsildniony ze 
względu na ,jej przedmiot. W tym przypiidku o rgan wzywa 
jE' do wzięcia udziału w rozp!awie , albo do złożenia przed 
rozprawą oświadczenIa i dowodów dla .. jego 'poparcia. 

Art. 84. § L W wezwa.I}iu na rozprawę , określa się ter" 
min, miejsce i ' przedmiot rozprawy. . 

§ 2. Stronom. świadkom, biegłym oraz państwowym jed'; 
nostkom organizacyjnym, organiza,cjom i innym osobom, wex- -
wanymdo udź·iału w rozpTdwia (art. 83 ~ 3), doręcza się wez~ 
wanie na piśmie. 

, § 3. ' Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz we'!.· 
wanych stron. uczestniczących w 'p9stępowaniu. mpg'lbyć 
jes.zcze w sprawie inne strony, nie', znane ()rganowi adrninb 
stracji państw0wej, należy ponadto / o termin ie, mi,ąjsc;u 

i przedmiocie rozprawy ogłosić w drODze obwieszczeń albo 
w sposób zwyczajowo przyjęty w ' danej luiejscowości. 

Art. 85. Termin rozprawy powinien pyć tak wyzna(";:o
ny,' al::lv doręczenie wezwan oraz . ogł'o5zenie, o rozprawie na-! 
stąpiły przynajmniej- na s.iedem ' dni przed rozprawą. 

./ 

i 
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Art. 86. RozJ'lrawą :kieruje wyznaczony' do przeprowadze
n-ia, rozprawy prac.2,w,nik tego organu administracji państwo
wej, przed którym toczy si"l po'stępowanir. Gdy postępowa
nie toczy się przed organem kolegialny@, rozprawą kiernje 
plZewodniczący albo wyznączony członek organu kolegial~ 

nego. 
Art. 87. § ( Nieobecnqść na rozprawie stron należycie 

'wezwanych na rozpraw"l nie. stanowi przeszkody 'do jej prze-
prowadzenia. • 

§ 2. Kierujący rozprawą odroczy ' ją , jeżl?1i stw ierdzi po
ważne nieprawidłowości w ·wezwaniu stron na rozprawę, ' je
:leli n iesta"Y ienie się strony zostało spowodcwane przeszkorlą 
trudną do przezwyciężenia, ,8 . także z innej ważnej przy
ezyny. 

Art. 88. § l. Na rozprawie strony mogą składać wyja
śnien ia, zgłaszać żądania; propozycje i zarzuty orai przedsta~ • 
wiać dowody ' na ich poparcie. PonadI0 strony mogą wypo- · 
wiadać się co do ~wyników postępowania dowodo\~ego. 

§. 2. Ki~rujący rozprawą może uchylić zadawane świad
kom, biegłym i stronom pytania, jeżeli ' nie rnają--one 'istotnego 

~ . 2n~('zen i a dla sprawy. Jednakże na żądcmie strony należy 
zamieścić w protokole os naw "l treśCi uchylonego pytania .. 

\ 

Art. 89. Za niew l aściwe zachowanie się w czasie roz- ' 
prawy strony, świadkowie, bieg li i inne osoby uozestniczące 
w J ozprawie ' mogą być po uprzednim ostrzeżeniu wydalone 
:z miejsca rozpraWy przez kieflljącego rozprawąora~ ·ukar il ne 
grzywną do· 500 zl. Na postanowienie kierującego rozpr,awą , 

o u karani u służy zażalenie. " 

R o z d z i a 1 6. 

Zawieszenie postępowania . . 

Art. 90. § 1. Organ administracji pilństwowcj , zawie~za 

P{)stępowan i.e: 

1) w razie sm ierci. strony lub jednej ze stron, jeżeli wez ·.va~ 

ll,ie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postęj)o

Wan iu n ie jest możliwe, ił postępowani\:, nie podlega umo
rzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 98) , 

~ 

2) w razie śmierci przedsta wiciela \'lstawowego strony, 

3) w ruzie utraty 'przez stronę lub przez jej ustawoweg:> 
p rzeds tawiciela zdo lnoś ci do czynnośc I prawnych, _, 

4) gdy rozpatrzenie spr,!wy i wydanie decyzji zależy od 
up rzed niego rozstrzygnięcia zagadnien!3 wstępnego przez 
inny organ lub sąd. 

§ 2. Gdy us tąpily przyczyny uzasadniające zawieszenie 
JlQs tępowania, organ a dminist w cji państwow ej podejmie po
stępo wanie Zl urzędu lub na żądan i e strony . 

Art. 91. § 1. Organ adm inistracji p-a i'lstwowej może za
wiesić postępowanie , jeżeli wystąpi o tv strona, na któ rej 
'Ż ądan i e postępowanie zostało \''/s z częte , a nie' sprZEciwiają ~i ę 
temu inne .strony oraz nie zagraza to interesowi ~poleCZn€n1U, 

§ 2. Jeżeli w okresie trzech la t od daty zawieszen ia po

,!l$,t~;.v~i; tad~.a ;~ ~~! <:~ , ~~~ . ~\~.~ó~i~ię o pod .ię~iepos tę-
powan Ia, ządanle WSZCZ"lCla postc;powallla uwaza SIę za wy-
cofane, ... 

Art. 92, O rgan administracji pa llstwowe( który i", przy
czyny określon ej wart. 90 § l pkt 1-3, Zaw iesił postępowa
n ie wszczęte 'z urzędu. poczyni równoczęśnie n i ezbędne kroki 
w celu usunięci a prżeszkody d" dal szego p fow a ;'i1e'n ia pos tę
pow an. ia, T ak samo postąp i oJ"gan w razie zawieśzen-i a z' tej 

silmej przyczyny postępewania ' wszciętego nil Żądanie stro-, 
. -. . 

ny , j eżeli ' interes społeczny przemawia za załatw.ienien~ spra-
wy. 

Art 93. § l. Organ administracji ' pavstwowej, który za- ' , . 
wiesił postępowanie z przyczyny określonej w Drt. 90 § 1 
pkt 4, wystąpi równocześnie da właściwego organu lub sadu 
o rozstrzygnięcie .zagadnienia wstępnego albo wezwie st r onę 
do wystąpienia o to . w oznaczonym . terminie, chyba że stro- -
na wykaże, że już zwróciła si"l ~* tej sprawie do właściwegv 
organu . lub sądu : 

§/ 2. Jeieli ~aw\eszenie postępowania 7: przyczyny okre
ślonej \II art. 90 § I pkt 4 mog·łoby spowodować nLt~ bezpie

czelistwo c:Ila życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną s7ko-
U"l d la Interesu spolecznego, organ admin istrf,cji państwowej 
zalatwi spraw"l, .· rozstrzygajączagadiii.enie wslępne we c. wl'1- ; '" 
snym ZilkTe~je. . 

Arl: 94. § l. O postanowi eni u w sprawie zawieszenia 
postępowania " organ administracji pa,ństwowej zaw:iadamia 
strony, . . 

§ 2. W przypadku zawiesienia postępo~vania na żąd;mie 
s,lrony lub jednej ze stron (art. 91 § l) org<\ 11 pouczy je o tre

' ści przepisu art. 91 § 2. 

§ 3. Na postanowienie w sprawi-e zawieszenia postępo

wania służy stronie zażalenie. 

Art. 95. W · czasie zawieszenia postępowania organ ad
ministracji państwowej może podejmować czynności n iezbed
ne w ce lu zapobieżen ia niebezpieczeństwu dla życ i a lub zd ro
w ia ludzkiego albo poważnym 5zkodom dla interesu społecz
nego. 

Art. 96, . Zawieszenie postępowanfa wstrzymu5e bieg .ter
minów przewidzianych w kodeksie. 

R o z d z i a I 7, 
.-
" 

Decyzje. 

Arl. 97. § 1. Organ adn\i.nistracji pi'lństwowej załatwid 

spri)w ę p rzez wydanie decyzji. 

§ 2. Decyzje rozs trzygają sprawę co do jej i ś toty w ca- , 
łości lu b w cZ"lści albo w inny sposób kończą sprawę' ,w da
n'e j inśtancji. 

Ar!. 98. Gdy postępowanie z jakiejkol wiek przyczyny. ,' 
sIało się 'bezprzedmiotOwe, organ administracji państwowej' 

wydaje decyzj"l o umorzeniu postępowania. 
. . I 

Arl. 99. § I , Decyzja powinna zawierilć: oznaczenie or-
ganu administracji patistwowej i strony lub stron, powołanfe ' 

p-odstawy prawnej, osnowę i datę decyzji, pouczen ie, czy 
l w jakim trybie służy od niej odwołanie, oraz podpis z po
daniem im ienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpi
sującego, 

§ 2 . . Jeżeli decyzja nie uwzględnia żądania strony w ca~ 
łości lub w części , rozstrzyga I sporne interesy stron albo:na~ 
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na st-ronę lub stwierdza nałożony na nią obowiązek, 

zawierać faktyczne i prawne uzasadnienie. 

3. Decyzja wydana na skutek odwalania powinna za
ć zawsze faktyczne. i prav-me uzasadl~jenie. 

4. Organ może pgraniczy( treść decyzji do danych ~'Vy
ionych w § l w przypadkach, w który.ch z dotychczaso-

wyc ' przepisów ustawowych wynikała l1willwOŚć zaniecha
. n ia ub ogranicz~nia uzasadnienia ze wzgl.ędu na interes bez

piec eństwa Państwa lub porząDek publiczny; 

rł. 100. _, L 1. Decyzji, od której służy odwalanie, może 
nadany rygor' natychmiastowej wyk9nalnoścLgdy jl:'sł 

ezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludz
alQo dla zabezpieczenia . gospodiHstwa narodoweqo , 
ciężkimi stratami bądż też ze · wzgh;du na inny interes' 

spał czny lub wyjątkowo ważny interes, strony . W tym ostat
sim przypadku organ administracji państwowej. m::>że' w dro
dz'e postanowienia zażądać od' strony stosownego zabezpie-

przypadkach określonych w § \ rygor , na tych
.mia towej wykonalności może być nadany decyzjI rów~iei 

ej · wydan iu. Wówczas .organ wydaje osobną decyzj4;), od 
j służy stronie 'odwołanie. 

lpl. § 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie. 

'N przypadkach wymienionych w art. 11 r§ 2 decyzja 
}noż , być ~tronol,11 ogloszonaustnie. 

Art. 102. Org,an administ,a~ji państ\vó,:"ej, ' któ~y , wydał 
'dec 'zję~est nią związany od chwili jej do~t:czenja iub oglo

ia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. 
j 

Aft. 103. §. 1. , Strona może ' w terminie czternastu dni od 
doręczenia lub ogłoszenia 'decyzji zażądać i€juzupeł

ia co do osnowy. Strona może równ'ież w tyW samym 
inie zażądać uzupełnienia decyzji pouczeniem co do pra, 
odwolania albo sprostowania tego :pouczenia, zamieszcza

neg w decyzji. 

§ 2. W przypadkach określonych w § termin dla stro-
odwolania biegnie od dnia doręczenia jej 

Błędne pouczenie w decyzji co do prawa od
nia n i'e może szkodziŚ ' stronie, która zastosowała się do 

§ I. Organ administracji państwowej ml)że 
z u zędu lub na żądanie strony prostować w drodze postano
wie ia błędy pisarskie i, rachunkowe onz inne oczywiste 

!ki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

§ 2. Orgali, który wydał cecyzję, wyjaŚnia 'IV drod~'e P0-
sta owienia na ' żądanie organu egzekucyjnego lub strony 
y"ąt liwośc! co do treści deCYZJi. 

§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania t wyj a
nia służy zażalenie. 

R o z p z i a ł 8. 

Postanowienia. 

Art. 106. § 1. W toku postępowania organ administracji 
~ai stwawej wydaje postanowienia. 

§ 2. Postanowienia do'tyczą poswzęgólnych kwestii \ Wy4 
nikających w toku . postępowania., lecz nie rozstrzygają o isto;
cfe sprawy. 

~rł. 107. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie, 
organu administracji państwowej i str lmy lub stron, pow',)la
nie podstawy prawnej. osnowę · idat'ę , postanov"jenia owz 
podpis z podaniem im·ienia. nazwiska l stanowiskrl slużbowe- ., 
go podpisującego . Gdy na- postanowienie sluży ' 5troniezaża· . 

.lenie, postanowien:ie powinnQ7.awier,ać ponadto zwięzłe uza
sadnienie oraz pouczenie o tryoie wniesienia zażalenia. 

Art 108. § \. Postanowienia, od których · służy ' stronom 
zażalenie, doręcza się. na piśmie. 

. ,'§ 2. W przypadkach ' wymj~niony('h ' wart. 11 § : ił :: po~ 
stanowienia mogą być stronomoglaszane ' ust nie. 

ATt. 109" ,Do . postanowień śtosuje się t)dpowiednlo , JJT...ze- , .: <', 

·p!syart". 99§3<i 4 oraz art. 1 03..c....,-:1 05, / .,. , ' . " "' .'"",," 

R oz dcz i a l , 9,' 

Odwpłanla •. ' 

Arf. 110. § ' \. Od decyzji wydanej w ' pierwszej instancji 
sluży :itroJlie odwOlanie tylko do,!jednej. "in~tęneji. 

.":" -" 

§2, ~Właści\\,y do rozpatrz'enia : odwoliini9 jestOTgąn • 
administracji,' państwowej bezpośrednio '" wyższego ,' . stopnia, ., 
chyba. że ' ustawa 'przewiduje szczególny Organ " odwoł'lWGZY· ', 

, § 3. Od decyżji wydanej w pierwszej Instancji pqez ną4 ' 
czelny ' organ administracji pallstwowej~ nic siuży qdwolania. 

" § 4. Od decyzji prezydium wojewódzkiej tady narodo4 
W eJ, mocą której uchylono Inb zlllieniono decyzję organu ad
ministracyjnego tego prezydium (art. 140), służy stronie od
wołanie do właściwego ministra. 

Art. H l. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasi3,d
nienia. Wystarcza, jeżeli z ' odwolania wynika, że strona nie 
jest z'adowolona z wydanej decyzji. 

. \.. 

Art. 112. § 1. Odwołanie wnosi się do włąściwego orga-
nu odwoławczego za pośrednictwem organu, "który wylał ", 
decyzję. 

§ 2. Odwolanfe wnosi ~ię w terminie C7.terna~tu dni od 
dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została og104 
szona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. 

§ 3. Pozostają w mocy przepisy ustaw, prżewidujące in
ne terminy do wniesienia odwołania. 

Art. 113. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia od
wołilhia decyzja nie ulega wykonaniu.' 

§ 2. Wniesienie odwolania ' ,w terminie wstrzymuje wy
konanie decyzji. 

§ 3, Przepisów § I 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: 
, l) decyzji zastal nadany rygor natychmiastowej wykonal~ 

~osci (art 'foO) , 
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykOnaniu z mocy 

ustawy. 

§4.Ponadto decyzja podlega w,y-krmaniu przed upły

:wem terminu do wniesienia ,o 'l,,:olania, guy.: ' 
\ 

. ~ . " 
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1) jest zgodna z żądanie'm' w~2ystkich stron, 
2) wszystkie str,onyzgodnie zrzekły się na piśmie wniesie

n ia odwołania, 

Art. 114. O wniesieniu ·odwołania organ administncj il 
pa.Iistwo~ej, któ ry wydał decyzJę, taw"taJolIlI strony, 

Art. 115. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie stró
ny, a organ administracji państwowej, który wydał decY:lję, 

uzna, że to odwołanie zasługllJe w c dłosci na uwzględnienie, 
może wydać nową decyzję, w której uchyli IUQ zmieni za-

. skarżoną decyzję, 

§ 2, Od nowej decyzji .służy stronom odwołanie. 

Art. 116. Organ administracji pa-ńsLvowej, który wyciał 

decyzję, obowi,,\zany ' jest przesłać odwołanie wrolZ z akt'im( 
sprawy organowi odwoławczemu w terminIe cztp.rnastu dni 
cd dnia, w któ .r ym otrzymał odwołanie, Jeże li w tym tel mi
nie nie w)dał n~wej decyzji w myśl aTt.lł~. 

Art. '111. Organ odwoławczy ' stwierdzil w drodze po<:ta
nowien ia niedopuszczCłłr:ość odwołania Oi dZ uchybienie ter
minu do wniesienia odwolania. Postanowienie w tej sprawie 
j est ostateczne. 

( 

AI:t. 118. Organ odwoławczy może w uzasadnionych 
p rzypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. 

• 
Art. 1 I~. Organ odwoławczy może przeprowaozić na żą-

danie strony lub z urzędu dooatkowe postępowiłnie Y'l c~lu 

uzupe łn ienia dowodów i materiałów w "prawie albo . zl ecić 
przeprowadzenie . tego postępowania org ,U1J w i, który w~(ht 

decyzję. 

Art. 120. § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję. w kló-
rej: 

i) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 

2) uchyla zaskarżoną decyzję ' w całości lub w części '.wy
daje w ty m zakresie nową decyzj .ę. 

§ 2. Organ ' odwoławczy może u chyHć zaskiH~oną dł'cy

zję w całośc i i przekazać sprawę do pon.ownę~o r0zpatrzpn i!ł 
pl zez o rgan pi e rwszej instancji, gdy rozstrzygni ęcie .sprilwy 
wyma~a uprzedniego przeprowadzenia dowodow; których 
p rzeprowadzeniebezpoślrednio przed org :m em od wolawnym 
byłoby zbyt uci ąż li we .lub połączone ze znilcznymi kosztami. 

Art. 121. W przypadku ok reślonym wart. 120 § t pkt 2 
organ OdWG!ilWCZY może wydać decyz ję na n ie korzyść strony ' 
odwołującej się. gdy zaskarżona , decyz ja jest niezgodna 

~z pra wem lub~sprzeczna z interesem spole( znym. 

ArtJ22. W sprawa ch nie uregnlowanych wart. 119-12t 
w postępowan i u , przed Organami odwpławczymi mi\ją od

pGw ~ednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed orga
nami pierwsz_ej instancji. 

1 ZataJenia. ~ ~;; --
Art. 123. § t , Na wydane w toku post~powani.a post'ino-

wieni a służy stronie zażalen i'e, ,gdy kodeks tak stanowi. .~ 

§ 2, Zilżalen ia wnosi się w term in ie :;i edmiu dni od ~nla 
doręczenia . posti'lTlowien ia . stronie, a gdy postanowienie zosta
ło 09ło~zone lIstnie - oli dnia jego ogłoszenia stronie .. 

Art. 124. Pos tanowienie, .na które nie służy zażalenie, 
strona moze zaska rżyc: ·tylk'0wodw·ołani u Jd de:.:yzjL 

Art. 125. Wniesienie zażaLenia nie w,>trzymuje wykona'
nia postanowienia, jednakże organ admini st.IdC]i j)1ll1stwov/ej', 
który wydał postanow'ienie, może wstrzymać j ego wyk .HM
n ie, gdy uzna' to z.a uzasadnione. 

Art. 126. W sprawach nie uregulowanych w ntnteJ'izym 
rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zas tosowanie przepisy 
dotyczące odwolań. 

Rozdzial 11. 

WznowienIe postępowania. ' 

Art. 121. § t, W sprawie zakończonej decyzją ()stat~c:!!
ną' wznawia się postępowanie, jeżeli: 

l) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla Spril~ 

wy okoliczności faktyczne. okazały s i~ Itlłszywe, 

2) d'ecyzja wydana została w· wyniku prZf! o;; tt:pstwa, 
3') llecyzja wydana zostala przez pracownika lub , organ iłd~ 

minisLracji państwowej, który podlena wyłączeniu 'it{)'.. 
sownie do art. 21 i 22, " . 

4) strona bez, własnej w iny nie brata udziału w postępo-
waniu. \...... 

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoli:-zności ' hk
tyczne. które istniały już przy wydaniU decYIJi ; luo.· n-ci-
we do';vOdy , o ile te okoficzności ido wed y n ie ' był ·tW; 
toku postępowania znane organowi, któI'y wydal d(~~yzjf;, 

, i nie mogły być wówczas powotane przez stronę za'inte
res0wan ą we wznowieniu bez jej winy, 

6) zagadnieni e wstępne zostało rozstrzYUil ;ę te przez wh~ci

wy organ lub sąd odmiennie od oceny przyj ę te j p rży wy
dan iu decyzj i (art. 93 § 2), 

7) decyzja zosti'lła wydana w oparciu o inną decyzję lub 
orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lUB.' 
zmienione. 

§ 2 , ~ Z przyczyny okreś l onej w § 1 pkt I · postępf)w imie 
. może być wznowione również p rzed stwi C' rrheniem ' -sfałsio: 

wania dowodu orzeczeniem sądu lub in lJego organu państwo~ 
wego, jeżeli jest to ni ezbędne dla unikni ęcia niebezp i.eczeil
siwa dla życ ia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody ' 
dia (interesu społecznego. ' 

Art. 128. Wznowienie postępowania z przyczyny wy~ ' 
m ieni.ónej w Mt. 127 § 1 pkt 5 może nas t 'mić tytko w okre- .' 
sie trzech lat od dnia wydania decyzji ostatecznej. 

Art. 129. Wznowienie pos(~powaFlia następuje z utz',~du 
lub 0:\ żądanie ::;trony, Wznowienie postępowania z przy"zy- > 

ny . określonej wart. 127 ~ l pkt 4 n3stępujetylko na żąda~ 
nie strony. " 

Art. 130. § t, P0danie o wznowienie pi)st~powlln!a wnosI 
się do organu administracji państwowej" który wyda! w spra
wie decyzję w pierwszej instancji, w t"erm:uie jednego ' mie
siąca od' dnia, w którym strona dowiedział" siE:ookoticzn~ 
ści stanowiącej ' podstawę ,do wmowienił postępowania. . ; 

ł 2, Termin cło złoienill podanill o wznowienit' post~po~ 
w/lUia z przyczyny określonej wart. 127 § 1 pkt łbiegnie . 

od dnia, w którym strona dowiedziała sit~ o decyzji. 

Art. 131. ' D!;i:yzję o wznowieniu pastępowania , Wy!bjB .• 
organ a.dministracji państwowej, który w spJilwie wydał r1e- ' 
cyzję w ostatniej instancji, z wyjątkiem przypadku. gliy 
przyczynę wznowienia ' stanowi dzi.allilnosć tego organu 4lbo 

)' 
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okóli moso; że ten organ podlega wyłączeniu, W tym przy
padk" (j wznowieniu postępowania decyduje ' org'lu wyższeg~ 

'. stopn a. Nie dotyczy to przypadków, gdy decyzję w ostatmej 
łnsta cji wydał naczelny orb:n administracji państwowej. 

I . 
Dle 

132. W decyzji o wznowieniu postępowania organ 
istracji państwowej uchyla dotychczasową decYLję 
la, w której instancji i w jakim zakresie ma nastąpić 
ne rozpatrzenie sprawy i wydanie nowej decyzji. 

~ . 
rt. 133. § 1. Od decyzji o wznowieniu postępowama 

strońie odwołanie: 

2. Od decyzji o odmowie wznowienia postępowania 
stronie odwołanie, chyba że decyzję wydał naczelny 

- orga ,administracJi państwowej. 

rt. 134 . . § 1. Organ administracji państwowej, właściwy 
w ~p awie wznowienia postępowania, może przed roz~atrze
niem tej sprawy postanowić o wstrzymaniu wykonama de

, ćyzji wyd~nej w ostatniej instancji, jeżeli decyzj~ nie ~ostała 
jęs~c e wykonana, gdy zostało uprawd?p,odobmcne,~e . de
cyzję tę wydano przy istnieniu okolicznosCl stanOWIącej przy

wznowienia postępowania. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie wsJrzymania wykon3-\ 
nia' ecyzji służy stronie zażalenie, chyba że postanowienie 
w.yda naczelny organ administracji państwowej. 

R o z d z i a ł 12. 

Uchylenie l zmiana decyzji. 

rt. 135. § 1. D,ecyzja, na mocy której żadna ze stwn 
nie abyła prawa, może być w każdym czasie ,uchylona lub 
zmie iopa przez organ ,administracji paó.stwowej, który de

. 1 cyzję wydał, lub przez organ wy~szego stopnia. 

' 2. W prz'ypadkach wymienionych w § l właściwy or-
gen ydaje decyzję o uchyleniu lub zmianie , dotychcii'so-

Węj ecyzji. , 

ił. 136. Decyzja, na mocy której strony nabyły 'prawo, 
może być za ich zgodą uchylona lub zmieniona przez organ 
adm i istracji państwowej, który decyzję wydal. lub przez 
orga wyższego stopnia, jeżeli' przepisy szczególne nie sprie
CiVli- . ą się uchyleniu lub- zmianie decyzji. Przepis art. 135 
§ 2 s osuje się odpowiednio. 

rt. 137. ,§ 1. Podlega uchyleniu jako nieważna decy-

Zja, . ~tóra: _ . . , ' 
. 1) z stała wydana przez organ ,administracji państwowej 

. iewłaściwy ze' względu na przedmiot decyzji, ~ 
2) z stała wydana bez jakiejkolwiek podstawy p.wnej, . 
3) , otyq;y sprawy już poprzednio rQzstrzygniętej inną de-

qyzją ostateczną, . . 
4} zbstała skierowana do osoby nie będącej stroną w spra-

~ ~I ie, ~ \ , 
5) ' j st niewątpliwie , niewykonalna, , . 
6) razie jej wykonania, wyw~łała~y ~~yn '~agrożo~y karą, 
1) ~awiera wadę powodUjącą llleVlaznosc tej deCYZJI z mo-

\ ty wyraźnego przepisu prawa. ' 

2. Jeżeli jedna z wad określonych w § l dotyczy tyl
. ko c ,ęści decyzji, decyzja ta podlega uchyleniu tylko w ,nie
zbęd ym zakresie. 

rt. , 138. § . 1. Właściwy do uchylenia nieważnej de
cyzji w przypadkach ' wymienionych wart. 137 jest organ 

wyższego stopnia, 'a gdy decyzja wydana została przez~ na
czelny organ administracji paIistwowej-- ten organ. 

§ 2. Właściwy organ wydaje decyzję o uchyleniu nie
ważnej decyzji na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 3. Od decyzji o uchyleniu nieważnej ~ecyzji służy 
stronie odwołan i e, chyba że decyzję o uchyleniu wydał na
czelny organ administracji paJlstwowej. 

Art. 139. § 1. Organ administracji państwowej, właści

wy do uchylenia decyzji jako nieważnej, wstrzyma z urzędu 
. lub na żądanie strony wykonanie decyzji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo, .że jest ona dotknięta jedną z wad wy
mienionych wart. 137. 

§ 2. Na postanowienie o wstrzym:lJ1iu wykonania de
cyzjisłuży stronie zażalenie. 

Art. 140. Przewidziane wart. 135-139 ' upriiwnienia or
ganów wyższego stopnia do uchylenia i zmiany decyzji Shl:lą 

w stosunku do decyzji wydanych przez organy administ;acji 
prezydiów rad narodowych także tym prezydiom. 

Art. 141. § 1. Naczelny orgaR administracji państv>lowej 

noże uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdq de-
. cyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąt sta
nu zagrażającego życiu lub zdrowi~ ludzkiemu albo zapobiec 
poważnym szkodom dla _gospodarki narodowej lub dla waż
nych interesów Państwa. 

§ 2. Uprawnienia określone w § 1 przysługują taii:że 

prezydium wojewódzkiej rady narodowej co do decyzji wy
danych przez organy administracyjne prezydiów rad narodo
wych niższego stopnia. 

§ 3. W przypadkach określonych w§ ,1 i 2 stronom 
poszkodowanym służy prawo do odszkodowania od Państwa . 
Strony mogą dochodzić odszkodowania także na drodze są
dowej .. 

Art. 142. Organ administracji państwowej może uchyli ć 
lub zmienić decyzję, na mocy której strona , m:była prawo, 
także . w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż 

określone w ninieiszym rozdziale, o iie przewidują to prze-
pisy szczególne. . 

DZIAŁ nr. 

Udział prokuratora. 

Art. 143. Prokuratorowi służy ' prawo zwrócenia się do 
właściwego organu administracji państwo'wej /) wszcz~cie 
postępowania w celu usunięcia stanu -niezgodnego z praw('ITl. i 

Art. 144. Prokuratorowi służy prawo udziału w każrlym 
litadiUlll postępowania w celu zapewnienia, aby postęp0wa
nie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. ' 

Atti" 145. § 1. Prokuratorowi służy prawo wn:esieniii 
sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli zachodzą: 

l) okFeślone wart. l;?! przyczyny wznowienia postępowania, 

2) określone w art. 137 i 141 lub w innych przepisach praw
nych przyczyny uchylenia lub zmiany deCYZJi. 

§ 2. . Prokurator wnosi sprzeciw do' organu wyższego 
. stopnia. 

, Art. 146.§ 1. Sprzeciw prokuratora powmlen być roż
patrzony i załatwiony w terminie trzydziestu dni od da'ty ję
go wniesienia. 
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§ 2. W razie nieZO'latwienia sprzeciwu w t erminie okre
ślomy.m w '§ 1 .m-ają edpowiednie za~tosowarrie . prZeI}isy 
art. 33-35. ' 

Art . . fł~1. Jeżeli I:Yrganadminislrac.j'i patlstwowej właśCi 

Wy do rozpatrzen'ia sprzet:iwu, uzna sprzec'iw za uzasaclniony, 
p owinien, "zależnie od jego .podstawy, . spowodowfjć w,znowi.e
n ie 'P0·S'tępow'ania albo l,lchyli ć .lub zmienić decy,z1~. 

Art. 148. W przypadku wnies'ieniaprzez prokurator,a 
sprzeciw,u org.an ,adminjstr.ll.cM ,p'aństwow;e~l, QlGl -kttÓtre~,o sf>iT,21e
c iw wnies.iono, o.bow,ią~amy' dest 'łl i ezw>ło,cznie roz,pa'brzy'ć, cu/y 
z achodz i potrzeba wstrzymania w:ykonani-a decyz~i ,do ,chwiiłi 
załatwieni,a ,sp.rzeoiwu, 

Art. 149. Prokuratorow i, który b ierze Ildzia.l w postęp"o

'Waniu w .pr.zYJl·adkach oheŚ!lonych 'Wa,r.t. aS-14'5, s!,u ż:{\ 
prawa strony.) . 

Art. '150. Plzt~r>isów .nlniej.szege działu ' o si'lr~edwj:e pro'· 
kura-~'Ora nie stosuj-e sh: U0 d 'ecyz1i wy d,anej r>ra;ez n-1l'c~elny 

organ ad1ministrilcj~i ;pwstw'OW'E!j, ,j 1e'®nalk:2ie 1lec'Y,z~.a t·a !ffi'oz.e 'być 

7. przyczyn okreŚ'hmych w ;nrt. 1145 § 1p'l'.zedmi,otem wysltą

p ien ia PTokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospoli tej Lu
dow;ej lelo ll<Kzel»e!'fo 'o·rg'aTlI'I ad'1łl'ini S1tTCI'Cji pali stwowej . k'tóry 

' wl'cl-al decyz1'ę, OTg-an ' ~en 'Powinien roz:patnyć -wystąpienie 
ProkliUt\to'ra G'ene-T-ał.Jl'e~o J!lołs;k'ifefRzeczypospoli1:ej Lutlowej 
t ud·zi'enć mu 'o<!llil0.wi-edz·i w ciągu 30 dni. 

D Z I A Ł IV. 

Skargi 1 wnioski. 

>Ró z 'd z'i a I 1. 

Przepisy . ogólIle. 

Art. 151. § l. Obywatelom orcaz organizacjom 'zaw.odo
~ym, samorządowym, spółdzielczym i ;nnym organ'izacjo!ll1 
t;połecznym S!llŻy zagwarantowane w Konstyfucji Polsk iej , 
RzeCIL'YPQlspolitej Llldow\ej prawo sk4a:dan,i<a skaTgi wn'iosl~6~ 
do OJ ,gallÓW państwowych. 

,§ ~ 2. Slc.a.rgi i wJ,\.~o s.ki.i mOMa skłca.dać w :interesre :wIa
snym, in~ych osób, a także w interesie społecznym. 

Art. 152. § I . Skargi l wruio:skI s'k ł aclil ne do organów 
:państwowych mogą dotyczyć wszelkich spraw wchodzących 
Vi zakres zadań , organów pa.!l'Stw,o'WiY'ch ,i ;pJi!ms twowych jed!lO
st.ek orgaIii zacyj nych. a także zadań wynikających dla o rg a
n ów organiza:cj,i z-aw O'd0'W)'''ch , sam(D'fl~ą:dowycrh 'j sł>0tłdz,iel
czych i in .'ny ch onganizacji s:pd~ę-v~l'lyoh '.Z zatłialh..,,~a·nia p'rzez 
nie spraw okl'eś,k'onych w 'll1t. 1. 

:§ 2. O " tym, czy 'Prsmo leśt 's'k.argąa~bo wn·laskiem, 'de
cyduje tr-eść pisma. a ni'e j·ego .foTm-a Z'ewnę1trzna. 

Art. 153. § I. Org any państwowe obowiązane są sk1',rg ! 
wriio'ski :t;o zpatn,yć i załatwić w ramach swojej wlas t iwości. 

§ 2. PT'a-cownik oT.ga:nu ;państw.Q..wiego wirilny lilr1Je'.vJ:eM:e
{Jo lub ,biurokratyczneg.o za łatwian i·a ska.g r w,uiosków ,J!>0dle
ga odpowiedzialności służbowej lub dys.cYtPlinar.nej . 

A.rt. 154. P.r.zepisy nin-i,edsz-eg,o d-z ia,łu ' s.tesuJ.e si:ę odpo
wiednio do skarg i wn iosków skłMlanych do organów or,ga
'nizac ji zawodowych. samorządowych . spółdzielczych . i in
nych 'o:rga:niza Cij:i spo'leczny:c:h. w z-wiąa,ku z · ·x~:lal<wiimkern 
prze'Z t e n:t garry s.~)!ra-w 'o'kreś-łoHlych 'Wart. ;1.. W, tych przy-

/ 

/, 

Poz t68 , 

padkach przep.is art. 15~§ 2 ma zastosowanie do osób ula
twia'jącyc'h 'sk argi 'j wnioski składane 00 'organów 'tych orga
n izacji. 

Arl. 155. Nikt nie mo'że byc naraionY na jił1dkolwle'k. 
uszczerb'ek .lub zarzut z p .ow,odu złożenia ska.rg i lub .w;niosku 
albo z powodu dos t a.rt.' um"i a materiału do publ1kacJi o' zna- ' 
,mion:ach. śkarg i lub wniosku, jeżeli działa:! w g nlIli;c-acn ,pra
lwem 'dozwolonych; 

Art. 156. Rada Ministrów wfda przepisy o oFg.anizucJi 
!przyjmowania rozpatrywania skarg ,( wniosków . . 

Skargi. 

Ad. 1Sf1. Przeclmio1em s 'ka'fg'i <mnie by.c w szc?:eq6lncścl 
zani'e rlJ.ba'nie ąub njoenale~y te wy'kffll:ywil'nle zada'!l 'przez wla
:ściwe org·any ;aH')'Q 'pr~z Fc"h 'P raco wnik6w ,naru'Szen'le '!'lra
l\vorząm0ści lub :sł.uS'z·F1ych j.t!ber-es0woIDy~wa\te:li, 11 trałde 'PTiZe-

.w lekąe lu:b tli>imokra-tyczne z;alatwi-an<ie sp.r·aw. . 

Art.. 158., Skarg i składa się ,do 0 Fg'a'l!l0W wla-sdwych dG 
lch rozpatrzenia. 

·Att1. 1159. ieieH pr~episy S~cq;-eg0'l:ńe Ri-e 0he~ltlją ,i.n;nyoh' 
erganów właś~iwych 'doo r0lZp-atrY'v:"an-i'a sk·a'rg. jest 0Jpg-ra,nem 
:właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zild.ań lub dzia
łalności: 

l) ra dy narodowej - rada narodowa bezpośrednro wyższego 

, s topnia. a w stoS'im·ku do wojewód:diej rady narodowej 
I rady narodowej miasta wylączonego z województwa -
'Rada 'Państwa, 

2) prezydium rady narodowej -,- prezydium rady narocro\'l'ej 
wyższego stopnia. a w stosunku do prezyd ium wojewódz
kiej rady narodowej - Rą.d'a Ministrów, 

3) ministra - Rada Mińistrów, 
4) urz ęi:l u · centra'lnego i jego kierownika - P rezes Rady 

Ministrów 'lub mirris'te r. któremu urząd 'podleg'a, 
5) OJ'ganu administracyjnego prezydium rady narodowej - ' 

p rezydium tej rady oraz odpowiedni OJgan prezydiw,m 
'l' ady paTodowej wyżs?:ego stopnia : a w s tosunku ' 00 ·or
ganu administracyjnegoprezyd'ium woJewódzkiej' rady 
l1arodow~j - prezyoium tej Tady OTaz w"laściwy min'is'ler, 

6) Lnnego organu aclmin'islracji pańs'twowej, p rzedsi~b : or

stwa p'ańs'twowego ' ~ob innej państwowej jednostkI oor
ganizacyjnej - organ wyższego stopnia ltl'b sprilwuj ący 

bezpośredni nadzór. 

\ 
Art. 160. Do rozpa trzen ia skarg i dotyczącej' zadanluo 

mzia'l'a"Jnośc'i organu organizac'ji zaw~dowej, samorządowej, 
spółdzi elczej t innej org an izacji społecznej w zakres ie admi 
nistracj i 'pa-ńs'twowej , (a rt. 2 § 2) właściwy jest organ bez
pośrednio wyższego stopnia tej orgaFlizacji. a w stosunku d;, 

, organu naczelnego tej organizacji organ -pafistwowy spra-
wuj ący na'Qz6r nad 'or§anizat:ją. 

Art. 161. Jeżeli organ. który otrzym~1 skargę~ nle jest 
właściwy do jej 'rozp-atrzenia, obo'wiązany j es t w . termini e 
'Siedmi'o duj p rzek a za'ć ją w'łaściw emu organowi. zawiadamia
j ąc równocześnie o ty~ skarżącego, albo wskazat mu właści" 

. wy organ. 

·~rt. 162. § 1. G Fgcm włas'Ciwy do rozpatrzenia ska rg'{ 
może j ą przekazać do załatwienia org.anowi niższego stopnia, 
o il e ska rga nie zawiera zarzutów dotycZ ilcychdzi.alalnoścl 
'toego oT"ganu. 

(" 

\ 

( 
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§ 2. Skargę na pra.cwwnika można prn(!kazać. do z.ah
. twi nia rÓ ·wnież . jego przelożonemu służbowemu., z. obo.wiąz

kie 1 zawiadomienia organu właściwego do rczpatrzenia skar
g ,j , sposQbie jej, z.aŁatwienia,. 

§ 3. O przekaz.aniu sk,argi zawiadamia si.ęr.ówll0c;;zeŚ:nie 
sk żąaeg,o. 

Art. 163. Skargp w s.prawhe indywclucynej. która nie 
był i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego. 
po oduje wszczęcie posJ:ę.p@Wa,lłła, jeżel i została zlożcna 

plZ z stronę. Jeżeli skarga taką pochodzi od innej osoby, 
mo e spoWodo.vlać ws.z.cz.ę,cie posl"pu"v.aI1ia, administracyjne
go z urzędu, chyba że przepisy wymagają do ~wszczęcia po
stę owania żądania stLOny. 

Art. 164. W sprawie" w której, t.oczy. się Postlilpowanie 
ad linistracy jne: 

1.) sk.arg~a. zł<>ż,QDa, prz.Q,z stnonę-, podlega, fQz~atEz~niu, w toku 
PQslęuowania, zgo:dni:tt z, prze.phaml. lio~ksu\ 

2) skarga pochodząca od iarn.ych. osób s-ta.now,i IDateniill, któ
t)l org.an. pr,owadząey ~estęJ}o;w,anie J}0win·ien, rozpatrzyć 
z urzę:tlu. 

ArL 165. §: 1.. Ska,rg}t w, seta.wie, w, kt0f:ej w" tokil. postę
ania administl'dcyjnegp została wydana deQy7.jj>,. Qstatecz· 

zależnie od jej tresci za podanie o wznowienie 
lup· za żą4<lme lLXih,ylrenia, llil.ib zwaRY; decyzji 

§ 2.. W przyp.adka,ęh Qkreś](im;Y<;;):t w § 1 P,Qst~owa-nie 

ze ta.lli.Q wznmli i lim.e , a de cyz..j:a, z.oS-laruQ. w;:hyloua Luh· z'mie
ni . na, gdy . zachodzą przewióziane w kodeksie warunki ' do 
w RostęllGwarua albo. do U(Lruy lenia lub 2lffiNmyde-

J Art. 166. § 1.' Gdy organ właściwy do rozpatrzenia skar-. 
gi, uzna, ją, za, uzasadniofl4 {' ,rzeka·że ją, w ~rz~madka.<rh , okre
śl . n'f,Cih w af<b, 1.63 i 165 oLg,a.llo.wi. Wł.aŚci,W:lHUu-d(9 ' W &z.cz~cid 

JU) \\l:w.Qwi.enia. p,ostęIlQw.an,if) alblil":- do. uclłyleni.iI' luh, zm;.i.my 
ue yzj}, a, w przyp.adku. Ghe-ślón.ym war!. L64 - o r-g;au GW i , 
pr . . ed którym. toc;;~y! ,się, pEl.stępowanie-. 

§ 2. O rozpatrzeniu skargi i przekaz'1niu Jej do zalatwie
»i za,wiad'amia\ sj~ r.ów.nofze·śrue. &k.aJżą~ego. 

Att.. 161.. § l. "0ngan, któHłillU, pm.ekazana Z,0St al a,. skar
ga do zaIatwieni.a, powinien ją zał.atwić w ciągu dwóch filie· . 
si ey.. 

§ 2, o. sp.os.obi.e' zała.twi e~La; skaI,~i zil\v,i<ldjlffij a się, g,kar
żą ego. 

§ 3. W ra.zie niezala..twienia, skargJ w. te.rmini:e· Gkr·eślo-
n w § l sl05uje s'ię przepisy art. '33-3..>. 

-./ 

Art.. 16.3 . . Gd"{: s.karg,a. dp ty.czy~ sprawy, kt&TiIl n ie podlega 
m piltrzenJu. według pczepisó.\V kodeksu. (aLt. 194,) a lho: nie 
na 'cży do za.kresu admini s tracji p ańs twowej, prze-pis"i ' art. 
16 -167 stosuje się odpowiednio, z zastrzeż,eniem, że w mi.ej
sc pozostałych pLzepi só",v. kode 19su majilj zClst:o..5@waJlli e peze.
pi y postępowania w ! <lściwego dla danej sprilwy'. 

Rozdz..ia.L 3. 

w.n1oslcl.. 

Art.t69. Przedmiotem wninsk.u. mogą, być w szczegól
no ci sprawy ulepszenia orgi.lUizacji, wZmocnienia praworząd-

nośc;;!.. usp.rawnienia pracy i zapebiegania naduz.y,ciolTh" Qchro~ 
ny 'własnOŚCI społecznej" lep~zego 'zaspokajania ' potrzeb lud .. 

ności. I 
Art. 170. § l. Wnioski składa się do organów WłilŚci~ 

wy ch ze względu na przedrhi.ol wniosku. 

§ 2 . . Wnioski. w sprawach dotyczących zadań organóW', 
Ol ganizacji zawed'owych, samorząd'owych, $póldzlelczych I in
nych organizacji społecznych w zakresie admi'nistracji pi\ń .. , 
st wowej (art. 2 § 2) skŁada si.ę. do· organów tych organizacjI. 

. Art. 171. Jeżeli organ. I który otrzymał wniosek, nie jest 
właściwy do jego rcnpatrz-enia, obowiązany jest w. ciągu 
czternastu dnl przekazać gp właści,wemu organowL O prze
k.azaniu wniosku z.awiad·amia się i:ównocześni.e wni.osko
Oawcę;. 

Art 172. §: i. W niosek! powjn:ien' by;c' r.0zpalr.zony i za. 
I.alw.ion')t' "w, ciąg;u. dwóch mi.esięcJ(. 

§ 2, O sposobie załatwienia wniosku nuleży równocze
śnie' :z;a.\~i·adlllmii: w.rrioskod'aw:C1ę. 

Art. 173. W razi» niem:o:lmoŚ'ci: zała,tw.ienia; wnios.kUJ w 
terminie określonym W· art 172 właściwy organ . obowiąz~ny 
j,es.:1! w: bym, t<ermi.lłHI> za'A("i:ilrlbmiĆ"' Wj'ii.o8k(}(~<},\\{cę o czynno
ściach podjętych w celu .T0zpatrzen ia, w.niosku @raz' (') fi~ze

\\\i,!!lywan.ym t.er.minie zał'iJ.l:ivI,jenia wni.os-km 

Anłl. ł'1'41 , §. 1.. Wnioskodawcy. niezadowo'l'0ncmu. ze- spo
. sobu zalaŁwienia wniask.u' służy pT'a.wID, w.n.i-esi.eniul skargi ' w 
- trybie określon)lnT w. rO.iZ.d2'ia.l:e 2: n:inoi.ejsz:ego .dziilłu. 

§ 2. '" WniQsk.od:a y,'cy: sluż)! p.ra)MO wn4esierua . sRargi 
przypadku n lezalatwicnia wniosku w tepninie okr.eślQl1l\' ni 

wart. 172 albo wskazanym w liitwi-acdomieniu: (M,L 1:73). 

.RQ.z.d z i il'l 4: . 

Udział prasy i organizacji społecznych: 

Art:. 1.1'5:. § !" Ska'Tg; i' wn,iosk i pr.lieka'zantt przez redhk· 
cje )')Fa8-0we de organo,w wl'<lści"w.y.cb w myśli a~ t, 1~5B-l hO 
i 170 podlegają rozpatrzeniu i zalatwieniu w trybie okreśJo~ 

]1;ym w prz'€pisu.cw rozGzi'ał:ów :z i' 3. n·iniejs-zcge· działu. 

§' 2; .W'łaśdwy! org'iln zawiad:a·mia, w. przep isanym teł1mi .. 
nie' ID s,po8obie zalatJw,ieni'a skaJ!\g'i lub wniosku ' albo o ;ch 
przekazaniu innemu orgaOlil\ili', w. t;:eluJ z.a-ia,twienia·. ró-wniez 
redakcję prasow'ą. jeżeli zażądala takiego zawiadomienia. 

Ar,tt. 1!'Z6. Pr~epis1f a.llt. 115 · stosuje się ' cdpowied'ni'o, do 
skarg i wniosków przekaza;ny€h. prxez or.ganj:c-acje ZaWeGli)1We, 
samorządowe. spółdzielcze i inne o[ganiz~rje spoleczne cio 
org,aRów właściwych w myśl art. 158"-160', i 170. 

Art. l·n~ § 1. Artykuły, notatki, i in'ne wiadomości opu
blikowane w' prasie. których trek ma ~ znamiona skargi 
(art. 157) lub. wnLosku [art. 169) i którE przesłan.e zostały 

przez redakcję. prasową do org,anu właściwego w ' myśl - a rL 
158-160 lub art. 170, podl'egają rozp-atrzeniu ' i zal'aŁwieni n 

jDko ska.r:g i. Luh wnioski w tr.y,bie przepisów r ozdziału 2 lub 3 
niniejs~egp działu . , ' 

§ 2. vVlaściwy organ. zawiadamia w przepis.anym tBrmi
n ie o sposobie załatwienia sprawy albo o .jej przekazaniu in
Ilemu o r.g aao.w i w celu załatw,ien,ia , redilJ>:;~ję pna30wą. która 
te materiały (§ 1.) przesłała, a w nliar:ę możności . także ' QSO
by, k.tórych sprawa dotyczy. 
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Art. 178. Przepisy art. 167 § 3 oraz i!rt 173 i 174stosI,lje 
się adpowiednio . da redakcji pr.asoweji która opublikowała 
i przesIała do ,wlaściwęgo organu administracji państwowej 
artykuł, natatkęlub inną wiadomaść, w trybie przewidzianym 
w niniejszym rozdziale; , 

Art. 179. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się od
. powiednio da . skarg, wniasków oraz wiadomaści. ,przekaza
n ych właściwym · organom przez redakcję radia, telewizji 
i kroniki filmowej. 

DZIAŁ V. 

Opłaty i koszty postępowanIa. 

Ar.t. 180. §. 1.. Jeżeli strona nie wpłaciła należności t y
t l1łcmopla t i kosztów postępawania, które zgodnie z przepi- ' 
s ami powinny " być uiszczone z góry, organ adminishacji pań
s t.:\'owej prowadzący. pastępowanie wyznaczy ·jej' ·termm d9 

' wnies ienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy 
n iż s,iedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. · 

§ ' 2, Jeże.li w wyznaczonym terminie należnaści nie zoo , ' 
s taną uiszczone, -podanie podlega zwrotowi ll,lb czynność uza

' lf'żniona od opłaty zostanie zaniechana. 

§ 3, Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nie
tI iszczenia nalelnaści: 

l) j eżeli za niezwłocznym załatwieniem przema~iają wzglę
dy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony, 

2) jeże li wniesienie podania stanowi czynność, dla której 
jest ustanowiony termin zawity, 

,3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą . 

. \ 
Art. 131. , § 1. Stronę obciążają te koszty postępowania, 

które: 
1) wynikły z winy strony, 
2) zostały poniesione w interesie 'lub na żądanie strony, a nie 

wynikają z ustawowego obowiązku organów o p,rowadzą
cych postępowanie. 

§ 2, \Al uzasadnionych przypadkach organ administracji 
państwowej może za;i:ąd ać od strony zło~elljJ zaliczki w okre
ślonej wysokości na pokrycie kosztów postępowaąia. 

ł Art. 182. § 1. Do kosztów postępowania zalicza się kosz-
ty podróży i inne należności świadków i hi egłych oraz stron 
w przypadkach przewidzianych wart. 52, a także koszty 
spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty 
dor~czenia stronom pism urzędowych. 

§ 2. Organ administracji państwowej może zaliczyć do 
kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio zwią
zane z rozstrzygnięciem sprawy. 

Art. . 183. § 1. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ 
a dministracji państwowej ustali w drodze postanowienia wy
sc kość kosztów postępowania , osoby zobowiązane do ich po
niesienia oraz termin i ,sposób ich uiszczenia. 

§ 2, Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania 
osobie zobowiązanej' do ich poniesienia służy zażalenIe. 

Art. 184. \Vszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i kosz
ty postępowania oraz ' inne należności wyn ikłe z tego postę

powania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o Egzeku
cji administracyjnej świadczeń pieillężnych. 

Art. 185. Pracownik organu · admini stracji państwowej 
~inny błędnego wezwania strony (art. 52 § 1) ubowiązany 

jest doz;.'Irotuwynikfychstąd kosztów. Orzekan; ę i ściąHa- ,. 
n ie należności od te,ga pracownika następ~je' w trybie ad,m,l~ 
nistracy jnYm. 

Art. 186. \Al , fazie niewątpliwej niemożnoscl ponies}eni!l . 
przez stronę opIat, . kosztów i należrlOści związanych z tokiem. 
postępowania . organ administracji państwowejm)że. jąi'woI

. nić w ,całości lub W 'części od 'ponoszenia tych opli1t, kosztów 
i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z za- · 
chowaniem przepisów o tych opla( ach. 

DZIAŁ VI, 

Przepisy wprowadzające i końco~e • . 
, " "': 1 

A.rt. 187. Przepisy kodeksu ,dotyczące: ' . 
l) ministrów i naczelnych organów' adminiftlracJipans.two

wej~stos)lje się' ró'ivnież do urzędów centralnych i ich . 
kie-rowników, . ;. 

2) prezydiów wojewódzkich rad narodowych - stosuje s.ię 
również do Iprezydiów miejskich rad narodowych -miast 
wyłączonych ·z , województw, . 

3) prezydiów pow iatowych rad narodowy::h - stosuje- się 

również do prezydiów miejskich rad narodowych miast 
stanowiących powiaty miejskie oraz prezydiów dzielni
cowych rad narodowych w miastach wyłączonych z wo~ 
jewództw. 

Art. 188. Rada ' Ministrów może swoje uprawnienia wy
nikające z kodeksu, z wyjątkiem art. 156, przekazać do wła
SCIWOSCI Prezesa Rady Ministrów albo odrębnego organu, 
11 . gdy chodzi o stosunek do prezydiów rad narodowych -
.również' właściwemu ze względu na rodzaj sprawy ministrowi. 

. Art. . 189. Jeżeli przepis prawny powołuje się ogólnie na' 
przepisy o postępowan i u administracyjnym, należy . przez to 
rozumieć przepisy kodeksu. 

' ! '" " " 

Art. 19Q. Decyzje określone w innych przepisach praw
nych jako prawomocne uważa się za o:' tateczne, chybil że ' 
z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyżji,kt?ra 
zostala utrzymana w' mocy w postępowaniu . sądowym, . bądź 
też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu 
upływu tei'!Ilinu do. wniesienia skargi. 

Art. 191. § L Sprawy wszczęte przed ' dniem We]SCld w 
życie kodeksu rozpoznawane będą aż do ich ukol1czenia w 
danej instancji według przepisów dotychczasowych. 

§ 2. Termin do ' wniesienia odwołania 'od decyzji dorę

czonej lub ogłoszonej prz~d dniem wejścia wżycie kodeksll 
oblicza się ,według , przepisów dotychczasowych. 

Art. 192. Pozostają w mocy przepisy ustaw szczególnych, 
przewidującę drogę Pf)stępowania sądowego w sprawach z za
kresu administracji państwowej. 

Art. 193. Kodeks nie narusza przepIsow o szczególnych 
uprawnieniach osób korzystających z immunitetów dyploma
tycznych. 

Art. 194. § t. Przepisów kodeksu nie sŁosuje się do po- I 

stępowania: , 
1) przed organami państwowego arbitrażu gQspodarczego, , : 
2) karno-admini stracyjnego, .' .,~ 
3) karnego skarbowego, 
4) przed komisjami .rozjemczymi, 
5) w spra wach ubezpieczeń społecznych oraz rent zaopa-

trzell z innych tytułów, 
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.. (» d scyplinarncgo, 
7) p datkowego, 
8~ p ied organami administracji wOjsk(.wej w sprawach 
. . ', . ormowanych w · przepisach szczegóJ.nych, 
'9) p zed Urzędem Patentowym Polskiej Rzeczypospol itej Lu-
,: " • t • 

i • . ; ' owej, . 
lO,) P zed polskimi przedstawicielstwami dyplomąty.cznymi 

. i. konsularnymi za g ranicą, 

-
2. Przepi~ów kodeksu nie stosuje się Jównież do po-
ania w sprawach: 

wsz€chnego obowiązku wojskowego, 
starczania środków transportowych dla potrzeb obrony 
aństwa i bezpieczellstwa pub\iczn~go oraz \'II sprawach 

'ś iadczeń osobi~tych. i rzeczov.;y(::h dla potrzeb obrony 
aiJ.stwa, 

,~). o ·p.owjcqzialnośc i . majątl~owej za .~szkody. wyrządzone w 
ajątku p<lIistwowym, unormowanej w p[zepisach '· szcze

ólnych. 

§ 3. Do spraw rozpatrywanych w P ;)stępowaniach wy
mienionych w § 1 i 2 'Stosuje się j ednak przepisy działu IV 
oraz a r t: 11)9 kodeksu. 

§ 4 . Rada Ministrów może rozciągnąć w dmdze rozpo
rządzenia przepisy kodeksu "\v całości lub \v CZęSC I . na po .~t(~ 
powan·ia przed organami administracji pallstwowej w spra
wach wymienionych w § 1 i 2. 

,Art. 195. § 1. Tracą moc dotychczasowe przepisy w spra
wach uregulowanych w' ninieJszym kodeksi·e. 

§ 2. VV szczególności traci moc rozporządzp.nie' Prpzy
cpnta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postęPOWiI
niu" af,lminis tracyj nym (Dz .· U . Nr 36, poz. 341 z pó'źniejsiymi 
zmianami), 

Art. -196. Kodeks wchodzi w ' życie z dniem 
1961 r .. 

PrZ('woqnirzący Rody Państwo: A. Znwadzkl 
Sekretarz Rady Pallstwa; J. Horodecld 

stycznia 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

-..:.; z dnia 9 maja 1960 r. 

w sprawie przystąpienia Republiki DomI!lIkar-skieJ do Konwencji o ' ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbroj
negb , podpisal\e j w I-ladze dnia 14 ,maja 1954 f. 

odaje się niniejszym do wiodomości. że zgodnie z art 32 
enCji o ' ochronie dóbr kullurdJnych w raz i'e konfllkt'l 

z bro Ilego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz., U. 

z 1957 r. Nr 46, poz. 212), nastąpiło dnia S stycznia 1960 r. 
iJoż'ellie przez R epublikę Dominikańską dokumentu przystą

pieniacio powyższej KOll\~;encji. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Rapacki 
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OSWIADCZENIE RZĄDOV\',E i 

z dnia 9 maja 1960 c, 

w prawie' wyp<Hvledzenia przez Szwecję Konwencji dotyczi]cej kolizji ustawodawstw co do slcutków mill~eństwa w d:zie
dzi ie praw i obowiązków małżonków w Ich stosunka.cb. osohistych i majątkowycb owz .KonwencJi dotyczącei ul>c2.\das

nowolllienia l. analoglcznych zarządzeń opiekuilczych, podpi;;anych w Hac!.'!-i! dnia 17 lipca 1905 r, 

. odaje się niniejszym d? wiadomości, że zg::Jdnie z art. 15 
Kon venc ji ~tyciącej kol izj i ustawodawstw co do SKut ków 
111 a 1 , eó.stwa w dziedzinie praw i obowiązków ' mali onków 
w i h stosunkach osobistych..i majątkowych, podpisane j 
.w.f:I elze dnia 17. lipca 1905 r : (Dz . U, z 1929 r. Nr 80, poz. 591), 
o raz ar t. 19 Konw'encj i do tycząc ej ub'2zwlasI!owoln ienia i aUd-

logicznych Za rządzeń opiek'u ,ńczych. podpisanej Vi Hcidze dnla 
-17 lipc'1 1905 r. (Dz . U z 1929 r. Nr 80, poz. !iSO), zostało 
notyfikowane Rządowi JHoland jj ,dniaJ milrca' 196D r . wypo
wiedzenie p[zez Szwecję powyższych aktć,w międzynarodo
wyc\l. 

l'-liuister Spraw Zagranicznych: A. Rapacki 

'>. 


