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ISTOTA POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO 

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala 

dopiero na ocenę, czy w sprawie zostały właściwie zastosowane 

odpowiednie przepisy prawa materialnego.  

Postępowanie dowodowe prowadzone przez organ jest oparte na 

zasadzie prawdy obiektywnej. 

Z zasady prawdy obiektywnej wynika obowiązek organu do 

dokładnego ustalenia stanu faktycznego. 

Materiał dowodowy – jest to ogół dowodów, których zebranie jest 

konieczne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.  

Dowód – środek dowodowy, a zatem ten środek, który umożliwia 

dowodzenie, a więc pozwala na przekonanie się o istnieniu lub 

nieistnieniu oznaczonych faktów, a tym samym o prawdziwości 

względnie nieprawdziwości twierdzeń o tych faktach.  

 

 



USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO 

W pojęcie tym nie mieści się tylko i wyłącznie ustalenie 
stanu faktycznego sprawy ale również wszechstronne 
jego naświetlenie. Nie chodzi tutaj tylko o konkretne 
zdarzenie, które miało miejsce w określonym czasie i 
przestrzeni, ale o wszelkie elementy stanu faktycznego 
sprawy dające się ustalić w drodze postępowania 
dowodowego, a więc wszelkie przejawy wewnętrznego 
życia ludzkiego: zamiar, dobra i zła wola, świadomość, 
poczytalność itp., oraz przejawy świata zewnętrznego, 
zarówno zdarzeń kinetycznych jaki i statycznych np.: 
stan drogi, wygląd budynku, pogoda etc….  

 

Art. 77 k.p.a.  



Art. 77 § 4 k.p.a. fakty powszechnie znane oraz 

fakty znane organowi z urzędu nie wymagają 

dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy 

zakomunikować stronie. 

Art. 187 § 3 o.r.d. fakty powszechnie znane oraz 

fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie 

wymagają dowodu. Fakty znane organowi 

podatkowemu z urzędu należy zakomunikować 

stronie. 



DOMNIEMANIA  

DOMNIEMANIE FAKTYCZNE  

 jest to związek między faktem danym w doświadczeniu a 
poszukiwanym ustala się swobodnie na podstawie 
doświadczenia i wnioskuje się na podstawie jednego 
faktu nieposzukiwanego o istnieniu faktu poszukiwanego.  

DOMNIEMANIE PRAWNE  

nakazuje przyjęcie faktu poszukiwanego na podstawie 
innego faktu. Wynika ono z przepisów prawa. Można je 
podzielić na: 

Domniemanie proste – dopuszczające przeciwdowód 

Domniemania niezbite – nie dające się obalić 
przeciwdowodem, bo taki przeciwdowód jest zakazany.  



UPRAWDOPODOBNIENIE  

Jest to środek zastępczy dowodu w znaczeniu 

ścisłym, nie daje pewności lecz tylko 

wiarygodność twierdzenia o jakimś fakcie.  

Przykłady: 

I. Uprawdopodobnienie istnienia okoliczności 

faktycznych wskazujących na wątpliwość co 

do bezstronności pracownika, 

II. Brak winy osoby, która uchybiła terminowi. 



DOPUSZCZALNOŚĆ DOWODÓW  

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 

sprzeczne z prawem.  

(art. 75 § 1 k.p.a. oraz 180 § 1 o.r.d.) 

Art. 75 § 1 nie zawiera zamkniętego katalogu środków 
dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu 
dowodowym, lecz że jest to jedynie wyliczenie 
przykładowe, na co wskazuje użycie zwrotu "w 
szczególności" w zdaniu drugim tego przepisu. 

Przepisy regulujące procedurę administracyjną 
dopuszczają tzw. dowody nienazawane.  

 



Kolejność regulacji  środków dowodowych w 
kodeksie nie określają bezwzględnej hierarchii 
ich wartości.  

Wymienienie zatem na pierwszym miejscu 
dowodu z dokumentu urzędowego nie oznacza, 
że dokument urzędowy posiada wyższą moc 
dowodową niż pozostałe środki dowodowe ani 
też, że inne dowody mogą być przeprowadzone 
tylko wówczas, gdy w sprawie brak dokumentu 
urzędowego albo że istnienie, ewentualnie 
nieistnienie pewnych faktów może być wykazane 
tylko dokumentem urzędowym 



KLASYFIKACJA ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH 
Kryterium sposobu zetknięcia się organu orzekającego z 

faktem będącym przedmiotem dowodu.  

Na podstawie tego kryterium dzielimy środki dowodowe na:  

 bezpośrednie, tj. takie środki, przy których organ 
orzekający ma możność bezpośredniego spostrzegania i 
stwierdzania prawdziwości określonego faktu np. 
oględziny  

 pośrednie, tj. takie środki, przy których organ orzekający 
stwierdza istnienie określonego faktu nie na podstawie 
bezpośredniego spostrzegania, lecz pośrednio, na 
podstawie spostrzegania innego faktu np. zeznania 
świadków, opinie biegłych, dokumenty co do ich treści, 
przesłuchania stron 

 



KRYTERIUM RODZAJU ŹRÓDŁA 

INFORMACJI 

Dowody dzielmy na: 

 rzeczowe, tj. takie, w których źródłem informacji są 

cechy danej rzeczy lub zachowane na niej ślady 

pewnych zdarzeń, a organ orzekający zaznajamia 

się z nimi przez oględziny np. oględziny 

dokumentów, gdy chodzi nie o ich treść, lecz o 

właściwości zewnętrzne, oględziny ciała ludzkiego 

 osobowe, tj. środki dowodowe, w których źródłami 

informacji są osoby np. zeznania świadków, opinie 

biegłych, przesłuchania stron, pisemne 

oświadczenia zawarte w dokumentach.  

 



KRYTERIUM DOPUSZCZALNOŚCI 

PRZEPROWADZENIA DANEGO 

ŚRODKA DOWODOWEGO 

Na jego podstawie wyróżnia się środki dowodowe:  

 podstawowe, tj. takie, których przeprowadzenie 

nie jest obwarowane określonymi przesłankami 

np. dokumenty, zeznania świadków, opinie 

biegłych, oględziny) 

 posiłkowe, tj. środki, których dopuszczalność 

jest uzależniona od spełnienia określonych 

przesłanek np. przesłuchanie stron 

 



KRYTERIUM REGULACJI PRAWNEJ 

ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

Na podstawie tego kryterium środki dowodowe 
można podzielić na: 

 uregulowane w przepisach k.p.a.: 

a. dokumenty,  

b. zeznania świadków,  

c. opinie biegłych,  

d. oględziny, 

e. przesłuchanie stron,  

 nieuregulowane w k.p.a.,       środki dowodowe 
nienazwane (mapy, filmy, plany etc…) 

 



POSTANOWIENIE DOWODOWE 

Art. 77 § 2 k.p.a. organ może w każdym stadium postępowania zmienić, 

uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. 

Prawną formą wyznaczenia (kształtowania) przez organ administracji publicznej 

granic postępowania dowodowego, w istocie uwarunkowanych poszczególnymi 

czynnościami dowodowymi, jest postanowienie administracyjne.  

Ustalenie treści postanowienia dowodowego należy do tego organu administracji 

publicznej, który jest właściwy do przeprowadzenia dowodu. Jest nim zatem nie 

tylko organ właściwy do załatwienia sprawy, ale – w określonych warunkach – 

także m.in. organ udzielający pomocy prawnej (art. 77 § 3), organ 

przeprowadzający na zlecenie organu odwoławczego uzupełniające postępowanie 

wyjaśniające (art. 136), organ obowiązany do zajęcia stanowiska.  

Co do zasady, wskazane postanowienie powinno obejmować co najmniej 

oznaczenie faktów podlegających stwierdzeniu (określenie poszczególnych tez 

dowodowych) oraz środków dowodowych dotyczących każdej z tez dowodowych. 



RODZAJE ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH 

Dowody w postępowaniu administracyjnym: 

dowód z dokumentu, 

zeznania świadków, 

opinie biegłych,  

oględziny, 

przesłuchania stron, 

oświadczenia stron, 

dowody nienazwane. 

Dowody w postępowaniu podatkowym (dodatkowo): 

deklaracje, 

księgi podatkowe, 

informacje podatkowe. 
 



DOWÓD Z DOKUMENTU W KPA 

Art. 76.  

§ 1.Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie 
przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie 
działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo 
stwierdzone. 

§ 2.Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów 
urzędowych sporządzanych przez organy jednostek 
organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z 
mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 
1 i 4. 

§ 3.Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia 
dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych 
przepisach. 



DOWÓD Z DOKUMENTU W ORD 

Art. 194. 

§ 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w formie 
określonej przepisami prawa przez powołane do tego 
organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co 
zostało w nich urzędowo stwierdzone. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do 
dokumentów urzędowych sporządzonych przez inne 
jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
uprawnione są do ich wydawania. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości 
przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom 
wymienionym w tych przepisach. 



POJĘCIE DOKUMENTU 

Dokument jest to akt pisany w którym odnajdziemy 
wyrażenie określonych myśli lub wiadomości.  

Dokumentem w znaczeniu kodeksowym jest przedmiot 
pokryty pismem w celu utrwalenia. Dla pojęcia dokumentu 
jest bez znaczenia materiał, z którego sporządzony został 

ten przedmiot, a także rodzaj pisma. W sensie ścisłym 
dokumentem nie jest zatem plan, fotografia czy rysunek, 

które w  są samodzielnymi środkami dowodowymi. Są one 
dokumentami w szerokim znaczeniu jako przedmioty, w 

których "zawarta jest jakaś myśl, przejaw ludzkiej 
działalności 



DOWÓD Z DOKUMENTU  

Dokument urzędowy to dokument: 

      I. sporządzony w przypisanej formie przez powołany do   
 tego organ 

   II. w zakresie jego działalności  

Dokument urzędowy stanowi dowód tego, co zostało w nich 
urzędowo stwierdzone.  

Taką samą moc dowodową posiadają dokumenty urzędowe 
sporządzone przez jednostki organizacyjne lub podmioty 

w zakresie w zakresie przekazanych im spraw.  

W postępowaniu administracyjnym dopuszcza się 
przedstawianie nie tylko oryginałów dokumentów ale 

również urzędowo poświadczonych odpisów i wyciągów. 



W przypadku dowodu z dokumentu wyróżniamy dwa rodzaje 

domniemań: 

A. Domniemanie prawdziwości – oznacza, że dokument pochodzi 

od organu, który go wystawił 

B. Domniemanie zgodności z prawem oświadczenia organu, od 

którego dokument pochodzi. 

Dokument jest prawdziwy jeżeli spełnia łącznie 

następujące przesłanki: 

I. Został wystawiony przez kompetentny organ 

II. Treść dokumentu odpowiada rzeczywistości 

III. Dokument ma nie zmienioną treść jest ona tak jaką nadał mu 

wystawca.  

Dokumenty zagraniczne podlegają w pełni swobodnej 

ocenie dowodów przez organ orzekający.  



UWIERZYTELNIANIE ODPISÓW DOKUMENTÓW 

W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I 

PODATKOWYM 

ART. 194A ORD 

ART. 76A KPA 



ŚWIADEK W POSTĘPOWANIU 

ADMININISTRACYJNYM 

Art. 82. Świadkami nie mogą być: 

1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń; 

2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na 

 okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym 
obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy; 

3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. 

 

Art. 83. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z 
wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej 
powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także 
po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 2.Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby 
narazić jego lub bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę 
lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku 
zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. 

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka 
o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za 
fałszywe zeznania. 

 



ŚWIADEK W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM 

Art. 195.  Świadkami nie mogą być: 

1)  osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń; 

2)  osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności 
objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały, w trybie określonym obowiązującymi przepisami, 
zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy; 

3)  duchowni prawnie uznanych wyznań - co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. 

Art. 196.  § 1.  Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem 
małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz powinowatych 
pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu 
małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 2.  Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić 
jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, karną skarbową 
albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy 
zawodowej. 

§ 3.  Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza świadka o prawie odmowy 
zeznań i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania oraz 
przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się 
obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej. 

 



ZEZNANIA ŚWIADKA 

Świadkiem jest osoba fizyczna, która w postępowaniu dotyczącym praw i 
obowiązków innych osób składa zeznania o faktach spostrzeżonych 
lub o których otrzymał wiadomość od innych osób. 

Ograniczenia do zdolności bycia świadkiem: 

1. Ograniczenia faktyczne – nie może zostać świadkiem osoba 
niezdolna do spostrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń. 
O tym czy dana osoba fizyczna pełnoletnia czy też małoletnia może 
wystąpić w charakterze świadka, decyduje faktyczna i aktualna w 
danym czasie zdolność do spostrzegania i komunikowania swoich 
spostrzeżeń. Ocena tej zdolności należy do organu orzekającego w 
sprawie.  

I. Ograniczenia prawne – nie mogą być świadkiem osoby zobowiązane 
do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, duchowni co do 
faktów objętych tajemnicą spowiedzi. 

Osoba do której nie mają zastosowania powyższe ograniczenia ma 
obowiązek wystąpienia w charakterze świadka.  

 

TRYB ODBIERANIA ZEZNAŃ KPA i ORD 



PRAWO ODMOWY ZEZNAŃ 

przysługuje małżonkowi strony, wstępny, zstępnym, 
rodzeństwu strony oraz jej powinowatym 
pierwszego stopnia, jak również osobą 
pozostającym z osobą w stosunku 
przysposobienia, opieki oraz kurateli. 

PRAWO ODMOWY ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

przysługuje świadkowi, w przypadku, gdy odpowiedź 
mogłaby narazić jego albo bliskich wymienionych w 
art. 83 & 1 k.p.a. na odpowiedzialność karną, 
hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo 
spowodować naruszenie obowiązku zachowania 
prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.  

Organ orzekający ocenia, czy danej osobie 
przysługuje prawo odmowy zeznań lub odmowy 
odpowiedzi na pytanie.  

 



Dowód z zeznań świadka ma charakter dowodu bezpośredniego, 
gdy świadek składa zeznania co do faktów przez siebie 
spostrzeżonych, jeżeli natomiast składa zeznania co do faktów 
spostrzeżonych przez inną osobę, która te spostrzeżenia 
przekazała świadkowi, to wówczas mamy do czynienia z dowodem 
pośrednim. Wprawdzie przedmiotem zeznań powinny być osobiste 
spostrzeżenia świadka co do faktów. 

Strona postępowania administracyjnego nie ma obowiązku 
składania zeznań jako świadek. Sama treść pojęcia świadka w 
sensie procesowym wyłącza stronę jako świadka. 

Zdolność do składania zeznań w charakterze świadka nie została 
uzależniona od wieku lub zdolności do czynności prawnych. Samo 
ubezwłasnowolnienie danej osoby nie dyskwalifikuje jej zdolności 
do wystąpienia w charakterze świadka oraz że małoletni mogą być 
świadkami w zasadzie niezależnie od wieku.  

Ocena, czy osoba ubezwłasnowolniona lub małoletni mają 
zdolność do postrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń, 
należy do organu prowadzącego postępowanie.  



OPINIA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANI 

ADMINISTRACYJNYM 

Art. 84. § 1.Gdy w sprawie wymagane są 

wiadomości specjalne, organ administracji 

publicznej może zwrócić się do biegłego lub 

biegłych o wydanie opinii. 

§ 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w 

trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych 

stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania 

świadków. 

 



OPINIA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU 

PODATKOWYM 

Art. 197.   

§ 1.  W przypadku gdy w sprawie wymagane są 
wiadomości specjalne, organ podatkowy może 
powołać na biegłego osobę dysponującą takimi 
wiadomościami, w celu wydania opinii. 

§ 2.  Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli 
opinii biegłego wymagają przepisy prawa 
podatkowego. 

§ 3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 130 § 1 i 2. W pozostałym zakresie do 
biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania 
świadków. 

 



OPINIA BIEGŁEGO 

Biegły jest to osoba fizyczna powołana do udziału w 
postępowaniu dotyczącym innego podmiotu w celu 
wydania opinii w danej sprawie ze względu na posiadaną 
wiedzę fachową w danej dziedzinie.  

Biegły wydaje opinie dotyczącą stanu faktycznego, a nie 
prawnego. Stosowanie prawa należy do organu 
orzekającego w sprawie.  

POZTYWNE PRZESŁANKI 84 & 1 k.p.a. 

gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ 
administracji publicznej może zwrócić się do biegłego 
lub biegłych o wydanie opinii. 

NEGATYWNE PRZESŁANKI 84 & 2 k.p.a. 

biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie 
określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się 
przepisy dotyczące przesłuchania świadków. 



BIEGŁY 

Biegłym w rozumieniu komentowanego przepisu może być zarówno 
osoba wpisana na przewidzianą przepisami prawa listę biegłych 
(rzeczoznawców), jak i osoba spoza tej listy, która ma wiedzę 
fachową w danej dziedzinie.  

Przepisy prawa administracyjnego materialnego mogą wymagać 
żeby biegłym była osoba wpisana na listę np. prawo budowlane.  

Rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych wówczas, 
gdy przy jej rozpoznaniu wyłoni się zagadnienie mające znaczenie 
dla rozstrzygnięcia, którego wyjaśnienie przekracza zakres 
wiadomości i doświadczenia życiowego osób mających 
wykształcenie ogólne i nie jest możliwe bez posiadania wiadomości 
specjalnych w określonej dziedzinie nauki, sztuki, rzemiosła, 
techniki, stosunków gospodarczych itp., z którą wiąże się 
rozpatrywane zagadnienie. 

Organ administracji publicznej powołuje biegłego na żądanie strony 
lub z urzędu.  



Przedmiotem opinii biegłego są okoliczności 

dotyczące stanu faktycznego rozpatrywanej 

sprawy, wobec tego nie jest dopuszczalne 

powołanie biegłego co do obowiązywania i 

stosowania oraz wykładni przepisów prawa. 

Jednakże dopuszczalne jest wyjaśnienie przy 

pomocy biegłego ustalonych zwyczajów lub 

miejscowych zwyczajów, jeżeli ustawa wiąże z 

takimi zwyczajami określone skutki prawne, zaś 

ich ustalenie w inny sposób nie jest możliwe. 



OGLĘDZINY W POSTĘPOWANIU 

ADMINISTRACYJNYM 

Art. 85. § 1.Organ administracji publicznej 

może w razie potrzeby przeprowadzić 

oględziny. 

§ 2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u 

osób trzecich, osoby te są obowiązane na 

wezwanie organu do okazania przedmiotu 

oględzin. 

 



OGLĘDZINY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM 

Art. 198 § 1.  Organ podatkowy może w razie 

potrzeby przeprowadzić oględziny. 

§ 2.  Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u 

osób trzecich, osoby te są obowiązane, na 

wezwanie organu podatkowego, do okazania tego 

przedmiotu. 

 



OGLĘDZINY 

Oględziny polegają na bezpośrednim zbadaniu 
jakiegoś przedmiotu przez organ orzekający w 
celu dokonania spostrzeżeń za pomocą 
określonego zmysłu co do właściwości tego 
przedmiotu.  

Przedmiotem oględzin może być wszystko, co 
oddziałuje na zmysły ludzkie, łącznie z samym 
człowiekiem. Szczególnym rodzajem oględzin jest 
eksperyment dowodowy, który polega na tym, że 
dokonuje się oględzin nie naturalnym stanie 
faktycznym, lecz stworzonej w sposób sztuczny 
sytuacji. .  



OŚWIADCZENIE STRON 

Organ administracji publicznej jest obowiązany przyjąć od strony 

oświadczenie, jeżeli:  

1) przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych 

faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego 

organu administracji,  

2) strona złoży wniosek o odebranie oświadczenia,  

3) organ uprzedzi stronę o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.  

Z przepisu wynika, że oświadczenie strony jest środkiem 

dowodowym, który podlega ocenie przez organ administracji 

publicznej na zasadach i w trybie przewidzianych w kodeksie. 

Oświadczenie strony nie jest zatem szczególnym środkiem 

dowodowym, a okoliczność faktyczna stwierdzona w oświadczeniu 

może być przedmiotem dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych 

itd., jeżeli prawdziwość oświadczenia budzi wątpliwości. 



PRZESŁUCHANIE STRON 

Art. 89 k.p.a. 

Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub 

z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione 

fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ 

administracji publicznej dla ich wyjaśnienia 

może przesłuchać stronę. Do przesłuchania 

stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, 

z wyłączeniem przepisów o środkach 

przymusu. 



KSIĘGI PODATKOWE  



ZASADY POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO 

1. Zasada dysponowania zakresem postępowania 

dowodowego, 

2. Zasada bezpośredniości postępowania 

dowodowego, 

3. Zasada otwartego systemu dowodów, 

4. Zasada czynnego udziału strony w 

postępowaniu dowodowym, 

5. Zasada swobodnej oceny dowodów. 

 



FORMY POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO 

Postępowanie wyjaśniające można przeprowadzić 

w formie: 

 rozprawy 

 postępowania gabinetowego 



ROZPRAWA 

Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego, umożlwiającą 

realizację następujących zasad: 

1. Zasady kontradyktoryjności, 

2. Zasada koncentracji materiału dowodowego, 

3. Zasada bezpośredniości, 

4. Zasada szybkości, 

5. Zasada prostoty jedności czynności dowodowych. 

Rozprawa umożliwia koncentrację w jednym miejscu i czasie 

wszystkich uczestników postępowania w danej sprawie.  

 



Organ administracji publicznej przeprowadzi, z 
urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania 
rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to 
przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub 
gdy wymaga tego przepis prawa. 

Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy 
zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz 
gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy 
udziale świadków lub biegłych albo w drodze 
oględzin. 

 



OBOWIĄZEK PREPROWADZENIA ROZPRAWY 

WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW PRAWA 

Art. 228 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych 

Zgodnie z którym wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja 
może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

Art. 79 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

Zgodnie z którym samorządowe kolegium odwoławcze przeprowadza rozprawę w 
postępowaniu z wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej 
wysokości 

Art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o giełdach towarowych  

Zgodnie z którym Komisja wydaje decyzję o skreśleniu z listy maklerów giełd 
towarowych albo o zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu, po uprzednim 
przeprowadzeniu rozprawy 

Art. 118 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Zgodnie z którym po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta 
przeprowadza rozprawę administracyjną.  

Nieprzeprowadzenie rozprawy, pomimo że wymaga tego przepis prawa, stanowi 
rażące naruszenie prawa. W pozostałych przypadkach nieprzeprowadzenie rozprawy 

stanowi naruszenie prawa procesowego. 



PRZESŁANKI PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY 

Organ jest obowiązany przeprowadzić rozprawę 
wtedy gdy: 

1. Przyspieszy to lub uprości postępowanie, 

2. Wymaga tego przepis prawa, 

3. Zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów, 

4. Jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy 
udziale świadków, biegłych, w drodze oględzin. 

Wystąpienie jednej z przesłanek obliguje organ 
administracji publicznej do przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego w formie rozprawy. 



Ocena, czy przeprowadzenie rozprawy przyczyni się do przyspieszenia lub 

uproszczenia postępowania, tj. realizacji zasady ekonomii procesowej, została 

pozostawiona organowi prowadzącemu postępowanie, choć inicjatywa w tym 

zakresie może również pochodzić od strony postępowania. W ramach powyższej 

oceny organ powinien uwzględnić, że koncentracja materiału dowodowego w 

jednym miejscu i czasie z reguły powoduje uproszczenie i przyspieszenie 

postępowania administracyjnego. 

Potrzeba uzgodnienia interesów stron zachodzi w takich sprawach, w których 

występują co najmniej dwie strony, a ich interesy są sporne (przeciwstawne). 

Uzgodnienie interesów stron ma bowiem doprowadzić do ich ujednolicenia. 

Sporny charakter sprawy wynika z przepisów prawa administracyjnego 

materialnego. W istocie zakres postępowań wyznaczony powyższą przesłanką 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w formie rozprawy pokrywa się z 

zakresem postępowań, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody 

administracyjnej. 

Organ administracji publicznej nie ma obowiązku przeprowadzenia rozprawy, gdy 

w postępowaniu występuje więcej niż jedna strona, lecz interesy stron 

postępowania są wspólne (tożsame) lub co prawda odmienne, lecz nie 

przeciwstawne (niesporne) 



CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE 

W szczególności organ wzywa: 

1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów 
i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście 
lub przez przedstawicieli albo pełnomocników; 

2) świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę. 

3) ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i 

samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje 
społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie 
jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym 
przypadku organ wzywa je do wzięcia udziału w rozprawie 
albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla 
jego poparcia. 

 



PROWADZENIE ROZPRAWY 

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy 
pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym 
toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed 
organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący  albo 
wyznaczony członek organu kolegialnego. 

 

Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na 
rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. 
Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne 
nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli 
niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną 
do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny. 

 



CZĘŚĆ WŁAŚCIWA ROZPRAWY 

Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i 

zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą 

wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą 

może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one 

istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w 

protokole osnowę treści uchylonego pytania. 

 

Obejmuje przeprowadzenie dowodów, co nie zostało unormowane w k.p.a. W tym 

zakresie należałoby przejąć wzory z postępowania sądowego.  

Policja sesyjna 

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne 

osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone 

z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. 

Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie. 

 

 

 



POSTĘPOWANIE GABINETOWE (KAMERALNE) 

Postępowanie gabinetowe cechuje się mniejszym stopniem 
sformalizowania niż rozprawa administracyjna, jednakże 

obowiązują w nim wszystkie reguły postępowania dowodowego, 
w szczególności stanowiące gwarancje zasad ogólnych 

postępowania administracyjnego, takich jak zasada czynnego 
udziału strony w postępowaniu, zasada prawdy obiektywnej 

oraz zasada swobodnej oceny dowodów. 

Organ prowadzi postępowanie wyjaśniające w formie 
gabinetowej wówczas, gdy nie zachodzi żadna z przesłanek 
przeprowadzenia rozprawy wymieniona w komentowanym 
przepisie. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w 

formie postępowania gabinetowego najczęściej wówczas, gdy 
do ustalenia stanu faktycznego wystarczające jest 

przeprowadzenie dowodów z dokumentów.  

Z reguły w postępowaniu występuje wówczas jedna strona. 

 



DOWODY W POSTĘPOWANIU 

SĄDOWOADMINISTRACYJNYM 

Postępowanie dowodowe przed sądami administracyjnym z uwagi 
na istotę ich kompetencji prowadzone jest w bardzo ograniczonym 
zakresie.  

PRZEBIEG ROZPRAWY SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ 

Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania 
sędziego, który zwięźle przedstawia na podstawie akt stan sprawy 
ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów skargi.  

Po złożeniu sprawozdania, strony - najpierw skarżący, a potem 
organ - zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz składają 
wyjaśnienia.  

Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne i faktyczne 
swych żądań i wniosków.  

Przewodniczący udziela głosu pozostałym stronom według ustalonej 
przez siebie kolejności.  

 



Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody 
uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do 

wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego 
przedłużenia postępowania w sprawie. Fakty powszechnie znane 

sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony. 
Do postępowania dowodowego stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

Sąd administracyjny orzeka w zasadzie na podstawie materiału 
faktycznego i dowodowego sprawy zgromadzonego w postępowaniu 

przed organami administracji. W postępowaniu przed sądem 
administracyjnym postępowanie dowodowe może być prowadzone 
tylko jako postępowanie uzupełniające, ograniczone do dowodów z 

dokumentów. Prowadzenie jakichkolwiek innych dowodów, poza 
dowodami z dokumentów. 

Przesłankami prowadzenia postępowania dowodowego są 
konieczność wyjaśnienia istotnych wątpliwości oraz 

niespowodowanie przez prowadzenie postępowania dowodowego 
nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. 

 



Zakres postępowania dowodowego determinowany jest 

podstawową funkcją postępowania sądowoadministracyjnego, to 

jest oceną z punktu widzenia zgodności z prawem procesu 

konkretyzacji norm prawa administracyjnego materialnego w 

określonym stanie faktycznym. 

Sąd administracyjny może w ramach uzupełniającego 

postępowania dowodowego dopuścić dowód zarówno z urzędu, 

jak i na wniosek strony.  

Zgłoszenie przez stronę wniosku dowodowego po zamknięciu 

rozprawy, a przed wydaniem wyroku nie obliguje sądu do 

ustosunkowania się do zgłoszonego wniosku w wyroku, a tym 

bardziej do jego uwzględnienia. 


