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Marcin Banasik1∗

Udział organizacji społecznej 
w postępowaniu administracyjnym

1. Wstęp

Kodeks postępowania administracyjnego2 w art. 7 in fine statuuje zasadę uwzględniania 

w postępowaniu i załatwianiu spraw interesu społecznego i słusznego interesu jednostki. Za-

równo interes jednostki, jak i interes społeczny są obiektami odpowiednio cennymi w świado-

mości społecznej3. Wartość, jaką przedstawiają, nie może jednak być szacowana in abstracto, 

czego konsekwencją jest fakt, że znaczenie zarówno jednego, jak i drugiego interesu organ 

administracji publicznej ocenia sam w procesie stosowania prawa i w odniesieniu do indywi-

dualnej sprawy4. Zaspakajanie interesu jednostki najczęściej jest konsekwencją aktywności 

procesowej strony, z kolei jedną z możliwości uwzględnienia przez organ administracji pub-

licznej interesu społecznego jest udział w postępowaniu organizacji społecznej. 

Ogólne polskie postępowanie administracyjne przewiduje różnorodny charakter, w jakim 

może występować i pozycję, jaką może w nim zajmować organizacja społeczna. Podmiot ten 

może bowiem być stroną postępowania administracyjnego (art. 28 k.p.a. i 29 k.p.a.), organ 

organizacji społecznej – organem, przed którym toczy się postępowanie administracyjne 

(art.  1 pkt 2 k.p.a.) lub organem zajmującym stanowisko w  sprawie rozstrzyganej decyzją 

administracyjną (art. 106 k.p.a.)5. Art. 31 k.p.a. określa natomiast możliwości różnego udzia-

łu organizacji społecznej w postępowaniu administacyjnym i statuuje warunki, jakie muszą 

1* Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administacji uniwersytetu jagiellońskiego.
2 tekst jedn. Dz.u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., powoływany dalej jako k.p.a.
3 L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 23-26.
4 j. borkowski [w:] b. Adamiak, j. borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 

Warszawa 2010, s. 37.
5 A. Wróbel [w:] M. jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, 

s. 261.
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zostać spełnione, by dana organizacja mogła skorzystać z prawnie przewidzianych możliwo-

ści działania. Mowa o uczestniczeniu przez organizację społeczną na prawach strony w po-

stępowaniu dotyczącym innej osoby oraz o wyrażeniu organowi prowadzącemu postępowa-

nie swojego poglądu w sprawie przy nieuczestniczeniu w niej na rzeczonych prawach strony.

2. Cechy definicyjne organizacji społecznej

Pojęcie organizacji społecznej, o którym mowa w art. 31 k.p.a., powinno być wykładane 

zgodnie z legalnym określeniem zawartym w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a., według którego ilekroć 

w  przepisach k.p.a. jest mowa o  organizacjach społecznych, rozumie się przez to organiza-

cje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Jest to, jak słusznie 

zauważa G. Łaszczyca, jedynie przykładowe wskazanie podmiotów zaliczanych do kategorii 

organizacji społecznych, pozbawione określenia, jakie cechy owych podmiotów pozwalają na 

traktowanie ich jak organizacji społecznych w świetle przepisów k.p.a.6. Konsekwencją takie-

go stanu rzeczy jest to, że zarówno organ administracji publicznej, jak i inny podmiot często 

mają trudności z zakwalifikowaniem danego tworu jako organizacji społecznej, a  to nieraz 

uniemożliwia skorzystanie z przysługujących na mocy art. 31 k.p.a. uprawnień procesowych.

Cechą obligatoryjną uznania danego podmiotu za organizację społeczną, z pewnością nie 

jest posiadanie osobowości prawnej, zaś samo pojęcie powinno być, zgodnie z poglądem re-

prezentowanym przez A. Wróbla, rozumiane możliwie szeroko7. Doktryna postępowania 

administracyjnego, opisując regulację zasad udziału organizacji społecznej w postępowaniu 

administracyjnym na prawach strony, wymienia pewne niezbędne cechy, które musi posiadać 

dany podmiot, by spełniać warunki uznania go za organizację społeczną. Do cech tych należą: 

osobowy substrat podmiotu, działanie na podstawie prawa i w sposób przez to prawo przewi-

dziany, niezmienność (względnie trwałość) celu danej organizacji, pluralizm celu w aspekcie 

przedmiotowym oraz funkcjonowanie poza aparatem państwa8. Pierwsze z wymienionych wy-

żej kryteriów służy odróżnieniu organizacji o charakterze korporacyjnym z substratem w po-

staci osób je tworzących, które to organizacje spełniają standardy organizacji społecznych, od 

podmiotów o  charakterze fundacyjnym, w  przypadku których działalność skoncentrowana 

jest wokół substratu rzeczowego. Te ostatnie, zgodnie z  licznym orzecznictwem sądów ad-

ministracyjnych (m.in. wyrokiem NSA z  21 grudnia 2001 r.9 oraz wyrokiem NSA z  6  maja 

1998  r.10), nie zaliczają się do kategorii organizacji społecznych rozumianych na gruncie 

6 G. Łaszczyca [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
t. i, Warszawa 2007, s. 342.

7 A. Wróbel, Kodeks..., s. 262. 
8 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 343-344.
9 Wyrok NsA z 21 grudnia 2001 r., i sA 786/00, www.nsa.gov.pl, 20.12.2011 r.
10 Wyrok NsA z 6 maja 1998 r., iV sA 898/96, LEX nr 43351.
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przepisów k.p.a. Odmienny pogląd wyraził jednak NSA w uchwale z 12 grudnia 2005 r., w któ-

rej stwierdzono, że fundacja jako organizacja społeczna może, na podstawie art. 33 k.p.a. 

w związku z art. 25 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi11, zgłosić swój udział w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika 

postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby12. 

Działanie na podstawie prawa i w granicach przez nie przewidzianych, połączone z zaka-

zem zrzeszeń, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą – to poję-

cie legalności w znaczeniu formalnym i materialnym, zaś kryteria trwałości celu i możliwości 

jego różnorodności mają zapewnić odpowiednio: potrzebę zdefiniowania jednej z przesłanek 

inicjatywy procesowej organizacji społecznej określonej w art. 31 § 1 k.p.a (mianowicie sta-

tutowego celu jej działalności) oraz uzasadnienie dla zbiorczego i przykładowego określenia 

organizacji społecznej z art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a.

Ostatnia z  wyżej wymienionych przesłanek, czyli funkcjonowanie poza strukturą apara-

tu państwa, to istnienie w działalności organizacji społecznej pewnego zakresu (jak twierdzi 

T. Misiuk) wyodrębnionego organizacyjnie, uzupełnionego o postulat R. Malinowskiego nie-

podlegania ingerencji państwowej w trybie obowiązujących poleceń lub dyrektyw13.

Krótkiego komentarza wymaga sformułowanie art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a., w którym to ustawo-

dawca posłużył się pojęciem organizacji samorządowej. W myśl orzecznictwa NSA samorząd 

terytorialny, a zatem wszystkie organy tego samorządu, łącznie z organami jednostek pomoc-

niczych, są wyłączone spoza zakresu pojęcia organizacji samorządowej, a w konsekwencji or-

ganizacji społecznej14. Pod zakres organizacji społecznej podpadają w związku z tym jedynie 

te spośród organizacji samorządowych, których podstawą działania jest więź wykonywania 

tego samego zawodu, tej samej pracy lub innej podobnej działalności15. Podobnie jak samo-

rząd terytorialny, również i tzw. organy społeczne nie są traktowane jak organizacje społecz-

ne. Wniosek ten wynika z wykonywania zadań przez osoby zorganizowane w danym organie 

jedynie na zasadzie społecznego zaufania, honorowo16.

11 Dz.u. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako p.s.a.
12 uchwała NsA z 12 grudnia 2005 r., ii OPs 4/05, zNsA, rok ii, nr 1, 2006, s. 103 i n. z glosami j. P. tarno, 

i. skrzydło-Niżnik i  j. Repela. zdanie odrębne do uchwały wystosowały b. Adamiak i M. Rzążewska, 
które podnoszą, że skoro zasadniczym kryterium przy budowie pojęcia fundacji jest majątek, to przyjęcie 
rozszerzającej wykładni pojęcia organizacji społecznej narusza, w świetle art. 2 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej „prawo do sądu opartego na zasadzie sprawiedliwej procedury, która zapewnia równe prawo 
do obrony interesowi indywidualnemu i interesowi społecznemu (...). Rozszerzenie reprezentacji interesu 
publicznego na wszelkie formy organizacji społeczeństwa narusza równowagę na korzyść interesu spo-
łecznego”. Według ww. fundacja jest instytucją, która nie spełnia przesłanek konstytutywnych zaliczenia do 
organizacji społecznych.

13 t. Misiuk, Pojęcie organizacji społecznych ludu pracującego, PiP 1969, s. 196; R. Malinowski, Pozycja 
organizacji społecznych i ich udział w wykonywaniu administracji państwowej, PiP 1964, z. 2, s. 28.

14 Wyrok NsA z 26 marca 1992 r. sA/Wr 300/92, Wspólnota 1992, nr 33, s. 21. W wyroku z 22 marca 2005 r. 
WsA w Warszawie odmówił uznania rady osiedla za organizację społeczną w myśl przepisów k.p.a.; iV sA 
1221/03, niepubl.

15 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 344.
16 Idem, s. 345.
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3. Przesłanki inicjatywy procesowej organizacji społecznej

Wskazane przez art. 31 k.p.a. postaci inicjatywy procesowej, z jaką może wystąpić organi-

zacja społeczna w sprawie dotyczącej innej osoby, tworzą zamknięty katalog, w skład którego 

wchodzi: żądanie tylko wszczęcia postępowania w  sprawie dotyczącej innej osoby, żądanie 

wszczęcia postępowania oraz dopuszczenia do udziału w nim, żądanie dopuszczenia do udzia-

łu w  postępowaniu już toczącym się w  sprawie zawisłej przed organem administracyjnym 

w każdej instancji17, przedstawienie organowi administracyjnemu za jego zgodą swojego po-

glądu w sprawie. W trzech pierwszych przypadkach udział organizacji społecznej w sprawie 

dotyczącej innej osoby musi być uzasadniony celami statutowymi tej organizacji oraz intere-

sem społecznym, przy czym obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. 

3.1. statutowy cel działalności organizacji społecznej

Statutowym celem działalności danej organizacji społecznej może być: ochrona indywidu-

alnych interesów i  praw swoich członków, praw osób w  niej zrzeszonych, ochrona pewnych 

społecznie uznanych wartości, czy też zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społecznym lub 

ekonomicznym, jak również ogromna ilość innych sfer aktywności danej organizacji. Jeżeli tyl-

ko przedmiot postępowania wkracza w zakres działania danej organizacji społecznej określony 

w jej statucie, to przy spełnieniu kryterium względów interesu społecznego, taka organizacja 

jest legitymowana do wszczęcia inicjatywy procesowej w sprawie dotyczącej innej osoby18. Brak 

bezpośredniego związku między statutowym celem działania organizacji a sprawą dotyczącą in-

nej osoby, skutkować będzie brakiem legitymacji do inicjatywy procesowej z art. 31 k.p.a., co 

podkreślił NSA w wyroku z 10 listopada 2005 r., w którym stwierdził, że związek zawodowy 

z celem statutowym w postaci ochrony miejsc pracy nie ma legitymacji do uczestniczenia w po-

stępowaniu administracyjnym w oparciu o art. 31 k.p.a. dotyczącym udzielenia koncesji na wy-

dobycie węgla kamiennego19. Zgodnie z wyrokiem NSA z 22 kwietnia 2008 r.: 

Określona w statucie organizacji społecznej jej działalność, a więc w istocie cele organizacji społecz-

nej, muszą być w stopniu możliwie ścisłym określone, tak aby dawały możliwość ustalenia, że wiążą się 

ściśle z przedmiotem sprawy, do udziału w której organizacja zamierza przystąpić na prawach strony20. 

17 j. borkowski (w:) b. Adamiak, j. borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 206-207. j. borkowski dopuszcza możliwość żądania przez organizację społeczną dopuszczenia do 
udziału w postępowaniu już toczącym się w sprawie zawisłej przed organem administracyjnym w każdej 
instancji i każdym trybie. 

18 Ibidem.
19 Wyrok NsA z 10 listopada 2005 r., ii GsK 125/05, ONsAiWsA 2006, Nr 6, poz. 154.
20 Wyrok NsA z 22 kwietnia 2008 r. sygn. akt ii OsK 1499/06, LEX nr 490153.
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Wątpliwości co do przesłanki celu statutowego organizacji wiążą się z  sytuacjami, kiedy 

dany podmiot nie posiada statutu. W takich wypadkach przyjąć należy szerokie rozumienie 

„statutu” i na równi z nim traktować każdy akt, który określa cele, zadania, strukturę i formy 

działalności organizacji społecznej21. W przypadku stowarzyszeń zazwyczaj będzie to regula-

min, zaś dla innych podmiotów np. Polskiego Czerwonego Krzyża – ustawa22.

3.2. Interes społeczny
 
Drugim elementem, legitymującym organizację społeczną do wystąpienia z  inicjatywą 

z art. 31 k.p.a., jest zgodność tej inicjatywy z interesem społecznym. M. Wyrzykowski twier-

dzi, że nie ma trwałej definicji interesu społecznego, a jedynie podlegający ciągłym zmianom 

w określonym czasie konglomerat różnorodnych wartości określonego społeczeństwa23. NSA 

w  wyroku z  24 czerwca 2009 r. zajął stanowisko, że nie można interesu społecznego utoż-

samiać z interesem ogólnonarodowym, regionalnym czy interesem określonych zbiorowości 

o  znacznym zasięgu terytorialnym24. W  związku z  powyższym, jedynie posługując się pew-

nym uproszczeniem, można przyjąć, że interes społeczny jest odpowiednikiem pojęcia inte-

res państwowy czy interes publiczny. Udział organizacji społecznej w postępowaniu na mocy 

art. 31 k.p.a. nie może służyć interesom samej organizacji, lecz powinien spełniać standardy 

społecznej kontroli nad działalnością organów administracyjnych i przebiegiem postępowań 

administracyjnych w  sprawach indywidualnych z  poszanowaniem prywatności osoby bądź 

osób, których sprawa dotyczy. Zgodnie z  poglądem W. Dawidowicza: „interesu organizacji 

społecznej, ze względu na który żąda ona udziału w postępowaniu jakkolwiek nie byłby on 

doniosły, nie można stawiać ponad interesami stron”25. Stwierdzenie, czy spełniony jest wy-

móg zachowania względów interesu społecznego, należy do obowiązku organu administracji 

publicznej prowadzącego postępowanie, co znalazło swój wyraz w wyroku WSA w Warszawie 

z 10 września 2008 r., w którym to zostało podniesione, że: 

nawet wtedy, gdy udział organizacji społecznej w postępowaniu jest uzasadniony jej celami statutowy-

mi, organ administracji publicznej może uznać żądanie organizacji społecznej za niezasadne, ze względu 

na interes społeczny26(a konkretnie jego brak – przyp. M. banasik).

21 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 346.
22 ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, Dz.u. Nr 41, poz. 267.
23 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 209.
24 Wyrok NsA z 24 czerwca 2009 r., ii OsK 1038/08, LEX nr 563531.
25 W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 32.
26 Wyrok WsA w Warszawie z 10 września 2008 r., Vii sA/Wa 849/08, LEX nr 521316.
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4. Postaci udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 
na prawach strony

Artykuł 31 § 2 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej, uznając żądanie organiza-

cji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopusz-

czeniu do udziału w postępowaniu. Cytowany przepis kreuje trzy możliwości treści postano-

wienia o charakterze pozytywnym, tj. uwzględniającego żądanie organizacji społecznej, a są 

to: postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu, postanowienie o wszczęciu postępo-

wania i dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu, postanowienie o dopuszczeniu 

do udziału w  toczącym się już postępowaniu. Postanowienie o  wszczęciu postępowania na 

żądanie organizacji społecznej ma na gruncie polskiego prawa chrakter unikalny, albowiem 

wydawanie odrębnego postanowienia w  przedmiocie wszczęcia zwyczajnego postępowania 

administracyjnego nie jest przewidziane w żadnym – poza wskazanym – przypadku27. Różna 

jest sytuacja organizacji społecznej, która żąda wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej 

innej osoby, od sytuacji, gdy żąda dopuszczenia do udziału w toczącym się już postępowaniu. 

Ta pierwsza charakteryzuje się tym, że organizacja może wnieść żądanie tylko w takiej spra-

wie, w której organ administracyjny ma możliwość wszczęcia postępowania z urzędu. Prowa-

dzi to do wniosku, że w sprawie, w której inicjatywa wszczęcia postępowania należy jedynie 

do strony, żądanie wszczęcia postępowania zgłoszone przez organizację społeczną musi być 

załatwione postanowieniem odmownym. To kodeksowe ograniczenie pola działania organi-

zacji społecznej jest, jak podkreśla J. Borkowski, łagodzone w pewien sposób przepisem art. 

61 § 2 k.p.a., w oparciu o który organ administracji publicznej może, ze względu na szczególnie 

ważny interes strony, wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której wymagany 

jest wniosek strony. To, czy będzie się ono toczyło, zależeć będzie od woli strony, która ma 

możliwość wyrażenia na to zgody lub jej odmowy, niemniej jednak, jeżeli strona wyrazi zgodę 

na prowadzenie postepowania, to organizacja społeczna będzie mogła brać w nim udział, je-

żeli i tego także żądała28. Wykazywanie takiego szczególnie ważnego interesu stron, wymaga-

jącego wszczęcia postępowania administracyjnego, może być urzeczywistnione właśnie przez 

organizację społeczną.

Druga z  wyżej wymienionych możliwości, czyli sytuacja dopuszczenia do postępowania 

w sprawie już toczącej się przed organem, może nastapić niezależnie od tego, czy postępowanie 

wszczęto na wniosek strony, czy z urzędu. Wniesienie owego żądania przez organizację spo-

łeczną może nastąpić zarówno w toku postępowania prowadzonego w trybie zwykłym (przed 

organem I lub II instancji), jak i postępowania prowadzonego w trybach nadzwyczajnych. Nie 

ma zgodności w doktrynie co do możliwości rozpoczęcia przez organizację społeczną udziału 

27 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 346.
28 j. borkowski, Kodeks..., s. 208.
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w postępowaniu od wniesienia odwołania od decyzji, jeśli nie brała udziału w postępowaniu 

przed organem I instancji. Jak podkreśla M. Daszkiewicz: 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizacja społeczna, uzyskując w odpowiednim czasie pozytywną 

odpowiedź na swoje żądanie dopuszczenia jej do udziału w toczącym się postępowaniu, mogła wnieść 

odwołanie od decyzji organu i  instancji, wydanej w postępowaniu, w którym dotychczas nie brała 

udziału29.

Należy jednak podzielić stanowisko NSA, który w wyroku z 4 czerwca 1998 r. zaznaczył, że 

wydanie decyzji w sprawie wyłącza możliwość przystąpienia organizacji społecznej do postę-

powania i do wniesienia przez nią odwołania od decyzji30. Stanowisko to podziela P. Przybysz, 

twierdząc, że: „organizacja społeczna będzie mogła wnieść odwołanie od decyzji, jeżeli zosta-

ła wcześniej (przed wydaniem decyzji) dopuszczona do udziału w postępowaniu na prawach 

strony”. Jeżeli nie została jednak dopuszczona do postępowania przed organem I instancji, to 

nic nie stoi na przeszkodzie, by przystąpiła do postępowania odwoławczego31. 

Artykuł 31 § 4 k.p.a. statuuje obowiązek organu administracji publicznej, przy wszczyna-

niu postępowania w sprawie dotyczącego innej osoby, zawiadomienia o tym organizacji spo-

łecznej, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu. Zawia-

domienie to wymaga jednak również spełnienia przesłanek udziału organizacji społecznej 

w postępowaniu, tj. celów statutowych oraz względów interesu społecznego. Rozwiązanie to, 

kreujące pewien obowiązek informacyjny organu administracji publicznej, ma za zadanie za-

pewnić odpowiednie możliwości przedsięwzięcia udziału w postępowaniu przez organizacje 

społeczne spełniające powyższe kryteria. Praktyka administracyjna pokazuje jednak, że jest 

29 M. Daszkiewicz, Uwagi na tle udziału prokuratora w postępowaniu przed organem II instancji, Admin. 
2008.4.160.

30 Wyrok NsA z 4 czerwca 1998 r., iV sA 1180/96, LEX nr 45162.
31 P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 127. Na uwagę za-

sługuje wyrok NsA z 18 listopada 2008 r., ii OsK 1388/07, LEX nr 526062, w którym stwierdzono, że nie 
można uznać, że wygasło uprawnienie organizacji społecznej z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. do domagania się 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu, gdy wniosek został złożony w toku postępowania, a wniosko-
dawca nie miał procesowego wpływu na prawomocne rozstrzygnięcie jego wniosku przed wydaniem decyzji 
kończącej postępowanie w sprawie i decyzji tej nie mógł zaskarżyć przed prawomocnym rozstrzygnięciem 
wniosku, a  uznanie wniosku za bezprzedmiotowy uniemożliwia organizacji społecznej  – z  tego tylko 
powodu – skuteczne podejmowanie jakichkolwiek czynności procesowych zmierzających do zweryfikowa-
nia decyzji. Nie można zatem mówić o niezasadności z powodu bezprzedmiotowości wniosku organizacji 
społecznej, złożonego w toku postępowania o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu. j. borkowski 
twierdzi, że w sytuacji, gdy organizacja społeczna zostaje dopuszczona do udziału w postępowaniu przed 
organem odwoławczym, będzie pozbawiona prawa zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego, gdyż 
zgodnie z art. 52 § 1 p.s.a., nie wyczerpuje w ten sposób środków odwoławczych. stanowisko takie zostało 
zaakceptowane w doktrynie. brak udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, re-
gulowanym przepisami k.p.a., może, zgodnie z postanowieniem WsA w Łodzi 14 października 2008 r., ii sA/
Łd 144/09, niepubl., skutkować w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi na decyzję administracyjną, 
zgłoszeniem swojego udziału w sprawie innej osoby i uzyskaniem statusu uczestnika na prawach strony 
(art. 33 § 2 p.s.a.), jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności i gdy przemawia za tym interes 
społeczny, tak jak stanowi przepis art. 31 § 1 k.p.a.
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to przepis martwy. Taki stan rzeczy utrzymuje się zapewne dlatego, że organy administacyjne 

nie są zainteresowane poszerzaniem kręgu uczestników postępowania, gdyż prowadzi to do 

przedłużania czasu trwania postępowania i zmniejszenia ilości załatwianych spraw admini-

stracyjnych przez organ w danej jednostce czasu. Przyjmując jednak nawet ze strony organu 

gotowość do urzeczywistnienia owego obowiązku informacyjnego, pojawia się przeszkoda, 

o której była mowa powyżej – tj. brak definicji legalnej organizacji społecznej (brak określenia 

jej obligatoryjnych elementów, cech definicyjnych). Organ administracji publicznej nie dys-

ponuje żadnym zestawieniem organizacji społecznych, ani też (bardzo często/prawie zawsze) 

nie posiada wiedzy na temat ich celów statutowych czy działalności. Przepisy nie wskazują 

organowi nawet sposobu ani źródła, z którego mógłby takie informacje otrzymać. Brak uregu-

lowania tych zagadnień sprawia, że wskazany art. 31 § 4 k.p.a. nie jest prawie wcale stosowany.

5. Przedstawienie przez organizację społeczną poglądu w sprawie

Organizacja społeczna może również, z mocy art. 31 § 5 k.p.a., za zgodą organu admini-

stracji publicznej, przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub 

oświadczeniu jej organu statutowego. Taka uchwała, będąca formą wyrażenia poglądu przez 

organ kolegialny, bądź oświadczenie, którym może posługiwać się tak organ jednoosobowy, 

jak i kolegialny, powinny być przedmiotem oceny na równi z  innymi dowodami zebranymi 

w  sprawie32. Jak słusznie stwierdził NSA w  postanowieniu z  7 grudnia 1983 r., wyrażenie 

przez organizację społeczną, w oświadczeniu organu statutowego poglądu na sprawę w trybie 

art. 31 § 5 k.p.a. bez zgłoszenia żądania dopuszczenia jej do udziału w postepowaniu, nie jest 

równoznaczne z jej udziałem w postępowaniu na prawach strony33.

Należy wspomnieć o wyroku NSA z 9 marca 1988 r. (z glosą T. Wosia), gdzie stwierdzono, 

że: 

przedstawienie organowi administracji państwowej swojego poglądu w sprawie przez organizację spo-

łeczną, w trybie art. 31 § 5 k.p.a. lub na podstawie przepisów szczególnych, nie pozbawia tej organizacji 

uprawnienia do późniejszego wystąpienia z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu 

w sprawie na prawach strony, chyba że uprawnienie to zostało w stosunku do niej wyłączone przepi-

sem szczególnym rangi ustawowej34.

Urzeczywistnienie przez organizację społeczną uprawnienia uregulowanego w art. 31 § 5 k.p.a. 

może mieć miejsce zarówno wtedy, gdy organizacja w ogóle nie wysępowała o uzyskanie statusu 

32 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 350.
33 Postanowienie NsA z 7 grudnia 1983 r., ii sA 1605/83, ONsA 1983, nr 2, poz. 104.
34 Wyrok NsA z dnia 9 marca 1988 r., iV sAb 30/87, OsPiKA 1989, Nr 6, poz. 133 z glosą t. Wosia.
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podmiotu na prawach strony, jak i wtedy, gdy organ wydał w tym przedmiocie w stosunku 

do niej ostateczne postanowienie odmowne35. Organ administracji publicznej wyraża zgodę 

w formie postanowienia, na które nie będzie przysługiwało zażalenie jako samodzielny środek 

zaskarżenia, a jedynie możliwość z art. 142 k.p.a.36. Postanowienie to ma charakter aktu uzna-

niowego, zaś za podstawowe kryteria brane pod uwagę przy jego podjęciu, według G. Łaszczy-

cy, powinny być uznane cele statutowe i względy interesu społecznego37.

6. Charakter prawny postanowienia organu administracji publicznej rozstrzygającego 
o żądaniu organizacji społecznej
 

Formą procesową, w  jakiej organ administracyjny rozstrzyga o  żądaniu organizacji spo-

łecznej, jest wspomniane już postanowienie – zarówno uwzględniające żądanie organizacji, 

jak i odmawiające wszczęcia postępowania z urzędu lub dopuszczenia do niego organizacji. 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z 14 lipca 2009 r., moc prawna postanowienia o dopusz-

czeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu rozciąga się i jest skuteczna wyłącz-

nie w  postępowaniu, w  którym postanowienie to zostało wydane38. Jak słusznie zauważył 

M. Szałkiewicz w glosie do wyroku NSA z 20 stycznia 2005 r.: 

postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu wydane na podsta-

wie art. 31 § 2 k.p.a. wymaga doręczenia lub ogłoszenia organizacji społecznej i dopiero z tą chwilą 

ostatecznie „wchodzi” do obrotu prawnego, zaś organizacja społeczna korzysta z praw strony w rozu-

mieniu art. 10 k.p.a. od chwili doręczenia jej lub ogłoszenia postanowienia o dopuszczeniu jej do udziału 

w postępowaniu39.

Nie wydaje się być słuszną, mocno krytykowana teza wyroku NSA z  17 listopada 1988 r. 

o możliwości istnienia dorozumianego postanowienia organu o dopuszczeniu organizacji do 

postępowania, z uwagi na fakt przyjmowania jej oświadczeń i doręczania jej decyzji i posta-

nowień bez wydania postanowienia przez organ40. Integralnym elementem uregulowania na 

gruncie art. 31 § 2 k.p.a. postanowienia organu administracji publicznej jest zażalenie, które 

służy za postanowienie odmowne. Brak ograniczenia zawartego w  przepisie co do podmio-

tów mogących wnosić ten środek zaskarżenia powoduje, że może wnieść je, jak przekonuje 

35 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 350.
36 j. borkowski, Kodeks..., s. 209-210; Art. 142 k.p.a. stanowi, że postanowienie, na które nie służy zażalenie, 

strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
37 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 350.
38 Wyrok WsA w Łodzi z 14 lipca 2009 r., ii sA/Łd 144/09, niepubl.
39 M. szałkiewicz, Glosa do wyroku NsA z 20 stycznia 2005 r., OsK 1755/04, LEX GsP-Prz.Orz.2007/2/69.
40 Wyrok NsA z 17 listopada 1988 r. sygn. akt iV sA 855/88, OsNA 1990, nr 1, poz. 3.
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J. Borkowski, zarówno każda ze stron, jak i każdy z uczestników biorących udział w postępo-

waniu na prawach strony41. Odmienne stanowisko zajmuje A. Wróbel, pisząc, że prawo to nie 

służy stronom, gdyż zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a., zażalenie na postanowienie wydane w toku 

postępowania służy stronie, gdy kodeks tak stanowi42.

Gdyby w  wyniku wznowienia postępowania, zmieniono postanowienie o  odmowie do-

puszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art. 31 § 2 k.p.a.), zaszłaby, jak 

twierdzi W. Chróścielewski, także konieczność wzruszenia zapadłej w sprawie decyzji, praw-

dopodobnie w trybie art. 154 k.p.a. i 155 k.p.a.43.

Zażalenie jako samodzielny środek zaskarżenia nie może być stosowane w przypadku po-

stanowienia uwzględniającego żądanie organizacji społecznej z art. 31 § 1 k.p.a. W tym wypad-

ku, zgodnie z art. 142 k.p.a., takie postanowienie można skarżyć w przypadku wniesienia od-

wołania. Postanowienie odmowne, o którym mowa powyżej, powinno zawierać uzasadnienie 

oraz być doręczone na piśmie – zgodnie z art. 124 § 2 k.p.a. i 125 § 1 k.p.a.

Kontrowersje w literaturze przedmiotu wzbudza zakwalifikowanie postanowienia „w spra-

wie inicjatywy procesowej” organizacji społecznej jako postanowienia opartego na uznaniu 

administracyjnym. G. Łaszczyca twierdzi, że postanowienie w tej sprawie zarówno pozytywne, 

jak i odmowne ma charakter aktu związanego, gdyż sformułowanie art. 31 § 2 k.p.a. nie pozo-

stawia organowi żadnej swobody w wyborze rozstrzygnięcia44. Odmienny pogląd w tej kwestii 

prezentują m.in. B. Jaworska-Dembska i L. Żukowski45.

7. Pozycja i uprawnienia procesowe organizacji społecznej dopuszczonej 
do postępowania

Chwilą uzyskania przez organizację społeczną praw strony, o których mowa w art. 31 § 3 

k.p.a., jest moment doręczenia lub ogłoszenia postanowienia w sprawie dopuszczenia organi-

zacji do udziału w postępowaniu. Status tej organizacji jest wyznaczony, według poglądu W. Da-

widowicza, jedynie przez przysługujące stronie prawa procesowe. Autor ten podkreśla, że sytu-

acja prawna strony jest wyznaczona przede wszystkim przez normy, z kórych wynika jej prawo 

do zgłoszenia żądania, czyli normy prawa materialnego. Normy te nie wchodzą w zakres praw 

strony, z  których korzysta organizacja społeczna dopuszczona do udziału w  postępowaniu46. 

41 j. borkowski, Kodeks..., s. 209.
42 A. Wróbel, Kodeks..., s. 267.
43 W. Chróścielewski, Nowelizacja artykułu 126 k.p.a. a nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, 

PiP 1996, z. 2, s. 24.
44 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 348.
45 b. jaworska-Dembska, Pozycja organizacji społecznych w kodeksie postępowania administracyjnego, PiP 

1980, z. 11, s. 61; L. Żukowski, Instytucje kontroli rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu administracyjnym, 
Lublin 1985, s. 44.

46 W. Dawidowicz, Zarys..., s. 33.
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Stanowisko takie uzasadnione jest twierdzeniem, że biorąc udział w  postępowaniu w  cudzej 

sprawie, organizacja społeczna nie reprezentuje żadnych uprawnień wynikających z  prawa 

administracyjnego, gdyż jeżeliby tak było, to stałaby się stroną tego postępowania. Organiza-

cja społeczna jest więc uczestnikiem postępowania administracyjnego, korzystającym z  tych 

uprawnień strony, które dotyczą samego postępowania administracyjnego i  jego czynności47. 

Brak dominującej pozycji organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym potwierdził 

NSA w wyroku z 14 marca 1988 r., zwracając uwagę, że: dopuszczenie organizacji do udziału 

w postępowaniu i rozważenie jej argumentów, nie oznacza obowiązku uwzględnienia przez or-

gan zgłoszonych wniosków i wydania zgodnej z nimi decyzji”48. Nie występuje więc w tym wzglę-

dzie ani ograniczenie (poza spełnieniem przesłanek z art. 31 § 1 in fine), ani uprzywilejowanie 

organizacji społecznej.

Truizmem, który jednak warto podkreślić, jest stwierdzenie, że udział uczestników na pra-

wach strony w postępowaniu administracyjnym ma miejsce niejako „obok” i „niezależnie” od 

udziału strony. Podmioty te uczestniczą w  postępowaniu ze względu na potrzebę ochrony 

pewnych wartości ogólnych o wymiarze ponadjednostkowym, społecznym, nie zaś indywidu-

alnym. Nie ulega wątpliwości, że są one zainteresowane wynikiem postępowania (tj. uzyska-

niem decyzji określonej treści), jednak nie są materialnie związane ze sprawą administracyjną 

będącą przedmiotem postępowania49.

Kodeks postępowania administracyjnego nie określa pojęcia „praw strony”, a to powodu-

je brak zgodności w ustaleniu zakresu tego pojęcia – w szczególności wpisania w jego ramy 

obok uprawnień procesowych także obowiązków proceduralno-prawnych. Z. Janowicz twier-

dzi, że organizacja uczestnicząca na prawach srony jest wolna od obowiązków procesowych50, 

W. Dawidowicz, że organizacja taka zwolniona jest z obowiązków ciążących na stronie z mocy 

prawa, a  podlega obowiązkom ustanawianym przez organ prowadzący postępowanie51, zaś 

J. Jendrośka, iż obowiązki dotyczą zarówno stron, jak i organizacji uczestniczących na pra-

wach strony, jeżeli dotyczą zapewnienia prawidłowego udziału w  postępowaniu52. Katalog 

czynności, jakich może dokonać organizacja społeczna dopuszczona do postępowania na pra-

wach strony, ograniczony jest funkcjonowaniem w postępowaniu administracyjnym zasady 

dyspozycyjności oraz sferą praw osobistych strony, którą może decydować tylko ona sama. 

W związku z tym, wśród uprawnień, z których nie może skorzystać organizacja społeczna, wy-

mienić można: domaganie się zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. oraz 

47 j. borkowski, Kodeks..., s. 210.
48 Wyrok NsA z 14 marca 1988 r., iV sA 1139/87, ONsA 1988, Nr 1, poz. 40.
49 K. Kaszubowski, Przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i NSA w zakresie admi-

nistracyjnego postępowania orzekającego za rok 2005, GsP-Prz.Orz.2007.1.11.
50 z. janowicz, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym., Warszawa- 

–Poznań 1987, s. 127.
51 W. Dawidowicz, Zarys..., s. 33.
52 j. jendrośka, Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym, AuWr. Nr 857, 

Prawo CXLiii, Wrocław 1985, s. 107-108.
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umorzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 § 2 k.p.a., zawarcie ugody 

(art. 114 k.p.a.) i żądanie wznowienia postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 

4 k.p.a. Organizacja taka nie może składać oświadczeń odnośnie nabywania czy zrzekania się 

uprawnień, a także jej czynności nie prowadzą do przerwania biegu przedawnienia terminów 

(przewidzianych prawem materialnym) ubiegania się o określone uprawnienia53. Do katalo-

gu uprawnień procesowych, wyłączonych dla organizacji społecznych, G. Łaszczyca dolicza 

jeszcze prawo cofnięcia odwołania wniesionego przez stronę postępowania oraz wyrażenie 

zgody na kontynuowanie wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie 

art. 61 § 2 k.p.a.54.

Organizacja społeczna może wziąć udział w rozprawie administracyjnej oraz złożyć stosow-

ne oświadczenia i dowody po zawiadomieniu jej przez organ administracyjny na podstawie 

art. 90 § 3 k.p.a., jeżeli jej udział jest uzasadniony ze względu na przedmiot sprawy. Organi-

zacja społeczna uczestnicząca w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, decyzje 

lub postanowienia załatwiające sprawę co do istoty będzie otrzymywać w odpisie z poucze-

niem odnośnie możliwości wniesienia środków zaskarżenia, zaś co do wezwań i postanowień 

o charakterze procesowym – będzie ich adresatem.

8. Przykłady odmienności pozycji organizacji społecznej w postępowaniach 
przewidzianych w przepisach odrębnych

Polski system prawny przewiduje szereg odmienności odnośnie uczestniczenia przez or-

ganizacje społeczne w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, zarówno ze względu 

na rodzaj organizacji i jej celów satutowych, jak i specyficzne kategorie postępowań admini-

stracyjnych. I tak np. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w art. 3 

pkt 16 definiuje pojęcie organizacji ekologicznej55 i w art. 33 podaje przesłanki, które musi 

spełniać dany podmiot, aby uczestniczyć w  postępowaniu administracyjnym na prawach 

strony. Do wymagań tych należą: zgłoszenie chęci przyłączenia się do postępowania, wymóg 

udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz powiązanie postępowania z miejscem działal-

ności danej organizacji. Przepisy tej ustawy nie wyłączyły jednak stosowania przepisów k.p.a. 

i w związku z tym, zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 15 listopada 2007 r., organizacja 

ekologiczna może wywodzić swój udział w postępowaniu nie tylko z art. 33 p.o.ś., ale też 

53 j. borkowski, Kodeks..., s. 211.
54 G. Łaszczyca, Kodeks..., s. 349.
55 tekst jedn. Dz. u. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. zwana dalej p.o.ś. ustawa ta w art. 3 pkt 16 definiuje 

organizację ekologiczną jako organizację społeczną, kórej celem statutowym jest ochrona środowiska.
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z art. 31 § 2 k.p.a., o  ile nastąpiło dopuszczenie przez organ takiej organizacji do udziału 

w postępowaniu56. Jak twierdzi NSA, w wyroku z 14 listopada 2008 r., 

z przepisów art. 31-33 Prawa ochrony środowiska w zakresie udziału społeczeństwa w postępowaniu 

w sprawie ochrony środowiska wynika, że w takim postępowaniu regulowanym normami tej ustawy 

szczególnej, można równolegle składać uwagi oraz wnioski, jak też być niezależnie od tego dopuszczo-

nym do udziału w tym postępowaniu i występować w nim na prawach strony. Przypomnieć jednak 

należy, iż zgłoszenie uwag i wniosków nie jest równoznaczne z uczestnictwem w nim w na prawach 

strony57.

W tym samym wyroku dalej stwierdza, że: 

aby rozważać udział konkretnej organizacji ekologicznej w  prowadzonym postępowaniu na prawach 

strony, uwagi oraz wnioski powinny być zgłoszone równocześnie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu na prawach strony58.

Należy nadmienić, że organ administracyjny nie ma obowiązku wezwania takiej organizacji 

do udziału w postępowaniu, gdyż do niej nie stosuje się art. 31 § 4 k.p.a.

W analogiczny sposób zostało uregulowane rozwiązanie postępowania o wydanie pozwole-

nia wodnoprawnego – do p.o.ś.odsyła w tym zakresie ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne59.

Przepisy odrębne często zawężają zakres zastosowania w całości uregulowań art. 31 k.p.a. 

Przejawem takiego zawężenia jest chociażby wyłączenie stosowania art. 31 k.p.a. przez usta-

wę z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane60 w sprawach wydawania pozwoleń na budowę, co rodzi 

dalsze skutki, gdyż jak zauważył W. Chróścielewski, organizacja społeczna w  tym postępo-

waniu nie będzie mogła brać udziału na prawach strony, co w konsekwencji nie pozwoli jej 

składać także skargi do sądu administracyjnego61.

Zacieśnianie wspomnianego zakresu następuje też przez wyłączenie stosowania art. 31 § 

4 k.p.a. przez ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym62 

w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednak ta regulacja 

jest podyktowana treścią art. 53 ust. 1 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym o wszczęciu po-

stępowania informuje się w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości.

56 Wyrok WsA w Warszawie z 15 listopada 2007 r., iV sA /Wa 1900/07, niepubl.
57 Wyrok NsA z 14 listopada 2008 r., ii OsK 1363/07, LEX nr 503485.
58 Ibidem.
59 tekst jedn. Dz. u. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.
60 tekst jedn. Dz. u. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.
61 W. Chróścielewski, Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, PiP 2004, z. 9, s. 32.
62 Dz. u. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.
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9. Podsumowanie

Jak zostało zaznaczone powyżej, organizacja społeczna może występować w postępowaniu 

administracyjnym w różnorodnych rolach. Obok sytuacji przewidzianych w art. 31 k.p.a., czyli 

uczestniczeniu na prawach strony lub wyrażeniu poglądu w sprawie, może być również np. 

organem – zarówno tym, przed którym toczy sie postępowanie, jak i zajmującym stanowisko 

w trybie art. 106 k.p.a. Ważne, aby interes społeczny, jaki reprezentuje uczestnicząc w postę-

powaniu na prawach strony, nigdy nie był machinalnie stawiany ponad interesem indywidu-

alnym, z uwagi na który toczy się to postępowanie. Właściwe wyważenie jednego i drugiego 

interesu przez organ administracji publicznej winno być w  każdym wypadku poprzedzone 

wnikliwą i rzeczową analizą konkretnego przypadku. Tylko taka praktyka stosowania prawa 

administracyjnego jest w stanie wygenerować sprawiedliwe rozstrzygnięcie i zapewnić właś-

ciwą ochronę praw strony postępowania, a także zadośćuczynić uwzględnianiu interesu spo-

łecznego. Należy jednak pamiętać, że interes indywidualny i społeczny nie powinny być sobie 

ostro przeciwstawiane. Każdy zaspokojony, racjonalny interes indywidualny jest bowiem w ja-

kimś stopniu wartością społeczną, zaś obydwa te pojęcia razem – warunkiem zrównoważone-

go rozwoju.




