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1. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 

735 ze zm.) strona ma prawo do  czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed 

wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszenia  żądań. Na mocy art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej obowiązany jest umożliwić stronie, w każdym stadium postępowania, przeglądanie akt 

sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może także żądać uwierzytelnienia 

sporządzanych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych 

odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

2. Zgodnie z art. 32 oraz art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może działać przez 

pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W 

sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli 

pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do 

istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. 

3. Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia 

ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach 

szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest 

prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Na podstawie art. 37 

§ 3 ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego 

postępowanie (tj. ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wnosi się 

za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie) lub do organu 

prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Zgodnie z art. 37 § 2 

ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

4. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz 

ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o 

każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z art. 41 § 2 w razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 

skutek prawny. 
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