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Wstęp 
 
 
 
Samorządowe kolegia odwoławcze pełnią niezwykle 

istotną rolę w układzie organów administracji publicznej. 
Są one organami odwoławczymi od decyzji wydanych 
przez organy jednostek samorządu terytorialnego, chyba, że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. Samorządowe kolegia 
odwoławcze budzą kontrowersje od początku swego istnie-
nia. Co jakiś czas na nowo rozbrzmiewa dyskusja nad zasa-
dnością ich funkcjonowania w obecnej formie. Część parla-
mentarzystów, samorządowców i przedstawicieli nauki 
uważa istnienie tego organu za niepotrzebne. Inni akcen-
tują potrzebę reformy SKO i przedstawiają różne sprzeczne 
ze sobą koncepcje mające na celu usprawnienie działalności 
tej instytucji. Celem niniejszego opracowania jest przedsta-
wienie propozycji reformy samorządowych kolegiów od-
woławczych w kontekście ich dotychczasowego funkcjono-
wania. 

Opracowanie zostało podzielone na trzy rozdziały. 
Pierwszy z nich przedstawia historię samorządowych kole-
giów odwoławczych – od momentu powstania poprzez 
ewolucję jakiej zostały poddane na przestrzeni lat, aż do ich 
obecnego kształtu. W rozdziale drugim zostają zdefinio-
wane główne problemy, z jakimi borykają się te organy 
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w kontekście ich organizacji, pozycji ustrojowej i zasad fun-
kcjonowania. Zostaje to dokonane na podstawie poglądów 
doktryny oraz autorskiej analizy rocznych sprawozdań 
z działalności wybranych samorządowych kolegiów odwo-
ławczych. Ostatni rozdział porusza natomiast kwestie doty-
czące kierunków reformy tego organu. 

Sprawne funkcjonowanie samorządowych kolegiów 
odwoławczych leży przede wszystkim w interesie stron po-
stępowania administracyjnego. Dlatego też kwestie, które 
poruszam w opracowaniu są nie tylko problemem dok-
trynalnym, ale przede wszystkim są istotne z punktu widze-
nia obywatela jako podmiotu zewnętrznego wobec admini-
stracji publicznej. Jest to ważne ze względu na realizację is-
totnych z punktu widzenia jednostki zasad dwuinstancyj-
ności, szybkości postępowania czy prawa do dobrej admi-
nistracji. 

11 

Rozdział I 

Powstanie i ewolucja 
samorządowych kolegiów 

odwoławczych 
 
 
 

 
1. Powstanie samorządowych kolegiów odwoławczych 

Początki samorządowych kolegiów odwoławczych 
sięgają 1989 roku. Od tego roku zmiany społeczno-polity-
czne, jakie miały miejsce w Polsce, były systematycznie 
wprowadzane do systemu prawnego1. Nowelizacja Kon-
stytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 29 grudnia 
1989 roku (tzw. nowela grudniowa) wprowadzała ustrój 
demokratyczny, prawa obywatelskie oraz przewidywała 
przywrócenie - po blisko czterdziestu latach - samorządu 
terytorialnego. Ostatecznie samorząd terytorialny reakty-
wowano na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku2. 

                                                            
1 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa, charakter kompetencji oraz właściwość 
samorządowych kolegiów odwoławczych, Sulechów-Zielona Góra 2010, 
s. 7. 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 
1990 nr 16 poz. 95 [w stanie prawnym z dnia 8 marca 1990 r.] (zwana 
dalej: Ustawą samorządową). 



Wstęp 

10 

w kontekście ich organizacji, pozycji ustrojowej i zasad fun-
kcjonowania. Zostaje to dokonane na podstawie poglądów 
doktryny oraz autorskiej analizy rocznych sprawozdań 
z działalności wybranych samorządowych kolegiów odwo-
ławczych. Ostatni rozdział porusza natomiast kwestie doty-
czące kierunków reformy tego organu. 

Sprawne funkcjonowanie samorządowych kolegiów 
odwoławczych leży przede wszystkim w interesie stron po-
stępowania administracyjnego. Dlatego też kwestie, które 
poruszam w opracowaniu są nie tylko problemem dok-
trynalnym, ale przede wszystkim są istotne z punktu widze-
nia obywatela jako podmiotu zewnętrznego wobec admini-
stracji publicznej. Jest to ważne ze względu na realizację is-
totnych z punktu widzenia jednostki zasad dwuinstancyj-
ności, szybkości postępowania czy prawa do dobrej admi-
nistracji. 

11 

Rozdział I 

Powstanie i ewolucja 
samorządowych kolegiów 

odwoławczych 
 
 
 

 
1. Powstanie samorządowych kolegiów odwoławczych 

Początki samorządowych kolegiów odwoławczych 
sięgają 1989 roku. Od tego roku zmiany społeczno-polity-
czne, jakie miały miejsce w Polsce, były systematycznie 
wprowadzane do systemu prawnego1. Nowelizacja Kon-
stytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 29 grudnia 
1989 roku (tzw. nowela grudniowa) wprowadzała ustrój 
demokratyczny, prawa obywatelskie oraz przewidywała 
przywrócenie - po blisko czterdziestu latach - samorządu 
terytorialnego. Ostatecznie samorząd terytorialny reakty-
wowano na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku2. 

                                                            
1 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa, charakter kompetencji oraz właściwość 
samorządowych kolegiów odwoławczych, Sulechów-Zielona Góra 2010, 
s. 7. 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 
1990 nr 16 poz. 95 [w stanie prawnym z dnia 8 marca 1990 r.] (zwana 
dalej: Ustawą samorządową). 



Rozdział I 

12 

Ówczesna regulacja przewidywała jednakże funkcjo-
nowanie samorządu tylko na jednym szczeblu – gminy. 
Zadania gminy, podobnie jak to było w okresie między-
wojennym, zostały podzielone na własne i zlecone. Takie 
ukształtowanie samorządu terytorialnego zrodziło dyle-
mat, jak pogodzić jednoszczeblowość z zawartą w kodeksie 
postępowania administracyjnego zasadą dwuinstancyj-
ności. Zgadzano się, co do kwestii, iż organem odwoław-
czym w stosunku do decyzji wydawanych przez ograny 
gminy w zakresie zadań zleconych może być organ wyzna-
czony przez administrację rządową. Kontrowersje budziło 
natomiast takie samo rozwiązanie względem zadań 
własnych3. Obawiano się, iż przyjęcie tej koncepcji mogło-
by doprowadzić do ingerencji administracji rządowej 
w działalność samorządową, a w konsekwencji, uzależnie-
nia i podporządkowania samorządu organom administra-
cji rządowej, a przecież istotą samorządu jest jego niezależ-
ność. Ostatecznie więc zdecydowano się zrezygnować z tej 
koncepcji.  

Drugą, braną pod uwagę możliwością, było wpro-
wadzenie systemu kontroli poziomej. Zakładał on, iż tylko 
organ, który wydał decyzję bądź organ przez niego upowa-
żniony może być właściwy do ponownego rozpoznania 
sprawy z zakresu zadań własnych gminy. Można zatem 
powiedzieć, że miała to być kontrola sprawowana niejako 

                                                            
3 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa …, s. 8. 
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w obrębie gminy. Zwolennicy tej koncepcji podnosili, 
że tylko takie rozwiązanie zapewni pełną samodzielność sa-
morządowi terytorialnemu. Na przeszkodzie do wprowa-
dzenia systemu kontroli poziomej stanęły jednakże prze-
pisy kodeksu postępowania administracyjnego4 zapewnia-
jące obywatelom możliwość ponownego rozpatrzenia 
sprawy przez niezależny organ. Kpa wykluczał możliwość 
ponownego rozpatrzenia sprawy przez organy gminy, któ-
re wydały decyzję w I instancji. Niemożliwe było także 
upoważnienie do tego pracowników urzędu, ponieważ ich 
działania byłyby podejmowane w imieniu organu udzie-
lającego upoważnienia5.  

Po licznych dyskusjach Sejm zdecydował się przyjąć 
trzecią koncepcję zakładającą powołanie w strukturze sa-
morządu odrębnego organu II instancji – kolegium od-
woławczego. Tego rodzaju instytucja była nowością w pol-
skim systemie prawnym, niemającą odpowiednika w doty-
chczasowej strukturze organów administracji, dlatego też 
nie do końca wiadome było, jak kolegia mają zostać zorga-
nizowane6. Ostatecznie komisja sejmowa zdecydowała się 
zaakceptować projekt, który przewidywał utworzenie kole-
giów odwoławczych przy sejmikach samorządowych w li-
czbie 49, czyli odpowiadającej ilości ówczesnych woje-
                                                            
4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 (Zwana dalej: kpa). 
5 J. Borkowski, Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa 
do dobrej administracji, „Casus” 2012, nr 63, s. 9. 
6 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa …, s. 9. 
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wództw. Ustawodawca uregulował pozycję prawną SKO 
jedynie w przepisach ustawy o samorządzie terytorialnym 
z 8 marca 1990 r. i kodeksie postępowania administracyj-
nego. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie teryto-
rialnym kolegia miały być organem odwoławczym od de-
cyzji wydawanych przez organ wykonawczy gminy w za-
kresie zadań własnych. 

Na mocy ustawy samorządowej sejmik samorzą-
dowy określał liczbę członków samorządowego kolegium 
odwoławczego oraz wybierał ich na okres trwania swojej 
kadencji. Przepisy ustawy upoważniały również sejmik do 
uchwalania regulaminów SKO, w których określano m.in. 
tryb powoływania członków kolegiów czy kwestie organi-
zacyjne. Takie posunięcie ustawodawcy doprowadziło do 
powstania rozbieżności w regulaminach kolegiów działają-
cych przy różnych sejmikach.  

Artykuł 83 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy zob-
ligował gminy do ponoszenia kosztów działalności kole-
giów poprzez opłacanie składek w wysokości proporcjo-
nalnej do liczby mieszkańców. Wojewodowie zaś zostali 
zobowiązani do zapewnienia samorządowym kolegiom 
odwoławczym możliwości korzystania z lokali. Uzależnie-
nie SKO od samorządu gminnego i sejmiku samorządo-
wego nie było najlepszym rozwiązaniem i z pewnością nie 
służyło rozwojowi kolegiów odwoławczych, a nawet pro-
wadziło do konfliktów pomiędzy SKO a organami samo-
rządu. Zdarzały się sytuacje, w których gminy uzależniały 

Powstanie i ewolucja samorządowych kolegiów … 

15 

uiszczenie składek na rzecz kolegiów od uzyskania korzy-
stnych dla siebie rozstrzygnięć7. Z tych też powodów zde-
cydowano się podjąć prace legislacyjne nad ustawą precy-
zującą ustrój, organizację wewnętrzną oraz zakres kompe-
tencji samorządowych kolegiów odwoławczych. 

2. Funkcjonowanie samorządowych kolegiów 
odwoławczych w latach 1994-1999 

W dniu 12 października 1994 roku została uch-
walona ustawa o samorządowych kolegiach odwoław-
czych8, która po licznych nowelizacjach obowiązuje do 
dnia dzisiejszego. Przyznała ona kolegiom status niezależ-
nych organów administracji. Na jej mocy kolegia stały się 
organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach 
administracyjnych załatwianych przez organy gminy. Wy-
łączeniu podlegały natomiast sprawy związane z realizacją 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zada-
niem kolegiów było sprawowanie kontroli instancyjnej 
nad działalnością organów gminy, która polegała na roz-
patrywaniu odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, 
wniosków o wznowienie postępowania czy stwierdzenie 

                                                            
7 W. Taras, Samorządowe kolegia odwoławcze – zagadnienia ustrojowe, 
[w:] Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 
1997, s. 215. 
8 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach od-
woławczych, Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 [W stanie prawnym z dnia 
12 października 1994r.]. 
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nieważności decyzji9.Ustawa wzmocniła pozycję kolegiów 
nadając im status państwowych jednostek budżetowych 
oraz określając zasady ich funkcjonowania. Do najistot-
niejszych można zaliczyć związanie prawem członków 
składu orzekającego, rozstrzyganie spraw większością gło-
sów czy wprowadzenie zakazu wstrzymania się od głosu. 
Ponadto, ustawa upoważniała pełen skład SKO do wystą-
pienia z pytaniem prawnym do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Od odpowiedzi 
na nie zależało rozstrzygnięcie sprawy. W latach 1994 – 
1997 kolegia mogły również zwrócić się do TK z wnios-
kiem o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego, np. 
aktu prawa miejscowego z ustawą lub Konstytucją RP10.  

Pomimo, iż pozycja kolegiów została znacznie umo-
cniona, to wciąż pozostawały one w częściowej zależności 
od sejmików samorządowych, które wybierały przewo-
dniczących kolegiów oraz członków etatowych i pozaeta-
towych. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż ustawa o sa-
morządowych kolegiach odwoławczych zaostrzyła wyma-
gania dotyczące wykształcenia członków SKO. Na jej mo-
cy mogły nimi zostać tylko osoby posiadające wyższe 
wykształcenie, przy czym od członków etatowych i prze-

                                                            
9 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa …, s. 12. 
10 J. P. Tarno, SKO jako szczególne organy administracji publicznej, „Sa-
morząd Terytorialny” 1996, nr 1-2, s. 120. 
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wodniczących wymagano wykształcenia prawniczego bądź 
administracyjnego11. 

Przyznanie kolejnych kompetencji SKO zapewniła 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa12. 
Na jej mocy samorządowym kolegiom odwoławczym 
przyznany został status podatkowych organów odwoła-
wczych od decyzji wójtów, burmistrzów czy prezydentów 
miast.  

3. Wpływ reformy ustrojowej z 1998 roku 
na funkcjonowanie samorządowych kolegiów 
odwoławczych 

Uchwalenie Konstytucji RP w 1997 roku, a nastę-
pnie reforma ustrojowa państwa z 1998 roku oraz utwo-
rzenie kolejnych dwóch szczebli samorządu od stycznia 
1999 roku – na poziomie powiatu i województwa – przy-
niosły znaczne zmiany w funkcjonowaniu SKO. W dniu 
18 grudnia 1998 roku uchwalono ustawę o zmianie usta-
wy o samorządowych kolegiach odwoławczych13. Na jej 

                                                            
11 W. Pęksa, Historia pewnej instytucji – jak przebiegał proces ewolucji zadań 
i funkcji samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle ustawodawstwa 
regulującego ich status, [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom 
1, Ustrój samorządu terytorialnego, red. B. M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2015, 
s. 298. 
12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 
1997 nr 137 poz. 926 (zwana dalej: ordynacją podatkową). 
13 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych 
kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1124. 
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mocy, właściwość SKO została rozszerzona także na po-
wiaty i województwa. Ponadto, w wyniku reformy zostały 
zlikwidowane sejmiki samorządowe, z którymi do tej pory 
były powiązane kolegia. Ich kompetencje w zakresie powo-
ływania i odwoływania członków SKO oraz nominacji 
prezesa przejął Prezes Rady Ministrów – naczelny organ 
administracji rządowej, uprawniony także do sprawowania 
nadzoru nad samorządem terytorialnym. Można zatem 
stwierdzić, że w wyniku reformy ustrojowej samorządowe 
kolegia odwoławcze zostały w pełni uniezależnione orga-
nizacyjnie od jednostek samorządu terytorialnego.  

Znowelizowana ustawa o SKO określała kolegia ja-
ko organy wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kpa 
oraz ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej należących do właściwo-
ści jednostek samorządu terytorialnego, o ile przepisy sz-
czególne nie stanowiły inaczej. Ponadto, kolegia mogły 
orzekać także w innych sprawach na mocy przepisów odrę-
bnych ustaw14. 

Ostatnie istotne zmiany dotyczące samorządowych 
kolegiów odwoławczych zostały wprowadzone w 2004 ro-
ku, kiedy to w Polsce wprowadzono dwuszczeblową 
i dwuinstancyjną strukturę sądownictwa administracyjne-
go. Takie posunięcie ustawodawcy nie pozostało bez wpły-
wu na SKO, które w tym samym czasie zostały pozbawio-

                                                            
14 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa …, s. 14. 
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ne możliwości kierowania pytań prawnych do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Ponadto, na mocy decyzji usta-
wodawcy, wojewódzkie sądy administracyjne przejęły od 
NSA kontrolę orzecznictwa samorządowych kolegiów od-
woławczych w oparciu o kryterium legalności15. 

                                                            
15 Tamże, s. 16. 
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1. Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów 
odwoławczych 

Na różnych etapach kształtowania się samorządowych 
kolegiów odwoławczych, ustawodawca wyposażył te orga-
ny w cechy charakterystyczne tylko dla nich, a w konse-
kwencji przesądził o ich nietypowym charakterze praw-
nym1. Obecnie SKO posiadają pewne cechy upodabnia-
jące je zarówno do organów jednostek samorządu teryto-
rialnego jak i organów administracji rządowej. Ponadto – 
dokładniej analizując zasady funkcjonowania kolegiów 
odwoławczych – możemy je zaliczyć do organów quasi-
sądowych.  

Ustawodawca w art. 5 § 1 pkt. 6 kodeksu postępo-
wania administracyjnego zaliczył samorządowe kolegia od-
woławcze do organów jednostek samorządu terytorial-

                                                            
1 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 285. 



21 

Rozdział II 

Obecne funkcjonowanie 
samorządowych kolegiów 

odwoławczych 
 
 
 

 
1. Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów 
odwoławczych 

Na różnych etapach kształtowania się samorządowych 
kolegiów odwoławczych, ustawodawca wyposażył te orga-
ny w cechy charakterystyczne tylko dla nich, a w konse-
kwencji przesądził o ich nietypowym charakterze praw-
nym1. Obecnie SKO posiadają pewne cechy upodabnia-
jące je zarówno do organów jednostek samorządu teryto-
rialnego jak i organów administracji rządowej. Ponadto – 
dokładniej analizując zasady funkcjonowania kolegiów 
odwoławczych – możemy je zaliczyć do organów quasi-
sądowych.  

Ustawodawca w art. 5 § 1 pkt. 6 kodeksu postępo-
wania administracyjnego zaliczył samorządowe kolegia od-
woławcze do organów jednostek samorządu terytorial-

                                                            
1 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 285. 
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nego. Przyjmuje się jednakże, że takie posunięcie zostało 
dokonane na potrzeby postępowania administracyjnego 
i jest niejako skrótem myślowym prawodawcy o znaczeniu 
procesowym, a nie ustrojowym2. Niemniej samorządowe 
kolegia odwoławcze zostały wyposażone w cechy upodab-
niające je do organów jednostek samorządu terytorialnego. 
Wśród nich należy wskazać przede wszystkim zakres wła-
ściwości. Kolegia rozpatrują odwołania w sprawach indy-
widualnych z zakresu administracji publicznej, które nale-
żą do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Po-
nadto SKO cechuje komplementarność wobec wszystkich 
szczebli samorządu terytorialnego3.  

Samorządowe kolegia odwoławcze posiadają również 
cechy organów administracji rządowej. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę na relacje łączące kolegia z Prezesem 
Rady Ministrów. Premier posiada kompetencje kreacyjne 
i nadzorcze wobec SKO. Powołuje, na wniosek zgroma-
dzenia ogólnego kolegium, prezesa spośród dwóch kandy-
datów oraz odwołuje go w przypadkach określonych przez 
ustawę. Ponadto Prezes Rady Ministrów ma kompetencję 
do wydania rozporządzenia określającego tryb przeprowa-
dzania konkursu na członków SKO. Premier powołuje ró-
wnież, na wniosek prezesa, wiceprezesów kolegium oraz 

                                                            
2 M. Kotulski, Samorządowe kolegia odwoławcze (wybrane uwagi na tle 
ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych), „Samorząd Teryto-
rialny” 2001, nr 6, s. 28 i nast.  
3 J. Zimmermann, Prawo administracyjne …, s. 285.  
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członków - spośród kandydatów wytypowanych w drodze 
konkursu4. Obok kompetencji kreacyjnych, Prezes Rady 
Ministrów posiada także kompetencje nadzorcze, które 
może przekazać ministrowi właściwemu do spraw admini-
stracji publicznej. Należy w tym miejscu podkreślić, że 
nadzór obejmuje jedynie działalność administracyjną kole-
giów. Spod nadzoru została natomiast wyłączona działal-
ność merytoryczna SKO5. Powyższe cechy upodabniają 
kolegia do organów administracji rządowej, co nie ozna-
cza, że możemy je zaliczyć do tych organów. Stoi temu na 
przeszkodzie m.in. to, iż SKO wykonując swoje zadania 
nie podlegają administracji rządowej. Zakwalifikowaniu 
kolegiów do organów administracji rządowej sprzeciwił się 
również Trybunał Konstytucyjny, który w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 28 kwietnia 1999 roku wskazał, iż kolegia 
nie są organami administracji rządowej m.in. dlatego 
że w pełnieniu funkcji orzeczniczych nie podlegają admi-
nistracji rządowej6. 

Analizując pozycję ustrojową samorządowych kole-
giów odwoławczych, można również znaleźć cechy poz-

                                                            
4 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach od-
woławczych, Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 [w obecnym stanie praw-
nym], (Zwana dalej: ustawa o sko). 
5 A. Skibiński, Samorządowe kolegia odwoławcze a konstytucyjna zasada 
dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, [w:] Miejsce i rola 
RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, red. J. P. Tarno Zielo-
na Góra 2005, s. 202.   
6 Wyrok TK z dnia 28 IV 1999 r., sygn. akt: K 3/99. 
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nego. Przyjmuje się jednakże, że takie posunięcie zostało 
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2 M. Kotulski, Samorządowe kolegia odwoławcze (wybrane uwagi na tle 
ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych), „Samorząd Teryto-
rialny” 2001, nr 6, s. 28 i nast.  
3 J. Zimmermann, Prawo administracyjne …, s. 285.  
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walające zakwalifikować je do tzw. organów quasi-sądo-
wych. Po pierwsze, SKO – podobnie jak sądy powszechne 
i administracyjne – orzekają w sprawach indywidualnych7. 
Po drugie, samorządowe kolegia odwoławcze orzekają 
w sztywnych, trzyosobowych składach, a członkowie skła-
dów orzekających są związani jedynie przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. Ponadto, kolegia rozpatru-
jąc odwołanie od aktu wydanego przez organ samorządu 
terytorialnego i będąc jednocześnie poza strukturą samo-
rządu, rozstrzygają pewien spór pomiędzy adresatem zas-
karżonego aktu a organem, który go wydał8. Kolejną ce-
chą, upodabniającą kolegia do sądów, jest władza służbowa 
prezesów kolegiów, którzy wyznaczają składy orzekające, 
terminy rozpraw i posiedzeń. Nie mogą jednak wpływać 
na treść orzeczeń wydawanych przez składy orzekające9.  

2. Organizacja i funkcjonowanie samorządowych 
kolegiów odwoławczych 

Samorządowe kolegia odwoławcze jako jednostki 
organizacyjne posiadają strukturę oraz organy wewnętrz-
ne. Jak stanowi ustawa o sko, organami kolegium są prezes 
oraz zgromadzenie ogólne kolegium. Zgromadzenie ogól-
ne kolegium składa się z prezesa, wiceprezesów oraz pozo-
stałych członków SKO (etatowych i pozaetatowych). Zgo-

                                                            
7 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa ..., s. 24. 
8 J. Zimmermann, Prawo administracyjne …, s. 286.  
9 A. Skibiński, Pozycja ustrojowa ..., s. 25. 
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dnie z ustawą o sko, zgromadzeniu przewodniczy prezes, 
który zwołuje zgromadzenie przynajmniej dwa razy w cią-
gu roku. Art. 12 ust. 1 ustawy o sko przewiduje również 
możliwość zwołania zgromadzenia ogólnego na pisemny 
wniosek co najmniej połowy członków kolegium. W ta-
kim wypadku powinno zostać zwołane w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku. Ustawa określa kompetencje te-
go organu, do których należy m.in. uchwalanie regula-
minu organizacyjnego kolegium, wybór członków komisji 
konkursowej czy wybór kandydatów na prezesa SKO. Jako 
organ kolegialny, kolegium działa poprzez wydawanie 
uchwał. Co do zasady, są one podejmowane zwykłą wię-
kszością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
kolegium. Wyjątkiem jest uchwała w sprawie wyboru kan-
dydatów na prezesa samorządowego kolegium odwoła-
wczego – w tym przypadku wymagana jest bezwzględna 
większość głosów uzyskana w obecności co najmniej 3/5 
składu. 

Prezes samorządowego kolegium odwoławczego jest 
powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 
zgromadzenia ogólnego kolegium, spośród dwóch kandy-
datów wybranych przez zgromadzenie. Ustawa o sko za-
wiera otwarty katalog zadań należących do prezesa SKO. 
Należą do nich, m.in. reprezentowanie kolegium na zew-
nątrz, ogłaszanie konkursu na członków kolegium, prze-
wodniczenie pracom komisji konkursowej czy wyznacza-
nie składów orzekających. Ponadto, prezes nawiązuje i roz-
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wiązuje stosunek pracy z etatowymi członkami kolegium 
oraz pozostałymi pracownikami biura. Może także zwrócić 
uwagę jednostkom samorządu terytorialnego, poprzez wy-
danie tzw. postanowień sygnalizacyjnych, w przypadku 
gdy stwierdzi, że ich organy dopuściły się istotnych uchy-
bień w pracy. Warto tutaj wspomnieć, iż prezesi kolegiów 
odwoławczych tworzą Krajową Reprezentację Samorzą-
dowych Kolegiów Odwoławczych, która m.in. podejmuje 
uchwały w różnych istotnych sprawach dotyczących kole-
giów czy opiniowaniem projektów aktów prawnych10.  

Jak już wspominałam, w skład samorządowych kole-
giów odwoławczych wchodzą członkowie etatowi i poza-
etatowi. Ich liczba jest ustalana przez zgromadzenie ogólne 
na wniosek prezesa, a co za tym idzie jest różna w poszcze-
gólnych kolegiach odwoławczych. Zarówno członkowie 
etatowi jak i pozaetatowi są powoływani przez Prezesa Ra-
dy Ministrów spośród kandydatów wyłonionych wcześniej 
w drodze konkursu. Członkowie etatowi powoływani są 
na czas nieokreślony, natomiast nieetatowi na 6 lat. Wy-
magania stawiane wobec kandydatów na członków etato-
wych i pozaetatowych różnią się jedynie w zakresie wy-
kształcenia. W przypadku kandydatów na członków nie-
etatowych wymagane jest posiadanie wykształcenia wyż-
szego. Z kolegi kandydaci na członków etatowych muszą 
mieć ukończone magisterskie studia administracyjne lub 

                                                            
10 J. Zimmermann, Prawo administracyjne …, s. 286. 
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prawnicze. Ponadto, ustawa o sko stanowi, iż członkiem 
kolegium może zostać tylko osoba posiadająca obywatel-
stwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyka-
zująca się wysokim poziomem wiedzy prawniczej z zakresu 
administracji publicznej oraz nieskazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Członkowie 
SKO nie mogą być jednocześnie zatrudnieni w urzędzie 
gminy, powiatu czy województwa ani sprawować mandatu 
posła, senatora i radnego. Ponadto, członkostwa w samo-
rządowym kolegium odwoławczym nie można łączyć 
z członkostwem w organie wykonawczym jednostki samo-
rządu terytorialnego lub w kolegium regionalnej izby ob.-
rachunkowej11. Zasady i stawki wynagrodzenia członków 
etatowych określa Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w drodze rozporządzenia. Z kolei wynagrodzenia 
członków pozaetatowych są określane przez prezesa SKO, 
w zależności od ilości rozpatrzonych przez nich spraw. 

Samorządowe kolegia odwoławcze orzekają w skła-
dach trzyosobowych wyznaczanych przez prezesa. Przewo-
dniczy im prezes kolegium lub członek etatowy. Orzecze-
nia zapadają na posiedzeniach niejawnych (w większości 
przypadków) lub po przeprowadzeniu rozprawy i podej-
mowane są większością głosów. Ustawa wyłącza możliwość 

                                                            
11 D. Kaczorkiewicz, Status zawodowy etatowego członka samorządowe-
go kolegium odwoławczego [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze w sys-
temie administracji publicznej, red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mi-
kos – Sitek, Warszawa 2016, s. 25 i nast. 
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wstrzymania się od głosu przez członka składu orzekają-
cego. Ponadto, obliguje wszystkich członków składu orze-
kającego do podpisania orzeczenia.  

3. Samorządowe kolegia odwoławcze jako organy 
realizujące zasadę dwuinstancyjności postępowania 
administracyjnego 

Liczne zmiany dotyczące funkcjonowania SKO, 
o których pisałam w poprzednim rozdziale, ukształtowały 
obecną pozycję ustrojową tego organu. W rozumieniu kpa 
i ordynacji podatkowej, „samorządowe kolegia odwoła-
wcze są organami wyższego stopnia (…) w indywidual-
nych sprawach z zakresu administracji publicznej nale-
żących do właściwości jednostek samorządu tery-
torialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią ina-
czej”12. Przewidziano również możliwość orzekania przez 
kolegia w innych sprawach, jeżeli tak stanowią odrębne 
ustawy. Co do zasady, kolegia orzekają jako organy drugiej 
instancji, a więc jako organy odwoławcze. W wyjątkowych 
sytuacjach, przewidzianych przez ustawy, mogą jednak 
rozstrzygać sprawy także jako organy pierwszej instancji.  

Jak napisałam wyżej, SKO są organami wyższego 
stopnia. W tym miejscu chciałabym przeanalizować, co to 
oznacza z punktu widzenia strony postępowania. Jedną 
z ważniejszych zasad postępowania administracyjnego jest 

                                                            
12 Fragment art. 1 ust. 1 ustawy o sko. 
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zasada dwuinstancyjności, wyrażona w art. 15 kpa. Ma 
ona swoje gwarancje również w art. 78 Konstytucji RP, 
który zapewnia stronie postępowania „prawo do zaskar-
żenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji”13. 
Istotą zasady dwuinstancyjności jest dwukrotne rozpozna-
nie i rozstrzygnięcie tej samej sprawy administracyjnej 
przez dwa różne organy14. To właśnie z niej wynika tzw. 
administracyjny tok instancji, który w Polsce, zgodnie 
z kpa, ma charakter pionowy. Polega on na tym, iż adresat 
decyzji wydanej przez organ I instancji ma prawo do wnie-
sienia odwołania do organu II instancji, czyli organu wyż-
szego stopnia15. Organ II instancji ma zaś obowiązek, nie 
tylko zweryfikować prawidłowość zaskarżonej decyzji, ale 
przede wszystkim ponownie rozpatrzyć sprawę w oparciu 
o wszystkie dowody przedstawione w aktach sprawy. Wy-
jątkiem są sytuacje, gdy decyzja zostaje wydana w I instan-
cji przez ministra lub samorządowe kolegia odwoławcze. 
Prawo nie przewiduje nad tymi organami organów wyż-
szego stopnia, dlatego też w przypadku wydania przez nich 
decyzji w I instancji, stronie przysługuje wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy16. Można wtedy mówić 

                                                            
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 
1997 nr 78 poz. 483. 
14 Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, 
A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Warszawa 2015, s. 184. 
15 J. Zimmermann, Prawo administracyjne …, s. 283. 
16 R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, 
s. 336 
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o tzw. „spłaszczonym” toku instancji. Przyjmuje się jed-
nakże, iż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie rea-
lizuje w pełni zasady dwuinstancyjności17. Prawo strony 
do wniesienia odwołania i ponownego rozstrzygnięcia 
sprawy przez organ wyższego stopnia jest niezwykle ważne, 
gdyż gwarantuje obywatelowi ochronę jego praw w 
postępowa-niu administracyjnym.  

Organy II instancji, czyli także samorządowe kolegia 
odwoławcze, po rozpatrzeniu sprawy mogą utrzymać 
w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić ją lub umorzyć postę-
powanie. W przypadku uchylenia decyzji możliwe są dwa 
rozwiązania. Pierwszym jest uchylenie zaskarżonej decyzji 
w całości lub części i orzeczenie co do istoty sprawy. Mery-
toryczna zmiana decyzji, dokonana przez organ wyższego 
stopnia, nazywana jest decyzją reformacyjną. Po drugie, 
kpa przewiduje możliwość wydania rozstrzygnięcia kasa-
cyjnego, czyli uchylenia zaskarżonego aktu i przekazania 
sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 
Wydanie decyzji kasacyjnej, zgodnie z kpa, jest możliwe 
wtedy, gdy „decyzja ta została wydana z naruszeniem prze-
pisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres 
sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie”. Ponadto, 
ustawodawca wskazuje, iż organ II instancji przekazując 

                                                            
17 B. Banaszak, Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoław-
czych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP, [w:] Samorządowe 
kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, red. R. Buchol-
ski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos – Sitek, Warszawa 2016, s. 7. 
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sprawę do ponownego rozpatrzenia, powinien wskazać 
organowi niższego stopnia okoliczności, na jakie należy 
zwrócić uwagę przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. 
Na podstawie uregulowań zawartych w kodeksie postępo-
wania administracyjnego, można stwierdzić, iż zamysłem 
ustawodawcy było zbudowanie administracyjnego toku 
instancji w oparciu o zasadę merytorycznego rozstrzygania 
spraw przez organy wyższego stopnia. Decyzje kasacyjne 
powinny być zaś wyjątkiem, a nie regułą18.  

4. Problemy samorządowych kolegiów odwoławczych 

Obecnie coraz więcej mówi się o problemach, z jakimi 
borykają się samorządowe kolegia odwoławcze. Najwię-
kszym z nich jest niewątpliwie nieterminowe załatwianie 
spraw. Kodeks postępowania administracyjnego obliguje 
organy administracji publicznej do załatwiania spraw bez 
zbędnej zwłoki. Ustawodawca przewiduje, że sprawy, któ-
re wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniające-
go powinny być załatwione w ciągu miesiąca, a w przypad-
ku spraw szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku 
organów odwoławczych, termin na rozpatrzenie odwoła-
nia wynosi miesiąc. 

W praktyce większość kolegiów nie jest w stanie roz-
patrzyć wszystkich spraw w terminie przewidzianym przez 

                                                            
18 Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1996 r., sygn. akt: SA/Ka 1994/95. 
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ustawodawcę. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
znaczny wzrost ilości spraw rozpatrywanych rocznie przez 
SKO przy jednoczesnym niewielkim zwiększeniu obsady 
kadrowej19. Analizując dane pochodzące z informacji rocz-
nych dotyczących działalności kolegiów (dostępnych na 
stronach BIP), można zauważyć, że w większości kolegiów 
znacznie wzrosła roczna liczba spraw przypadających na 
jednego członka SKO. Posłużę się tutaj przykładem samo-
rządowego kolegium odwoławczego w Krakowie. W 2004 
roku było w nim zatrudnionych 49 członków, natomiast 
liczba spraw wykazanych w ewidencji wynosiła 717520. 
Z kolei w 2017 roku SKO w Krakowie liczyło 56 człon-
ków przy 12 360 spraw objętych ogółem w ewidencji21. 
Na podstawie powyższych danych można wykazać, iż licz-
ba spraw przypadających do rozstrzygnięcia na jednego 
członka samorządowego kolegium odwoławczego w Kra-
kowie wzrosła w tych latach ze 146 do 220, czyli o prawie 
połowę. Ponadto, do samorządowych kolegiów odwo-
ławczych wpływa co raz więcej spraw o zawiłym stanie fak-
tycznym, co również wydłuża postępowanie. Zdarza się, 

                                                            
19 B. Banaszak, Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoław-
czych …, s. 15 i nast.  
20 https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,382992,informacja-za-okre 
s-od-dnia-1-stycznia-do-31-grudnia-2004-r.html#page=2 (dostęp: 
25.11.2018).  
21 https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,1438223,informacja-za-okr 
es-od-1-stycznia-do-31-grudnia-2017-r.html (dostęp: 25.11.2018). 
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choć nie jest to częste, że strona czeka na rozstrzygnięcie 
SKO nawet 8-9 miesięcy.  

Zdecydowanie problemem jest również nadmierne 
wydawanie decyzji kasacyjnych, np. SKO w Krakowie, ja-
ko organ drugiej instancji, w 2017 roku uchyliło prawie 
2100 decyzji z czego około 60% przekazało do ponownego 
rozpatrzenia organowi I instancji22. Główną przyczyną te-
go problemu, jest niewystarczająca liczba członków samo-
rządowych kolegiów odwoławczych posiadających wy-
kształcenie inne niż prawnicze czy administracyjne. Jak 
wyżej wspominałam, ustawa o sko przewiduje, iż człon-
kowie nieetatowi muszą posiadać wykształcenie wyższe, ale 
nie określa z jakiego zakresu. Tymczasem członkowie sa-
morządowych kolegiów odwoławczych w zdecydowanej 
większości są prawnikami. Jedynie nieliczni posiadają wy-
kształcenie z innych dziedzin. Nie jest to korzystne, gdyż 
co raz więcej rozpatrywanych spraw wymaga wiedzy fa-
chowej, np. z zakresu architektury, gospodarki nierucho-
mościami czy budownictwa. Niewystarczające wyspecja-
lizowanie członków SKO powoduje nadmierne wydawa-
nie decyzji kasacyjnych zamiast rozstrzygnięć merytorycz-
nych23. Z pewnością jest to niekorzystne dla strony, gdyż 
wydłuża okres oczekiwania na załatwienie sprawy. 

                                                            
22 Tamże. 
23 J. Zimmermann, Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwo-
ławczych, „Ruch prawny, ekonomiczny i socjologiczny” 2015, z. 3, s. 144. 
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Kolejnym problemem, z jakim borykają się samorzą-
dowe kolegia odwoławcze, są kwestie finansowe. Jak wyżej 
wspominałam SKO są państwowymi jednostkami budże-
towymi, tzn. są finansowane z budżetu państwa. Środki 
finansowe przeznaczane na funkcjonowanie kolegiów są 
co roku określane w ustawie budżetowej24. Przykładowo 
na 2017 rok ustawodawca zdecydował się przeznaczyć nie-
spełna 123 miliony zł na funkcjonowanie kolegiów ogó-
łem. Następnie ta kwota została podzielona pomiędzy po-
szczególne kolegia. Należy tutaj wspomnieć, że nie każde 
kolegium dostaje tyle samo środków finansowych. Kwota 
jest uzależniona od wielkości kolegium, np. w 2017 roku 
SKO w Warszawie otrzymało z budżetu państwa około 
12 mln złotych, a SKO w Bielsku Białej niewiele ponad 
2,6 mln zł25. Ilość pieniędzy, jaką SKO dostają z budżetu 
państwa jest w wielu przypadkach niewystarczająca dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kolegiów. 
Z powodu braku funduszy, kolegia rezygnują z usług bie-
głych, a w konsekwencji wydają więcej decyzji kasacyj-
nych. Brakuje także środków na wynagrodzenia członków 
pozaetatowych kolegiów. Jak wyżej wspominałam, wyna-
grodzenie członków nieetatowych jest uzależnione od ilo-
ści rozpatrzonych przez nich spraw. Obecnie dodatkowe 

                                                            
24 Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r., Dz.U. 
2017 poz. 108. 
25 Załącznik nr 2 Ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 
2016 r.,  Dz.U. 2017 poz. 108. 
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fundusze na wynagrodzenia członków pozaetatowych 
można pozyskać jedynie z podziału rezerwy celowej dopie-
ro, gdy minister finansów zdecyduje o jej podziale na 
wydatki bezosobowe. Zdarza się jednak, że na środki z re-
zerwy trzeba czekać zbyt długo. Przykładowo w 2013 roku 
w Warszawie pieniędzy za wynagrodzenia członków poza-
etatowych zaczęło brakować w maju, a fundusze z rezerwy 
celowej zostały wypłacone dopiero końcem września26. 
Problemy z uzyskaniem środków na wynagrodzenia człon-
ków pozaetatowych powodują, iż wiele spraw, które mo-
głyby trafić do członków pozaetatowych, zostaje przeka-
zana członkom etatowym. Prowadzi to do zbyt dużego ob-
ciążenia członków etatowych, a w konsekwencji do nieter-
minowego załatwiania spraw.  

Na koniec chciałabym przeanalizować jeszcze jeden 
problem, jakim jest nierównomierne obciążenie samorzą-
dowych kolegiów odwoławczych. Jak wyżej wspomina-
łam, obecna liczba samorządowych kolegiów odwoław-
czych odpowiada liczbie województw, jaka istniała w mo-
mencie powstania kolegiów. Po przeprowadzeniu reformy 
ustrojowej, ustawodawca nie zdecydował się dostosować 
ilości SKO do nowego podziału terytorialnego i obecnie 
nadal funkcjonuje 49 kolegiów. Ich właściwość miejscowa 
jest określana przez Prezesa Rady Ministrów w drodze 

                                                            
26 http://www.rp.pl/artykul/1144605-T--Podlejski--Wysokosc-zarob 
kow-powinna-zalezec-od-liczby-spraw.html#ap-4 (dostęp: 07.05. 
2017). 
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rozporządzenia. Poszczególne kolegia odwoławcze różnią 
się od siebie liczebnością obsady personalnej oraz ilością 
rozpatrywanych spraw w ciągu roku. Co do zasady, SKO 
mieszczące się w miastach wojewódzkich mają do rozstrzy-
gnięcia więcej spraw, a co za tym idzie zatrudniają więcej 
członków – etatowych i pozaetatowych – oraz pracowni-
ków biura. Najbardziej obciążonym, pod względem ilości 
rozstrzyganych spraw, jest – liczące 100 członków – samo-
rządowe kolegium odwoławcze w Warszawie. Jak można 
przeczytać w rocznej informacji z działalności, w ewidencji 
tego kolegium w 2017 roku znalazło się ogółem ponad 
41 000 spraw27. Dla porównania w 2017 roku samorzą-
dowe kolegium odwoławcze w Katowicach, zatrudniające 
71 członków, miało do rozpatrzenia prawie 16 113 
spraw28, a SKO w Gdańsku ponad 10 000 spraw przy za-
trudnieniu 27 członków29. Zupełnie inaczej jest w kole-
giach niemieszczących się w miastach wojewódzkich. Przy-
kładowo SKO w Bielsku – Białej, w skład którego wchodzi 
15 członków, w tym samym czasie miało do rozpatrzenia 
niewiele ponad 3000 spraw30, a SKO w Łomży niewiele 

                                                            
27 http://www.bip.warszawa.sko.gov.pl/?cid=321 (dostęp: 25.11. 
2018). 
28 https://www.kolegium-odwolawcze.katowice.finn.pl/res/serwisy/pl 
iki/18109447?version=1.0 (dostęp: 25.11.2018). 
29 https://www.sko.gdansk.pl/plik,591,sprawozdanie-2017-rok-pdf. 
pdf (dostęp: 25.11.2018). 
30 http://www.kolegium-odwolawcze.bb.finn.pl/res/serwisy/pliki/180 
27541?version=1.0 (dostęp: 25.11.2018). 
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ponad 1000, przy zatrudnieniu 11 członków31. Jak widać 
rozbieżności w tym zakresie są ogromne.  

                                                            
31 http://www.bip.sko-lomza.pl/index.php?wiad=350 (dostęp: 25.11. 
2018). 
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samorządowych kolegiów 

odwoławczych 
 
 
 

 
1. Likwidacja samorządowych kolegiów 

odwoławczych 

Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest likwidacja 
samorządowych kolegiów odwoławczych. Opowiada się za 
nim część samorządowców oraz przedstawicieli nauki. Je-
rzy Stępień w swoim felietonie1 dotyczącym kolegiów od-
woławczych podnosi, iż SKO są przeżytkiem, a ich istnie-
nie jest bezzasadne odkąd pojawiły się wojewódzkie sądy 
administracyjne. Zauważa on, że Konstytucja RP zezwala 
jedynie na sprawowanie nadzoru nad samorządem teryto-
rialnym z punktu widzenia legalności, a to z kolei powo-
duje, iż kolegia – w większości przypadków – orzekają ka-
sacyjnie, a nie wydają rozstrzygnięć merytorycznych. 
W efekcie – według autora felietonu – w Polsce funkcjo-
                                                            
1 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/903341,jerzy-stepien-samor 
zadowe-kolegia-odwolawcze-sa-przezytkiem.html (dostęp: 30.10. 
2018). 
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nuje system trójinstancyjnego nadzoru judykacyjnego. 
Moim zdaniem nie do końca jednak można zgodzić się 
z takim rozumowaniem. Należy bowiem rozróżnić pojęcie 
nadzoru od administracyjnego toku instancji. Zgodnie 
z zasadą dwuinstancyjności, o której pisałam wcześniej, 
strona ma prawo wnieść odwołanie od decyzji wydanej 
przez organ I instancji do organu II instancji, który często 
jednocześnie posiada kompetencje nadzorcze wobec orga-
nu niższego stopnia. Jednakże organ II instancji realizując 
swoje kompetencje jurysdykcyjne i rozpatrując sprawę nie 
sprawuje jednocześnie nadzoru, ale orzeka w sprawie. In-
nymi słowy, jego działania ukierunkowane są na wydanie 
nowej decyzji, która ma zastąpić dotychczasową. Z kolei 
realizacja kompetencji nadzorczych ma na celu wyelimino-
wanie dotychczasowej decyzji, która jest obarczona wada-
mi2. 

Zwolennicy tego kierunku reformy SKO proponują 
„spłaszczenie” administracyjnego toku instancji, tzn. zli-
kwidowanie instytucji odwołania do organu wyższego sto-
pnia i zastąpienie jej wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez ten sam organ, który wydał decyzję. Takie 
rozwiązanie obecnie ma zastosowanie m.in. w przypadku, 
gdy decyzję jako organ I instancji wydało samorządowe 
kolegium odwoławcze3. Moim zdaniem nie jest to jednak 

                                                            
2 J. Zimmermann, Prawo administracyjne ..., s. 283. 
3 D. Kijowski, Przyszłość Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 
„Casus” 2015, nr 75, s. 40 i nast. 
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dobre rozwiązanie. Pionowy tok instancji zapewnia bo-
wiem stronie rozpatrzenie sprawy i kontrolę aktu przez or-
gan wyższego stopnia, o czym pisałam wcześniej. Z kolei 
ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ obecnie 
w zdecydowanej większości przypadków kończy się pod-
trzymaniem stanowiska i wydaniem takiej samej decyzji. 
Podobnie z pewnością byłoby w przypadku likwidacji 
SKO i powierzenia kompetencji ponownego rozstrzygania 
spraw, np. wójtom. Ponadto, niecelowe moim zdaniem 
byłoby wprowadzanie „spłaszczonego” toku instancji 
w świetle nowelizacji przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz przepisów ustawy prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła 
w życie 1 czerwca 2017 roku4. Na mocy nowej regulacji, 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ma jedynie cha-
rakter fakultatywny. To oznacza, że strona postępowania 
może zrzec się prawa do jego wniesienia i od razu zaskarżyć 
decyzję do sądu administracyjnego. Jak już wyżej wspo-
minałam, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest 
nieskuteczny i nieefektywny. W związku z tym – moim 
zdaniem – istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zde-
cydowana większość podmiotów skorzysta z możliwości 
pominięcia tej instytucji i od razu zaskarży dany akt do 
sądu administracyjnego. To z kolei może spowodować 

                                                            
4 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 1960 
nr 30 poz. 168. 
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znaczne przeciążenie wojewódzkich sądów admini-
stracyjnych, a w efekcie wydłużenie postępowania sądowo-
administracyjnego. Likwidacja SKO w kontekście tych 
uregulowań prawnych, w moim przekonaniu, obciążyłaby 
sądy administracyjne sprawami, które obecnie samorzą-
dowe kolegia odwoławcze rozstrzygają jako organy II in-
stancji.  

Kolejna propozycja zakłada rozszerzenie zakresu kom-
petencji wojewody, który miałby być organem odwoław-
czym odnośnie zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz z za-
kresu zadań własnych. Jak wyżej wspominałam, pomysł 
ten był brany pod uwagę wraz z reaktywacją samorządu te-
rytorialnego. Został jednak odrzucony, gdyż naruszał nie-
zależność samorządu terytorialnego. Wojewodowie są 
przedstawicielami Rady Ministrów w województwie, orga-
nami administracji rządowej podległymi Prezesowi Rady 
Ministrów, który sprawuje nad nimi nadzór z punktu wi-
dzenia zgodności ich działania z polityką rządu. Ponadto 
podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej pod względem legalności, rzetelności 
i gospodarności. Prezes Rady Ministrów może także wyda-
wać wojewodzie polecenia i wytyczne5. Wyposażenie 
woje-wodów w kompetencje do rozstrzygania odwołań od 
wszy-stkich aktów wydanych przez organy samorządowe, 

                                                            
5 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządo-
wej w województwie, Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206. 
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do-prowadziłoby zatem do sytuacji, w której samorząd 
teryto-rialny zostałby podporządkowany administracji 
rządowej6.  

2. Dostosowanie liczby samorządowych kolegiów 
odwoławczych do podziału terytorialnego 

Często można usłyszeć głosy, iż pozostawienie samo-
rządowych kolegiów odwoławczych w liczbie 49, czyli od-
powiadającej liczbie województw, jakie istniały w mo-
mencie powstania tej instytucji jest bezzasadne. Przedsta-
wiciele tego poglądu sugerują, że należy dostosować ilość 
kolegiów do obecnego podziału terytorialnego.7 Ten kie-
runek reformy, zakłada pozostawienie 16 kolegiów miesz-
czących się w miastach będących siedzibą wojewódzkich 
władz samorządowych. Z kolei pozostałe 33 kolegia mia-
łyby zostać przekształcone w ośrodki zamiejscowe, a ich 
prezesi z mocy prawa staliby się zastępcami prezesa ośrod-
ka głównego samorządowego kolegium odwoławczego. 
Odwołania miałyby być wnoszone do głównego ośrodka 

                                                            
6 D. R. Kijowski, Przyszłość Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 
…, s. 40. 
7 W. Chróścielewski, Samorządowe kolegia odwoławcze – dwudzie-
stolecie funkcjonowania a nieuchronna potrzeba zmian, [w:] Samo-
rządowe kolegia odwoławcze - przeszłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, 
Kraków 2011, s. 180. 
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SKO, a następnie – za jego pośrednictwem – przekazywa-
ne do ośrodka zamiejscowego8. 

Niewątpliwie na korzyść tego pomysłu przemawia 
fakt, iż SKO mieszczące się w miastach wojewódzkich roz-
patrują o wiele więcej spraw, o czym pisałam w poprze-
dnim rozdziale. Zwolennicy tej koncepcji przekonują, że 
takie rozwiązanie zapewni równomierne obciążenie samo-
rządowych kolegiów odwoławczych, a w efekcie skrócenie 
terminu rozpatrywania spraw. Ponadto, konsolidacja 
SKO miałaby zapewnić obniżenie wydatków, jakie budżet 
państwa ponosi w związku z działalnością kolegiów. Czy 
jednak faktycznie udałoby się zaoszczędzić? Jak zauważa 
Dariusz Kijowski, oszczędności pochodziłyby jedynie z li-
kwidacji stanowisk wiceprezesów i głównych księgowych.  
Pojawiłyby się za to inne wydatki związane z większą ilo-
ścią podróży służbowych pracowników SKO, np. podróże 
członków ośrodka zamiejscowego na zgromadzenie ogól-
ne. Dodatkowo, kolegia w miastach wojewódzkich nie po-
siadają wystarczająco dużych sal konferencyjnych, w któ-
rych można by przeprowadzić obrady zgromadzenia ogól-
nego, w których uczestniczyliby członkowie ośrodka głów-
nego SKO i ośrodków zamiejscowych. Wiąże się to z ko-
niecznością wynajęcia pomieszczeń, a w konsekwencji 
z poniesieniem dodatkowych kosztów9. Do tego należy je-

                                                            
8 D. R. Kijowski, Przyszłość Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 
…, s. 44. 
9 Tamże, s. 44. 
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szcze wziąć pod uwagę koszty związane z wdrożeniem re-
formy. Pomysł konsolidacji samorządowych kolegiów od-
woławczych posiada również inne wady. Przede wszystkim 
kłóci się, z wyrażonymi w Konstytucji RP, zasadami de-
centralizacji i subsydiarności, zgodnie z którymi organy 
administracji publicznej – szczególnie załatwiające in-
dywidualne sprawy jednostki – powinny być usytuowane 
możliwie najbliżej obywateli10. Nie można też zgodzić się 
ze stwierdzeniem, iż wprowadzenie proponowanych zmi-
an przyczyni się do usprawnienia działalności SKO i przy-
spieszenia postępowania, a w następstwie do skrócenia cza-
su oczekiwania strony na wydanie decyzji. Moim zdaniem, 
wnoszenie odwołania do SKO mieszczącego się w stolicy 
województwa, a następnie przekazywanie go do ośrodków 
zamiejscowych skomplikuje i wydłuży procedurę zamiast 
ją skrócić.  

3. Koncepcje umiarkowanej reformy 
samorządowych kolegiów odwoławczych 

Wprowadzenie tak daleko idących zmian, jak likwi-
dacja samorządowych kolegiów odwoławczych czy ich ko-
nsolidacja, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przede wszy-
stkim wymagałoby to znacznych zmian rangi ustawowej. 
Zamiast tego, lepszym – moim zdaniem – rozwiązaniem 

                                                            
10 J. Zimmermann, Samorządowe kolegia odwoławcze – przeszłość 
i przyszłość – przyczynek do dyskusji, [w:] Samorządowe kolegia odwo-
ławcze – przeszłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kraków 2011, s. 171. 
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będzie wprowadzenie mniej radykalnych zmian, uspra-
wniających funkcjonowanie kolegiów i jednocześnie nie 
zmieniających diametralnie ich struktury i zakresu kompe-
tencji.  

Po pierwsze, należy uregulować kwestię obsady ka-
drowej samorządowych kolegiów odwoławczych. Liczba 
członków SKO powinna być proporcjonalna do ilości roz-
strzyganych spraw. Należy zwiększyć liczebność kadry 
w najbardziej obciążonych kolegiach, np. w Warszawie, 
gdzie na jednego członka w ubiegłym roku przypadło po-
nad 500 spraw oraz zmniejszyć w kolegiach, które mają do 
rozpatrzenia najmniej spraw, np. w Łomży, gdzie jeden 
członek kolegium w tym samym czasie miał to rozpa-
trzenia niecałe 60 spraw11. Warto też zastanowić się nad 
częściowym ujednoliceniem statusu członków etatowych 
i nieetatowych. W moim przekonaniu –zarówno jedni jak 
i drudzy – powinni być zatrudniani na podstawie umowy 
o pracę. Należałoby również przybliżyć stawki wynagro-
dzenia członków etatowych i nieetatowych. Zagwaranto-
wanie obu kategoriom członków podobnych warunków 
pracy, korzystnie wpłynęłoby na funkcjonowanie kole-
giów m.in. poprzez zwiększenie wydajności członków po-
zaetatowych12. Podstawową różnicą pomiędzy członkami 
                                                            
11 Wyliczenie własne na podstawie: http://www.bip.warszawa.sko.gov. 
pl/?cid=317 (dostęp: 18.04.2018); http://www.bip.sko-lomza.pl/in 
dex.php?wiad=350 (dostęp: 18.04.2018). 
12 B. Banaszak, Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoław-
czych …, s. 18. 
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etatowymi i nieetatowymi powinien być natomiast zakres 
posiadanego wykształcenia. Jak wyżej wspominałam, obe-
cnie zdecydowana większość członków SKO – zarówno 
etatowych jak i nieetatowych – posiada wykształcenie z za-
kresu prawa lub administracji. W moim przekonaniu to 
błąd. Członkowie pozaetatowi powinni posiadać wiedzę 
fachową, przydatną w rozstrzyganiu poszczególnych kate-
gorii spraw. Niewątpliwie zatrudnienie osób specjali-
zujących się np. w zakresie zagospodarowania przestrzen-
nego, zarządzania czy pomocy socjalnej pozytywnie wpły-
nie na pracę samorządowych kolegiów odwoławczych13. 
Składy orzekające powinny być zaś dobierane pod kątem 
posiadanego wykształcenia. Moim zdaniem do składu 
orzekającego w każdym wypadku powinien wchodzić co 
najmniej jeden członek nieetatowy posiadający fachową 
wiedzę z zakresu rozstrzyganej sprawy. Przewodniczącym 
składu powinien pozostać – tak jak obecnie – członek eta-
towy posiadający wysoką wiedzę z zakresu prawa lub admi-
nistracji. Takie rozwiązanie z pewnością usprawniłoby 
prace kolegiów oraz przyczyniłoby się do zwiększenia ilości 
wydawanych przez nie decyzji merytorycznych. 

Po drugie, można na nowo ustalić zakres właściwości 
miejscowej poszczególnych samorządowych kolegiów od-
woławczych. Nie jest do tego potrzebna zmiana ustawy, 
a jedynie wydanie nowego rozporządzenia przez Prezesa 

                                                            
13 J. Zimmermann, Jurysdykcyjna ranga …, s. 144. 
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Rady Ministrów14. Moim zdaniem należy zmniejszyć za-
kres właściwości miejscowej najbardziej „zapracowanych” 
kolegiów poprzez wyjęcie spod ich jurysdykcji niektórych 
powiatów i przekazania tych obszarów mniejszym ko-
legiom znajdującym się w pobliżu. Oczywiście trzeba to 
zrobić w oparciu o analizę rocznych sprawozdań z zakresu 
działalności SKO, przedstawianych co roku Prezesowi Ra-
dy Ministrów.  

Po trzecie, w moim przekonaniu należałoby przyznać 
samorządowym kolegiom odwoławczym prawo do zas-
karżania aktów prawa miejscowego. To oczywiście wyma-
ga już wprowadzenia zmian rangi ustawowej. Na mocy us-
tawy o sko samorządowe kolegia odwoławcze są związane 
wszystkimi przepisami prawa powszechnie obowiązu-
jącego, a zatem także aktami prawa miejscowego, które 
niejednokrotnie są niezgodne z ustawami. Obecnie kolegia 
przy rozstrzyganiu sprawy nie mogą jednak badać zgod-
ności norm wynikających z aktów prawa miejscowego 
z normami ustawowymi15. Oznacza to, że w praktyce SKO 
niejednokrotnie rozstrzygają sprawy w oparciu o wadliwe 
akty prawa miejscowego, którymi są związane. Dopiero 
wniesienie przez stronę skargi do wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego uruchamia możliwość stwierdzenia nie-

                                                            
14 B. Banaszak, Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoław-
czych …, s. 18. 
15 A. Korzeniowska, Postępowanie przed samorządowym kolegium odwo-
ławczym, Kraków 2002, s. 319. 
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ważności wadliwej decyzji, gdyż sądy administracyjne nie 
są związane podustawowymi aktami normatywnymi16. 
Zdarza się jednak, że strona nie ma pojęcia o wadliwości 
aktu, na podstawie którego została wydana decyzja w jej 
sprawie i nie wnosi skargi do WSA. Niezgodność aktu pra-
wa miejscowego z ustawą często dostrzegają jednak składy 
orzekające SKO, które nie mają jednak kompetencji do 
podważenia tego aktu. Dlatego też, w mojej opinii, celowe 
byłoby wyposażenie samorządowych kolegiów odwo-
ławczych w możliwość zaskarżania aktów prawa miejsco-
wego do sądu administracyjnego. Można by zastanowić się 
także nad przywróceniem możliwości kierowania pytań 
prawnych przez SKO do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego czy Trybunału Konstytucyjnego.  

                                                            
16 R. Mazur, Zasada niezawisłości członków składu orzekającego samo-
rządowego kolegium odwoławczego [w:], Samorządowe kolegia odwoła-
wcze w systemie administracji publicznej, red. R. Bucholski, J. Jaśkie-
wicz, A. Mikos – Sitek, Warszawa 2016, s. 40 i nast. 
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Zakończenie 
 
 
 
Reaktywacja samorządu terytorialnego oraz przydzi-

elenie mu dwóch kategorii zadań – własnych i zleconych 
– zrodziła dylemat, w jaki sposób zagwarantować stronie 
możliwość odwołania się od decyzji wydanych przez orga-
ny jednostek samorządu terytorialnego. Ostatecznie zde-
cydowano się powołać do życia organ – kolegium odwoła-
wcze przy sejmiku samorządowym, będącym całkowitym 
novum w systemie prawa polskiego. Na przestrzeni lat 
dokonano licznych zmian kształtujących strukturę tego or-
ganu. Niewątpliwie za najważniejszą należy uznać uchwa-
lenie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych 
w 1994 roku, na mocy której powstał zupełnie nowy, nie-
zależny organ – samorządowe kolegium odwoławcze. Tak-
że reforma ustrojowa państwa wywarła znaczny wpływ na 
funkcjonowanie tej instytucji. Przede wszystkim właści-
wość SKO została rozciągnięta także na powiaty i wojewó-
dztwa. Kolejne nowelizacje ustaw wyposażyły kolegia 
w nowe kompetencje, aż do ukształtowania ich w obecnej 
formie. 

Kolejne zmiany w polskim prawie ostatecznie ure-
gulowały status samorządowych kolegiów odwoławczych. 
Ustawodawca wyposażył te organy w cechy upodabniające 
je zarówno do organów samorządu terytorialnego jak i or-
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ganów administracji rządowej. Ponadto, możemy je za-
kwalifikować do organów quasi-sądowych. Kolegia są po-
wiązane z administracją rządową, załatwiają sprawy właści-
we dla organów jednostek samorządu terytorialnego i orze-
kają w sztywnych trzyosobowych składach. Jak każda in-
stytucja, SKO posiadają swoją strukturę i organy wewnę-
trzne – prezesa i zgromadzenie ogólne tworzone przez 
wszystkich członków etatowych i pozaetatowych. Współ-
cześnie kolegia borykają się z problemami, przez które 
kwestionowana jest zasadność ich istnienia w obecnym 
kształcie.  

Dyskusja na temat reformy samorządowych kole-
giów odwoławczych powraca co kilka lat. Także obecnie, 
wiele mówi się o potrzebie przeprowadzenia zmian w fun-
kcjonowaniu tego organu. Najpopularniejsze są dwie 
koncepcje: likwidacji SKO oraz dostosowania ich liczby 
do obecnego podziału terytorialnego. Propozycje te mają 
zarówno swoje wady jak i zalety. W moim przekonaniu 
jednak, nie jest potrzebna aż tak daleko idąca reforma tego 
organu. Nie można oceniać SKO tylko poprzez pryzmat 
problemów z jakimi się borykają. Należy też pamiętać 
o osiągnięciach tej instytucji i roli jaką odgrywa względem 
stron postępowania jako niezależny organ II instancji. 
W celu usprawnienia ich funkcjonowania wystarczy wpro-
wadzić mniej radykalne zmiany, np. dostosować liczeb-
ność kadry do stopnia obciążenia kolegiów, częściowo 
ujednolicić status członków etatowych i nieetatowych. 

Zakończenie 

53 

Moim zdaniem, dobrym pomysłem jest również wyposa-
żenie kolegiów w kompetencje do zaskarżania aktów pra-
wa miejscowego do sądu administracyjnego. Takie zmia-
ny, nie doprowadziłyby do całkowitej zmiany tego organu, 
ale przyczyniły się do usprawnienia jego pracy, a w efekcie 
do skrócenia postępowania administracyjnego. 

 



Zakończenie 

52 

ganów administracji rządowej. Ponadto, możemy je za-
kwalifikować do organów quasi-sądowych. Kolegia są po-
wiązane z administracją rządową, załatwiają sprawy właści-
we dla organów jednostek samorządu terytorialnego i orze-
kają w sztywnych trzyosobowych składach. Jak każda in-
stytucja, SKO posiadają swoją strukturę i organy wewnę-
trzne – prezesa i zgromadzenie ogólne tworzone przez 
wszystkich członków etatowych i pozaetatowych. Współ-
cześnie kolegia borykają się z problemami, przez które 
kwestionowana jest zasadność ich istnienia w obecnym 
kształcie.  

Dyskusja na temat reformy samorządowych kole-
giów odwoławczych powraca co kilka lat. Także obecnie, 
wiele mówi się o potrzebie przeprowadzenia zmian w fun-
kcjonowaniu tego organu. Najpopularniejsze są dwie 
koncepcje: likwidacji SKO oraz dostosowania ich liczby 
do obecnego podziału terytorialnego. Propozycje te mają 
zarówno swoje wady jak i zalety. W moim przekonaniu 
jednak, nie jest potrzebna aż tak daleko idąca reforma tego 
organu. Nie można oceniać SKO tylko poprzez pryzmat 
problemów z jakimi się borykają. Należy też pamiętać 
o osiągnięciach tej instytucji i roli jaką odgrywa względem 
stron postępowania jako niezależny organ II instancji. 
W celu usprawnienia ich funkcjonowania wystarczy wpro-
wadzić mniej radykalne zmiany, np. dostosować liczeb-
ność kadry do stopnia obciążenia kolegiów, częściowo 
ujednolicić status członków etatowych i nieetatowych. 

Zakończenie 

53 

Moim zdaniem, dobrym pomysłem jest również wyposa-
żenie kolegiów w kompetencje do zaskarżania aktów pra-
wa miejscowego do sądu administracyjnego. Takie zmia-
ny, nie doprowadziłyby do całkowitej zmiany tego organu, 
ale przyczyniły się do usprawnienia jego pracy, a w efekcie 
do skrócenia postępowania administracyjnego. 

 



55 

Bibliografia 
 
 
 

Wykaz literatury 

Banaszak Bogusław, Propozycje reformy samorządowych ko-
legiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konsty-
tucji RP, [w:], Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie 
administracji publicznej, red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, 
A. Mikos – Sitek, Warszawa 2016. 

Borkowski Janusz, Samorządowe kolegia odwoławcze jako 
gwarant prawa do dobrej administracji, „Casus” 2012, 
nr 63.  

Chróścielewski Wojciech, Samorządowe kolegia odwoław-
cze - dwudziestolecie funkcjonowania a nieuchronna po-
trzeba zmian, [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze - prze-
szłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kraków 2011. 

Kaczorkiewicz Dorota, Status zawodowy etatowego członka 
samorządowego kolegium odwoławczego [w:] R. Bucholski 
Rafał, J. Jaśkiewicz, A. Mikos – Sitek, Samorządowe kolegia 
odwoławcze w systemie administracji publicznej, Warszawa 
2016. 

Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne, 
Warszawa 2008. 



55 

Bibliografia 
 
 
 

Wykaz literatury 

Banaszak Bogusław, Propozycje reformy samorządowych ko-
legiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konsty-
tucji RP, [w:], Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie 
administracji publicznej, red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, 
A. Mikos – Sitek, Warszawa 2016. 

Borkowski Janusz, Samorządowe kolegia odwoławcze jako 
gwarant prawa do dobrej administracji, „Casus” 2012, 
nr 63.  

Chróścielewski Wojciech, Samorządowe kolegia odwoław-
cze - dwudziestolecie funkcjonowania a nieuchronna po-
trzeba zmian, [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze - prze-
szłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kraków 2011. 

Kaczorkiewicz Dorota, Status zawodowy etatowego członka 
samorządowego kolegium odwoławczego [w:] R. Bucholski 
Rafał, J. Jaśkiewicz, A. Mikos – Sitek, Samorządowe kolegia 
odwoławcze w systemie administracji publicznej, Warszawa 
2016. 

Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne, 
Warszawa 2008. 



Bibliografia 

56 

Kijowski Dariusz, Przyszłość Samorządowych Kolegiów Od-
woławczych, „Casus” 2015, nr 75.  

Korzeniowska Agnieszka, Postępowanie przed samorządo-
wym kolegium odwoławczym, Kraków 2002. 

Kotulski Mariusz, Samorządowe kolegia odwoławcze (wybrane 
uwagi na tle ustawy o samorządowych kolegiach odwoław-
czych), „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 6.  

Mazur Remigiusz, Zasada niezawisłości członków składu 
orzekającego samorządowego kolegium odwoławczego, 
[w:] Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie admini-
stracji publicznej, red. R. Bucholski Rafał, J. Jaśkiewicz, 
A. Mikos – Sitek, Warszawa 2016. 

Pęksa Władysław, Historia pewnej instytucji – jak przebie-
gał proces ewolucji zadań i funkcji samorządowych kolegiów 
odwoławczych w świetle ustawodawstwa regulującego ich sta-
tus, [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom 
1, ustrój samorządu terytorialnego, red. B. M. Ćwiertniak, 
Sosnowiec 2015.  

Skibiński Andrzej, Pozycja ustrojowa, charakter kompetencji 
oraz właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych, Su-
lechów-Zielona Góra 2010. 

Bibliografia 

57 

Skibiński Andrzej, Samorządowe kolegia odwoławcze a kon-
stytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania admini-
stracyjnego, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samo-
rządu terytorialnego, red. J. P. Tarno, Zielona Góra 2005.  

Taras Wojciech, Samorządowe kolegia odwoławcze – zagad-
nienia ustrojowe, [w:] Państwo, ustrój, samorząd teryto-
rialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997. 

Tarno Jan Paweł, SKO jako szczególne organy administracji 
publicznej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 1-2. 

Woś Tadeusz, Knysiak-Molczyk Hanna, Golęba Anna, 
Kamiński Marcin, Kiełkowski Tadeusz (red.) Postępowa-
nie administracyjne, Warszawa 2015. 

Zimmermann Jan, Jurysdykcyjna ranga samorządowych ko-
legiów odwoławczych, „Ruch prawny, ekonomiczny i socjo-
logiczny” 2015, z. 3.  

Zimmermann Jan, Prawo administracyjne, Warszawa 
2014. 

Zimmermann Jan, Samorządowe kolegia odwoławcze – 
przeszłość i przyszłość – przyczynek do dyskusji, [w:] Samo-
rządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość, 
red. K. Sieniawska, Kraków 2011. 

 



Bibliografia 

56 

Kijowski Dariusz, Przyszłość Samorządowych Kolegiów Od-
woławczych, „Casus” 2015, nr 75.  

Korzeniowska Agnieszka, Postępowanie przed samorządo-
wym kolegium odwoławczym, Kraków 2002. 

Kotulski Mariusz, Samorządowe kolegia odwoławcze (wybrane 
uwagi na tle ustawy o samorządowych kolegiach odwoław-
czych), „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 6.  

Mazur Remigiusz, Zasada niezawisłości członków składu 
orzekającego samorządowego kolegium odwoławczego, 
[w:] Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie admini-
stracji publicznej, red. R. Bucholski Rafał, J. Jaśkiewicz, 
A. Mikos – Sitek, Warszawa 2016. 

Pęksa Władysław, Historia pewnej instytucji – jak przebie-
gał proces ewolucji zadań i funkcji samorządowych kolegiów 
odwoławczych w świetle ustawodawstwa regulującego ich sta-
tus, [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom 
1, ustrój samorządu terytorialnego, red. B. M. Ćwiertniak, 
Sosnowiec 2015.  

Skibiński Andrzej, Pozycja ustrojowa, charakter kompetencji 
oraz właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych, Su-
lechów-Zielona Góra 2010. 

Bibliografia 

57 

Skibiński Andrzej, Samorządowe kolegia odwoławcze a kon-
stytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania admini-
stracyjnego, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samo-
rządu terytorialnego, red. J. P. Tarno, Zielona Góra 2005.  

Taras Wojciech, Samorządowe kolegia odwoławcze – zagad-
nienia ustrojowe, [w:] Państwo, ustrój, samorząd teryto-
rialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997. 

Tarno Jan Paweł, SKO jako szczególne organy administracji 
publicznej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 1-2. 

Woś Tadeusz, Knysiak-Molczyk Hanna, Golęba Anna, 
Kamiński Marcin, Kiełkowski Tadeusz (red.) Postępowa-
nie administracyjne, Warszawa 2015. 

Zimmermann Jan, Jurysdykcyjna ranga samorządowych ko-
legiów odwoławczych, „Ruch prawny, ekonomiczny i socjo-
logiczny” 2015, z. 3.  

Zimmermann Jan, Prawo administracyjne, Warszawa 
2014. 

Zimmermann Jan, Samorządowe kolegia odwoławcze – 
przeszłość i przyszłość – przyczynek do dyskusji, [w:] Samo-
rządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość, 
red. K. Sieniawska, Kraków 2011. 

 



Bibliografia 

58 

Wykaz aktów prawnych 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 [w stanie prawnym z dnia 
8 marca 1990 r.]. 

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 
kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 
[w stanie prawnym z dnia 12 października 1994r.]. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926. 

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o sa-
morządowych kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1998 nr 162 
poz. 1124.  

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 
kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 
[w obecnym stanie prawnym]. 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini-
stracji rządowej w województwie, Dz.U. 2009 nr 31 poz. 
206. 

Bibliografia 

59 

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r., 
Dz.U. 2017 poz. 108. 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168.  

Wykaz orzeczeń 

Wyrok TK z dnia 28 IV 1999 r., sygn. akt: K 3/99. 

Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1996 r., sygn. akt: SA/Ka 
1994/95. 

Wykaz źródeł internetowych 

https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,382992,informac 
ja-za-okres-od-dnia-1-stycznia-do-31-grudnia-2004-r.ht 
ml#page=2 (dostęp: 25.11.2018).  

https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,1438223,informa 
cja-za-okres-od-1-stycznia-do-31-grudnia-2017-r.html 
(dostęp: 25.11.2018).  

http://www.bip.warszawa.sko.gov.pl/?cid=317 (dostęp: 
18.04.2018). 

http://www.bip.sko-lomza.pl/index.php?wiad=350 (do-
stęp: 18.04.2018). 



Bibliografia 

58 

Wykaz aktów prawnych 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 [w stanie prawnym z dnia 
8 marca 1990 r.]. 

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 
kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 
[w stanie prawnym z dnia 12 października 1994r.]. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926. 

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o sa-
morządowych kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1998 nr 162 
poz. 1124.  

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 
kolegiach odwoławczych, Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 
[w obecnym stanie prawnym]. 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini-
stracji rządowej w województwie, Dz.U. 2009 nr 31 poz. 
206. 

Bibliografia 

59 

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r., 
Dz.U. 2017 poz. 108. 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168.  

Wykaz orzeczeń 

Wyrok TK z dnia 28 IV 1999 r., sygn. akt: K 3/99. 

Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1996 r., sygn. akt: SA/Ka 
1994/95. 

Wykaz źródeł internetowych 

https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,382992,informac 
ja-za-okres-od-dnia-1-stycznia-do-31-grudnia-2004-r.ht 
ml#page=2 (dostęp: 25.11.2018).  

https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,1438223,informa 
cja-za-okres-od-1-stycznia-do-31-grudnia-2017-r.html 
(dostęp: 25.11.2018).  

http://www.bip.warszawa.sko.gov.pl/?cid=317 (dostęp: 
18.04.2018). 

http://www.bip.sko-lomza.pl/index.php?wiad=350 (do-
stęp: 18.04.2018). 



Bibliografia 

60 

https://www.kolegium-odwolawcze.katowice.finn.pl/res/ 
serwisy/pliki/18109447?version=1.0 (dostęp: 25.11. 
2018). 

https://www.sko.gdansk.pl/plik,591,sprawozdanie-2017-
rok-pdf.pdf (dostęp: 25.11.2018). 

http://www.kolegium-odwolawcze.bb.finn.pl/res/serwi 
sy/pliki/14990241?version=1.0 (dostęp: 25.11.2018). 

http://bip.sko-lomza.pl/zalaczniki/art/170328123426. 
pdf (dostęp: 25.11.2018). 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/903341,jerzy-ste 
pien-samorzadowe-kolegia-odwolawcze-sa-przezytkiem. 
html (dostęp: 30.10. 2018). 

http://www.rp.pl/artykul/1144605-T--Podlejski--Wyso 
kosc-zarobkow-powinna-zalezec-od-liczby-spraw.html# 
ap-4 (dostęp: 07.05.2017). 



K
er

u
n

k
i r

efo
r

m
y sa

m
o

r
ząd

o
w

yc
h

 k
o

leg
ió

w
 o

d
w

o
ław

c
zyc

h
 w

 k
o

n
tek

śc
ie ic

h
 d

o
t
yc

h
c

a
szo

w
eg

o
 fu

n
k

c
jo

n
o

w
an

ia      M
ar

ia Lig
ęza




