


 

Przyszłość postępowania administracyjnego – 
refleksja w dwa lata po uchwaleniu 

noweli kwietniowej KPA 

Pod redakcją naukową Hanny Knysiak-Sudyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

Redakcja naukowa: 

Prof. Dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka 

Recenzja: 

Prof. Dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka 

Dr hab. Marcin Kamiński, Prof. UJ 

 

Korekta Redaktorska: 

Karol łukomiak 

Diana Łukomiak 

Ewa Budzyńska 

Skład I projekt okładki: 

Karol Łukomiak 

 

© copyright by author & ArchaeGraph 

ISBN: 978-83-66035-51-5 (książka) 
ISBN: 978-83-66035-52-2 (ebook) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wersja elektroniczna książki dostępna na stronie wydawcy: 
www.archaegraph.pl 

 
 

ArchaeGraph 
Wydawnictwo Naukowe 

Łódź 2019 

Spis treści 

 

Wstęp 7 

Kacper Rożek 
Wybrane zasady ogólne k.p.a. –  refleksja nad ich nowelizacją 11 

Łukasz Kałaczyński 
Znaczenie zasad przyjaznej interpretacji 
w postępowaniu administracyjnym 29 

Magdalena Sroka 
Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania 
do władzy publicznej oraz zasada uzasadnionych oczekiwań 
w Kodeksie postępowania administracyjnego po jego nowelizacji. 
Istota, cel - wybrane zagadnienia teoretyczno-praktyczne 43 

Dominika Skoczylas 
Ponaglenie – remedium na bezczynność organów 
i przewlekłość postępowania administracyjnego? 63 

Oliwia Skoczylas 
Instytucja mediacji w świetle zasady 
polubownego rozstrzygania kwestii spornych 79 

Michał Warzycki 
„Charakter sprawy” jako przesłanka przeprowadzenia mediacji 
w postępowaniu administracyjnym 93 

Jakub Jasiński 
Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym 
na gruncie znowelizowanych przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego 105 

Maria Ligęza 
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej 
- analiza i próba oceny 127 

 



 

Redakcja naukowa: 

Prof. Dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka 

Recenzja: 

Prof. Dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka 

Dr hab. Marcin Kamiński, Prof. UJ 

 

Korekta Redaktorska: 

Karol łukomiak 

Diana Łukomiak 

Ewa Budzyńska 

Skład I projekt okładki: 

Karol Łukomiak 

 

© copyright by author & ArchaeGraph 

ISBN: 978-83-66035-51-5 (książka) 
ISBN: 978-83-66035-52-2 (ebook) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wersja elektroniczna książki dostępna na stronie wydawcy: 
www.archaegraph.pl 

 
 

ArchaeGraph 
Wydawnictwo Naukowe 

Łódź 2019 

Spis treści 

 

Wstęp 7 

Kacper Rożek 
Wybrane zasady ogólne k.p.a. –  refleksja nad ich nowelizacją 11 

Łukasz Kałaczyński 
Znaczenie zasad przyjaznej interpretacji 
w postępowaniu administracyjnym 29 

Magdalena Sroka 
Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania 
do władzy publicznej oraz zasada uzasadnionych oczekiwań 
w Kodeksie postępowania administracyjnego po jego nowelizacji. 
Istota, cel - wybrane zagadnienia teoretyczno-praktyczne 43 

Dominika Skoczylas 
Ponaglenie – remedium na bezczynność organów 
i przewlekłość postępowania administracyjnego? 63 

Oliwia Skoczylas 
Instytucja mediacji w świetle zasady 
polubownego rozstrzygania kwestii spornych 79 

Michał Warzycki 
„Charakter sprawy” jako przesłanka przeprowadzenia mediacji 
w postępowaniu administracyjnym 93 

Jakub Jasiński 
Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym 
na gruncie znowelizowanych przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego 105 

Maria Ligęza 
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej 
- analiza i próba oceny 127 

 



Alicja Batko 
Postępowanie uproszczone jako środek służący 
realizacji zasady szybkości postępowania administracyjnego 
- aktualny stan prawny oraz postulaty de lege ferenda 143 

Agnieszka Targońska 
Funkcje sankcji administracyjnych. 
Zagadnienia związane z efektywnością ich stosowania 157 

Marcin Łukasz Kamiński 
Przedawnienie administracyjnych kar pieniężnych 
na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego 
a przepisy szczegółowe - potrzeba ujednolicenia? 171 

Szymon Janota 
RODO w kontekście współpracy administracyjnej 
z działu VIIIa k.p.a. 189 

Biogramy 201 

 

7 

Wstęp 
 
 
 

Niniejsze opracowanie stanowi dorobek Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej pt. „Przyszłość postępowania administracyjnego – refleksja w dwa lata po 
uchwaleniu noweli kwietniowej KPA”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Ad-
ministratywistów TBSP UJ, która odbyła się w Krakowie w dniu 5 kwietnia 
2019 r. 

Dyskusja o potrzebie gruntownej nowelizacji ustawy z 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego1 lub nawet zastąpienia jej 
innym aktem ustawowym2 toczy się od wielu lat, przygasając bądź przybierając 
na sile3. Oceny kodeksowej regulacji postępowania administracyjnego bywają 
bardzo skrajne – od entuzjastycznych do niezwykle krytycznych. Niewątpliwie 
Kodeks postępowania administracyjnego był tworzony w zupełnie odmien-
nych od obecnych uwarunkowaniach politycznych, społecznych i ekonomicz-
nych, co może przemawiać za potrzebą czy też wręcz koniecznością jego nowe-
lizacji. Daleka jednak jestem od umniejszania roli Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, który został przez doktrynę oceniony jako akt prawny stano-
wiący „niewątpliwe wybitne osiągnięcie polskiej myśli prawniczej”4, „dzieło 

                                                           
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2096 ze zm. t.j.). 
2 Por. np. Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Ad-
ministracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r., red. Z. Niewiadomski i Z. Cieślak, 
Warszawa 2003, E. Ochendowski, Kodeks procedury prawnej w administracji czy Kodeks postępo-
wania administracyjnego? w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004, 
s. 183-191, J. Jendrośka, Potrzeba nowego modelu procedury prawnej w administracji, „Państwo 
i Prawo” 2003, z. 3, s. 30.  
3 Szczególnie przybrała ona na sile wobec upływu 50-letniego okresu obowiązywania k.p.a. (co 
znalazło wyraz m.in. w publikacji Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., 
red. J. Niczyporuka, Lublin 2010) oraz w ostatnim czasie, wobec wprowadzenia istotnych zmian 
w k.p.a. ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. poz. 935). 
4 E. Ochendowski, Geneza, wejście w życie i nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, 
[w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A. …, s. 580, por. też W. Da-
widowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1961, s. 17. 
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dojrzałej rozwagi politycznej i wysokiej kultury prawniczej”5. J. Borkowski 
określił Kodeks mianem doniosłego aktu prawnego, będącego „wzorem dobrej 
roboty prawniczej”6. J.P. Tarno natomiast stwierdził, że „Kodeks postępowa-
nia administracyjnego jest aktem normatywnym, który odegrał podstawową 
rolę w dochodzeniu Polski do uzyskania statusu demokratycznego państwa 
prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”, gdyż „był 
to akt normatywny nowoczesny i precyzyjnie skonstruowany, pragmatyczny 
i pozbawiony właściwie odniesień natury politycznej” i z tych przyczyn „ode-
grał niewątpliwie niebagatelną rolę w procesie demokratyzacji życia publicz-
nego w Polsce”7. Nie sposób – w mojej ocenie - nie podzielić powyższych po-
glądów.  

Trzeba również mocno podkreślić fundamentalną rolę Kodeksu postępo-
wania administracyjnego w procesie realizacji w postępowaniu administracyj-
nym zasady audi et altera partem, która „wyznacza w prawie administracyjnym 
pewną formę kontroli, uprzedniej i następczej, czynności prawnych organu ad-
ministracyjnego, formę, w której jednostka, której czynność taka dotyczy, ma 
prawnie zagwarantowany udział”8. Kodeks postępowania administracyjnego 
był i jest nadal zbiorem instytucji procesowych stanowiących podstawowe gwa-
rancje ochrony praw jednostki w jej stosunkach z administracją.  

Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, że rozwiązania proceduralne, 
które musiały być wystarczające w chwili tworzenia k.p.a. z uwagi na ustrój 
polityczny i ekonomiczny, mogą już nie przystawać do obecnych realiów. Na-
leżało zatem rozważyć potrzebę ich zmiany, w celu zapewnienia stronie realnej 
możliwości uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym służącym nie 
tylko realizacji interesu społecznego, ale i ochronie słusznego interesu strony9.  

                                                           
5 F. Longchamps, za: Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
1999, s. 23. 
6 J. Borkowski, Postępowanie administracyjne (zarys systemu), Warszawa 1976, s. 19. 
7 J. P. Tarno, Psucie Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania ad-
ministracyjnego na 50-lecie K.P.A. …, s. 847. 
8 M. Zimmermann, Zasada „audi et alteram partem” w polskim prawie administracyjnym, Referat 
na I Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Barcelonie, wrzesień 1957, materiały nie-
publikowane.  
9 Por. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 
2004, s. 312-313. 
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Nadto trzeba zwrócić uwagę na to, że liczne nowelizacje Kodeksu spowo-
dowały „wzrost kazuistyki regulacji kodeksowej oraz stopnia formalizmu pro-
cesowego czynności podejmowanych w ramach postępowania administracyj-
nego i jego kosztów, będących – jak wiadomo – czynnikami sprzyjającymi zja-
wiskom mitręgi biurokratycznej, przewlekłości w załatwianiu spraw oraz swoi-
ście pojmowanego „legalizmu urzędniczego” (w tym ukrywania się za parawa-
nem procedury, stosowanej często bez zastanowienia się nad celem i skutkami 
podejmowanych działań)”10. Należy podkreślić, że obecnie administracja musi 
uporać się z wyzwaniem załatwiania coraz większej ilości spraw. Największą 
słabość regulacji o dużym poziomie formalizmu – a za taką niewątpliwie należy 
uznać Kodeks postępowania administracyjnego – stanowi czas trwania postę-
powania. Prawdziwym wyzwaniem dla organów administracji staje się realiza-
cja – wynikającej z art. 12 k.p.a. – zasady szybkości i prostoty postępowania.  

Z uwagi na wyżej wskazane przyczyny w mojej ocenie potrzeba głębokiej 
nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego była uzasadniona. Usta-
wodawca podjął próbę wprowadzenia kompleksowych zmian w ustawie z dnia 
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz niektórych innych ustaw11. W uzasadnieniu projektu powyższej 
ustawy nowelizującej wskazano, że „Celem niniejszego projektu jest (…) wpro-
wadzenie rozwiązań, które: 

a) pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich 
trwania m.in. dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szer-
szym zakresie o realizacji ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania 
sprawy w procedurze administracyjnej,  

b) zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła za-
pobiec przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a dodatkowo – 
wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd administra-
cyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej, 

c) przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywa-
teli przez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na 

                                                           
10 Z. Kmieciak, [w:] Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa 
o postępowaniu administracyjnym, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017, s. 12. 
11 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw … . 
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wadzenie rozwiązań, które: 
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wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd administra-
cyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej, 

c) przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywa-
teli przez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na 

                                                           
10 Z. Kmieciak, [w:] Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa 
o postępowaniu administracyjnym, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017, s. 12. 
11 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw … . 
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efektywniejszą realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy 
publicznej (m.in. zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wąt-
pliwości faktycznych na korzyść strony) oraz na wykorzystanie metod po-
lubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).  

Ponadto (…) projekt zmierza do zapewnienia adekwatności administracyj-
nych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa”12.  

Wobec upływu dwóch lat od dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji 
Kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się, że pora na podjęcie 
próby dokonania oceny, czy powyższe cele udało się zrealizować. Na szcze-
gólną uwagę zasługują przy tym nowe instytucje, których wprowadzenie do 
regulacji kodeksowej od początku wywoływało duże emocje – w szczególności 
mediacja, postępowanie uproszczone oraz regulacje w zakresie sankcji admini-
stracyjnych. W niniejszym opracowaniu Autorzy podjęli próbę dokonania 
oceny funkcjonowania nowych rozwiązań, przy czym ocena ta nie jest jedno-
znaczna, a to sprawia, że dyskusji nad modelem postępowania administracyj-
nego oraz kształtem Kodeksu postępowania administracyjnego z pewnością 
nie można uznać za zakończoną.  

 
 

     prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka 

                                                           
12 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 1183. 
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Wstęp 

Dokładnie w połowie roku 2017 weszła w życie nowelizacja Kodeksu 
postępowania administracyjnego1, wprowadzająca doń szereg nowych, zaska-
kujących – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie – regulacji prawnych, które 
w zamiarze ustawodawcy miały dostosować archaiczny, bowiem liczący 
bagatela już niemal sześćdziesiąt lat kodeks2, do dokonujących się zmian 
w podejściu do administracji publicznej oraz standardów europejskich. Samą 
ideę reformy kodeksu należało – i nadal wypada – oceniać pozytywnie. 
Rzeczywiście, podejście obywateli do administracji publicznej (szerzej pań-
stwa) zmienia się i doznaje swoistej europeizacji, czy też globalizacji. Wyraża 
się ono w tym, że obywatel nie pozostaje już dłużej bierny i bezmocny w sto-
sunku do władczej, wyposażonej w środki przymusu administracji. Staje się on 
coraz bardziej świadomy swoich publicznych praw podmiotowych, jak również 
wyraża uzasadnione oczekiwania względem państwa, a co chyba najważniejsze, 
staje się nader roszczeniowy. Jako naturalną konsekwencję powyższego można 
uznać utrzymującą się na wysokim poziomie zaskarżalność w szczególności 
decyzji organów drugiej instancji do wojewódzkich sądów administracyjnych3. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) (dalej jako: „nowelizacja” bądź „ustawa 
zmie-niająca”). 
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 60), (dalej jako: „kodeks” lub „k.p.a.”).  
3 Wszak w 2017 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 72 426 skarg, co układa 
się na mniej więcej tym samym poziomie w porównaniu do lat wcześniejszych. W 2016 r. wpływ 
ten układał się na poziomie 76 692 skargi, zaś w 2015 r. sądy administracyjne miały do 
rozpoznania ok. 77 tysięcy skarg. Zob. Naczelny Sąd Administracyjny, Informacja o działalności 
sądów administracyjnych w 2016 roku, Warszawa 2017; Naczelny Sąd Administracyjny, 
Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku, Warszawa 2018.   
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Reakcją ustawodawcy na powyższe przemiany w społeczeństwie winno być 
jednak raczej albo zrekonstruowanie kodeksu postępowania administracyjnego 
na nowo z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku, albo taka zmiana usta-
wy, która wyeliminuje niejasności, zrezygnuje z pojęć nieostrych tam gdzie nie 
są one zupełnie potrzebne i wprowadzi - w sposób logiczny i systematyczny - 
nowe instytucje, które dotrzymywałyby tempa regulacjom europejskim. Usta-
wodawca jednak, jak podaje Jan Zimmermann, wprowadza zmiany punktowe, 
czasami niestety zdumiewające, które nie mogą zostać uznane jako sensowna 
całość4. Takie też odczucie towarzyszy analizie kilku znowelizowanych zasad 
ogólnych kodeksu, które zostały przewidziane pierwotnie w przepisach 
z artykułów 6-16. Należy uznać, że zasady pełnią istotną rolę w wykładni 
przepisów prawa materialnego, jak również ustalają generalne obowiązki 
organów administracji publicznej w procesie stosowania prawa i pozostałej 
działalności, gwarantując tym samym – poprzez odbicie – uprawnienia po stro-
nie jednostek (tzw. prawa refleksowe)5. Dlatego też ingerencja ustawodawcy 
w ich brzmienie, czy też dodawanie nowych jednostek redakcyjnych, 
tworzących, w myśl powyższego, nowe obowiązki i uprawnienia, powinno być 
szczególnie przemyślane. Kodeksowe zasady ogólne stanowią przecież trzon 
wyodrębnionej (póki co przez doktrynę) części ogólnej prawa admini-
stracyjnego6. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, znowelizowane zasady 
wyznaczają obowiązki organów w zakresie respektowania uprawnień jednostki, 
w celu ich ochrony przed nadmiernym, nieuprawnionym czy nieefektywnym 
działaniem organów7. Motyw ten niewątpliwie stanowi dobrą stronę nowe-
lizacji, jednakże jej wynik w omawianym zakresie pozostawia szereg wątpli-
wości. Pytanie zatem, czy zasady z art. 7a, art. 8 § 2, art. 8a, art. 13, art. 15 
i art. 16 § 3 k.p.a. – a więc m.in. zasada in dubio pro libertate, zasady 
bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności 
prawa, czy też zasada dwuinstancyjności – w nowym brzmieniu okazały się 
tylko „dobrymi chęciami ustawodawcy”, czy też rewolucyjnym i owocnym 
pomysłem, należy rozstrzygnąć w oparciu o dotychczasowy dorobek doktryny, 

                                                           
4 J. Zimmermann, Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo 
i Prawo” 2017, nr 8, s. 5.  
5 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 171.  
6 Ibidem.  
7 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw, Druk nr 1183.  
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ocenę tych zasad z punktu widzenia ich redakcji i związanych z nią problemów 
interpretacyjnych, jak również ze sposobu ich stosowania widocznego chociaż-
by w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z przyczyn obiektywnych, 
w artykule zostaną przeanalizowane tylko wybrane zasady ogólne.  

Problematyka znowelizowanych zasad ogólnych 

W pierwszej kolejności przeanalizować należy tzw. zasadę przyjaznej 
interpretacji przepisów, która została wyrażona w art. 7a k.p.a. Zgodnie 
z brzmieniem kodeksowym:  

Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę 
obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie 
pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są roz-
strzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy 
stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bez-
pośredni wpływ8.  

Już tylko pobieżna lektura powyższej zasady wymusza ostrożne i zdy-
stansowane podejście do jej wykładni. Nota bene, już sama konieczność 
„wykładania” zasady ogólnej, która to per se winna służyć czynnościom inter-
pretacyjnym działań organów administracji publicznej, budzi wątpliwości, co 
do prawidłowości jej wprowadzenia do kodeksu. Uwagę zwrócić należy przede 
wszystkim na stosunkowo wąski zakres zastosowania tego przepisu. Sformu-
łowanie „nałożenie obowiązku” oraz „ograniczenie lub odebranie stronie 
uprawnienia” odrzuca a contrario sprawy administracyjne dotyczące interesu 
prawnego lub obowiązku strony postępowania, nie biorących za przedmiot 
„nakładanie”, czy „odbieranie” czegokolwiek9. Zatem, w przypadkach, kiedy 
strona domaga się zniesienia jakiegoś obowiązku albo wnioskuje o przyznanie 
jej szczególnego prawa, zasada ta nie znajdzie swojego zastosowania10. Dziwi 
zatem, że skoro projektodawca w omawianej nowelizacji uzasadniał wprowa-
dzenie tego przepisu koniecznością zwiększenia zaufania obywatela do państwa 

                                                           
8 Art. 7a., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
9 A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art.7(a) Kodeksu postępowania administracyjnego, 
[w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2018.  
10 Ibidem.  
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dzenie tego przepisu koniecznością zwiększenia zaufania obywatela do państwa 

                                                           
8 Art. 7a., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
9 A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art.7(a) Kodeksu postępowania administracyjnego, 
[w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2018.  
10 Ibidem.  
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poprzez zmniejszanie ryzyka obciążenia strony skutkami niejasności prze-
pisów11, to jednocześnie ograniczył jego stosowanie do pewnej grupy spraw, 
które stoją w oczywistej dysproporcji ze sprawami wnioskowymi, gdzie strona 
czegoś „żąda” od administracji publicznej, a nie „znosi” skutki postępowań 
wszczynanych najczęściej z urzędu.  

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na sformułowanie „wąt-
pliwości, co do treści normy prawnej”. Z praktyki stosowania prawa admini-
stracyjnego wynika przecież, że ewentualne wątpliwości powstają na gruncie 
rozumienia przepisu, jako całości, a nie wyodrębnionej z niego normy prawnej. 
Zdaje się, idąc za Andrzejem Wróblem, że ustawodawcy chodziło raczej 
o wyjaśnianie właśnie tych niejasności, które są związane ze stosowaniem prze-
pisu12. Przyjęcie innego poglądu na zamierzenie ustawodawcy będzie prowa-
dziło do wniosku, że przepis z art. 7a k.p.a. jest zwyczajnie pusty.  

Co również istotne i zarazem odwołujące się do wywołanego już wąskiego 
zakresu zastosowania omawianej zasady, ustawodawca po raz kolejny ogranicza 
jej praktyczne użycie, wyłączając sytuacje, w których sprzeciwiają się jemu 
sporne interesy stron postępowania albo interesy osób trzecich, na których wy-
nik postępowania ma bezpośredni wpływ. Jednakże na tym problematyka tego 
przepisu się nie kończy. Należy przypomnieć, że z zasady na gruncie postę-
powania administracyjnego jurysdykcyjnego nie toczy się żaden spór, w szcze-
gólności tzw. „spór o prawo”. Takie nazewnictwo jest bardziej tożsame z pry-
watnoprawnym porządkiem, aniżeli publicznoprawnym. Można jednak 
stwierdzić, że sytuacje mające za przedmiot pewien „spór” ograniczają się 
(znów) do tych przewidzianych przez prawo materialne, w których można 
jednocześnie zawrzeć ugodę przed organem administracji publicznej. Chodzi 
więc o sytuacje, w których rozstrzygnięcie sprawy w sposób korzystny dla jed-
nej ze stron będzie wiązać się z uszczerbkiem dla interesu innej strony13. W 
tym kontekście należy wyrazić kolejną wątpliwość związaną z 
wyszczególnieniem takich spraw, które będą „sporne” w rozumieniu 
analizowanego przepisu, 
a jednocześnie będą związane z „nałożeniem obowiązku” bądź „odebraniem 

                                                           
11 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego … . 
12 A. Wróbel, Komentarz znowelizowany do art. 7(a) …. . 
13 P. Przybysz, Komentarz aktualizowany do art.7(a) Kodeksu postępowania administracyjnego, 
[w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Warszawa 2019.  
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uprawnienia”. Prima facie takie sprawy jawią się znów jako rzadsze od 
wszczynanych na wniosek strony, związanych ze znoszeniem obowiązków albo 
przyznawaniem praw, co może stać w opozycji wobec interesu drugiej strony.  

Jak słusznie podnosi Piotr Przybysz, pozostaje jeszcze wątpliwość, co do 
rodzaju interesu osoby trzeciej, który miałby wyłączać stosowanie zasady przy-
jaznej wykładni prawa. Ustawodawca bowiem nie uszczegółowił w tym miej-
scu, czy chodzi o interes prawny, czy też o interes faktyczny osoby trzeciej. Nie 
można się jednak zgodzić z cytowanym Autorem, jakoby chodziło o interes 
faktyczny tejże osoby „wobec wskazania w komentowanym przepisie na interes 
osoby trzeciej bez użycia określnika prawny”14 oraz, że „W kodeksie przyjęto 
konwencję, że jeżeli przepis odwołuje się do interesu prawnego, to mowa jest 
wprost o interesie prawnym, zaś wskazanie na interes bez użycia dodatkowego 
określnika oznacza, że chodzi o interes prawny lub faktyczny”15. Przyjęcie pro-
ponowanego rozwiązania wiązałoby się jednak z dowolnym ustalaniem tego, 
„co ustawodawca miał na myśli”. Trzeba przyjąć zatem pogląd odmienny, 
że chodzi tutaj albo o interes prawny albo faktyczny, ale z zastrzeżeniem, że 
oba te interesy są na gruncie omawianej zasady równouprawnione. To z kolei 
prowadzi do kolejnej, ostatniej już wątpliwości związanej z ustaleniem samego 
pojmowania „osób trzecich”, których interes może sprzeciwiać się stosowaniu 
zasady z art. 7a k.p.a. Należy podzielić, po raz kolejny, pogląd Andrzeja Wró-
bla, w którym zaprezentowano, że „W orzecznictwie i piśmiennictwie przyj-
muje się jednak, że osoby trzecie, na których interesy wynik postępowania ma 
bezpośredni wpływ, są stronami postępowania administracyjnego, zwłaszcza 
gdy przepisy prawa materialnego wyraźnie formułują nakaz ochrony interesów 
osób trzecich, jak czynią to przepisy prawa budowlanego”16. 

Nowelizacja wprowadza również i kontrowersyjną zasadę z art. 8 par. 2 
k.p.a.17, w myśl której: 

                                                           
14 Por. G. Ninard, Procesowa zasada "rozstrzygania na korzyść strony" – art. 7a i art. 81a Kodeksu 
postępowania administracyjnego, cz. II, „Nowe Zeszyty Samorzadowe” 2018, nr 4, s. 50. 
15 P. Przybysz, Komentarz aktualizowany do art. 7(a)… . 
16 A. Wróbel, Komentarz znowelizowany do art. 7(a)…. . 
17 Art. 8 par. 2., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …. 
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14 Por. G. Ninard, Procesowa zasada "rozstrzygania na korzyść strony" – art. 7a i art. 81a Kodeksu 
postępowania administracyjnego, cz. II, „Nowe Zeszyty Samorzadowe” 2018, nr 4, s. 50. 
15 P. Przybysz, Komentarz aktualizowany do art. 7(a)… . 
16 A. Wróbel, Komentarz znowelizowany do art. 7(a)…. . 
17 Art. 8 par. 2., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …. 
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Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują 
od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie fakty-
cznym i prawnym. 

Słusznie zauważa Jan Zimmermann, że zawiera ona w swojej redakcji aż 
trzy pojęcia nieostre, tj. „nieuzasadniona przyczyna”, „utrwalona praktyka” 
oraz „taki sam stan faktyczny i prawny”18. Znów można już na wstępie wyrazić 
pogląd, że definiowanie pewnego pojęcia, jakim jest ww. zasada pewności pra-
wa pojęciami nieostrymi prowadzi do jeszcze większego jego zamglenia, aniżeli, 
gdyby ustawodawca zaniechał użycia takich terminów. Co prawda, proje-
ktodawca próbuje zdefiniować niektóre z nich, podając np., że przez utrwaloną 
praktykę „należy rozumieć sposób stosowania normy prawnej (jej subsumpcji) 
przez organ w takim samym stanie faktycznym, który można uznać za do-
minujący w okresie, w którym miało miejsce oceniane zachowanie strony. 
Przymiot „utrwalonej” ma więc taka praktyka, która jest w stanie wzbudzić 
w świadomości ostrożnego i należycie poinformowanego podmiotu racjonalne 
(uprawnione) oczekiwania, że organ rozstrzygnie sprawę w określony spo-
sób”19. Powyższe, chociaż na pierwszy rzut oka akceptowalne, zdaje się jednak 
stać w opozycji do charakteru indywidualnego i konkretnego każdorazowej 
decyzji administracyjnej. Ustawodawca zapomina, że przecież każda sprawa 
administracyjna jest inna i nie ma dwóch takich samych stanów faktycznych 
i prawnych. Mogą być one do siebie podobne, ale nigdy nie będą jednakowe.  

Należy również zwrócić uwagę, że stosowanie powyższej zasady może ro-
dzić zagrożenie w postaci zwiększenia pewnej pasywności i automatyczności 
w działaniu organów administracji publicznej, które i tak w swojej dotych-
czasowej praktyce posługują się wzorcami aktów administracyjnych. Nowe-
lizacja ta wiąże się zatem nierozerwalnie z możliwością zwiększenia biurokracji 
oraz wyłączenia indywidualnego podejścia organu do załatwienia sprawy indy-
widualnej20. Autor dostrzega również w omawianej zasadzie brak sprzyjania 
umacniania zasady równości wobec prawa21.  

                                                           
18 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 22.  
19 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego …; 
Por. wyrok TSUE w sprawie Salomie i Oltean, C-183/14, ECLI:EU:C:2015:454. 
20 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s.22-23.  
21 Ibidem, s. 23.  
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Z drugiej jednak strony, w doktrynie i orzecznictwie już dawno obser-
wowano kierowanie się zasadą pewności prawa w jego stosowaniu. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w jednym z wyroków stwierdził przecież, że 
„Organ wydając odmienne decyzje w zbliżonym stanie prawnym i faktycznym 
dopuszcza się naruszenia zasady wynikającej z art. 8 k.p.a. – tj. zasady 
pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa"22. Z powyższego wypły-
wa wniosek, że zasada z art. 8 par. 2 jest konsekwencją pogłębiania zasady 
zaufania obywatela do państwa. Jednostka, znajdując się w podobnej sytuacji, 
co inna jednostka – zarówno od strony prawnej, jak i faktycznej – będzie mogła 
spodziewać się rozstrzygnięcia organu o określonej treści, co poczytywać nale-
żałoby jednak pozytywnie. Skonstatować należy zatem, że ocena słuszności 
wprowadzenia zasady pewności prawa do kodeksu, będzie każdorazowo zależeć 
od rzeczywistego podejścia konkretnego organu do stosowania prawa. Jeśli 
pewien automatyzm decyzyjny będzie dla jednostki korzystny, nie będzie moż-
na mówić, że zasada ta jest elementem negatywnym dla procedury admini-
stracyjnej. Stan rzeczy przeciwny do powyższego może jednakże powodować 
fundamentalne zagrożenia. 

W dalszej kolejności należałoby pochylić się nad zasadą dwuinstan-
cyjności wyrażoną w art. 15 k.p.a. Zasada ta, będąca transponowaną z art. 78 
Konstytucji RP23 i jednocześnie ją uszczegóławiająca, doznała najmniejszych 
modyfikacji w drodze wprowadzenia nowelizacji z 2017 r. Do przepisu gwa-
rantującego rozpoznanie sprawy administracyjnej w dwóch instancjach doda-
no frazę: „chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Zabieg taki należy 
uznać w pierwszej kolejności za jak najbardziej trafny. Zgodnie z cytowanym 
przepisem z art. 78 Konstytucji RP, wyjątki od omawianej zasady w postę-
powaniu administracyjnym określają ustawy. Ustrojodawca przewidział zatem, 
że zasada dwuinstancyjności nie jest zasadą bezwzględną, aczkolwiek należy 
ona do zasad fundamentalnych i podstawowych. Należy podzielić pogląd 
projektodawcy z 2017 r., iż: „proponowane brzmienia art. 15 k.p.a. wysławia 
zatem istniejącą już w obecnym stanie prawnym możliwość kształtowania przez 
ustawodawcę struktury zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych, w za-

                                                           
22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. 
akt: IV SA/Gl 223/17, LEX 2019.  
23 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 2009 r. nr 114 poz. 
946.). 
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19 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego …; 
Por. wyrok TSUE w sprawie Salomie i Oltean, C-183/14, ECLI:EU:C:2015:454. 
20 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s.22-23.  
21 Ibidem, s. 23.  
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Z drugiej jednak strony, w doktrynie i orzecznictwie już dawno obser-
wowano kierowanie się zasadą pewności prawa w jego stosowaniu. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w jednym z wyroków stwierdził przecież, że 
„Organ wydając odmienne decyzje w zbliżonym stanie prawnym i faktycznym 
dopuszcza się naruszenia zasady wynikającej z art. 8 k.p.a. – tj. zasady 
pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa"22. Z powyższego wypły-
wa wniosek, że zasada z art. 8 par. 2 jest konsekwencją pogłębiania zasady 
zaufania obywatela do państwa. Jednostka, znajdując się w podobnej sytuacji, 
co inna jednostka – zarówno od strony prawnej, jak i faktycznej – będzie mogła 
spodziewać się rozstrzygnięcia organu o określonej treści, co poczytywać nale-
żałoby jednak pozytywnie. Skonstatować należy zatem, że ocena słuszności 
wprowadzenia zasady pewności prawa do kodeksu, będzie każdorazowo zależeć 
od rzeczywistego podejścia konkretnego organu do stosowania prawa. Jeśli 
pewien automatyzm decyzyjny będzie dla jednostki korzystny, nie będzie moż-
na mówić, że zasada ta jest elementem negatywnym dla procedury admini-
stracyjnej. Stan rzeczy przeciwny do powyższego może jednakże powodować 
fundamentalne zagrożenia. 

W dalszej kolejności należałoby pochylić się nad zasadą dwuinstan-
cyjności wyrażoną w art. 15 k.p.a. Zasada ta, będąca transponowaną z art. 78 
Konstytucji RP23 i jednocześnie ją uszczegóławiająca, doznała najmniejszych 
modyfikacji w drodze wprowadzenia nowelizacji z 2017 r. Do przepisu gwa-
rantującego rozpoznanie sprawy administracyjnej w dwóch instancjach doda-
no frazę: „chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Zabieg taki należy 
uznać w pierwszej kolejności za jak najbardziej trafny. Zgodnie z cytowanym 
przepisem z art. 78 Konstytucji RP, wyjątki od omawianej zasady w postę-
powaniu administracyjnym określają ustawy. Ustrojodawca przewidział zatem, 
że zasada dwuinstancyjności nie jest zasadą bezwzględną, aczkolwiek należy 
ona do zasad fundamentalnych i podstawowych. Należy podzielić pogląd 
projektodawcy z 2017 r., iż: „proponowane brzmienia art. 15 k.p.a. wysławia 
zatem istniejącą już w obecnym stanie prawnym możliwość kształtowania przez 
ustawodawcę struktury zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych, w za-

                                                           
22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. 
akt: IV SA/Gl 223/17, LEX 2019.  
23 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 2009 r. nr 114 poz. 
946.). 
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leżności od charakteru i okoliczności konkretnych spraw, przy poszanowaniu 
prawa do ich zaskarżania oraz do dwukrotnego merytorycznego rozpatrzenia 
każdej z nich”24, ale z tymże ograniczeniem, że możliwości odstąpienia od 
zasady dwuinstancyjności są regulowane konkretnymi przepisami szczegól-
nych ustaw. Od tego rozumienia nie ma żadnego odstępstwa.  

Przepisu z art. 15 k.p.a. nie można natomiast postrzegać jako swoistej 
dyrektywy interpretacyjnej, służącej do wyjaśniania budzących wątpliwości 
przepisów szczególnych, albowiem powinny być one rozstrzygane na korzyść 
właśnie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego25. 
Słusznie, bowiem, zauważył Jan Zimmermann, że obecnie wyjątki mogą być 
rozszerzane wbrew Konstytucji i przeciwko ochronie obywateli26. Należy 
bowiem spojrzeć do przepisu z art. 15 ustawy zmieniającej27, w którym 
czytamy, że:  

W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ministrowie 
kierujący działami administracji rządowej dokonają, w zakresie swojej wła-
ściwości, przeglądu aktów prawnych regulujących postępowania admini-
stracyjne w zakresie dwuinstancyjności postępowań (…). 
Ministrowie, o których mowa w ust. 1, przedłożą ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publi-
cznej, w terminie, o którym mowa w ust. 1, zestawienia wraz z uzasadnie-
niem, obejmujące postępowania administracyjne, w których: 
1)   zachodzi konieczność zachowania dwuinstancyjności postępowań; 
2)   zasadne jest odstąpienie od dwuinstancyjności postępowań. 

Z powyższego wypływa kolejne, bardzo istotne zagrożenie, zgodnie 
z którym, ustawodawca może – po przeanalizowaniu spraw, w których wy-
stępuje dwu- albo jednoinstancyjność, w drodze ustawy poszerzać istniejące już 
wyjątki od zasady z art. 15 k.p.a. Jest jeszcze oczywiście za wcześnie na zwery-
fikowanie tego zagrożenia, albowiem mijają dopiero dwa lata od wprowadzenia 
nowelizacji, a zgodnie z dalszymi przepisami ustawy zmieniającej, wyniki zo-
staną zaprezentowane w pół roku od przekazania właściwemu ministrowi 
raportu z przeprowadzonej analizy. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie to nie 

                                                           
24 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego … . 
25 A. Wróbel, Komentarz znowelizowany do art. 15… . 
26 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 17. 
27 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego …  
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jest możliwe do zrealizowania. Zgodnie ze słowami Jana Zimmermanna, no-
welizacja art. 15 k.p.a. jest bramą, która szeroko otwiera możliwość rezygnacji 
z odwołania administracyjnego dla osiągnięcia jakiś celów ustawodawcy, które 
nie dążą na pewno do ochrony praw obywatela28. Każdorazowo należy jednak 
pamiętać, że naruszenie zasady dwuinstancyjności wszędzie tam, gdzie ustawo-
dawca nie przewidział wprost rezygnacji z tej zasady na rzecz np. jakiegoś 
środka zaskarżenia w ramach tzw. instancji poziomej, będzie skutkować rażą-
cym naruszeniem prawa i winno zostać przez organ odwoławczy, w perspek-
tywie zaś sąd administracyjny, odpowiednio ocenione.  

Warto również w tym kontekście zwrócić uwagę na odmienny pogląd do-
tyczący kwestii pojmowania dwuinstancyjności w postępowaniu admini-
stracyjnym. Zbigniew Kmieciak podnosi, że zgodnie z wykładnią językową 
cytowanego przepisu z art. 78 Konstytucji RP, prawo do zaskarżania decyzji 
nie kreuje uniwersalnej zasady dwuinstancyjności w postaci konieczności roz-
patrzenia danej sprawy administracyjnej przez dwa różne organy29, zaś 
wyłącznie kreuje publiczne prawo podmiotowe do dwukrotnego, merytory-
cznego jej rozpoznania. Z tych też powodów, zdaniem części doktryny, o ja-
kimkolwiek zagrożeniu w postaci tworzenia wyjątków, w których postępo-
wanie administracyjne jurysdykcyjne nie będzie dwuinstancyjne. Dlatego też 
nowelizację zasady z art. 15 k.p.a. należałoby oceniać wyłącznie pozytywnie, 
jeśli nie nawet jako jej swoiste uwypuklenie w postaci dwuinstancyjności 
postępowania administracyjnego na tle wyjątków, które tę regułę mają po-
twierdzać. Na powyższe rozumienie omawianej zasady wskazywano również 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego30. Z przytaczanym poglądem nie 
można się jednak do końca zgodzić. O tym, że zasada dwuinstancyjności po-
stępowania administracyjnego ma swoje korzenie w cytowanym już wielo-
krotnie przepisie konstytucyjnym, wynika z odpowiedniego rozumienia ter-
minu „zaskarżenie”. Jak wskazywał Jan Zimmermann, w słowie tym mieści się 
                                                           
28 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 18.  
29 Z. Kmieciak, Komentarz do art.15 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chrościelewski Warszawa 2019.  
30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt: P 67/07, OTK-A 
2008/10, poz. 178. Trybunał zwrócił w nim uwagę na dominujące znaczenie „dwukrotnego 
rozpoznania sprawy” dla ochrony praw i interesów stron, w porównaniu do dokonania tego 
przez „dwa różne organy; Por. Również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 
października 2009 r., sygn. akt: Kp 4/09, OTK-A 2009/9, poz. 134 oraz wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn. akt: SK 3/11, OTK-A 2011/10, poz 113. 
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leżności od charakteru i okoliczności konkretnych spraw, przy poszanowaniu 
prawa do ich zaskarżania oraz do dwukrotnego merytorycznego rozpatrzenia 
każdej z nich”24, ale z tymże ograniczeniem, że możliwości odstąpienia od 
zasady dwuinstancyjności są regulowane konkretnymi przepisami szczegól-
nych ustaw. Od tego rozumienia nie ma żadnego odstępstwa.  

Przepisu z art. 15 k.p.a. nie można natomiast postrzegać jako swoistej 
dyrektywy interpretacyjnej, służącej do wyjaśniania budzących wątpliwości 
przepisów szczególnych, albowiem powinny być one rozstrzygane na korzyść 
właśnie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego25. 
Słusznie, bowiem, zauważył Jan Zimmermann, że obecnie wyjątki mogą być 
rozszerzane wbrew Konstytucji i przeciwko ochronie obywateli26. Należy 
bowiem spojrzeć do przepisu z art. 15 ustawy zmieniającej27, w którym 
czytamy, że:  

W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ministrowie 
kierujący działami administracji rządowej dokonają, w zakresie swojej wła-
ściwości, przeglądu aktów prawnych regulujących postępowania admini-
stracyjne w zakresie dwuinstancyjności postępowań (…). 
Ministrowie, o których mowa w ust. 1, przedłożą ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publi-
cznej, w terminie, o którym mowa w ust. 1, zestawienia wraz z uzasadnie-
niem, obejmujące postępowania administracyjne, w których: 
1)   zachodzi konieczność zachowania dwuinstancyjności postępowań; 
2)   zasadne jest odstąpienie od dwuinstancyjności postępowań. 

Z powyższego wypływa kolejne, bardzo istotne zagrożenie, zgodnie 
z którym, ustawodawca może – po przeanalizowaniu spraw, w których wy-
stępuje dwu- albo jednoinstancyjność, w drodze ustawy poszerzać istniejące już 
wyjątki od zasady z art. 15 k.p.a. Jest jeszcze oczywiście za wcześnie na zwery-
fikowanie tego zagrożenia, albowiem mijają dopiero dwa lata od wprowadzenia 
nowelizacji, a zgodnie z dalszymi przepisami ustawy zmieniającej, wyniki zo-
staną zaprezentowane w pół roku od przekazania właściwemu ministrowi 
raportu z przeprowadzonej analizy. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie to nie 

                                                           
24 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego … . 
25 A. Wróbel, Komentarz znowelizowany do art. 15… . 
26 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 17. 
27 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego …  
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jest możliwe do zrealizowania. Zgodnie ze słowami Jana Zimmermanna, no-
welizacja art. 15 k.p.a. jest bramą, która szeroko otwiera możliwość rezygnacji 
z odwołania administracyjnego dla osiągnięcia jakiś celów ustawodawcy, które 
nie dążą na pewno do ochrony praw obywatela28. Każdorazowo należy jednak 
pamiętać, że naruszenie zasady dwuinstancyjności wszędzie tam, gdzie ustawo-
dawca nie przewidział wprost rezygnacji z tej zasady na rzecz np. jakiegoś 
środka zaskarżenia w ramach tzw. instancji poziomej, będzie skutkować rażą-
cym naruszeniem prawa i winno zostać przez organ odwoławczy, w perspek-
tywie zaś sąd administracyjny, odpowiednio ocenione.  

Warto również w tym kontekście zwrócić uwagę na odmienny pogląd do-
tyczący kwestii pojmowania dwuinstancyjności w postępowaniu admini-
stracyjnym. Zbigniew Kmieciak podnosi, że zgodnie z wykładnią językową 
cytowanego przepisu z art. 78 Konstytucji RP, prawo do zaskarżania decyzji 
nie kreuje uniwersalnej zasady dwuinstancyjności w postaci konieczności roz-
patrzenia danej sprawy administracyjnej przez dwa różne organy29, zaś 
wyłącznie kreuje publiczne prawo podmiotowe do dwukrotnego, merytory-
cznego jej rozpoznania. Z tych też powodów, zdaniem części doktryny, o ja-
kimkolwiek zagrożeniu w postaci tworzenia wyjątków, w których postępo-
wanie administracyjne jurysdykcyjne nie będzie dwuinstancyjne. Dlatego też 
nowelizację zasady z art. 15 k.p.a. należałoby oceniać wyłącznie pozytywnie, 
jeśli nie nawet jako jej swoiste uwypuklenie w postaci dwuinstancyjności 
postępowania administracyjnego na tle wyjątków, które tę regułę mają po-
twierdzać. Na powyższe rozumienie omawianej zasady wskazywano również 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego30. Z przytaczanym poglądem nie 
można się jednak do końca zgodzić. O tym, że zasada dwuinstancyjności po-
stępowania administracyjnego ma swoje korzenie w cytowanym już wielo-
krotnie przepisie konstytucyjnym, wynika z odpowiedniego rozumienia ter-
minu „zaskarżenie”. Jak wskazywał Jan Zimmermann, w słowie tym mieści się 
                                                           
28 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 18.  
29 Z. Kmieciak, Komentarz do art.15 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chrościelewski Warszawa 2019.  
30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt: P 67/07, OTK-A 
2008/10, poz. 178. Trybunał zwrócił w nim uwagę na dominujące znaczenie „dwukrotnego 
rozpoznania sprawy” dla ochrony praw i interesów stron, w porównaniu do dokonania tego 
przez „dwa różne organy; Por. Również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 
października 2009 r., sygn. akt: Kp 4/09, OTK-A 2009/9, poz. 134 oraz wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn. akt: SK 3/11, OTK-A 2011/10, poz 113. 
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już postulat rozpatrzenia sprawy przez kogoś innego (inny organ) niż ten, który 
już w sprawie orzekał31. W słowie „zaskarżenie” kryje się wszak już pewien 
pierwiastek oceny, iż jednostka nie zgadza się z poczynionym przez organ 
procesem myślowym oraz wyciągniętymi zeń wnioskami oraz żąda - w drodze 
pewnej skargi - ich reasumpcji. Ta nie może jednak zostać poczyniona przez 
ten sam organ, albowiem „skarżenie czegoś” lub „skarżenie się na coś,” zgodnie 
ze słownikowym rozumieniem, oznacza zwrócenie się do innego podmiotu 
(np. sądu albo sądu wyższej instancji)32 o podjęcie odpowiednich czynności 
sprawdzających, prowadzących do zajęcia odmiennego stanowiska albo pot-
wierdzenia tego, które zostało już wyrażone. 

Zastosowanie znowelizowanych zasad w orzecznictwie sądów 
administracyjnych  

Zaznaczywszy problematykę co najmniej trzech znowelizowanych zasad 
ogólnych k.p.a., należałoby dokonać oceny ich stosowania, a to chociażby 
w wybranym orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych. Pozwoli 
to jednocześnie na określenie sposobu wykładni oraz ocenę zgodności wprowa-
dzonej nowelizacji z celami, jakie przyjął sobie ówczesny projektodawca.  

W zakresie pierwszej z omówionych kodeksowych zasad ogólnych, a więc 
zasady in dubio pro libertate, najwięcej orzeczeń dotyczy Prawa wodnego 
i ustalania różnych, przedmiotowo istotnych opłat33. Dla przykładu, zgodnie 
z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 
stycznia 2019 r., sygn. akt: II SA/Gl 699/201834: 

Zdaniem składu orzekającego, zastosowana przez organ wykładnia art. 271 
ust. 5 Prawa wodnego, narusza jednak zasadę z art. 7a § 1 k.p.a. Wątpliwości 
co do treści normy prawnej winny być bowiem rozstrzygnięte na korzyść 
strony, skoro przedmiotem postępowania jest nałożenie obowiązku (…).Sko-

                                                           
31 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 14.  
32 Słownik Języka Polskiego PWN, [online] www.sjp.pwn.pl [dostęp: 13.04.2019].  
33 Pozostałe niecytowane w niniejszym opracowaniu sprawy, które mają za przedmiot również 
zastosowanie art. 7a k.p.a. określone zostały następującymi sygnaturami: II SA/Kr 852/2018; II 
SA/Wr 472/2018; II SA/Wr 472/2018; II SA/Rz 684/2018; II SA/Sz 568/2018; II SA/Wr 
391/2018; II SA/Bk 356/2018; IV SA/Po 508/2018;  II SA/Sz 561/2018; I SA/Sz 419/2018; 
I SA/Go 441/17. 
34 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2019 r., 
sygn. akt: II SA/Gl 699/2018, LEX 2019.  
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ro zaś ustawodawca nie wskazał sposobu dokonywania przeliczeń wartości 
maksymalnych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na użytek okreś-
lenia opłaty stałej, zgodnie z art. 7a § 1 k.p.a., należy zastosować wykładnię 
korzystną dla strony. 

Na słowo komentarza zasługuje bezrefleksyjne powielenie przez sąd języ-
kowego lapsusu ustawodawcy, jakim jest „wątpliwość co do treści normy 
prawnej”. Zapoznając się z uzasadnieniem tego orzeczenia można jednak dojść 
do wniosku, że sądowi chodziło raczej o wątpliwość co do wykładni przepisu 
z art. 271 ust. 5 Prawa wodnego. Samo zastosowanie tej zasady było w powo-
ływanym orzeczeniu jak najbardziej pozytywne dla skarżącego obywatela. 
W tym zakresie celowość nowelizacji została potwierdzona.  

Również krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny wyraził w uzasa-
dnieniu prawnym wydanego przezeń orzeczenia następujący pogląd: 

Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 1 k.p.a. jeżeli przedmiotem postępowania ad-
ministracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź (…) Zasada ta (in 
dubio pro libertate) ma na celu ograniczenie ryzyka obciążenia strony skut-
kami niejasności przepisów35. 

W tym przypadku sąd również zastosował nową zasadę w znaczeniu pozy-
tywnym dla obywatela. Zauważalnym jest jednakże brak szerszego pochylenia 
się nad znaczeniem przepisu z art. 7a k.p.a, a wyłącznie ograniczenie się do jego 
zacytowania. Niemniej, ustawodawca w zakresie tego orzeczenia też osiągnął 
swój cel.  

O funkcji zwiększenia ochrony praw strony postępowania i nieobciążania 
jej skutkami niejasności przepisów traktował Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Rzeszowie, który stwierdził w sprawie tym razem związanej z Pra-
wem o ruchu drogowym, że: 

Dodać do tego wypada konieczność uwzględnienia przez Organ zasady 
ogólnej postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 7a k.p.a. naka-
zującej rozstrzygać wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony. 
Państwo nie powinno osiągać korzyści z wprowadzenia niejasnych przepisów, 
mogąc stosować je w taki sposób, który byłby najkorzystniejszy z punktu 

                                                           
35 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 października 2018 r., 
sygn. akt: II SA/Kr 852/2018, LEX 2018. 
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już postulat rozpatrzenia sprawy przez kogoś innego (inny organ) niż ten, który 
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ten sam organ, albowiem „skarżenie czegoś” lub „skarżenie się na coś,” zgodnie 
ze słownikowym rozumieniem, oznacza zwrócenie się do innego podmiotu 
(np. sądu albo sądu wyższej instancji)32 o podjęcie odpowiednich czynności 
sprawdzających, prowadzących do zajęcia odmiennego stanowiska albo pot-
wierdzenia tego, które zostało już wyrażone. 

Zastosowanie znowelizowanych zasad w orzecznictwie sądów 
administracyjnych  
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31 J. Zimmermann, Kilka refleksji…, s. 14.  
32 Słownik Języka Polskiego PWN, [online] www.sjp.pwn.pl [dostęp: 13.04.2019].  
33 Pozostałe niecytowane w niniejszym opracowaniu sprawy, które mają za przedmiot również 
zastosowanie art. 7a k.p.a. określone zostały następującymi sygnaturami: II SA/Kr 852/2018; II 
SA/Wr 472/2018; II SA/Wr 472/2018; II SA/Rz 684/2018; II SA/Sz 568/2018; II SA/Wr 
391/2018; II SA/Bk 356/2018; IV SA/Po 508/2018;  II SA/Sz 561/2018; I SA/Sz 419/2018; 
I SA/Go 441/17. 
34 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2019 r., 
sygn. akt: II SA/Gl 699/2018, LEX 2019.  
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ro zaś ustawodawca nie wskazał sposobu dokonywania przeliczeń wartości 
maksymalnych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na użytek okreś-
lenia opłaty stałej, zgodnie z art. 7a § 1 k.p.a., należy zastosować wykładnię 
korzystną dla strony. 
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kowego lapsusu ustawodawcy, jakim jest „wątpliwość co do treści normy 
prawnej”. Zapoznając się z uzasadnieniem tego orzeczenia można jednak dojść 
do wniosku, że sądowi chodziło raczej o wątpliwość co do wykładni przepisu 
z art. 271 ust. 5 Prawa wodnego. Samo zastosowanie tej zasady było w powo-
ływanym orzeczeniu jak najbardziej pozytywne dla skarżącego obywatela. 
W tym zakresie celowość nowelizacji została potwierdzona.  

Również krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny wyraził w uzasa-
dnieniu prawnym wydanego przezeń orzeczenia następujący pogląd: 
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dubio pro libertate) ma na celu ograniczenie ryzyka obciążenia strony skut-
kami niejasności przepisów35. 
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stracyjny w Rzeszowie, który stwierdził w sprawie tym razem związanej z Pra-
wem o ruchu drogowym, że: 
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mogąc stosować je w taki sposób, który byłby najkorzystniejszy z punktu 

                                                           
35 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 października 2018 r., 
sygn. akt: II SA/Kr 852/2018, LEX 2018. 
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widzenia interesów państwa. Należy zgodzić się, iż funkcją art. 7a k.p.a. jest 
zwiększenie ochrony praw strony przez ograniczenie negatywnych skutków 
nieprecyzyjnego formułowania przepisów prawa (…)36. 

Niestety, również i powyższy sąd bezwiednie traktuje o „wątpliwościach 
co do normy prawnej”, a nie co do wykładni przepisu. W prawie dwa lata po 
wejściu w życie omawianej zasady udało się zebrać tylko 19 wyroków sądów 
administracyjnych w Polsce, które odwoływały się do zasady in dubio pro 
libertate, jednocześnie nie próbując wyłożyć tej zasady, ale wypełniając jej 
założony cel.  

Odnosząc się z kolei do zasady z art. 8 par. 2 k.p.a., stanowiącej o nie-
dochodzeniu bez uzasadnionej przyczyny od dotychczas utrwalonej linii inter-
pretacyjnej, należy podać, iż co najmniej 193 wyroki sądów administracyjnych, 
w tym również i Naczelnego Sądu Administracyjnego, traktowały o niej – 
głównie lub w sposób poboczny roztrząsając jej problematykę.  

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ol-
sztynie: 

W okolicznościach faktycznych sprawy nie sposób uznać za zasadny także 
zarzut naruszenia art. 8 k.p.a. - w rzeczywistości, jak można domniemać, § 2 
tegoż przepisu - stanowiący, że organy administracji publicznej bez uzasa-
dnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw 
w takim samym stanie faktycznym i prawnym. (…) nawet wystąpienie 
przesłanek znamiennych hipotezą art. 8 § 2 k.p.a. nie tworzy na rzecz strony 
uzasadnionego żądania o załatwienie sprawy w pożądanym przez nią kie-
runku, a jedynie może być podstawą skutecznego zarzutu w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. W tym kontekście zarzut skargi o nierównym 
taktowaniu podmiotów, czy wręcz o ich "dyskryminacji" jawi się jako goło-
słowny37. 
 

Z przytoczonego wywodu sądu wynika zatem, że strona postępowania 
(tutaj już sądowoadministracyjnego) chciała posłużyć się prawem refleksowym 
wytworzonym na gruncie zasady z art. 8 par. 2 k.p.a., zarzucając, iż organ ad-

                                                           
36 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2018 r., 
sygn. akt: II SA/Rz 1197/17, LEX 2018. 
37 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. 
akt: II SA/Ol 789/18, LEX 2018.  

Wybrane zasady ogólne k.p.a. … 

23 

ministracji publicznej nie zastosował utrwalonej praktyki rozstrzygania danej 
sprawy, doprowadzając do dyskryminacji tej strony. Sąd trafni wskazał, że 
z zasady tej nie można wywodzić uprawnienia do rozstrzygnięcia sprawy w po-
żądanym przez stronę kierunku, a wyłącznie w tożsamy sposób, co inne podo-
bne sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zasada ta nie oznacza, że 
zawsze „taki sam stan faktyczny i prawny” będzie prowadził do rozstrzygnięcia 
zgodnego z przekonaniem strony. Nie to stanowi sedno tej zasady. 

Idąc w ślad za innym wyrokiem38 można podać, że:  

Organ administracji ma prawo odstąpić od dotychczasowej praktyki orzecz-
niczej w przypadku stwierdzenia, że naruszała ona prawo (zasadę legalizmu), 
to jednak w świetle dyspozycji art. 8 § 2 KPA powinien w motywach decyzji 
odnieść się do dotychczasowej praktyki i wykazać istnienie „uzasadnionych 
przyczyn”. 

W cytowanym orzeczeniu sąd zatem uszczegółowił zatem treść przepisu 
z art. 8 par. 2, wymagając od organu uzasadnienia, w jakich okolicznościach 
dotychczasowa praktyka orzecznicza w podobnych sprawach naruszała zasadę 
legalizmu. Sąd – podobnie zresztą jak ustawodawca – nie doszukał się w oma-
wianej zasadzie generalnego zakazu podejmowania innych decyzji niż te utrwa-
lone w praktyce – co jest słuszne – ale stwierdził, że taki kierunek winien znale-
źć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim uzasadnieniu decyzji.  

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że:   

Natomiast odnosząc się do przywołanej, w sposób nieprawidłowy przez or-
gany, zasady z art. 8 § 1 i 2 k.p.a. wskazać należy, że jej zastosowanie nie może 
prowadzić do usankcjonowania działań, które są sprzeczne z prawem, a tak 
byłoby, gdyby z powołaniem się na utrwaloną praktykę organ odmówił 
zastosowania instytucji umorzenia w ramach uznania w sposób dowolny, bez 
faktycznego wyważenia interesów indywidualnych wnioskodawcy i interesu 
publicznego, a wyłącznie z powołaniem się na utrwaloną praktykę odmawia-
nia umorzenia opłaty wszystkim wnioskodawcom39.  

                                                           
38 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 
2017 r., sygn. akt: IV SA/Wr 614/17, LEX 2018.  
39 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. 
akt: II SA/Gd 511/18, LEX 2018. 
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widzenia interesów państwa. Należy zgodzić się, iż funkcją art. 7a k.p.a. jest 
zwiększenie ochrony praw strony przez ograniczenie negatywnych skutków 
nieprecyzyjnego formułowania przepisów prawa (…)36. 
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runku, a jedynie może być podstawą skutecznego zarzutu w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. W tym kontekście zarzut skargi o nierównym 
taktowaniu podmiotów, czy wręcz o ich "dyskryminacji" jawi się jako goło-
słowny37. 
 

Z przytoczonego wywodu sądu wynika zatem, że strona postępowania 
(tutaj już sądowoadministracyjnego) chciała posłużyć się prawem refleksowym 
wytworzonym na gruncie zasady z art. 8 par. 2 k.p.a., zarzucając, iż organ ad-

                                                           
36 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2018 r., 
sygn. akt: II SA/Rz 1197/17, LEX 2018. 
37 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. 
akt: II SA/Ol 789/18, LEX 2018.  
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ministracji publicznej nie zastosował utrwalonej praktyki rozstrzygania danej 
sprawy, doprowadzając do dyskryminacji tej strony. Sąd trafni wskazał, że 
z zasady tej nie można wywodzić uprawnienia do rozstrzygnięcia sprawy w po-
żądanym przez stronę kierunku, a wyłącznie w tożsamy sposób, co inne podo-
bne sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zasada ta nie oznacza, że 
zawsze „taki sam stan faktyczny i prawny” będzie prowadził do rozstrzygnięcia 
zgodnego z przekonaniem strony. Nie to stanowi sedno tej zasady. 

Idąc w ślad za innym wyrokiem38 można podać, że:  

Organ administracji ma prawo odstąpić od dotychczasowej praktyki orzecz-
niczej w przypadku stwierdzenia, że naruszała ona prawo (zasadę legalizmu), 
to jednak w świetle dyspozycji art. 8 § 2 KPA powinien w motywach decyzji 
odnieść się do dotychczasowej praktyki i wykazać istnienie „uzasadnionych 
przyczyn”. 

W cytowanym orzeczeniu sąd zatem uszczegółowił zatem treść przepisu 
z art. 8 par. 2, wymagając od organu uzasadnienia, w jakich okolicznościach 
dotychczasowa praktyka orzecznicza w podobnych sprawach naruszała zasadę 
legalizmu. Sąd – podobnie zresztą jak ustawodawca – nie doszukał się w oma-
wianej zasadzie generalnego zakazu podejmowania innych decyzji niż te utrwa-
lone w praktyce – co jest słuszne – ale stwierdził, że taki kierunek winien znale-
źć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim uzasadnieniu decyzji.  

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że:   

Natomiast odnosząc się do przywołanej, w sposób nieprawidłowy przez or-
gany, zasady z art. 8 § 1 i 2 k.p.a. wskazać należy, że jej zastosowanie nie może 
prowadzić do usankcjonowania działań, które są sprzeczne z prawem, a tak 
byłoby, gdyby z powołaniem się na utrwaloną praktykę organ odmówił 
zastosowania instytucji umorzenia w ramach uznania w sposób dowolny, bez 
faktycznego wyważenia interesów indywidualnych wnioskodawcy i interesu 
publicznego, a wyłącznie z powołaniem się na utrwaloną praktykę odmawia-
nia umorzenia opłaty wszystkim wnioskodawcom39.  

                                                           
38 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 
2017 r., sygn. akt: IV SA/Wr 614/17, LEX 2018.  
39 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. 
akt: II SA/Gd 511/18, LEX 2018. 
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Spostrzeżenia sądu należy ocenić za jak najbardziej trafne. Nie może być 
przecież tak, że zasada pewności prawa będzie a priori ważniejsza niż inne za-
sady rządzące postępowaniem administracyjnym, jak chociażby zasada 
legalizmu. Organy są obowiązane działać w ramach powszechnie obowiązu-
jącego prawa i nie mogą odwoływać się do praktyki contra legem. Zatem 
omawiana zasada nie ma charakteru bezwzględnego i jest subsydiarna wzglę-
dem pozostałych, wcześniejszych zasad.  

Odnosząc się natomiast do ostatniej z przeanalizowanych zasad, a miano-
wicie zasady dwuinstancyjności, nie jest koniecznym – przynajmniej na ten 
czas – powoływanie orzeczeń na potwierdzenie lub zaprzeczenie częstości jej 
stosowania. Fakt ten jest każdorazowo wyznaczany przez przepisy szczególne, 
a posługiwanie się środkiem zaskarżenia przez strony jest bardziej niż pow-
szechne.  

Podsumowanie 

Patrząc na komentarze płynące z literatury prawa i postępowania ad-
ministracyjnego, jak również śledząc zapadające wyroki sądów administra-
cyjnych, można dojść do wniosku, że wprowadzone zmiany w zakresie zasad 
ogólnych k.p.a. są kontrowersyjne i zdumiewające, lecz z pewnością budzą 
nadzieje, co do poprawy należytej ochrony obywatela w postępowaniu 
administracyjnym, w którym przecież ważą się jego prawa i obowiązki, a roz-
strzygnięcia wydawane są, co do zasady, w sposób władczy.  

Nie da się ukryć jednak tego, że sposób redakcji omówionych przepisów 
jest na tyle niedoskonały, że prima facie budzi szereg wątpliwości oraz wymusza 
doszukiwanie się ewentualnych zagrożeń płynących ze złego zastosowania tych 
przepisów. Zasady ogólne powinny być jednak na tyle przejrzyste, żeby można 
było je aplikować do różnych stanów faktycznych oraz zestawiać z innymi 
szczegółowymi przepisami. O nienależytym i nieprzemyślanym sformuło-
waniu tych zasad świadczy również sposób ich omówienia w wybranych 
wyrokach sądowych. Sądy te zazwyczaj wyjaśniają wątpliwości prawne i inter-
pretacyjne stosowanych przepisów. W cytowanych jednak wyrokach ograni-
czały się one w większości do zwykłego przytoczenia ustawowej treści zasad.  

Niemniej jednak stwierdzić należy, że do tej pory sądy odpowiednio 
wykładały wspomniane zasady ogólne k.p.a., praktycznie każdorazowo na ko-
rzyść skarżących obywateli. Dlatego też póki taka tendencja byłaby utrzymy-
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wana, to nowelizację należałoby ocenić w gruncie rzeczy jako pozytywną. Nie 
można niestety zapominać przy tym – używając pewnej gry słów - że taka 
tendencja sądów będzie lub jest zasadą. Stąd wątpliwości i przewidywane 
zagrożenia płynące ze zmiany przepisów z art. 6-16 k.p.a. są uzasadnione.  

W ostatnim słowie stwierdzić godzi się, że nie można jeszcze ostatecznie 
przesądzić o skuteczności i prawidłowości nowelizacji wybranych zasad ogól-
nych k.p.a. Nie da się na pewno też potwierdzić, że ich wprowadzenie było 
niepodważalnym sukcesem polskiego legislatora. Przeprowadzona analiza prze-
widuje jednakowoż potrzebę jej zrewidowania na późniejszym etapie. 
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Spostrzeżenia sądu należy ocenić za jak najbardziej trafne. Nie może być 
przecież tak, że zasada pewności prawa będzie a priori ważniejsza niż inne za-
sady rządzące postępowaniem administracyjnym, jak chociażby zasada 
legalizmu. Organy są obowiązane działać w ramach powszechnie obowiązu-
jącego prawa i nie mogą odwoływać się do praktyki contra legem. Zatem 
omawiana zasada nie ma charakteru bezwzględnego i jest subsydiarna wzglę-
dem pozostałych, wcześniejszych zasad.  

Odnosząc się natomiast do ostatniej z przeanalizowanych zasad, a miano-
wicie zasady dwuinstancyjności, nie jest koniecznym – przynajmniej na ten 
czas – powoływanie orzeczeń na potwierdzenie lub zaprzeczenie częstości jej 
stosowania. Fakt ten jest każdorazowo wyznaczany przez przepisy szczególne, 
a posługiwanie się środkiem zaskarżenia przez strony jest bardziej niż pow-
szechne.  

Podsumowanie 

Patrząc na komentarze płynące z literatury prawa i postępowania ad-
ministracyjnego, jak również śledząc zapadające wyroki sądów administra-
cyjnych, można dojść do wniosku, że wprowadzone zmiany w zakresie zasad 
ogólnych k.p.a. są kontrowersyjne i zdumiewające, lecz z pewnością budzą 
nadzieje, co do poprawy należytej ochrony obywatela w postępowaniu 
administracyjnym, w którym przecież ważą się jego prawa i obowiązki, a roz-
strzygnięcia wydawane są, co do zasady, w sposób władczy.  

Nie da się ukryć jednak tego, że sposób redakcji omówionych przepisów 
jest na tyle niedoskonały, że prima facie budzi szereg wątpliwości oraz wymusza 
doszukiwanie się ewentualnych zagrożeń płynących ze złego zastosowania tych 
przepisów. Zasady ogólne powinny być jednak na tyle przejrzyste, żeby można 
było je aplikować do różnych stanów faktycznych oraz zestawiać z innymi 
szczegółowymi przepisami. O nienależytym i nieprzemyślanym sformuło-
waniu tych zasad świadczy również sposób ich omówienia w wybranych 
wyrokach sądowych. Sądy te zazwyczaj wyjaśniają wątpliwości prawne i inter-
pretacyjne stosowanych przepisów. W cytowanych jednak wyrokach ograni-
czały się one w większości do zwykłego przytoczenia ustawowej treści zasad.  

Niemniej jednak stwierdzić należy, że do tej pory sądy odpowiednio 
wykładały wspomniane zasady ogólne k.p.a., praktycznie każdorazowo na ko-
rzyść skarżących obywateli. Dlatego też póki taka tendencja byłaby utrzymy-
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Znaczenie zasad przyjaznej 
interpretacji w postępowaniu 

administracyjnym 
 
 
 
Wprowadzenie 

Jednym ze skutków nowelizacji z 2017 r.1 było wpisanie do Kodeksu po-
stępowania administracyjnego artykułów 7a i 81a2. Regulują one kwestię roz-
strzygania wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 7a) oraz stanu faktycz-
nego (art. 81a) na korzyść strony. Powyższe zasady są często określane górno-
lotną nazwą „in dubio pro libertate”, chociaż osobiście preferuję bardziej sub-
telne określenie: „zasady przyjaznej interpretacji” lub „zasady rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść strony”3. W założeniu autorów nowelizacji, zasady 
przyjaznej interpretacji mają służyć ograniczeniu ryzyka obciążenia strony po-
stępowania administracyjnego skutkami niejasności przepisów prawa4. 
 Należy w tym miejscu przypomnieć, że powyższe zasady nie są całkowicie 
nowe dla postępowania administracyjnego. Zasada przyjaznej interpretacji 
była już wcześniej wywodzona z konstytucyjnej zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów admi-
nistracyjnych5. Celem wprowadzenia artykułów 7a i 81a nie jest więc sformu-
łowanie nowych zasad, ale sprecyzowanie już istniejących. Motyw taki należy 
                                                           
1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2017 r. poz. 935; dalej jako: „nowelizacja z 2017 r.”). 
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późn. zm.; dalej jako: „k.p.a.”). 
3 Łacińskie „w razie wątpliwości na rzecz wolności” nie oddaje w pełni charakteru przedmioto-
wych zasad, które koncentrują się na pojęciu „korzyści strony”. 
4 Uzasadnienie do projektu nowelizacji z 2017 r., [online] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8. 
nsf/druk.xsp?nr=1183 [dostęp: 06.02.2019], s. 7. 
5 Przykładowo: Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. II OPS 2/12), Wyrok 
TK z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. K35/11), Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r. (sygn. 
K2/02). 



29 

Łukasz Kałaczyński 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 
 

Znaczenie zasad przyjaznej 
interpretacji w postępowaniu 

administracyjnym 
 
 
 
Wprowadzenie 

Jednym ze skutków nowelizacji z 2017 r.1 było wpisanie do Kodeksu po-
stępowania administracyjnego artykułów 7a i 81a2. Regulują one kwestię roz-
strzygania wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 7a) oraz stanu faktycz-
nego (art. 81a) na korzyść strony. Powyższe zasady są często określane górno-
lotną nazwą „in dubio pro libertate”, chociaż osobiście preferuję bardziej sub-
telne określenie: „zasady przyjaznej interpretacji” lub „zasady rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść strony”3. W założeniu autorów nowelizacji, zasady 
przyjaznej interpretacji mają służyć ograniczeniu ryzyka obciążenia strony po-
stępowania administracyjnego skutkami niejasności przepisów prawa4. 
 Należy w tym miejscu przypomnieć, że powyższe zasady nie są całkowicie 
nowe dla postępowania administracyjnego. Zasada przyjaznej interpretacji 
była już wcześniej wywodzona z konstytucyjnej zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów admi-
nistracyjnych5. Celem wprowadzenia artykułów 7a i 81a nie jest więc sformu-
łowanie nowych zasad, ale sprecyzowanie już istniejących. Motyw taki należy 
                                                           
1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2017 r. poz. 935; dalej jako: „nowelizacja z 2017 r.”). 
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późn. zm.; dalej jako: „k.p.a.”). 
3 Łacińskie „w razie wątpliwości na rzecz wolności” nie oddaje w pełni charakteru przedmioto-
wych zasad, które koncentrują się na pojęciu „korzyści strony”. 
4 Uzasadnienie do projektu nowelizacji z 2017 r., [online] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8. 
nsf/druk.xsp?nr=1183 [dostęp: 06.02.2019], s. 7. 
5 Przykładowo: Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. II OPS 2/12), Wyrok 
TK z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. K35/11), Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r. (sygn. 
K2/02). 



Łukasz Kałaczyński 

30 

ocenić, moim zdaniem, pozytywnie. Po pierwsze wpisanie zasad o przyjaznej 
interpretacji do tekstu ustawy informuje urzędników o istnieniu tych zasad, 
przez co skłania do refleksji nad ich zastosowaniem. Po drugie pozwala stro-
nom powołać się wprost na powyższe zasady bez konieczności wywodzenia ich 
z orzecznictwa sądów czy Trybunału. 
 O ile więc samo wpisanie zasad przyjaznej interpretacji do k.p.a. można 
uzasadnić o tyle trudno jest usprawiedliwić sposób w jaki dokonano tej zmiany. 
Wydaje się, że paradoksalnie wprowadzenie powyższych zasad zamiast roz-
strzygać wątpliwości kreuje nowe. Pojawiają się bowiem liczne wątpliwości co 
do zakresu stosowania zasad o przyjaznej interpretacji oraz przewidzianych 
w tej kwestii wyjątków. Zanim jednak przejdę do omawiania powyższych wąt-
pliwości, pragnę pokrótce przeanalizować bliźniaczą regulację wprowadzoną 
do Ordynacji podatkowej6 w 2016 r. 7 

Zasada in dubio pro tributario 

 Postępowanie podatkowe regulowane Ordynacją podatkową jest co 
prawda postępowaniem wyłączonym względem k.p.a., jednak wciąż stanowi 
specyficzną część prawa administracyjnego. Ze względu na podobieństwa mię-
dzy powyższymi ustawami, wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu zasady 
in dubio pro tributario (art. 2a Ordynacji podatkowej) niejako automatycznie 
są przenoszone na zasadę przyjaznej interpretacji przepisów wyrażoną w art. 7a 
k.p.a. W związku z powyższym za celową uznałem analizę zasady z Ordynacji 
podatkowej, która została wprowadzona ponad rok wcześniej8. 
 Zasada in dubio pro tributario wyrażona w artykule 2a Ordynacji podat-
kowej jest bardziej lakoniczna od swojego odpowiednika z k.p.a. i sprowadza 
się do stwierdzenia, że: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów 
prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”9. Na uwagę zasługuje 

                                                           
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. 
zm.; dalej jako: „Ordynacja podatkowa”). 
7 Mowa o Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1197). 
8 Nowelizacja z 2017 r. była zresztą inspirowana prawem podatkowym, na co wskazuje Uzasad-
nienie…, s. 7-8. 
9 Zgodnie z Projektem ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 08.03.2018 r. przedmiotowa zasada 
zostanie ujęta w art. 18 Ordynacji podatkowej w brzmieniu: „Niedające się usunąć wątpliwości 
co do treści normy prawnej rozstrzyga się na korzyść zobowiązanego.”, [online] https://legisla 
cja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523416#1 2523416 [dostęp: 13.03.2019]. 
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pojęcie nieostre „niedających się usunąć wątpliwości”. Ustawa mówi wprost, 
że nie chodzi o jakiekolwiek wątpliwości, ale o te których nie da się usunąć. 
Usuwanie wątpliwości jest natomiast rozumiane jako proces wykładni prawa 
z zastosowaniem reguł oraz metod wykładni – językowej, systemowej i funk-
cjonalnej10. Zauważyć należy także, że powyższa zasada dotyczy wyłącznie wąt-
pliwości co do normy prawnej, a nie co do stanu faktycznego. 
 Bezpośrednim adresatem artykułu 2a Ordynacji podatkowej jest organ 
administracji, który stosując przepisy ustawy będzie wydawał decyzję, posta-
nowienie, interpretację indywidualną lub będzie podejmował inne działania 
w zakresie swojej kompetencji11. To właśnie do organu jest skierowany przepis, 
który określa w jaki sposób organ ma rozstrzygać wątpliwości. Rzecz jasna na 
etapie sądowej kontroli działalności organu prawidłowość zastosowania tej za-
sady będzie przedmiotem zainteresowania sądu administracyjnego. Wreszcie 
wśród adresatów zasady in dubio pro tributario możemy wyróżnić podatnika12, 
jednak będzie on jedynie adresatem pośrednim. Podatnik może powoływać się 
na powyższy przepis oraz wyrażając swoje wątpliwości co do treści normy praw-
nej wnosić do organu o zastosowanie art. 2a Ordynacji podatkowej. Może on 
także skarżyć działania organu do sądu administracyjnego w oparciu o powyż-
szy przepis. 
 Aktualne pozostaje pytanie jakie wątpliwości mają być rozstrzygane na 
mocy art. 2a Ordynacji podatkowej. Wątpliwości stanowią bowiem naturalny 
element interpretacji przepisów chociażby ze względu na niedoskonałość ję-
zyka, wieloznaczność poszczególnych wyrazów czy konieczność stosowania 
przez ustawodawcę pojęć nieostrych dla zachowania pewnej elastyczności 
norm prawnych. Poza tym życie często okazuje się bogatsze od ram ustawo-
wych, co generuje nowe wątpliwości w stosowaniu dotychczasowych przepi-
sów. Jednocześnie większość z powyższych wątpliwości można rozstrzygnąć 

                                                           
10 Podobnie: M. Popławski, Komentarz do Art. 2(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz ak-
tualizowany, red. L. Etel, System Informacji Prawnej LEX 2018. 
11 M. Niezgódka-Medek, Komentarz do Art. 2(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. 
S. Babiarz i in., System Informacji Prawnej LEX 2018. 
12 Na marginesie należy zaznaczyć, że chociaż przepis art. 2a ordynacji podatkowej mówi jedynie 
o podatniku, uzasadnionym jest rozszerzenie jego stosowania na inne podmioty obciążane obo-
wiązkami podatkowymi – płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika czy osób trze-
cich odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe. Por. M. Niezgódka-Medek, Komentarz do 
Art. 2(a)…; Powyższe jest również przedmiotem planowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej, 
gdzie w miejsce „podatnika” zostanie wpisany „zobowiązany”. Patrz uwagi w przypisie nr 9. 
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ocenić, moim zdaniem, pozytywnie. Po pierwsze wpisanie zasad o przyjaznej 
interpretacji do tekstu ustawy informuje urzędników o istnieniu tych zasad, 
przez co skłania do refleksji nad ich zastosowaniem. Po drugie pozwala stro-
nom powołać się wprost na powyższe zasady bez konieczności wywodzenia ich 
z orzecznictwa sądów czy Trybunału. 
 O ile więc samo wpisanie zasad przyjaznej interpretacji do k.p.a. można 
uzasadnić o tyle trudno jest usprawiedliwić sposób w jaki dokonano tej zmiany. 
Wydaje się, że paradoksalnie wprowadzenie powyższych zasad zamiast roz-
strzygać wątpliwości kreuje nowe. Pojawiają się bowiem liczne wątpliwości co 
do zakresu stosowania zasad o przyjaznej interpretacji oraz przewidzianych 
w tej kwestii wyjątków. Zanim jednak przejdę do omawiania powyższych wąt-
pliwości, pragnę pokrótce przeanalizować bliźniaczą regulację wprowadzoną 
do Ordynacji podatkowej6 w 2016 r. 7 

Zasada in dubio pro tributario 

 Postępowanie podatkowe regulowane Ordynacją podatkową jest co 
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prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”9. Na uwagę zasługuje 

                                                           
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. 
zm.; dalej jako: „Ordynacja podatkowa”). 
7 Mowa o Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1197). 
8 Nowelizacja z 2017 r. była zresztą inspirowana prawem podatkowym, na co wskazuje Uzasad-
nienie…, s. 7-8. 
9 Zgodnie z Projektem ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 08.03.2018 r. przedmiotowa zasada 
zostanie ujęta w art. 18 Ordynacji podatkowej w brzmieniu: „Niedające się usunąć wątpliwości 
co do treści normy prawnej rozstrzyga się na korzyść zobowiązanego.”, [online] https://legisla 
cja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523416#1 2523416 [dostęp: 13.03.2019]. 
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pojęcie nieostre „niedających się usunąć wątpliwości”. Ustawa mówi wprost, 
że nie chodzi o jakiekolwiek wątpliwości, ale o te których nie da się usunąć. 
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z zastosowaniem reguł oraz metod wykładni – językowej, systemowej i funk-
cjonalnej10. Zauważyć należy także, że powyższa zasada dotyczy wyłącznie wąt-
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który określa w jaki sposób organ ma rozstrzygać wątpliwości. Rzecz jasna na 
etapie sądowej kontroli działalności organu prawidłowość zastosowania tej za-
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jednak będzie on jedynie adresatem pośrednim. Podatnik może powoływać się 
na powyższy przepis oraz wyrażając swoje wątpliwości co do treści normy praw-
nej wnosić do organu o zastosowanie art. 2a Ordynacji podatkowej. Może on 
także skarżyć działania organu do sądu administracyjnego w oparciu o powyż-
szy przepis. 
 Aktualne pozostaje pytanie jakie wątpliwości mają być rozstrzygane na 
mocy art. 2a Ordynacji podatkowej. Wątpliwości stanowią bowiem naturalny 
element interpretacji przepisów chociażby ze względu na niedoskonałość ję-
zyka, wieloznaczność poszczególnych wyrazów czy konieczność stosowania 
przez ustawodawcę pojęć nieostrych dla zachowania pewnej elastyczności 
norm prawnych. Poza tym życie często okazuje się bogatsze od ram ustawo-
wych, co generuje nowe wątpliwości w stosowaniu dotychczasowych przepi-
sów. Jednocześnie większość z powyższych wątpliwości można rozstrzygnąć 

                                                           
10 Podobnie: M. Popławski, Komentarz do Art. 2(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz ak-
tualizowany, red. L. Etel, System Informacji Prawnej LEX 2018. 
11 M. Niezgódka-Medek, Komentarz do Art. 2(a), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. 
S. Babiarz i in., System Informacji Prawnej LEX 2018. 
12 Na marginesie należy zaznaczyć, że chociaż przepis art. 2a ordynacji podatkowej mówi jedynie 
o podatniku, uzasadnionym jest rozszerzenie jego stosowania na inne podmioty obciążane obo-
wiązkami podatkowymi – płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika czy osób trze-
cich odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe. Por. M. Niezgódka-Medek, Komentarz do 
Art. 2(a)…; Powyższe jest również przedmiotem planowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej, 
gdzie w miejsce „podatnika” zostanie wpisany „zobowiązany”. Patrz uwagi w przypisie nr 9. 
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w procesie wykładni prawa. Oczywiście interpretacja normy prawnej może do-
prowadzić do powstania co najmniej dwóch stanowisk, z których jedno będzie 
lepiej uargumentowane niż pozostałe. W takiej sytuacji wątpliwości nie zostaną 
usunięte całkowicie i należy ocenić czy zostały zredukowane w wystarczającym 
stopniu. 
 W powyższym ujęciu zastosowanie zasady in dubio pro tributario podlega 
istotnemu zawężeniu. Jednak moim zdaniem pokazuje to prawdziwą treść tej 
zasady, która realizuje się jako „ostatnia deska ratunku” w interpretacji normy 
prawnej. To znaczy, kiedy po przeprowadzeniu wykładni językowej, systemo-
wej, funkcjonalnej oraz reguł wykładni pozostajemy z co najmniej dwoma wy-
nikami procesu wykładni, z których żaden nie wydaje się wystarczająco lepiej 
uzasadniony od pozostałych, korzyść podatnika powinna zadecydować o wy-
borze właściwego wyniku. W ten sposób zasadę in dubio pro tributario rozumie 
także Minister Finansów, który 29 grudnia 2015 r. – a więc jeszcze przed wej-
ściem w życie nowelizacji Ordynacji podatkowej z 2016 r. – wydał w tej spra-
wie interpretację ogólną. W powyższej interpretacji minister stwierdza, że:  

jeśli organ podatkowy natrafi na wątpliwości co do znaczenia przepisu 
w konkretnej sytuacji faktycznej, a wątpliwości tych nie będzie można usu-
nąć w trakcie prawidłowo prowadzonej wykładni przepisów prawa podat-
kowego, to wówczas stosując art. 2a Ordynacji podatkowej, powinien przy-
jąć znaczenie przepisów korzystniejsze dla podatnika13. 

 Uzasadnione pozostaje w związku z powyższym pytanie co stanowi ową 
korzyść podatnika. Jednak w postępowaniu podatkowym podatnik sam ma 
możliwość wskazania korzystnej – optymalnej dla niego interpretacji poprzez 
złożenie deklaracji podatkowej albo aktywne uczestnictwo w toku postępowa-
nia. Nie mówiąc już o interpretacjach indywidualnych, gdzie wnioskodawca 
może wskazać swoją korzyść we wniosku. W konsekwencji mogę powtórzyć za 
Bogumiłem Brzezińskim, że zasada in dubio pro tributario nie wprowadza żad-
nej rewolucji14. 

                                                           
13 Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (sygn. PK4.8022.44.2015). 
14 B. Brzeziński, O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, 
„Przegląd Podatkowy” 2015, nr 4, s. 21. 
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Przyjazna interpretacja normy prawnej 

 Ustawodawca wprowadzając zasadę przyjaznej interpretacji normy praw-
nej do k.p.a. zdecydował się na mniej lakoniczną regulację niż w Ordynacji 
podatkowej. Zgodnie z art. 7a § 1 k.p.a.:  

jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na 
stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, 
a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości 
te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne 
interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma 
bezpośredni wpływ. 

Dodatkowo § 2 powyższego artykułu formułuje kolejne przesłanki negatywne 
do stosowania tej zasady. Powyższe wyjątki wymagają osobnego komentarza, 
jednak najpierw dokonam analizy samej zasady. 
 Pierwsze co można zauważyć porównując przepis k.p.a. z art. 2a Ordyna-
cji podatkowej to brak pojęcia nieostrego „niedających się usunąć wątpliwo-
ści”. Zamiast tego ustawodawca posłużył się zwrotem „w sprawie pozostają 
wątpliwości”. Różnica ta stanowi pewną niekonsekwencję. Przepis należy – 
moim zdaniem – odczytać w ten sposób, że w sprawie pozostały wątpliwości, 
bo nie udało się ich usunąć. Poprzez usuwanie wątpliwości rozumiem nato-
miast, jak powyżej, proces wykładni prawa z zastosowaniem reguł oraz metod 
wykładni – językowej, systemowej i funkcjonalnej. Podobnie do przepisu 
z Ordynacji podatkowej, art. 7a k.p.a. dotyczy wyłącznie wątpliwości co do 
normy prawnej. Wątpliwości co do stanu faktycznego są natomiast w k.p.a. 
przedmiotem art. 81a. 
 W związku z powyższym art. 7a k.p.a. nie znajdzie zastosowania do 
wszystkich wątpliwości, ale jedynie do tych, które pozostały po prawidłowym 
przeprowadzeniu wykładni normy prawnej15. Aktualne pozostają więc w tym 
zakresie moje uwagi i argumentacja opisana w części dotyczącej zasady in dubio 
pro tributario. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów będzie więc realizo-
wana, podobnie jak jej podatkowy odpowiednik, jako zasada interpretacji 

                                                           
15 A. Wróbel, Komentarz do Art. 7(a), [w:], Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, System Informacji 
Prawnej LEX 2018; J. Smarż, Zasada in dubio pro libertate w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego, „Studia Prawnicze” 2017, nr 4, s. 62-63. 
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wej, funkcjonalnej oraz reguł wykładni pozostajemy z co najmniej dwoma wy-
nikami procesu wykładni, z których żaden nie wydaje się wystarczająco lepiej 
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nąć w trakcie prawidłowo prowadzonej wykładni przepisów prawa podat-
kowego, to wówczas stosując art. 2a Ordynacji podatkowej, powinien przy-
jąć znaczenie przepisów korzystniejsze dla podatnika13. 
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korzyść podatnika. Jednak w postępowaniu podatkowym podatnik sam ma 
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złożenie deklaracji podatkowej albo aktywne uczestnictwo w toku postępowa-
nia. Nie mówiąc już o interpretacjach indywidualnych, gdzie wnioskodawca 
może wskazać swoją korzyść we wniosku. W konsekwencji mogę powtórzyć za 
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13 Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (sygn. PK4.8022.44.2015). 
14 B. Brzeziński, O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, 
„Przegląd Podatkowy” 2015, nr 4, s. 21. 
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Przyjazna interpretacja normy prawnej 
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wana, podobnie jak jej podatkowy odpowiednik, jako zasada interpretacji 

                                                           
15 A. Wróbel, Komentarz do Art. 7(a), [w:], Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, System Informacji 
Prawnej LEX 2018; J. Smarż, Zasada in dubio pro libertate w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego, „Studia Prawnicze” 2017, nr 4, s. 62-63. 
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normy prawnej w sytuacji ostatecznej. Dopiero kiedy interpretator po przepro-
wadzeniu procesu wykładni pozostaje z co najmniej dwoma wynikami, z któ-
rych żaden nie jest wystarczająco lepiej uzasadniony od pozostałych, korzyść 
strony powinna zadecydować o wyborze właściwego wyniku16. 
 Pojęcie „korzyść strony” należy, podobnie jak przy regulacji w Ordynacji 
podatkowej, traktować subiektywnie17. To znaczy, że sama strona powinna 
wskazać w toku postępowania, który z wyników wykładni jest dla niej bardziej 
korzystny. Strona powinna więc wziąć czynny, aktywny udział w postępowa-
niu na przykład poprzez pisemne wystąpienie do organu ze wskazaniem swo-
jego stanowiska w sprawie. Jeżeli zaś strona pozostanie bierna (do czego ma 
pełne prawo) sam organ może podejmować próby aktywizacji strony w myśl 
zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie (art. 8 § 1 k.p.a.) 
oraz przede wszystkim zasady informowania stron (art. 9 k.p.a.). Wydaje się, 
że do realizacji powyższego celu adekwatna jest instytucja wezwania do odpo-
wiedzi pisemnej lub elektronicznej, o której mowa w art. 50 k.p.a. Wyjaśnianie 
przez organ co stanowi korzyść dla konkretnej strony może także nastąpić pod-
czas rozprawy (o której mowa w art. 89 k.p.a.). 
 Podobnie jak przy zasadzie in dubio pro tributario adresatem artykułu 7a 
k.p.a. jest organ administracji wydający decyzję, postanowienie lub podejmu-
jący inne działanie w zakresie swojej kompetencji. Strona pozostaje adresatem 
pośrednim, który może powoływać się na powyższą zasadę, używać jej w argu-
mentacji przed organem, a wreszcie skarżyć działalność organu do sądu admi-
nistracyjnego w związku z jej naruszeniem. W efekcie wśród adresatów mo-
żemy wyróżnić sąd administracyjny, który będzie badał naruszenie zasady przy-
jaznej interpretacji w granicach zawisłej przed nim sprawy. 
 Osobnego komentarza wymaga ograniczenie stosowania zasady przyjaz-
nej interpretacji do sytuacji, w której przedmiotem postępowania administra-
cyjnego jest: nałożenie na stronę obowiązku, ograniczenie uprawnienia strony 
lub odebranie stronie uprawnienia. Zasada ta a contrario nie znajduje zastoso-
wania, kiedy przedmiotem postępowania jest przyznanie stronie uprawnienia. 

                                                           
16 Por. H. Knysiak-Sudyka, [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017, 
s. 144-145. 
17 P. Przybysz, Komentarz do Art. 7(a), [w:] P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej LEX 2018. 
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Nie oznacza to, że należy w takim przypadku stosować zasadę odmienną – roz-
strzygania na niekorzyść strony. W tym miejscu należy przywołać zasadę rów-
noważenia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli wyrażoną w ar-
tykule 7 k.p.a. in fine, która obejmuje całe postępowanie administracyjne18. Po 
raz kolejny należy zaznaczyć, że dodany nowelizacją z 2017 r. artykuł 7a k.p.a. 
posiada bardzo wąski zakres zastosowania. W związku z powyższym zasada 
przyjaznej interpretacji modyfikuje zasadę równoważenia interesów, ale jej nie 
przekreśla. 
 Wracając jednak do ograniczenia w stosowaniu zasady przyjaznej inter-
pretacji przepisów ze względu na przedmiot postępowania natrafiamy na ko-
lejny dylemat. We współczesnym prawie administracyjnym trudno znaleźć po-
stępowanie, którego efektem będzie wydanie decyzji zawierającej wyłącznie 
prawa strony bez formułowania żadnych obowiązków albo decyzji zawierającej 
wyłącznie obowiązek bez żadnych uprawnień19. W efekcie powyższe ograni-
czenia należy odnosić do poszczególnych kwestii składających się na postępo-
wanie, a nie do postępowania jako całości. 

Przyjazna interpretacja stanu faktycznego 

 W nowelizacji z 2017 r. ustawodawca zdecydował się także wpisać do 
k.p.a. artykuł 81a § 1 formułujący zasadę, że:  

jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na 
stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, 
a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu 
faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.  

Zasada rozstrzygania wątpliwości w stanie faktycznym na korzyść strony zo-
stała sformułowana przez ustawodawcę w oparciu o sformułowaną w art. 5 § 
2 kodeksu postępowania karnego20 zasadę in dubio pro reo21. Zgodnie z tą za-
sadą: „niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Po-
wyższą inspirację argumentuje się w ten sposób, że wynik postępowania admi-

                                                           
18 A. Wróbel, Komentarz do Art. 7(a)… . 
19 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 339.  
20 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 
z późn. zm.). 
21 Uzasadnienie…, s. 31-32. 
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nistracyjnego może odnieść skutek podobny dla strony jak sankcja karna – bę-
dzie bezpośrednio oddziaływał na sferę praw i wolności strony, np. nałożenie 
administracyjnej kary pieniężnej22. Powyższa zasada jest także zgodna z ogólną 
zasadą, że ciężar dowodu spoczywa na tej ze stron, która wywodzi dla siebie 
skutki prawne. 
 Zasada przyjaznej interpretacji stanu faktycznego pozostaje jednak w cie-
niu zasady oficjalności i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego przez organ 
(art. 7 k.p.a.), z którym koresponduje wyrażony w art. 77 k.p.a. obowiązek 
organu administracji do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całości mate-
riału dowodowego. Analogicznie do zasady przyjaznej interpretacji przepisów, 
zasada wyrażona w art. 81a k.p.a. znajduje zastosowanie w ostateczności, kiedy 
organ po prawidłowym przeprowadzeniu postępowania dowodowego nie wy-
jaśnił wystarczająco stanu faktycznego. Podstawową zasadą postępowania do-
wodowego w ramach postępowania administracyjnego pozostaje więc zasada 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego przez organ administracji. Zauwa-
żyć także należy, że wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji stanu fak-
tycznego nie wpływa na możliwość przesłuchania strony w trybie art. 86 
k.p.a.23 
 Aktualny pozostaje w tym miejscu również komentarz o pojęciu „korzyści 
strony”, który został już przedstawiony podczas omawiania zasady przyjaznej 
interpretacji przepisów Także tutaj wyrażenie to ma charakter subiektywny, 
a do jego prawidłowego odczytania celowe wydają się instytucje k.p.a. takie jak 
wezwanie (art. 50) czy rozprawa (art. 89). Bez wątpienia adresatem tej zasady 
jest organ administracji publicznej. To organ prowadzi postępowanie dowo-
dowe w postępowaniu administracyjnym, a strona pozostaje adresatem pośred-
nim powyższej zasady. Kolejnym podobieństwem odnośnie zasady przyjaznej 
interpretacji normy prawnej są ograniczenia przedmiotowe. Art. 81a stosuje 
się bowiem tylko w przypadku, gdy przedmiotem postępowania administra-
cyjnego jest: nałożenie na stronę obowiązku, ograniczenie uprawnienia strony 
lub odebranie stronie uprawnienia. podobnie jak przy zasadzie wyrażonej 

                                                           
22 A. Wróbel, Komentarz do Art. 81(a), [w:] Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego … . 
23 Ibidem. 
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w art. 7a k.p.a. ograniczenia przedmiotowe w stosowaniu zasady należy odno-
sić do poszczególnych kwestii składających się na postępowanie, a nie do po-
stępowania jako całości. 

Wyjątki 

 Osobnej analizy wymagają wyjątki od stosowania zasad przyjaznej inter-
pretacji uregulowane w art. 7a § 1 in fine i § 2 oraz 81a § 2 k.p.a. Wyjątki te 
w gruncie rzeczy stanowią przepisy lustrzane. Artykuł 7a § 1 in fine zawiera 
zastrzeżenie, że zasadę stosuje się: „chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy 
stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni 
wpływ”. Odpowiada temu treść art. 81a § 2 pkt 1 k.p.a., zgodnie z którym 
zasady nie stosuje się: „jeżeli w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach 
lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich”. Analizy 
powyższej różnicy dokonam w dalszej części. 
 Następne wyjątki zawiera art. 7a § 2, zgodnie z którym zasady nie stosuje 
się: „jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, 
a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego” (pkt 
1), a także: „w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych” 
(pkt 2). Kalkę powyższych przepisów stanowią w artykule 81a § 2 odpowied-
nio punkty 3 i 4. Jedynym odstępstwem jest w tym miejscu punkt 2 w art. 81a 
§ 2, zgodnie z którym zasada przyjaznej interpretacji stanu faktycznego nie 
znajduje zastosowania: „jeżeli przepisy odrębne wymagają od strony wykazania 
określonych faktów”. Powyższy przepis wynika z istoty postępowania dowodo-
wego i w sposób naturalny nie znajduje swojego odpowiednika w treści art. 7a 
k.p.a. 

Spośród powyższych wyjątków można, moim zdaniem, wyróżnić przepisy 
racjonalne, które nie budzą większych wątpliwości. Będzie to wyjątek ze 
względu na ciężar dowodu spoczywający na stronie (art. 81a § 2 pkt 2) oraz 
wyjątek ze względu na interesy sporne lub interesy osób trzecich (art. 7a § 1 
in fine oraz art. 81a § 2 pkt 1). W pierwszym przypadku racjonalne i uzasad-
nione jest nierozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść 
strony, w sytuacji kiedy odrębne przepisy nakładają ciężar dowodu na stronę. 
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Odwrotna regulacja mogłaby de facto prowadzić do zepchnięcia ciężaru do-
wodu na organ24. 
 Racjonalne jest także wyłączenie rozstrzygania na korzyść strony, jeżeli 
skutkowałoby to szkodą dla pozostałych stron lub dla osób trzecich. Powyższe 
zgodne jest również z konstytucyjną zasadą równego traktowania, wyrażoną 
także w art. 8 § 1 in fine k.p.a. Pewną wątpliwość wywołuje za to zasygnalizo-
wana powyżej różnica pomiędzy względnym sformułowaniem „chyba że sprze-
ciwiają się temu sporne interesy…” z art. 7a, a bezwzględnym określeniem „nie 
stosuje się jeżeli w sprawie uczestniczą…” z art. 81a25. Dopuszczono więc moż-
liwość zastosowania zasady przyjaznej interpretacji normy prawnej w sytuacji, 
kiedy w postępowaniu biorą udział strony o spornych interesach lub wynik 
postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich, ale rozstrzy-
gnięcie danej kwestii nie nastąpi z uszczerbkiem dla tych interesów. 
 Wątpliwości budzi natomiast wyjątek w stosowaniu zasad ze względu na 
ważny interes publiczny (art. 7a § 2 pkt 1 oraz art. 81a § 2 pkt 3 k.p.a.). Dalsza 
część tych przepisów zawiera dodatkowe pojęcie nieostre „istotnych interesów 
państwa”, wśród których wymienione zostały przykładowo: bezpieczeństwo, 
obronność i porządek publiczny. Co ważne powyższe pojęcia nie wyczerpują 
terminu „ważny interes publiczny”. Przedmiotowy wyjątek można potrakto-
wać jako „wentyl bezpieczeństwa” dla organów administracyjnych w stosowa-
niu zasad przyjaznej interpretacji, jednak stwarza on niebezpieczeństwo przy-
znania znacznej przewagi interesowi publicznemu26. Jednocześnie szczegółowa 
analiza powyższych pojęć wykracza poza zakres niniejszego opracowania i po-
winna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem konkretnego stanu prawnego 
i faktycznego27. 
 Wreszcie największe kontrowersje budzi ostatni wyjątek, który przybiera 
charakter podmiotowy. Zastosowania zasad przyjaznej interpretacji odmawia 

                                                           
24 J. Oppeln-Bronikowski, Sytuacja prawna jednostki w kontekście proponowanych zmian zasad 
ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 7a oraz 81a 
k.p.a., [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Ko-
deksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, red. A. Gronkiewicz, A. Ziół-
kowska, Katowice 2017, s. 122. 
25 Tamże, por. także: T. Kosicki, Zasada in dubio pro libertate w świetle nowelizacji kodeksu po-
stępowania administracyjnego, [w:] Nowe instytucje procesowe…, s. 58. 
26 Por.: S. Sekuła-Barańska, Rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść 
strony, [w:] Nowe instytucje procesowe…, s. 40-41. 
27 Por.: J. Smarż, Zasada…, s. 64-65. 
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się bowiem na podstawie art. 7a § 2 pkt 2 oraz art. 81a § 2 pkt 4 funkcjona-
riuszom oraz żołnierzom zawodowym w sprawach osobowych. Powyższy wy-
jątek nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec istnie-
nia wyjątku ze względu na ważny interes publiczny. W konsekwencji powyższy 
przepis może stanowić uszczerbek dla konstytucyjnej zasady równości wobec 
prawa28. Na mocy powyższych przepisów uzasadnione jest nawet twierdzenie, 
że nowelizacją z 2017 r. ustawodawca zamiast rozszerzyć zastosowanie zasad 
przyjaznej interpretacji doprowadził do ich zawężenia. 

Podsumowanie 

 Wprowadzenie zasad przyjaznej interpretacji normy prawnej i stanu fak-
tycznego do Kodeksu postępowania administracyjnego należy moim zdaniem 
ocenić pozytywnie. Regulacje art. 7a i 81a k.p.a. stanowią dla organów, będą-
cych bezpośrednim adresatem tych przepisów, instrukcję postępowania 
w przypadku wystąpienia niedających się usunąć wątpliwości. Natomiast, stro-
nom postępowania – adresatom pośrednim umożliwiają powołanie się wprost 
na konkretne przepisy ustawy, bez konieczności wyprowadzania powyższych 
zasad z orzecznictwa lub doktryny. 
 Kluczowe miejsce w zasadach przyjaznej interpretacji zajmuje subiek-
tywne pojęcie „korzyści strony”. Każdorazowe odczytanie tego pojęcia może 
zostać dokonane jedynie przez stronę postępowania administracyjnego. Wy-
maga to od strony aktywnego uczestnictwa w toku postępowania lub aktywi-
zacji strony przez organ, w duchu zasad z art. 8 § 1 i art. 9 k.p.a. Odczytanie 
korzyści danej strony może w tym drugim przypadku nastąpić poprzez insty-
tucję wezwania lub podczas rozprawy. 
 Zaznaczyć należy, że zasady przyjaznej interpretacji mają charakter po-
mocniczy, uzupełniający – znajdują zastosowanie dopiero w ostateczności, po 
prawidłowo przeprowadzonej wykładni normy prawnej lub dokładnym i wy-
czerpującym postępowaniu dowodowym. Znajdują się zatem w cieniu zasad 
ujętych w art. 7 k.p.a., a ich praktyczne zastosowanie i znaczenie jest bardzo 
ograniczone. 
 Zasady przyjaznej interpretacji nie wprowadzają rewolucji do ogólnej pro-
cedury administracyjnej, tak jak zasada in dubio pro tributario nie wprowadziła 

                                                           
28 S. Sekuła-Barańska, Rozstrzygnięcie…, s. 43-44. 
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rewolucji do postępowania podatkowego. Możliwe jest stwierdzenie, że skoro 
zasady te mają tak wąskie zastosowanie są one zbędne i powinny być dodawane 
do treści ustawy. Jednocześnie nikt nie postuluje usunięcia z k.p.a. zasady le-
galności (art. 6), chociaż została ona wyraźnie wyrażona w Konstytucji, 
a w praktyce nie jest stosowana zbyt często29. 

Uzasadnione wątpliwości budzą natomiast, w mojej ocenie, wskazywane 
powyżej wyjątki od stosowania zasad przyjaznej interpretacji – ze względu na 
ważny interes publiczny, a zwłaszcza w sprawach osobowych funkcjonariuszy 
oraz żołnierzy zawodowych. Wyjątki te mogą, moim zdaniem, prowadzić do 
zawężenia stosowania zasad o przyjaznej interpretacji wbrew intencjom auto-
rów nowelizacji z 2017 r. 
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Wprowadzenie 

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła nowelizacja Kodeksu postępowania 
administracyjnego1, która w sposób istotny zmieniła kształt dotychczas obo-
wiązującego Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako k.p.a.)2. 
Zmiany legislacyjne ustawodawcy nie ominęły również zasad ogólnych postę-
powania administracyjnego. Zmieniono zasadę budzenia zaufania uczestników 
postępowania do władzy publicznej zobowiązując organy władzy publicznej do 
kierowania się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowa-
nia przy prowadzeniu postępowania administracyjnego (art. 8 § 1 k.p.a.). Do 
Kodeksu postępowania administracyjnego ustawodawca wprowadził również 

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2017 r. poz. 935); Zob. również Uzasadnienie do rządo-
wego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw, Sejm RP, VIII kadencja, Druk sejmowy nr 1183. 
2 Do dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw … obowiązywała Ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). 



Łukasz Kałaczyński 

42 
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deksu postępowania administracyjnego red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wil-
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Wróbel Andrzej, Komentarz do Art. 81(a), [w:] Komentarz aktualizowany Ko-
deksu postępowania administracyjnego red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wil-
brandt-Gotowicz, System Informacji Prawnej LEX 2018. 
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nową zasadę, nazywając ją „zasadą pewności prawa” i „uprawnionych oczeki-
wań” (art. 8 2 k.p.a.)3.  

Społeczeństwo postrzega urzędników organów administracji publicznej, 
jako reprezentantów władzy państwowej. Należy tu rozumieć nie tylko władzę 
publiczną (państwową, samorządową), ale również elity polityczne sprawujące 
władzę stanowiące prawo. Jednak pomimo zmian ustrojowych, jakie nastąpiły 
w Polsce od 1989 roku, obywatele nadal obdarzają niskim zaufaniem organy 
władzy4.  

Przyczyn tego negatywnego zjawiska jest wiele. Można się ich doszukiwać 
w biurokracji, przewlekłości postępowań w administracyjnym, niestabilnym 
i często zmieniającym się prawie, w „przeregulowaniu”5 aktami prawnymi ży-
cia społecznego, niestabilnym orzecznictwie, w braku zaufania do organów ad-
ministracji publicznej i sądownictwa, nadmiernym formalizmem, w niekom-
petencji osób stosujących prawo, w braku zaplecza techniczno-organizacyj-
nego, w naciskach czynników politycznych, w deprywacji elit politycznych, w 
sposobie tworzenia prawa. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest też tworzenie 

                                                           
3 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw … . 
4 Badania opinii społecznej przeprowadzone w I połowie 2015 roku przez Główny Urząd Staty-
styczny są niepokojące. Pokazują, że najmniejsze zaufanie mają instytucje związane z władzą 
ustawodawczą oraz wykonawczą. Najmniejsze zaufanie społeczeństwo ma do Sejmu i Senatu 
(ok. 25%) oraz Rządu (ok. 27%).  Brak zaufania zarówno do władz ustawodawczych, jak i wy-
konawczych deklarowało prawie 6 na 10 osób, natomiast zaufanie do tych instytucji miała mniej 
więcej co czwarta osoba. Znacznie większym zaufaniem niż władze centralne cieszyły się władze 
lokalne, którym ufała co druga osoba. Najbardziej władzom lokalnym ufali mieszkańcy wsi 
(ok. 59%) oraz małych miast (ok. 50%). Sądom ufało ok. 47%, [w:] Wartości i zaufanie społeczne 
w Polsce w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny [online], https://stat.gov.pl/obszary-tematycz 
ne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/wartosci-i-zaufanie-spoleczne-w- 
polsce-w-2015-r-,21,1.html [dostęp 04.03.2019]. 
5 Problem ten, jak się okazuje nie dotyczy tylko Polski, ale występuje także w prawie niemieckim. 
Jak pisze M. Kamiński w niemieckojęzycznej literaturze z zakresu prawa publicznego zjawisko 
to nazywane jest „inflacją legislacyjną”, „hipertrofią ustawową”, „powodzią ustaw” albo „poto-
pem norm”, „nadnormowaniem” , „histerią ustawową” lub „nadmiarem ustawodawstwa”. Au-
tor wskazuje, że (…) inflacyjny przyrost aktów normatywnych (zarówno tych ustawowych, jak 
i podustawowych) jest zjawiskiem charakterystycznym przede wszystkim dla prawa administra-
cyjnego; Zob. M. Kamiński, Zasada ochrony zaufania jednostki do obowiązywania i kontynuacji 
(ciągłości) treściowej norm ustawowych a hipertrofia zmian normatywnych w prawie administracyj-
nym, [w:], Kryzys prawa administracyjnego. Tom II. Inflacja prawa administracyjnego, red. D.R. 
Kijowski, P.J. Suwaj, Warszawa 2012, s. 45 – 46. 
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prawa w ramach tzw. specustaw6, co ma rzekomo uprościć i przyspieszyć po-
stępowanie administracyjne, a nierzadko powoduje naruszenie praw konstytu-
cyjnych, jak ochrona prawa własności i wywłaszczanie właścicieli w specjalnym 
trybie7. A zatem cele, jakie stawia się tworzonemu prawu (dobro obywateli) są 
odwrotne od zamierzonych. Nierzadko za tworzonym w pośpiechu prawem 
stoją grupy lobbingowe czy grupy nacisku, reprezentujące swoje partykularne 
interesy8. Wywieranie presji na ustawodawcę w celu tworzenia określonego 
prawa (specustaw) może powodować ograniczanie praw innych jednostek, 
w szczególności obywateli9. 

Dlatego też ustawodawca tworząc administracyjne prawo materialne, do-
strzegając możliwości w jego niewłaściwym stosowaniu, wprowadza jednocze-
śnie w procesowym prawie administracyjnym przepisy mające temu zapobiec. 
Rolę takich przepisów mają spełnić zasady ogólne w tym zasada „budzenia za-
ufania uczestników postępowania do władzy publicznej” oraz „zasada uzasad-
nionych oczekiwań” określana też „zasadą stałości utrwalonej praktyki”. 

Zaufanie do władz publicznych jako dobro publiczne 

Artykuł 8 § 1 stanowi: Organy administracji publicznej prowadzą postępowa-
nie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując 
się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania10.  

                                                           
6 Słusznie zwraca na to zjawisko J. Zimmermann pisząc, że „zdarza się niestety w ostatnim czasie, 
że dla celów doraźnych omija się obywatelskie gwarancje konstytucyjne o prawach i wolnościach 
wprowadzając regulacje zaprzeczające celowi ochrony jednostki w postępowaniu administracyj-
nym”; Zob. J. Zimmermann, Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, 
„Państwo i Prawo” 2017, nr 8, s. 6; Należy zauważyć, że w życiu publicznym, a także w orzecz-
nictwie używa się dla aktu prawnego, który jest ustawą określenia specustawa, choć Konstytucja 
RP nie przewiduje takiego określenia dla ustawy.  
7 K. Marczuk-Pieńkowska, Ograniczanie praw właścicieli przy prowadzeniu inwestycji drogowych, 
Rzeczpospolita, [online] https://www.rp.pl/Administracja/301319988-Ograniczanie-praw-wla 
scicieli-przy-prowadzeniu-inwestycji-drogowych.html [dostęp 15.03.2019].  
8 Zainteresowanych tematem lobbingu odsyłam do artykułu naukowego Joanny Smarz. Autorka 
przedstawia w nim pozytywne jak i negatywne strony lobbingu; zob. J. Smarz, Prawne aspekty 
lobbingu w procesach decyzyjnych administracji, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017, nr 3. 
9 W tym miejscu rodzi się apel do sądownictwa administracyjnego o wnikliwsze, rzetelniejsze 
badanie zgodności z prawem w tym z Konstytucją RP  rozstrzygnięć administracyjnych wyda-
nych w oparciu o tzw. specustawy. 
10 Art. 8 § 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego oraz niektórych innych ustaw … . 
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Nie ulega wątpliwości, że rdzeniem tej zasady jest zaufanie. Bez wyrazu 
„zaufanie” norma byłaby fikcją. Czym zatem jest zaufanie? Według słownika 
słowo „zaufanie” oznacza uwierzyć w to co ktoś mówi11. Zaufanie, jako że wy-
wodzi się ze sfery psychiki ludzkiej, nie jest bytem materialnym, substancjal-
nym. Zaufaniem można kogoś obdarzyć lub nie. Związane jest to z przestrze-
ganiem przez określoną grupę danych reguł. Jeżeli określona osoba lub grupa 
osób przestrzega pewnych uznanych przez daną osobę czy grupę reguł to mo-
żemy powiedzieć o zaufaniu.  

Według D. Miłaszewicz, zaufanie odgrywa rolę we wszystkich relacjach 
międzyludzkich i jest czynnikiem niezbędnym do koordynacji działań ludz-
kich. Jest „budulcem” niezbędnym do tworzenia skomplikowanych relacji spo-
łecznych, mających na celu wytworzenie wspólnego dobra. Zaufanie ma wpływ 
na społeczną integrację, współpracę, stabilność i rozwój demokracji. Jest ono 
dobrem społecznym, które powinno być chronione tak samo jak powietrze, 
którym oddychamy i woda, którą pijemy. Gdy zaufanie jest nadwyrężone, 
wspólnota jako całość cierpi, a kiedy zostanie zniszczone, społeczeństwo zała-
muje się i rozpada. Zaufanie, szczególnie uogólnione i instytucjonalne, po-
winno być zatem traktowane jako dobro wspólne, mające charakter czystego 
dobra publicznego. Stanowi ono fundament życia społecznego, zapewniający 
skuteczność i efektywność zbiorowych działań mających na celu dobro całego społe-
czeństwa (podkreśl. – M.S.), a gdy go brakuje zastępują go instytucjonalne sub-
stytuty skupiające się na realizacji partykularnych interesów12. Brak zaufania 
do władzy publicznej następuje kiedy władza odgradza się od obywateli, nie 
dopuszcza ich do siebie i nie mogą się oni identyfikować z państwem, z dobrem 
wspólnym, kiedy nie szanuje ich praw i traktuje człowieka przedmiotowo, 
a nie podmiotowo i narusza jego godność13. W tej sytuacji zasadny jest wnio-
sek, że zaufanie, jako dobro publiczne, jako identyfikacja obywatela z pań-
stwem (dobrem wspólnym), powinno podlegać szczególnej ochronie sądowo-
administracyjnej w ramach przyznanych im kompetencji.  

                                                           
11 Słownik języka polskiego. Tom II, Warszawa 2007, s. 812. 
12 D. Miłaszewicz, Zaufanie jako wartość społeczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 259, i cyt. tam literatura zwłaszcza: 
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007. 
13 Zob. R. Nęcek, Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Kraków 
2004, s. 23, 108 - 111. 
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W doktrynie przyjęto stanowisko i słuszne, że zaufanie do organów władzy 
publicznej jest przekonaniem o tym, że organy przy prowadzeniu postępowa-
nia przestrzegały jego zasad (reguł) wynikających z przepisów prawa, respekto-
wały prawa uczestników oraz rzetelnie się wywiązywały ze swoich obowiązków 
oraz dążyły do sprawnego oraz efektywnego zakończenia sprawy14. W tym 
wszystkim należy zwrócić uwagę, że przestrzeganie  przepisów postępowania 
administracyjnego (reguł) wiązać należy z zachowaniem właściwej postawy 
etyczno-moralnej przez osoby prowadzące postępowanie. Wszak osoba piastu-
jąca funkcję organu nie bierze udziału w czynnościach, a z reguły otrzymuje do 
podpisania projekt decyzji (rozstrzygnięcia) opracowany przez tzw. prowadzą-
cego postępowanie. Na właściwą postawę etyczno-moralną składają się różne 
wartości. Nie sposób ich wszystkich skatalogować, ani też wskazać, które z nich 
są najważniejsze, bo wszystkie są ważne i istotne. Przykładowo można tu wy-
mienić uczciwość, uprzejmość, sprawiedliwość, bezstronność, poczucie empa-
tii, kompetencję, bezinteresowność itd. Dlatego też wydaje się, że samo prze-
strzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, bez dochowa-
nia przez urzędników (organy administracji publicznej) cenionych w społe-
czeństwie wartości moralnych na niewiele się zda. Należy zgodzić się z poglą-
dem, że tam gdzie upada moralność, upada też prawo. A tam gdzie upada 
prawo pojawia się korupcja i przemoc, a wraz z nimi zniszczenie wspólnego 
dobra15. Już w poprzednim ustroju E. Iserzon zwracał uwagę, że organ nie 
wzbudzi w obywatelu zaufania do siebie bez wykazania ufności do obywatela - 
nie „stawiając na człowieka”16.  

                                                           
14 W. Piątek, Zasada proporcjonalności, [w:], System Prawa Administracyjnego procesowego. Tom 
2. Cz. 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, red. B. Adamiak, W. Chróścielewski, 
G. Łaszczyca i in.,Warszawa 2018, s. 330-331.  
15 R. Nęcek, Między prawdą a barbarzyństwem, Kraków 2015, s. 22-23. 
16 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksy. Wzory 
i Formularze, Warszawa 1970, s. 53-55; E. Iserzon dostrzega problem niewłaściwych relacji po-
między urzędnikami a obywatelami spowodowanych wrogością, brakiem ufności tych pierw-
szych w stosunku do drugich.  
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Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy 
publicznej po nowelizacji kwietniowej. 

Początkowo zasada ta była nazywana zasadą pogłębiania zaufania obywa-
teli do organów państwa17. Jej pierwotne brzmienie wyrażone było w art. 
6 k.p.a., który stanowił, że „Organy administracji państwowej powinny prowa-
dzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów 
Państwa” 18. W 1980 roku przepis został zmieniony w ten sposób, że organy 
zostały zobowiązane także do pogłębiania świadomości i kultury prawnej oby-
wateli. Natomiast istotne zmiany nastąpiły w 20011 roku, kiedy to na orga-
nach nie spoczywa już obowiązek prowadzenia postępowania w sposób pogłę-
biający zaufanie do organów państwa, tylko w sposób budzący zaufanie uczest-
ników postępowania do władzy publicznej19.   

Celem wprowadzenia w roku 1960 zasady pogłębiania zaufania była hu-
manizacja stosunków w administracji, dla realizacji których służyły różnego 
rodzaju środki materialne, jak i moralne. Można tu wyróżnić odpowiednie po-
mieszczenia dla interesantów, zwalczanie biurokratyzmu, życzliwość urzędni-
ków, jawność postępowania, przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego przy załatwianiu spraw. Postulat humanizacji administracji 
czyli kultura administrowania wymaga klimatu zaufania wzajemnego – oby-
watela do organu i organu do obywatela – pisał E. Iserzon20. Jak można zau-
ważyć od samego początku istotą tej zasady i nadal jest było powstanie w świa-
domości obywatela w związku z działalnością organu administracji państwowej 
dodatniej oceny, lub pewnej sumy dodatnich ocen tej działalności i wytworze-
nie się na tej podstawie w świadomości obywatela przekonania, iż także w in-
nych sytuacjach można oczekiwać od organu administracji państwowej działa-
nia, które będzie zasługiwać na pozytywną jego ocenę21. Czyli istotą tej zasady 
było powstanie zaufania pomiędzy obywatelem a władzą. Nie trudno nie zau-
ważyć, że zasada ta w poprzednim ustroju miała zabarwienie polityczne. Or-

                                                           
17 W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 123. 
18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 1960 r. 
Nr 30, poz. 168). 
19 W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 326-327. 
20 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks…, s. 53-55. 
21 W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 123. 
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gany administracji państwowej tylko z tej racji, że były organami władzy pań-
stwowej obdarzone były przez ustawodawcę „kredytem zaufania”. Ich zadanie 
miało polegać jednak na tym, aby przy prowadzeniu postępowania zaufanie to 
nadal pogłębiać tj. aby ono dalej wzrastało22. Jej doniosłość uważano nie tylko 
w zakresie procedury administracji, ale także pod względem politycznym, po-
nieważ kiedy działalność ta jest wadliwa (odpychająca, biurokratyczna, nieo-
biektywna), może spowodować skutki odmienne od zamierzonych, a więc 
szkody polityczne23. Należy uznać, że zasada budzenia zaufania jest rozwinię-
ciem licznych, szczegółowych postanowień k.p.a., nacechowanych troską o in-
teresy jednostki, a ich naruszenie jest zarazem naruszeniem zasady pogłębiania 
zaufania do organów państwa24. Wydaje się, że stanowisko doktryny nadal jest 
aktualne pomimo zmiany treści zasady budzenia zaufania i dodania do niej 
zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.  

W rezultacie zmian ustawodawczych art. 8 k.p.a. w roku 2017 został zmie-
niony poprzez dodanie dwóch przepisów § 1 i § 2. W treści § 1 art. 8 k.p.a. 
„zasada budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej” 
otrzymała nowie brzmienie. W myśl art. 8 § 1: 

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący za-
ufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjo-
nalności, bezstronności i równego traktowania25.  

Zasada proporcjonalności nie posiada własnej definicji, a także treści nor-
matywnej zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również 
w Konstytucji RP. Definicja jest rozwijana przez przedstawicieli doktryny oraz 
orzecznictwo sądowe i ma charakter uniwersalny i zarazem instrumentalny26. 
W prawie konstytucyjnym jej istotą jest zakaz nadmiernej ingerencji władzy 
w prawa i wolności jednostki. Oznacza to, że ograniczenia mogą następować 
tylko w zakresie niezbędnym (minimalnie koniecznym), a podstawową miarą 

                                                           
22 W. Dawidowicz, Ogólne …, s. 123-124. 
23 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 65. 
24 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks …, s. 55, Zob. też  Z. Janowicz, Kodeks ..., s. 65; W. Dawi-
dowicz, Ogólne postępowanie …, s. 123-124. 
25Art. 8 § 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego oraz niektórych innych ustaw … . 
26 W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 136-137. 
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w prawa i wolności jednostki. Oznacza to, że ograniczenia mogą następować 
tylko w zakresie niezbędnym (minimalnie koniecznym), a podstawową miarą 

                                                           
22 W. Dawidowicz, Ogólne …, s. 123-124. 
23 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 65. 
24 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks …, s. 55, Zob. też  Z. Janowicz, Kodeks ..., s. 65; W. Dawi-
dowicz, Ogólne postępowanie …, s. 123-124. 
25Art. 8 § 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego oraz niektórych innych ustaw … . 
26 W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 136-137. 
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ustalania tego, co jest niezbędne, a co nadmierne, jest porównanie rangi (zna-
czenia) interesu publicznego, któremu dane ograniczenie ma służyć i rangi 
(znaczenia) prawa czy wolności indywidualnej, której ograniczenie to ma do-
tykać. Oznacza to też, że jeżeli ustawodawca dla osiągnięcia danego celu może 
posłużyć się środkiem mniej uciążliwym dla adresata, a mimo to wybierze śro-
dek bardziej uciążliwy to narusza zasadę niezbędności ograniczeń27. Dlatego 
też zasada ta często określana jest mianem „zasady najmniejszego bólu”, „zaka-
zem nadmiernej ingerencji”, „współmierności”, „adekwatności” czy też „miar-
kowania”28. Po nowelizacji kwietniowej w prawie administracyjnym organy 
publicznej również zobowiązane są do podejmowania  względem jednostki ta-
kich środków, które są niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia określonego 
celu wyznaczonego przez ustawodawcę29. Dodanie zasady proporcjonalności 
do zasady budzenia zaufania wydaje się zatem zasadne, zwłaszcza na funkcjo-
nowanie w obrocie prawnym tzw. specustaw budzących w środowisku nauko-
wym zaniepokojenie.   

Zasada bezstronności jest ściśle związana z pojęciem sprawiedliwości30. 
Sprawiedliwość (iustitia), to w ujęciu potocznym i etymologicznym takie za-
chowanie, które charakteryzuje się: godnością i uczciwością, czyli jest postępo-
waniem spełniającym znamiona najszerzej rozumianej prawości31. Zasada bez-
stronności jest zasadą konstytucyjną32 i w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego, przez tę zasadę rozumie się, obowiązek obiektywnego, wolnego od 
nacisków, czy osobistych poglądów albo sympatii, rozważenia i rozstrzygania 
o interesach różnych zaangażowanych podmiotów, neutralności politycznej, 
braku wpływu świata polityki na działalność organów władzy publicznej33. Na 
gruncie postępowania  administracyjnego oznacza, że na organach  administra-
cji publicznej ciąży obowiązek prowadzenia postępowania administracyjnego 
w określony sposób, a mianowicie ustalenia stanu prawnego i faktycznego 

                                                           
27 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 102-103. 
28 W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 120. 
29 Ibidem, s. 132, 136-137. 
30 M. Stalh, Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym – zagad-
nienia wprowadzające, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administra-
cyjnym, red. M. Stalh, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 19. 
31 P. Dobosz, Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym, [w:] Sprawiedliwość 
i zaufanie do władz publicznych …, s. 80-81. 
32 A. Wróbel, Art. 8, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018. 
33 Ibidem. 
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sprawy, dokonywania interpretacji przepisów oraz zastosowania tych przepi-
sów do ustalonego stanu faktycznego, w tym załatwienia sprawy, przy czym 
ma to nastąpić w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych i we-
wnętrznych, które mogą wynikać z uprzedzeń, emocji, światopoglądu, naci-
sków ciał politycznych itd.34  

Przy nowelizacji zasady budzenia zaufania w art. 8 § 1 k.p.a. ustawodawca 
nałożył obowiązek przestrzegania przez organy władzy publicznej zasady rów-
ności wobec prawa. Z równym traktowaniem przez władze ściśle wiąże się rea-
lizacja wartości jaką jest sprawiedliwość i godność człowieka, która stanowi 
wartość naczelną praw i wolności35.  Według orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu 
daną cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo. Powinny być 
traktowane według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących jak 
i faworyzujących36. Fundamentem tej zasady jest art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, który ją stanowi37.  

Należy stwierdzić, że pomimo dodania do tej zasady, zasady proporcjonal-
ności, bezstronności i równego traktowania, zasady te były wywodzone za-
równo przez doktrynę jak i orzecznictwo ponieważ pozostają w ścisłym 
związku z „zasadą budzenia zaufania(…)”38. Wprowadzenie zasady proporcjo-
nalności, bezstronności i równego traktowania spowodowane zostało nawiąza-
niem do prawa europejskiego – art. 41 Karty praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej, art. 5 rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw 
członkowskich z 20 czerwca 2007 roku w sprawie prawa do dobrej administra-
cji39. Zasada bezstronności została sformułowana w art. 8, a zasada równego 
traktowania w art. 5 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji40.  

                                                           
34 Ibidem. 
35 I. Niżnik-Dobosz, Determinanty sprawiedliwości w prawie administracyjnym, Sprawiedliwość 
i zaufanie do władz publicznych …, s. 31, 43. 
36 Por. A. Wróbel, Art. 8 … . 
37 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483). 
38 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, [w:] Postępowanie 
administracyjne, red. T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, A. Golęba i in., Warszawa 2017, s. 140. 
39 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania …, s. 141. 
40 Ibidem, s.141; Zob. art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, 
[w:] J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2007, s. 21-28. 
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ustalania tego, co jest niezbędne, a co nadmierne, jest porównanie rangi (zna-
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też zasada ta często określana jest mianem „zasady najmniejszego bólu”, „zaka-
zem nadmiernej ingerencji”, „współmierności”, „adekwatności” czy też „miar-
kowania”28. Po nowelizacji kwietniowej w prawie administracyjnym organy 
publicznej również zobowiązane są do podejmowania  względem jednostki ta-
kich środków, które są niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia określonego 
celu wyznaczonego przez ustawodawcę29. Dodanie zasady proporcjonalności 
do zasady budzenia zaufania wydaje się zatem zasadne, zwłaszcza na funkcjo-
nowanie w obrocie prawnym tzw. specustaw budzących w środowisku nauko-
wym zaniepokojenie.   
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27 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 102-103. 
28 W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 120. 
29 Ibidem, s. 132, 136-137. 
30 M. Stalh, Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym – zagad-
nienia wprowadzające, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administra-
cyjnym, red. M. Stalh, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 19. 
31 P. Dobosz, Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym, [w:] Sprawiedliwość 
i zaufanie do władz publicznych …, s. 80-81. 
32 A. Wróbel, Art. 8, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018. 
33 Ibidem. 
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34 Ibidem. 
35 I. Niżnik-Dobosz, Determinanty sprawiedliwości w prawie administracyjnym, Sprawiedliwość 
i zaufanie do władz publicznych …, s. 31, 43. 
36 Por. A. Wróbel, Art. 8 … . 
37 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483). 
38 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, [w:] Postępowanie 
administracyjne, red. T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, A. Golęba i in., Warszawa 2017, s. 140. 
39 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania …, s. 141. 
40 Ibidem, s.141; Zob. art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, 
[w:] J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2007, s. 21-28. 
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Zasada uzasadnionych oczekiwań 

Zgodnie z tą zasadą wyrażoną w art. 8 § 2 k.p.a.:  

Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od 
utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym 
i prawnym41.  

Zasadę wyrażoną w art. 8 § 2 k.p.a. ustawodawca określił mianem „za-
sady pewności prawa” lub „uprawnionych oczekiwań”42, choć w doktrynie 
określa się ją również mianem „zasady uzasadnionych oczekiwań”43, „oczeki-
wania chronionego prawnie interesu”44, „zasadą stałości utrwalonej praktyki”. 
Zasada uzasadnionych oczekiwań związana jest z zasadą ochrony zaufania do 
państwa i prawa i powiązana jest genetycznie z obszarem niemieckiej oraz 
szwajcarskiej doktryny i judykatury45.   

Wprowadzając zasadę uprawnionych oczekiwań ustawodawca uznał, że za-
sada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, stanowi [fundamen-
talne – podkreśl. M.S.] założenie realizacji postulatu przyjaznych relacji między 
administracją, a obywatelami, co polega między innymi na nie odstępowaniu 
od utrwalonej praktyki, czyli innymi słowy – respektowaniu uprawnionych 
oczekiwań, wynikających z utrwalonej praktyki danego organu46.  

Należy zauważyć, że konstrukcja nieodchodzenia od utrwalonej praktyki 
zawarta jest w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji. Przepisy tegoż ko-
deksu stanowią, że: urzędnik działa konsekwentnie w ramach swojej praktyki 

                                                           
41 Art. 8 § 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego oraz niektórych innych ustaw … . 
42 Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego …, s. 15-16. 
43 Sformułowaniem tym posługuje się J. Lemańska. J. Lemańska, Uzasadnione oczekiwania 
w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016, cyt. za: W. Piątek, Za-
sada proporcjonalności, op. cit., s. 328. 
44 J. Supernat, Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w angielskim prawie administracyjnym, 
[w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadmninistracyjnego. Ksiega jubileuszowa dedyko-
wana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, 
Przemyśl – Rzeszów 2009, s. 721, cyt. za: W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 328. 
45 M. Kamiński, Konstrukcja pojęciowa praw (słusznie) nabytych a zasada ochrony zaufania do 
państwa i prawa w teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
RP, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie …, s. 138. Autor w sposób obszerny i kompleksowy omawia 
koncepcję praw nabytych oraz możliwość zastosowania w polskim porządku prawnym. 
46 Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego …, s. 15-16. 
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administracyjnej i zgodnie z działalnością administracyjną instytucji. Urzędnik 
przestrzega obowiązujących w instytucji praktyk administracyjnych, o ile nie 
zaistnieją uzasadnione powody, które usprawiedliwiałyby odejście w indywi-
dualnym przypadku od tych praktyk. Te powody należy przedstawić na pi-
śmie. Urzędnik uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostki, które 
wynikają z działań podejmowanych przez daną instytucję w przeszłości47.  Jak 
można zauważyć, obecna regulacja zasady uzasadnionych oczekiwań, jest re-
pliką (syntezą) przepisów wprost zaczerpniętych z Europejskiego Kodeksu Do-
brej Administracji.  

Wprowadzenie w art. 8 § 2 k.p.a. zasady uzasadnionych (uprawnionych) 
oczekiwań wywołało w doktrynie pewne wątpliwości. W literaturze z zakresu 
postępowania administracyjnego J. Zimmermann wyraził pogląd, że:  

Nowela wprowadza także zasadę, tym razem bardzo kontrowersyjną, zgodnie 
z którą organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstę-
pują od ustalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycz-
nym i prawnych (art. 8 § 2 k.p.a.). Sformułowanie to budzi wątpliwości. Za-
wiera ono aż trzy określenia nieostre  („uzasadniona przyczyna”, „ustalona prak-
tyka” i „ten sam stan faktyczny i prawny”), których interpretacja może być bar-
dzo różna, a niestety nawet dowolna48.   

Autor wskazuje dalej, że:   

w pierwszym i drugim wypadku jest ona całkowicie pozostawiona organowi. 
W trzecim wypadku jest natomiast niezwykle trudna. Sądzę, że dwa takie same, 
a tym bardziej „te same” stany faktyczne i prawne w praktyce nie istnieją. Mogą 
to oczywiście być stany podobne w kwestii pryncypiów albo nawet niemal toż-
same. Istnieje niebezpieczeństwo, że tak właśnie będzie interpretowane określe-
nie „ten sam stan„. W przeciwnym razie określenie to stałoby się puste. Ponadto 
postępowanie administracyjne toczy się „w sprawach indywidualnych”, a takie 
właśnie określenie spraw załatwianych w tym postępowaniu nie tylko oznacza 
ich indywidualizację podmiotową, ale także przedmiotową, dotyczącą konkret-
nego (indywidualnego) stanu faktycznego. Ustawodawca przewiduje zatem, że 
sprawy administracyjne różnią się od siebie. Dlatego każda sprawa powinna być 

                                                           
47 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks …, s. 27 – 28. 
48 J. Zimmermann, Kilka refleksji …, s. 22. 
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zawarta jest w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji. Przepisy tegoż ko-
deksu stanowią, że: urzędnik działa konsekwentnie w ramach swojej praktyki 

                                                           
41 Art. 8 § 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego oraz niektórych innych ustaw … . 
42 Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego …, s. 15-16. 
43 Sformułowaniem tym posługuje się J. Lemańska. J. Lemańska, Uzasadnione oczekiwania 
w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016, cyt. za: W. Piątek, Za-
sada proporcjonalności, op. cit., s. 328. 
44 J. Supernat, Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w angielskim prawie administracyjnym, 
[w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadmninistracyjnego. Ksiega jubileuszowa dedyko-
wana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, 
Przemyśl – Rzeszów 2009, s. 721, cyt. za: W. Piątek, Zasada proporcjonalności …, s. 328. 
45 M. Kamiński, Konstrukcja pojęciowa praw (słusznie) nabytych a zasada ochrony zaufania do 
państwa i prawa w teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
RP, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie …, s. 138. Autor w sposób obszerny i kompleksowy omawia 
koncepcję praw nabytych oraz możliwość zastosowania w polskim porządku prawnym. 
46 Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego …, s. 15-16. 
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administracyjnej i zgodnie z działalnością administracyjną instytucji. Urzędnik 
przestrzega obowiązujących w instytucji praktyk administracyjnych, o ile nie 
zaistnieją uzasadnione powody, które usprawiedliwiałyby odejście w indywi-
dualnym przypadku od tych praktyk. Te powody należy przedstawić na pi-
śmie. Urzędnik uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostki, które 
wynikają z działań podejmowanych przez daną instytucję w przeszłości47.  Jak 
można zauważyć, obecna regulacja zasady uzasadnionych oczekiwań, jest re-
pliką (syntezą) przepisów wprost zaczerpniętych z Europejskiego Kodeksu Do-
brej Administracji.  

Wprowadzenie w art. 8 § 2 k.p.a. zasady uzasadnionych (uprawnionych) 
oczekiwań wywołało w doktrynie pewne wątpliwości. W literaturze z zakresu 
postępowania administracyjnego J. Zimmermann wyraził pogląd, że:  

Nowela wprowadza także zasadę, tym razem bardzo kontrowersyjną, zgodnie 
z którą organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstę-
pują od ustalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycz-
nym i prawnych (art. 8 § 2 k.p.a.). Sformułowanie to budzi wątpliwości. Za-
wiera ono aż trzy określenia nieostre  („uzasadniona przyczyna”, „ustalona prak-
tyka” i „ten sam stan faktyczny i prawny”), których interpretacja może być bar-
dzo różna, a niestety nawet dowolna48.   

Autor wskazuje dalej, że:   

w pierwszym i drugim wypadku jest ona całkowicie pozostawiona organowi. 
W trzecim wypadku jest natomiast niezwykle trudna. Sądzę, że dwa takie same, 
a tym bardziej „te same” stany faktyczne i prawne w praktyce nie istnieją. Mogą 
to oczywiście być stany podobne w kwestii pryncypiów albo nawet niemal toż-
same. Istnieje niebezpieczeństwo, że tak właśnie będzie interpretowane określe-
nie „ten sam stan„. W przeciwnym razie określenie to stałoby się puste. Ponadto 
postępowanie administracyjne toczy się „w sprawach indywidualnych”, a takie 
właśnie określenie spraw załatwianych w tym postępowaniu nie tylko oznacza 
ich indywidualizację podmiotową, ale także przedmiotową, dotyczącą konkret-
nego (indywidualnego) stanu faktycznego. Ustawodawca przewiduje zatem, że 
sprawy administracyjne różnią się od siebie. Dlatego każda sprawa powinna być 

                                                           
47 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks …, s. 27 – 28. 
48 J. Zimmermann, Kilka refleksji …, s. 22. 
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rozpatrywana i rozstrzygnięta oddzielnie. Ich ewentualne łączenie, a tym bar-
dziej nawiązywanie do spraw dawniejszych lub wzorowanie się na nich, nie po-
winno się zdarzyć. Polski system prawa administracyjnego nie jest przecież 
oparty na precedensach. Wreszcie komentowana zasada sprzyja biurokracji 
i mniejszej trosce o załatwienie konkretnego przypadku, a bynajmniej nie 
wzbudza zaufania do organów władzy. Sądzę nawet, że zasada ta nie sprzyja 
umocnieniu zasady kardynalnej, jaką jest konstytucyjna zasada równości wobec 
prawa49. 

Jak można zauważyć, argumenty tego Autora nie są jednak bez racji. Jed-
nak należy dostrzec, że zasada ta choć nie wyartykułowana wprost w Kodeksie 
postępowania administracyjnego od dawna była znana w doktrynie, jak też 
funkcjonowała w orzecznictwie sądów administracyjnych50. Jak twierdził 
J. Borkowski – na długo jeszcze przed nowelizacją kodeksu - 

zasada ta jest przestrzegana wtedy, gdy organ administracji publicznej dba 
o zachowanie w toku czynności postępowania zasady równości w traktowaniu 
wszystkich uczestników postępowania, poprawnie szacuje słuszność interesów 
jednostkowych, wątpliwości procesowe rozstrzyga na korzyść uczestników po-
stępowania, zachowuje w tym samym stanie prawnym i faktycznym stałość roz-
strzygnięć [ podkreśl. – M.S.] w toku instancji administracyjnych, a zmian 
w stanie prawnym nie wykorzystuje do zaskakiwania niespodziewanymi czyn-
nościami procesowymi lub rozstrzygnięciami sprawy51. 

Również H. Knysiak-Sudyka, na długo jeszcze przed dokonaną noweliza-
cją pisała, że w doktrynie i orzecznictwie ujęto szereg reguł, których przestrze-
ganie w sposób istotny wpływa na realizację „zasady budzenia zaufania do wła-
dzy publicznej”. Do reguł tych należy zaliczyć między innymi: 

1) konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oznaczającą, że pod-
mioty, których sytuacja faktyczna i prawna wobec organów admi-
nistracji publicznej jest podobna, mają prawo oczekiwać, że zostaną 
w stosunku do nich podjęte decyzje o zbliżonej, jeśli nie jednakowej 
treści,  

                                                           
49 Ibidem, s. 22 – 23.  
50 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania …, s.143. 
51 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 
2012, s. 41. 
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2) zasadę jednolitości poglądów wyrażonych w decyzjach administra-
cyjnych wydanych w odniesieniu do tego samego podmiotu, w ta-
kich samych stanach faktycznych i w oparciu o tę samą podstawę 
prawną, 

3) zasadę ochrony podmiotu działającego w przekonaniu, że podej-
mowane w stosunku do niego czynności organów państwa są pra-
widłowe i zgodne z prawem, 

4) zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, jeśli nie stoi 
temu na przeszkodzie interes społeczny52. 

Także R. Kędziora w roku 2012 stwierdza, że w zasadzie pewności w sferze 
stosowania prawa [zasadzie uzasadnionych oczekiwań – podkreśl. M.S.] wy-
raża się przewidywalność zachowań organów administracji publicznej w da-
nym układzie postępowania. Naruszeniem tej zasady jest sprzeczność treści 
czynności podejmowanych przez różne organy państwa wobec tej samej osoby 
w tych samych okolicznościach faktycznych, odmienność oceny tego samego 
stanu faktycznego dokonanej przez różne organy administracji publicznej czy 
też zmienność rozstrzygnięć podejmowanych w tym samym stanie faktycznym 
i prawnym – od rozstrzygnięcia negatywnego poprzez pozytywne do znów ne-
gatywnego53. 

Należy zauważyć, że doktryna zawsze dostrzegała konieczność równego 
traktowania przez administrację publiczną adresatów swoich działań, koniecz-
ność brania pod uwagę wcześniej wydanych decyzji w podobnym lub tożsa-
mym stanie faktycznym, równego traktowania. Jest to związane o czym była 
mowa wcześniej z konstrukcją praw (słusznie) nabytych i wczesną formą 
ochrony zaufania jednostki do państwa i prawa54. Jeśli chodzi o sądownictwo 
administracyjne to stanowisko to już nie jest tak jednolite55 . 

                                                           
52 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania …, s.14 – 143; Zob. H. Knysiak-Molczyk, Art. 8, 
[w:] red. H. Knysiak-Molczyk, A. Golęba, T. Kiełkowski i in., Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Komentarz, Warszawa 2015. 
53 R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2012, s. 112. 
54 M. Kamiński, Konstrukcja pojęciowa praw (słusznie) nabytych a zasada ochrony zaufania do 
państwa i prawa w teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
RP, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie …, s. 128, 135. 
55 Jako przykład można wskazać jedno z orzeczeń w którym sąd wyraził stanowisko (…) „zasada 
demokratycznego państwa prawnego wyrażona w art. 2 Konstytucji RP, jak i zasada bezstron-
ności, równego traktowania i proporcjonalności zapisana w art. 8 k.p.a. nie oznacza, że organ nie 
może w podobnym stanie faktycznym wydać innego rozstrzygnięcia niż to, które wydał poprzednio 
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rozpatrywana i rozstrzygnięta oddzielnie. Ich ewentualne łączenie, a tym bar-
dziej nawiązywanie do spraw dawniejszych lub wzorowanie się na nich, nie po-
winno się zdarzyć. Polski system prawa administracyjnego nie jest przecież 
oparty na precedensach. Wreszcie komentowana zasada sprzyja biurokracji 
i mniejszej trosce o załatwienie konkretnego przypadku, a bynajmniej nie 
wzbudza zaufania do organów władzy. Sądzę nawet, że zasada ta nie sprzyja 
umocnieniu zasady kardynalnej, jaką jest konstytucyjna zasada równości wobec 
prawa49. 

Jak można zauważyć, argumenty tego Autora nie są jednak bez racji. Jed-
nak należy dostrzec, że zasada ta choć nie wyartykułowana wprost w Kodeksie 
postępowania administracyjnego od dawna była znana w doktrynie, jak też 
funkcjonowała w orzecznictwie sądów administracyjnych50. Jak twierdził 
J. Borkowski – na długo jeszcze przed nowelizacją kodeksu - 

zasada ta jest przestrzegana wtedy, gdy organ administracji publicznej dba 
o zachowanie w toku czynności postępowania zasady równości w traktowaniu 
wszystkich uczestników postępowania, poprawnie szacuje słuszność interesów 
jednostkowych, wątpliwości procesowe rozstrzyga na korzyść uczestników po-
stępowania, zachowuje w tym samym stanie prawnym i faktycznym stałość roz-
strzygnięć [ podkreśl. – M.S.] w toku instancji administracyjnych, a zmian 
w stanie prawnym nie wykorzystuje do zaskakiwania niespodziewanymi czyn-
nościami procesowymi lub rozstrzygnięciami sprawy51. 

Również H. Knysiak-Sudyka, na długo jeszcze przed dokonaną noweliza-
cją pisała, że w doktrynie i orzecznictwie ujęto szereg reguł, których przestrze-
ganie w sposób istotny wpływa na realizację „zasady budzenia zaufania do wła-
dzy publicznej”. Do reguł tych należy zaliczyć między innymi: 

1) konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oznaczającą, że pod-
mioty, których sytuacja faktyczna i prawna wobec organów admi-
nistracji publicznej jest podobna, mają prawo oczekiwać, że zostaną 
w stosunku do nich podjęte decyzje o zbliżonej, jeśli nie jednakowej 
treści,  

                                                           
49 Ibidem, s. 22 – 23.  
50 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania …, s.143. 
51 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 
2012, s. 41. 
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2) zasadę jednolitości poglądów wyrażonych w decyzjach administra-
cyjnych wydanych w odniesieniu do tego samego podmiotu, w ta-
kich samych stanach faktycznych i w oparciu o tę samą podstawę 
prawną, 

3) zasadę ochrony podmiotu działającego w przekonaniu, że podej-
mowane w stosunku do niego czynności organów państwa są pra-
widłowe i zgodne z prawem, 

4) zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, jeśli nie stoi 
temu na przeszkodzie interes społeczny52. 

Także R. Kędziora w roku 2012 stwierdza, że w zasadzie pewności w sferze 
stosowania prawa [zasadzie uzasadnionych oczekiwań – podkreśl. M.S.] wy-
raża się przewidywalność zachowań organów administracji publicznej w da-
nym układzie postępowania. Naruszeniem tej zasady jest sprzeczność treści 
czynności podejmowanych przez różne organy państwa wobec tej samej osoby 
w tych samych okolicznościach faktycznych, odmienność oceny tego samego 
stanu faktycznego dokonanej przez różne organy administracji publicznej czy 
też zmienność rozstrzygnięć podejmowanych w tym samym stanie faktycznym 
i prawnym – od rozstrzygnięcia negatywnego poprzez pozytywne do znów ne-
gatywnego53. 

Należy zauważyć, że doktryna zawsze dostrzegała konieczność równego 
traktowania przez administrację publiczną adresatów swoich działań, koniecz-
ność brania pod uwagę wcześniej wydanych decyzji w podobnym lub tożsa-
mym stanie faktycznym, równego traktowania. Jest to związane o czym była 
mowa wcześniej z konstrukcją praw (słusznie) nabytych i wczesną formą 
ochrony zaufania jednostki do państwa i prawa54. Jeśli chodzi o sądownictwo 
administracyjne to stanowisko to już nie jest tak jednolite55 . 

                                                           
52 H. Knysiak-Sudyka, Zasady postępowania …, s.14 – 143; Zob. H. Knysiak-Molczyk, Art. 8, 
[w:] red. H. Knysiak-Molczyk, A. Golęba, T. Kiełkowski i in., Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Komentarz, Warszawa 2015. 
53 R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2012, s. 112. 
54 M. Kamiński, Konstrukcja pojęciowa praw (słusznie) nabytych a zasada ochrony zaufania do 
państwa i prawa w teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
RP, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie …, s. 128, 135. 
55 Jako przykład można wskazać jedno z orzeczeń w którym sąd wyraził stanowisko (…) „zasada 
demokratycznego państwa prawnego wyrażona w art. 2 Konstytucji RP, jak i zasada bezstron-
ności, równego traktowania i proporcjonalności zapisana w art. 8 k.p.a. nie oznacza, że organ nie 
może w podobnym stanie faktycznym wydać innego rozstrzygnięcia niż to, które wydał poprzednio 
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Według nowej zasady uzasadnionych oczekiwań organy administracji pu-
blicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki roz-
strzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 
k.p.a.). Jak już wskazano, przepis ten zawiera pojęcia nieostre „bez uzasadnio-
nej przyczyny”, „utrwalonej praktyki”, „w takim samym stanie faktycznym 
i prawnym”, co w praktyce może budzić trudności w interpretacji tych pojęć.  

Zasadne jest zatem próba ich zdefiniowania. Według słownika języka pol-
skiego słowo „przyczyna” oznacza zespół warunków wywołujących jakiś sku-
tek, powodujących powstanie jakiegoś zjawiska, zdarzenia itp. Z kolei wyrazy 
„uzasadniać” („uzasadnić”) oznaczają podawać, ukazywać motywy działania 
lub rozumowania, przedstawiać dowody. Wyraz „uzasadnienie” pochodzi na-
tomiast od słowa „uzasadniać” i oznacza zbiór argumentów, motywów, dowo-
dów, pobudek uzasadniających czyjeś działanie, postępowanie. Słowo „utrwa-
lać się – utrwalić się” oznacza z kolei stawać się trwałym lub trwalszym. Wyraz 
„trwały’ oznacza taki, który jest, istnieje, działa, jest zdatny do użytku przez 
długi czas, odporny na działanie czynników zewnętrznych. „Praktyka” oznacza 
świadomą i celową działalność ludzką56.  

Problem pojawia się z wyjaśnieniem pojęcia „taki sam (..)”. Powstaje py-
tanie czy pojęcie „taki sam” oznacza to samo co określenie „ten sam”. Według 
słownika synonimów wyrazy „taki sam” oznacza identyczny, jednakowy57 ale 
nie oznacza „ten sam”. Pojęcia „taki sam” związane jest z pojęciem „tożsamość” 
co oznacza bycie tym samym, że coś jest takie samo, identyczne58, ale znów 
zwróćmy uwagę, że nie oznacza „tego samego”. W nauce kryminalistyki, „(…) 
sąd stwierdzający utożsamienie występuje w dwóch postaciach, a mianowicie 

                                                           
[podkreśl. M.S.], czy tym bardziej – jak zdaje się to sugerować Rada Miejska – uniemożliwiać 
organowi podjęcie kroków prawnych w stosunku do innego podmiotu. Nie można żądać od 
organów, by w każdym podobnym, czy zbliżonym stanie prawnym zobligowane były do podejmowa-
nia identycznych środków prawnych [podkreśl. – M.S.]. Praktyka taka byłaby sprzeczna z zasadą 
praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP i samodzielnością organów w zakresie podej-
mowania działań prawnych pozostających w zakresie ich kompetencji”; Zob. Wyrok WSA 
w Łodzi z dnia 05.07.2017 r., sygn. akt III SA/Łd 421/17. Już na kanwie tego orzeczenia można 
uzasadnić pogląd, że wprowadzenie zasady uprawnionych oczekiwań było ze wszech miar za-
sadne. 
56 Słownik języka polskiego …, s. 439, 478, 685, 687.  
57 G. Dąbkowski, M. Marcjanik, Język polski. Podręczny słownik synonimów i antonimów, War-
szawa 2008, s. 383. 
58 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1968, 
s. 833. 
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jako „taki sam” albo „ten sam”. Taki sam (jak 1,2, …. n innych) – to identy-
fikacja grupowa. „Ten sam” (zawsze jest tylko jeden – podkreśl. M.S.) – to 
identyfikacja indywidualna59. Dlatego też na gruncie prawa administracyjnego 
nigdy nie będzie „tego samego stanu faktycznego i prawnego60”, a może być 
tylko „taki sam” czyli podobny, jednakowy.  

Należy opowiedzieć się za przyjęciem, że pojęcie „taki sam” wyrażone 
w art. 8 § 2 k.p.a. powinno być interpretowane na gruncie postępowania ad-
ministracyjnego jako „stan podobny”. 

W związku z tym biorąc pod uwagę powyższe definicje słownikowe, prze-
kładając tę zasadę na język potoczny, można wyrazić zdanie, że „organy admi-
nistracji publicznej bez uzasadnionych powodów nie odstępują od istniejącej, 
działającej przez dłuższy czas świadomej i celowej praktyki rozstrzygania spraw 
w podobnych lub identycznych stanach faktycznych i prawnych”. Zatem „uza-
sadniona przyczyna” od odstąpienia od trwałej praktyki nie może być goło-
słowna, dowolna, ale powinna być udowodniona tak, aby strona postępowania 
mogła się z zasadnością tej „przyczyny” zapoznać, by w ten sposób móc ją kwe-
stionować czy to w toku postępowania odwoławczego, czy też w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. Uznać należy, że nie wystarczające będzie np. po-
wołanie się przez organ na „problem finansów publicznych państwa” bez wy-
kazania tego faktu dowodami. Organy administracji publicznej powinny wy-
kazać przesłanki tj. szczególne, wyjątkowe okoliczności, które przemawiają za 
przyznaniem pierwszeństwa innym zasadom, normom lub wartościom na 
mocy których organ administracyjny odstępuje od utrwalonej praktyki. Po-
nadto organ powinien dowieść, że nie istnieje alternatywna (racjonalna, efek-
tywna i dostępna) możliwość dla realizacji zasady uzasadnionych oczekiwań. 
Zasadnym będzie przedstawienie przekonujących i racjonalnych argumentów, 
które uzasadniają dokonany przez organ administracyjny wybór związany 
z przyznaniem pierwszeństwa określonej wartości na tle kolidujących zasad 
i wartości61. 
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W. Kędzierski, Szczytno 1994, s. 23. 
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Według nowej zasady uzasadnionych oczekiwań organy administracji pu-
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jako „taki sam” albo „ten sam”. Taki sam (jak 1,2, …. n innych) – to identy-
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stionować czy to w toku postępowania odwoławczego, czy też w postępowaniu 
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W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że organ administracyjny 
może powoływać się na gołosłowne twierdzenia, które w zasadzie nie będą do 
zweryfikowania, a przez to cała  zasada uzasadnionych oczekiwań, co więcej, 
zasada budzenia zaufania, nie ma jakiegokolwiek sensu. Nie tylko zasada uza-
sadnionych oczekiwań dozna uszczerbku, ale cała zasada budzenia zaufania 
uczestników do władzy publicznej.  

Należy zauważyć, że zasada uzasadnionych oczekiwań  może mieć także 
znaczenie w wypadkach wydawania przez organy administracji publicznej de-
cyzji w ramach tzw. uznania administracyjnego, które, jak pisze J. Zimmer-
mann polega „(…) na przyznaniu organom administracji publicznej możności 
dokonania wyboru spośród dwóch lub więcej dopuszczanych przez ustawę, 
a równowartościowych prawnie rozwiązań, przy czym wybór ten nie jest zu-
pełnie dowolny i swobodny, ale jest ograniczony przez ustawodawcę w samej 
normie wprowadzającej uznanie”62.  W przypadku wydawania decyzji uzna-
niowych zasada z art. 8 k.p.a. będzie mieć bardzo duże znaczenie w praktyce 
bowiem trudniej organowi będzie się wytłumaczyć ze swoich działań odma-
wiających przyznania pewnych „dóbr administracyjnych” podmiotom, skoro 
ich stan faktyczny i prawny jest podobny do wcześniejszych spraw pozytywnie 
zakończonych. Jednocześnie utrwalona praktyka zawsze powinna być rozstrzy-
gana na korzyść obywateli w ten sposób, aby nie ograniczać ich konstytucyj-
nych praw. Zwłaszcza nie powinno być dopuszczone takie rozumienie tego 
przepisu przez organy władzy publicznej, że skoro np. wywłaszczanie właści-
cieli z nieruchomości w ramach specustaw jest utrwalone przez praktykę to jest 
to zgodne ze wspomnianą zasadą.  

Dlatego wprowadzone regulacje należy ocenić pozytywnie albowiem jak 
pisze J. Lemańska (…) współcześnie dysponujemy już mechanizmami – [art. 
8 k.p.a. – podkreśl. M.S.]  pozwalającymi chronić jednostkę przed nadużyciem 
zaufania, w sytuacjach, gdy zaufanie pokładane w administracji zostanie zawie-
dzione. Instytucja uzasadnionych oczekiwań i powiązana z nimi zasada 
ochrony uzasadnionych oczekiwań stanowią specyficzne instrumenty prawne, 

                                                           
od zasady uzasadnionych oczekiwań, sądy administracyjne kontrolując decyzje administracyjne 
posiłkowo mogłyby stosować przesłanki, jakie obowiązują w orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego.  
62 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 309.  
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łagodzące w istocie bezwzględnie obowiązujący charakter norm prawa admini-
stracyjnego, pozwalając, w określonych, jednostkowych sytuacjach na dostoso-
wanie skutków tego prawa do powszechnie odczuwalnej potrzeby sprawiedli-
wości i słuszności63. 
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Ponaglenie 
– remedium na bezczynność 

organów i przewlekłość 
postępowania administracyjnego? 

 
 
 
Wprowadzenie 

Niewątpliwie, jedną z najważniejszych funkcji administracji jest realizacja 
zadań użyteczności publicznej. W demokratycznym państwie prawa, kompe-
tencje do ich wykonywania posiada władza publiczna. Aktywność podmiotów 
administrujących musi uwzględniać potrzeby społeczeństwa, czyli tzw. cel pu-
bliczny. Jego istota wyraża się w zadaniach, które dla ogółu są ważne ze względu 
na reprezentowaną dziedzinę, np. edukację, kulturę czy ochronę zdrowia. Po-
nadto, należy wskazać, że informacja o tym, przez jaki organ, w jaki sposób 
i w jakim terminie cel powinien zostać osiągnięty znajduje się w aktach po-
wszechnie obowiązującego prawa1.  

W ramach zadań publicznych, organy mają obowiązek załatwiania spraw 
indywidualnych. Intensyfikacja subiektywnych potrzeb jednostki, wymaga 
przyjęcia takich rozwiązań, które umożliwiałyby skuteczne działanie admini-
stracji w odniesieniu do konkretnego podmiotu, bez szkody dla realizowanego 
celu publicznego. Wymagania społeczeństwa co do funkcjonowania admini-
stracji stale rosną. Dotyczą one m.in.: działania tzw. e-administracji, czyli za-
stosowania środków komunikacji elektronicznej w działaniach organów i in-
stytucji publicznych. Społeczeństwo oczekuje aby, sprawa została rozstrzy-
gnięta szybko, tj. sprawnie i w jak najkrótszym czasie, a także aby była zała-
twiona w sposób efektywny i kompleksowy. 

                                                           
1 K. Bandarzewski, Samorząd gospodarczy w prawie polskim: Studium prawne, Kraków 2014, 
s. 215-216. 
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Współczesna organizacja administracji polega na tzw. decentralizacji. 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2, ustrój teryto-
rialny Rzeczypospolitej Polskiej kraju zapewnia decentralizację władzy publicz-
nej. Z kolei art. 16 ust. 2 ustawy zasadniczej potwierdza, że samorząd teryto-
rialny posiada przysługujące mu na mocy ustaw kompetencje, na podstawie 
których jest odpowiedzialny za realizację zadań publicznych, zarówno wła-
snych jak i zleconych. Decentralizacja ma ogromne znaczenie w aspekcie szyb-
kości i efektywności wykonywania władztwa administracyjnego. Powierzenie 
zadań publicznych gminom, powiatom, województwom, które w modelu 
scentralizowanym należały do najwyższych organów władzy centralnej, 
usprawnia funkcjonowanie administracji, albowiem ułatwia kontakt z urzę-
dem i załatwienia sprawy administracyjnej na poziomie lokalnym. Wskazuje 
się, że decentralizacja urzeczywistnia tzw. zasadę pomocniczości. Z jednej 
strony, samorządy mają prawo do realizowania w wybrany przez siebie sposób 
powierzone im zadania publiczne, gdyż mają do tego określone środki rze-
czowe, osobowe i finansowe. Z drugiej, organy państwowe mogą ingerować 
w podejmowane przez samorząd czynności, tylko wtedy, gdy nie jest on w sta-
nie wykonać zadań z zakresu użyteczności publicznej. Relacja łącząca jednostki 
samorządu terytorialnego z administracją centralną odznacza się zarówno 
współpracą jak i nadzorem3.  

Wydaje się, że skoro zadania publiczne zostały rozdzielone pomiędzy jed-
nostki państwowe i samorządowe, ich realizacja powinna być niezwłoczna. Jed-
nakże, coraz większa liczba dziedzin, w których prowadzi się postępowania ad-
ministracyjne, powoduje problemy związane z brakiem reakcji organu bądź 
nieudolnym, zanadto przeciągającym się trwaniem sprawy i procedur. Obec-
nie, administracja nie kojarzy się jedynie z załatwianiem spraw, stanowi także 
źródło wsparcia i pomocy dla petenta, a również informacji o planowanych 
korzyściach posługiwania się określonymi narzędziami administracyjnymi. 
Mając na uwadze to, że jednostka korzystająca z usług administracji publicznej 
dąży do jak najszybszego rozstrzygnięcia sprawy, kluczowym elementem dzia-

                                                           
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. 
zm.).  
3 T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Kraków 
2007, s. 177-178. 
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łania administracji jest terminowe dokonanie czynności i wnikliwe prowadze-
nie postępowania. Często, pojawiają się nieścisłości co do rozumienia pojęcia 
„terminowy”. Istnieje wiele sformułowań określających terminowe załatwienie 
sprawy, zalicza się do nich: 
- zwroty niedookreślone: bez zbędnej zwłoki czy niezwłocznie,  
- opisy czasowe: tydzień, miesiąc, rok, kwartał,  
- polegające na wskazaniu konkretnej daty, np. 15 maja 2020 r.4  

Środkiem, który ma zapobiec bądź ograniczyć przewlekłe prowadzenie 
postępowania, a w skrajnym przypadku bezczynność organu, jest ponaglenie. 
Jego zastosowanie może uchronić przed wdrożeniem innych, bardziej radykal-
nych postępowań, do których należy m.in. wniesienie skargi do sądu admini-
stracyjnego.  

Omówienia wymaga znaczenie instytucji ponaglenia w kwestii załatwia-
nia spraw administracyjnych. Pierwsza część pracy obejmuje wyjaśnienie poję-
cia władztwa administracyjnego organów oraz materię załatwiania spraw ad-
ministracyjnych. Druga, stanowi charakterystykę ponaglenia na gruncie ko-
deksu postępowania administracyjnego, w przypadku bezczynności organów 
i przewlekłości prowadzenia postępowania.  

Władztwo administracyjne organów administracji publicznej 
a załatwianie spraw administracyjnych 

Wskazanie rozstrzygnięcia w zakresie spraw administracyjnych należy 
do właściwych organów administracji publicznej. W zależności od przypadku 
mogą być to podmioty władzy centralnej (państwowej) bądź samorządowej. 
Oczywiście, najczęściej próbując rozwiązać konkretną sprawę administracyjną, 
obywatele korzystają z pomocy urzędów. Skądinąd znaczenie pojęcia: urząd, 
rozumiane jest z jednej strony jako szczególna nazwa organu administracji pu-
blicznej, np. urząd skarbowy (w istocie organem są kierownicy tych urzędów), 
z drugiej traktuje się go jako aparat pomocniczy organu, charakteryzujący się 

                                                           
4 M. Brunka, Wybrane elementy postępowania administracyjnego, [w:] Z problemów administracji: 
Wybrane zagadnienia z administracji publicznej, red. T. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunk, 
Chojnice 2012, s. 134  
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4 M. Brunka, Wybrane elementy postępowania administracyjnego, [w:] Z problemów administracji: 
Wybrane zagadnienia z administracji publicznej, red. T. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunk, 
Chojnice 2012, s. 134  
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odpowiednim zorganizowaniem osób, środków materialnych i niematerial-
nych5. Druga definicja wydaje się bardziej trafna ze względu na to, że to orga-
nom a nie urzędom, można przypisać atrybut władztwa administracyjnego.  

To właśnie władztwo administracyjne przesądza o przyporządkowaniu 
spraw do poszczególnych podmiotów administrujących. Organy wyposażone 
na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa w określonego rodzaju 
kompetencje do wydawania nakazów, zakazów czy załatwiania spraw, mają do-
minującą pozycję w kształtowaniu stosunku administracyjnoprawnego. Specy-
ficzną cechą władztwa administracyjnego jest korzystanie przez organy z moż-
liwości jednostronnego i władczego rozstrzygania o sytuacji prawnej jednostki.  
Podstawowe działania administracji, obejmują kwestie nadzoru i kontroli wy-
konywania wydanych przez nie aktów prawnych, takich jak: decyzje, koncesje 
czy pozwolenia. Co więcej, bezpośrednie podporządkowanie się jednostki 
związane jest z tzw. domniemaniem legalności rozstrzygnięć organu admini-
stracyjnego. Jednakże coraz częściej, wyróżnia się oprócz funkcji porządkowo-
reglamentacyjnej, rolę – administracji świadczącej6.  

Ukazywanie funkcji administracji publicznej w demokratycznym pań-
stwie prawa, w pierwszej kolejności, należy odnieść do realizacji dobra wspól-
nego. O znaczeniu administracji w tym zakresie przemawiają cechy związane 
bezpośrednio z władztwem administracyjnym, a są to: wykonywanie zadań 
w imieniu i na rachunek publiczny na podstawie i w granicach ustaw, inicjo-
wanie działań użytecznych publicznie, organizowanie życia społeczeństwa 
w ramach uzyskanych kompetencji, dysponowanie środkami publicznymi, cią-
gły i stabilny charakter funkcjonowania administracji. Relacja pomiędzy orga-
nami administracji publicznej a interesantami powinna opierać się na zasadzie 
zaufania obywateli do władzy publicznej. Zasada ta jest silnie akcentowana na 
gruncie kodeksu postępowania administracyjnego7. Powiązanie jej z zasadami 
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania świadczy o tym, 
że postępowanie administracyjne winno być prowadzone w sposób sprawie-
dliwy i praworządny. Tak przeprowadzona procedura, nawet pomimo nie 

                                                           
5 Cz. Martysz, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, Przepisy 
ogólne, [w:]Kodeks postępowania administracyjnego: Komentarz. Tom I do art. 1-103, red. G. Łasz-
czyc, Cz. Martysz, A. Matan, Warszawa 2010, s. 47-48. 
6 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 29-31.  
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096, z 2019 r. poz. 60), dalej: KPA. 
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uwzględnienia żądań podmiotu będzie uważana za przejrzystą, całościową i le-
galną8.  

Załatwianie spraw obejmuje proces doprowadzenia do finalnego rozstrzy-
gnięcia problemu prawnego i etapy po jego zakończeniu. Należą do nich: stały 
kontakt z jednostką, udzielanie informacji, proponowanie innych, optymal-
nych  rozwiązań. Struktura i sposób funkcjonowania administracji, musi czy-
nić zadość warunkom terminowego załatwiania spraw, a co w przypadku dy-
namiki zmian dotyczących stanowienia prawa, wydaje się być kwestią nad-
rzędną9. Podmioty administrujące nie mogą sobie pozwolić na fragmenta-
ryczne traktowanie spraw i muszą dostosować warunki pracy do potrzeb spo-
łeczeństwa oraz wymogów prawnych. Brak odpowiedzialności za realizację 
określonego zadania, świadczy albo o niekompetencji organu, albo o braku 
sensu istnienia administracji w ogóle.  

Władztwo administracyjne należy utożsamiać z uprawnieniem do wyda-
wania wiążących rozstrzygnięć, ale również jako obowiązek równego traktowa-
nia każdego podmiotu korzystającego z usług administracji. Władza publiczna, 
powinna wykazywać się swoistą fachowością w załatwianiu sprawy i dążyć do 
jej jak najszybszego załatwienia. Mechanizm stworzenia konkretnego aktu ad-
ministracyjnego, wydaje się priorytetowy ze względu na czas, w którym powi-
nien zostać wydany. Bezwzględny charakter norm prawnych, który nakazuje 
organom zachować się w odpowiedni sposób, w określonym momencie czaso-
wym, uwypukla znaczenie terminowego załatwiania spraw. Mianem stabilno-
ści i pewności stosunku administracyjno-prawnego jest tzw. wykonywanie za-
dań w terminie. Powinien być on oczywiście dostosowany do indywidualnie 
rozstrzyganego przypadku i trwać tyle, ile jest potrzebne aby taką sprawę roz-
wiązać. Wydaje się, że zarówno bierność organu jak i przewlekłość prowadze-
nia postępowania stanową istotne naruszenia zasad proceduralnych oraz nad-
użycie władztwa przysługującego organom publicznym. Tak bezczynność or-
ganu jak i zanadto przeciągające się postępowanie administracyjne są zaprze-
czeniem prawidłowej realizacji zadań publicznych. Efektem tego typu działań 

                                                           
8 A. Wróbel, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:] Postępowanie administracyjne, 
egzekucyjne i sądowoadministracyjne, red. K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Warszawa 2009, 
s. 39-40.  
9 K. Celarek, Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 
2013, s. 38-39. 
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5 Cz. Martysz, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, Przepisy 
ogólne, [w:]Kodeks postępowania administracyjnego: Komentarz. Tom I do art. 1-103, red. G. Łasz-
czyc, Cz. Martysz, A. Matan, Warszawa 2010, s. 47-48. 
6 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 29-31.  
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096, z 2019 r. poz. 60), dalej: KPA. 

Ponaglenie – remedium na bezczynność … 

67 

uwzględnienia żądań podmiotu będzie uważana za przejrzystą, całościową i le-
galną8.  

Załatwianie spraw obejmuje proces doprowadzenia do finalnego rozstrzy-
gnięcia problemu prawnego i etapy po jego zakończeniu. Należą do nich: stały 
kontakt z jednostką, udzielanie informacji, proponowanie innych, optymal-
nych  rozwiązań. Struktura i sposób funkcjonowania administracji, musi czy-
nić zadość warunkom terminowego załatwiania spraw, a co w przypadku dy-
namiki zmian dotyczących stanowienia prawa, wydaje się być kwestią nad-
rzędną9. Podmioty administrujące nie mogą sobie pozwolić na fragmenta-
ryczne traktowanie spraw i muszą dostosować warunki pracy do potrzeb spo-
łeczeństwa oraz wymogów prawnych. Brak odpowiedzialności za realizację 
określonego zadania, świadczy albo o niekompetencji organu, albo o braku 
sensu istnienia administracji w ogóle.  

Władztwo administracyjne należy utożsamiać z uprawnieniem do wyda-
wania wiążących rozstrzygnięć, ale również jako obowiązek równego traktowa-
nia każdego podmiotu korzystającego z usług administracji. Władza publiczna, 
powinna wykazywać się swoistą fachowością w załatwianiu sprawy i dążyć do 
jej jak najszybszego załatwienia. Mechanizm stworzenia konkretnego aktu ad-
ministracyjnego, wydaje się priorytetowy ze względu na czas, w którym powi-
nien zostać wydany. Bezwzględny charakter norm prawnych, który nakazuje 
organom zachować się w odpowiedni sposób, w określonym momencie czaso-
wym, uwypukla znaczenie terminowego załatwiania spraw. Mianem stabilno-
ści i pewności stosunku administracyjno-prawnego jest tzw. wykonywanie za-
dań w terminie. Powinien być on oczywiście dostosowany do indywidualnie 
rozstrzyganego przypadku i trwać tyle, ile jest potrzebne aby taką sprawę roz-
wiązać. Wydaje się, że zarówno bierność organu jak i przewlekłość prowadze-
nia postępowania stanową istotne naruszenia zasad proceduralnych oraz nad-
użycie władztwa przysługującego organom publicznym. Tak bezczynność or-
ganu jak i zanadto przeciągające się postępowanie administracyjne są zaprze-
czeniem prawidłowej realizacji zadań publicznych. Efektem tego typu działań 

                                                           
8 A. Wróbel, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:] Postępowanie administracyjne, 
egzekucyjne i sądowoadministracyjne, red. K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Warszawa 2009, 
s. 39-40.  
9 K. Celarek, Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 
2013, s. 38-39. 



Dominika Skoczylas 

68 

może być utrata sensu dalszego prowadzenia sprawy a nawet jej bezprzedmio-
towość10.  

W kodeksie postępowania administracyjnego, w rozdziale VII, określono 
terminy załatwiana spraw. Są to terminy bezwzględnie oznaczone i względnie 
oznaczone. Do pierwszych z nich zalicza się tzw. załatwienie spraw: bez zbędnej 
zwłoki bądź niezwłocznie, do drugich – termin miesiąca oraz dwóch miesięcy. 
Dodatkowo, podkreślone zostało to, że nie są to jedyne terminy załatwiania 
spraw administracyjnych, gdyż te w sposób odmienny może określać przepis 
szczególny. Ogólna zasada wyrażona w art. 35 § 1 KPA  stanowi, że organy 
administracji powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, co niewątpliwie 
związane jest z obowiązywaniem postulatu szybkości postępowania. Z kolei 
podmioty administrujące są w stanie rozstrzygnąć sprawę niezwłocznie, gdy 
wystąpią następujące sytuacje: 
- strona przedstawi wraz z żądaniem wszczęcia postępowania wykaże dowody 
umożliwiające rozwiązanie sprawy i prowadzenie postępowania, 
-  organ może rozstrzygnąć sprawę w oparciu o fakty i dowody powszechnie 
znane albo znane z urzędu  bądź jest w stanie je ustalić na podstawie danych, 
które posiada (art. 35 § 2 KPA)11. 

Niemałą trudność, może zatem dostarczyć określenie terminu jako bez 
zbędnej zwłoki czy niezwłocznie. Użycie sformułowania: bez zbędnej zwłoki, 
oznacza, że organy powinny załatwić sprawę w możliwie jak najkrótszy sposób, 
bez zbędnego wydłużania postępowania. Jest to ogólna zasada potwierdzająca 
kwestię szybkości postępowania administracyjnego, według, której: organy ad-
ministracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując 
się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, ponadto 
sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, po-
winny być załatwione niezwłocznie12. Z kolei, niezwłoczność załatwienia 
sprawy, kojarzona jest z jej natychmiastowym rozstrzygnięciem.  

                                                           
10 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016, s. 306-307.   
11 A. Wiktorowska, Terminy, [w:] Postępowanie administracyjne- ogólne, podatkowe, egzekucyjne 
i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 81.  
12 Art. 12, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 
1960 nr 30 poz. 168). 
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Oprócz terminów nieostrych, ustawodawca wprowadził terminy względ-
nie oznaczone. I tak, załatwienie sprawy powinno nastąpić: w przypadku po-
stępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, odnośnie sprawy 
kwalifikowanej jako szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a spraw rozpatrywanych 
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwo-
łania. Ponadto, rozwiązanie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno 
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego wszczę-
cia13.  Nie można zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w jednym 
z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z nim, zasada 
załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki to cenna wskazówka dla organów admi-
nistracji publicznej, aby sprawy były rozstrzygane we wskazanych w kodeksie 
terminach, a w miarę możliwości w jak najkrótszym czasie. Natomiast termin 
miesięczny i dwumiesięczny, podmioty administrujące muszą traktować jako 
maksymalny okres rozstrzygnięcia sprawy, nie zaś jako termin podstawowy14.  

Ustawodawca konstruując przepisy, przewidział sytuację, która może do-
prowadzić do nie załatwienia sprawy w terminie. Określił, m.in., że organ, 
który nie wywiązał się ze swoich kompetencji w określonym czasie (niezależnie 
od tego czy było to celowe czy niecelowe działanie) ma obowiązek poinformo-
wać strony postępowania o zaistniałym fakcie, określając przy tym przyczyny 
zwłoki i nowy termin rozstrzygnięcia, a także o przysługującym  prawie do po-
naglenia15. Warto zatem przyjrzeć się konstrukcji ponaglenia, a także przesłan-
kom jego zastosowania w procedurze administracyjnej. Ustalone wnioski, po-
zwolą stwierdzić czy wprowadzenie tej instytucji było faktycznie celowe, czy 
też niepotrzebne ze względu na istnienie innych środków prawnych, np. skargi.  

Znaczenie ponaglenia w przypadku bezczynności organów i przewlekłości 
prowadzenia postępowania  

Wnikliwe i szybkie załatwienie sprawy ma ogromne znaczenie w materii 
załatwiania spraw administracyjnych. Zapewnienie możliwości ochrony praw 

                                                           
13 E. Sławińska-Tomtała, System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego, 
Warszawa 2015, s. 78-80. 
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. 
I  SAB/Wa 170/07. 
15 Art. 36, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
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10 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016, s. 306-307.   
11 A. Wiktorowska, Terminy, [w:] Postępowanie administracyjne- ogólne, podatkowe, egzekucyjne 
i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 81.  
12 Art. 12, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 
1960 nr 30 poz. 168). 
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Oprócz terminów nieostrych, ustawodawca wprowadził terminy względ-
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Znaczenie ponaglenia w przypadku bezczynności organów i przewlekłości 
prowadzenia postępowania  

Wnikliwe i szybkie załatwienie sprawy ma ogromne znaczenie w materii 
załatwiania spraw administracyjnych. Zapewnienie możliwości ochrony praw 

                                                           
13 E. Sławińska-Tomtała, System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego, 
Warszawa 2015, s. 78-80. 
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. 
I  SAB/Wa 170/07. 
15 Art. 36, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
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jednostki w ramach stosunku administracyjnoprawnego, jest niezwykle ważne 
ze względu na to, że w tego typu postępowaniach pozycję dominującą zajmują 
organy administracji publicznej. Posiadając określone dowody, m.in. doku-
menty, ekspertyzy czy wyjaśnienia stron, podmioty administrujące powinny 
bez zbędnej zwłoki rozstrzygnąć o sytuacji prawnej jednostki. Jednakże, nie 
rzadko zdarza się tak, że sprawy te nie są w ogóle podejmowane bądź prowa-
dzone w przewlekły sposób. W celu wymuszenia na organie odpowiedniej re-
akcji, tj. zajęcia się sprawą i doprowadzenia do jak najszybszego rozstrzygnięcia, 
wprowadzono tzw. ponaglenie, które przysługuje w trzech sytuacjach: 
- nie załatwienia sprawy w terminie wyznaczonym przez przepisy kodeksu po-
stępowania administracyjnego czy w przepisach szczególnych, 
- bezczynności organu administracji publicznej, 
- przewlekłego prowadzenia postępowania16.  

O ile kwestia dochowania terminu miesięcznego czy dwumiesięcznego nie 
budzi większych wątpliwości, o tyle powodować je może interpretacja pojęć: 
bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania. Na wstępie na-
leży jednak wskazać, że przed nowelizacją kodeksu postępowania administra-
cyjnego w 2017 roku, rozwiązaniem prawnym stosowanym w przypadku nie-
załatwienia sprawy w terminie czy przedłużającego się postępowania, było za-
żalenie. Ciekawe jest to, że przysługiwało one nie na postanowienie ale na za-
chowanie, a raczej bezczynność organu.  

Efektem jego zastosowania było wdrożenie procedur kontrolnych przez 
właściwy sąd administracyjny, mających na celu wskazanie, czy podmiot, któ-
rego postępowanie jest przedmiotem zażalenia faktycznie dopuścił się nielegal-
nego działania. Środek ten, okazał się jednak na tyle nieefektywny, że postano-
wiono usprawnić procedurę, po pierwsze egzekwowania właściwej postawy po 
stronie organu, po drugie -  obowiązkowego pouczenia strony o przysługują-
cym prawie do wniesienia ponaglenia17. Dodatkową trudność sprawiało to, 
że definicja legalna bezczynności czy przewlekłości nie była wprost wskazana 
w przepisach kodeksu (źródłem pojęć były orzeczenia sądów administracyj-
nych). W przypadku ponaglenia, umieszczenie definicji przedmiotowych, wy-

                                                           
16 Art. 37 § 1, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
17 K. Mełgieś, Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania administracyjnego i bezczynności or-
ganu, „Edukacja Prawnicza” 2017/2018, nr 3, s. 12. 
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znacza obiektywne standardy przyjmowania, czy w danej sytuacji organ fak-
tycznie okazał się bezczynny, albo czy prowadził postępowanie w przewlekły 
sposób. Oczywiście, ich konstrukcja, odnosi się do treści poszczególnych orze-
czeń sądów administracyjnych.  

W jednym z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sie-
dzibą w Warszawie18, bezczynnością organu nazwano sytuacje, w których 
w wyznaczonym przez przepisy prawa terminie, organ albo nie podejmuje żad-
nych czynności administracyjnych albo takie, gdzie pomimo prowadzenia po-
stępowania administracyjnego, nie zakończyło się ono wydaniem decyzji czy 
innego rodzaju aktu przez upoważniony do tego podmiot. Dodatkowo sąd 
przyznał, że aby stwierdzić bezczynność organu, nie jest istotne ustalenie z ja-
kich powodów nie podjęto sprawy czy nie wydano aktu, a więc czy było to 
działanie zawinione bądź niezawinione, lub było efektem opieszałości w dzia-
łaniu. Jednakże przyczyny, które miały wpływ na bezczynność (zarówno te 
związane z działaniem jak i zaniechaniem) i skala przekroczenia terminu będą 
analizowane przez sąd w zakresie kwalifikacji charakteru naruszenia prawa, 
w szczególności o tzw. rażącym charakterze.  

Natomiast o przewlekłości postępowania administracyjnego, świadczy 
prowadzenie postępowania w tzw. nieefektywny sposób (brak działania w toku 
załatwiania sprawy, tj. niepodejmowania czynności bez uzasadnienia takiej 
bierności, albo przeprowadzania czynności w sposób pozorny, które zbytnio 
wydłużają czas oczekiwania na rozstrzygnięcie). Przewlekłe postępowanie to 
takie, w którym występuje pomiędzy następującymi po sobie czynnościami 
zbyt długi okres bezczynności. Uznaje się za nie również takie, które nie dąży 
do załatwienia sprawy w jak najkrótszym terminie, a contrario wskazuje zbyt 
odległe terminy jej wyjaśnienia, często z uwzględnieniem okoliczności, które 
nie powinny być brane pod uwagę. Zarzut przewlekłego prowadzenia postę-
powania, można postawić zarówno wtedy gdy organ nie zachował należytej 
staranności w zorganizowaniu toku postępowania administracyjnego, aby za-
kończyć je w odpowiednim terminie jak i wtedy gdy przeprowadzał on czyn-
ności, które nie miały żadnego znaczenia w konkretnej sprawie19.  

                                                           
18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r., sygn. 
I SAB/Wa 17/18. 
19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. 
II SAB/Ol 111/17. 
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16 Art. 37 § 1, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
17 K. Mełgieś, Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania administracyjnego i bezczynności or-
ganu, „Edukacja Prawnicza” 2017/2018, nr 3, s. 12. 
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18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r., sygn. 
I SAB/Wa 17/18. 
19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. 
II SAB/Ol 111/17. 
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Konkluzją wyrażoną w stanowisku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gdańsku, jest to, że zarówno odwlekanie czynności postępowania do-
tyczących załatwienia spraw administracyjnych jak i bezczynność organu, 
mogą zostać zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa. Sytuacja ta będzie 
miała miejsce, nie tyle w przypadku samego niezachowania terminu lecz wy-
kazania, że nie istnieją żadne przesłanki faktyczne czy prawne usprawiedliwia-
jące takie działanie20. Aby nie doszło do sytuacji kwalifikowanego naruszenia 
prawa, środkiem na mocy którego jednostka może podać w wątpliwość działa-
nie organu jest ponaglenie.  

Warto podkreślić, że wcześniej stosowany środek zaskarżenia – zażalenie, 
odnosił się wyłącznie do niewłaściwego działania organu, nie uwzględniał na-
tomiast kwestii zaniechań. Co więcej, był on traktowany jako szczególny typ 
zażaleń, którego przedmiotem było niezałatwienie sprawy w terminie. Ko-
rzystną zmianą wydaje się uzasadnianie roszczeń strony w treści ponaglenia, 
czy określenie konkretnego organu oraz terminu, w którym ma on rozstrzy-
gnąć sprawę w przedmiocie bezczynności czy przewlekłości. Dotychczas, 
w przypadku zażalenia, pojawiały się bowiem liczne trudności, co do rozwią-
zania sytuacji, w której nie można było ustalić organu wyższego stopnia. Wów-
czas sprawa, nie mogła zostać rozpatrzona. Dziś, gdy takiego podmiotu nie ma, 
ponaglenie trafia do organu, który zajmuje się sprawą. Ponadto, zażalenie nie 
nakładało wprost obowiązku przekazania akt do organu wyższego stopnia. 
Nowa regulacja określa bardziej spójny i przejrzysty zakres zaskarżania bez-
czynności i przewlekłości. Wskazuje bowiem, krótsze terminy rozpatrzenia 
sprawy (termin siedmiodniowy dla ponaglenia, zażalenia – jeden miesiąc), czy 
wyznacza wprost formę rozstrzygnięcia (postanowienie)21. 

Ponaglenie jest traktowane jako środek zaskarżenia, który powinien być 
zastosowany przed uruchomieniem procedury sądowoadministracyjnej, pole-
gającej na złożeniu skargi na bezczynność organu bądź przewlekłe prowadzenie 
postępowania, do właściwego sądu administracyjnego. Skuteczność ponagle-

                                                           
20 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. 
II SAB/Gd 4/18. 
21 M. Kiełbowski, P. Wojtkowska, Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości 
organów w postępowaniu administracyjnym, [online], http://www.codozasady.pl/zazalenie-a-po-
naglenie-czyli-narzedzia-zwalczania-opieszalosci-organow-w-postepowaniu-administracyjnym, 
[dostęp 29.03.2019].  
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nia, obejmuje jedynie złożenie pisma do właściwego organu, przed wniesie-
niem skargi22. Daje w ten sposób szansę organowi na podjęcie postępowania i 
załatwienie sprawy w ramach swoich kompetencji, w wyznaczonym terminie. 
Warstwa tekstowa ponaglenia nie została sformułowana, przepis określa jed-
nak, że musi zawierać tzw. uzasadnienie. Przyjmuje się, że ponaglenie należy 
wnosić w formie zwykłego podania, z którego powinna wynikać nazwa i adres 
nadawcy oraz zakres żądania (przedmiot pisma). Ponaglenie może być wnie-
sione w sposób pisemny, telegraficzny, za pomocą telefaksu lub ustnie do pro-
tokołu, a także innych środków komunikacji elektronicznej przez elektro-
niczną skrzynkę podawczą organu23. Weryfikacja sensu złożonego ponaglenia, 
następuje co do zasady przez organ wyższego stopnia, stąd też kierowane jest 
ono do niego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Jeżeli ta-
kiego organu nie ma, ponaglenie otrzymuje organ zajmujący się sprawą. Na 
tym polu pojawiają się liczne dyskusje co do tego, czy nie zostaje naruszona 
zasada: nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Wydaje się, że na tym 
etapie postępowania, nie jest to kwestia najważniejsza ze względu na to, że po-
naglenie nie jest typowym środkiem zaskarżenia (takim jak skarga), więc może 
być zweryfikowane w ramach autokontroli organu prowadzącego postępowa-
nie. Rozstrzygając o zasadności treści ponaglenia, podmiot pośredniczący 
w jego przekazaniu do organu wyższego stopnia, powinien przygotować dla 
niego niezbędne odpisy akt sprawy oraz ustosunkować się co do zarzutów wy-
nikających z treści pisma. Dostarczenie pism do organu nadrzędnego, jak 
i późniejsze rozpatrzenie ponaglenia następuje w przeciągu siedmiu dni od dnia 
ich otrzymania24. 

Najważniejszym z etapów, w którym następuje przyjęcie określonych roz-
wiązań prawnych jest ustalenie zasadności ponaglenia i wydanie postanowie-
nia, w którym: 
- następuje wskazanie czy organ był bezczynny bądź przewlekle prowadził po-
stępowanie, oraz czy w związku z tym  ma miejsce tzw. rażące naruszenie 
prawa,  
- określa się bezczynność lub przewlekłość, przy czym nakłada się obowiązek 
załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, nakazuje się przedstawienie 

                                                           
22 K. Mełgieś, Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania …, s. 12-13. 
23 Art. 63 § 1 i § 2, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ….  
24 A. Wiktorowska, Terminy …, s. 83-84.  
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Konkluzją wyrażoną w stanowisku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
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20 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. 
II SAB/Gd 4/18. 
21 M. Kiełbowski, P. Wojtkowska, Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości 
organów w postępowaniu administracyjnym, [online], http://www.codozasady.pl/zazalenie-a-po-
naglenie-czyli-narzedzia-zwalczania-opieszalosci-organow-w-postepowaniu-administracyjnym, 
[dostęp 29.03.2019].  
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nia, obejmuje jedynie złożenie pisma do właściwego organu, przed wniesie-
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22 K. Mełgieś, Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania …, s. 12-13. 
23 Art. 63 § 1 i § 2, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ….  
24 A. Wiktorowska, Terminy …, s. 83-84.  
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przyczyn i osób odpowiedzialnych za bezczynność lub przewlekłość, oraz wy-
znacza działania prewencyjne, mające zapobiec takim sytuacjom w przyszło-
ści25. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że wydane przez organ postanowienie 
ma charakter odwołalny. Oznacza to, że w momencie którym pojawią się 
nowe, dotychczas nieznane dowody czy okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia 
sprawy, które wymagają wydłużenia toku postępowania, organ pomimo wcze-
śniej ustalonego terminu, może go z urzędu zmienić, na taki, w którym będzie 
można postępowanie zakończyć26.  

Podsumowanie 

Reasumując, ponaglenie nie jest typowym środkiem zaskarżenia bezczyn-
ności organu czy przewlekłego prowadzenia postępowania. Umożliwia weryfi-
kację nieodpowiedniego działania organu bez konieczności przejścia do następ-
nego etapu, czyli złożenia skargi do sądu administracyjnego. Wniesienie pona-
glenia jest korzystne zarówno z punktu widzenia organu jak i jednostki, albo-
wiem daje możliwość załatwienia sprawy nijako w „polubowny” sposób mię-
dzy tymi stronami. Kontrola sądowoadministracyjna powinna mieć zastoso-
wanie dopiero w przypadku wyjątkowo nagannego działania podmiotu admi-
nistrującego, gdy ponaglenie nie przyniesie żądnego skutku. Warto podkreślić, 
że może ono okazać się skutecznym narzędziem, zapewniającym szybkie zała-
twienie spraw administracyjnej. Ponaglenie spełnia dwie podstawowe funkcje 
- dyscyplinującą (organy, aby załatwiały sprawy w sposób terminowy) 
i ochronną (jednostek korzystających z usług administracji). W ten sposób 
choć częściowo przyznaje się pewien przywilej stronie, która i tak w ramach 
stosunku administracyjno-prawnego znajduje się w pozycji podrzędnej wobec 
organu. Co ciekawe, ponaglenie nie dotyczy aktu ale zachowania podmiotu 
administrującego, a więc umożliwia przypisanie obowiązku do konkretnej 
osoby, która powinna zająć się sprawą.  

Należy przyznać, że ponaglenie zdecydowanie różni się od wcześniej ob-
owiązującego środka zaskarżenia (zażalenia) na bezczynność organu czy prze-

                                                           
25 Art. 37 § 6, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego … . 
26 P. Gołaszewski, Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. II), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 16, 
s. 858.  
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wlekłe prowadzenie postępowania, stopniem konkretyzacji. Po pierwsze, wy-
znacza obiektywne standardy, na podstawie których przyjmuje się, czy taka 
sytuacja faktycznie ma miejsce w danym przypadku (przy zażaleniu organy czę-
sto kierowały się nadmiernym subiektywizmem). Kolejno, art. 37 KPA, wska-
zuje oznaczone terminy rozpatrzenia spraw, oraz organ który ma obowiązek 
zająć się daną kwestią. Ponadto, co należy uznać za pozytywne, określona zo-
stała odpowiedzialność podmiotu zajmującego się sprawą, w szczególności, gdy 
nie ma organu wyższego stopnia, który mógłby rozstrzygnąć o zasadności treści 
ponaglenia. Co najważniejsze, ponaglenie ściśle formułuje przesłanki załatwie-
nia sprawy (wydanie postanowienia). Zażalenie, nie rzadko traktowało sposób 
rozwiązania sprawy w sposób uznaniowy.  

Oceniając, znajdującą się od niedawna w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego instytucję ponaglenia, pod względem jej zasadności i efektywności 
prawnej, należy wskazać, że ustawodawca dąży do wzmocnienia ochrony praw-
nej destynatariuszy zakładów użyteczności publicznej. Samym organom, przy-
znaje natomiast możliwość autokorekty swoich działań, zanim zostaną pod-
dane kontroli sądowej. Ponaglenie daje nadzieję na to, że zasada szybkości po-
stępowania będzie w coraz to większym stopniu przestrzegana przez organy ad-
ministracji publicznej. Chociażby, tylko z tego względu wydaje się ona nad 
wyraz potrzebna. 
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Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 
7 kwietnia 2017 roku jest przedmiotem rozważań wielu naukowców, co wy-
nika z doniosłości zmian jakie ustawodawca postanowił wdrożyć do polskiego 
systemu prawnego. Kwestia celu oraz samej potrzeby wprowadzenia tak ob-
szernych uregulowań nierzadko podlega spekulacjom, i nie zawsze spotyka się 
z aprobatą, niemniej jednak nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż nowela 
kwietniowa wdrożyła na gruncie postępowania administracyjnego zmiany, 
które sprawiły, że system ten stał się bardziej racjonalny, uwzględniający dobro 
strony słabszej w stosunkach wertykalnych. Niejednokrotnie z uwagi na nie-
proporcjonalną rygorystyczność oraz przesadny formalizm procedowania or-
ganu, rozstrzygnięcie zapadało w zupełnym oderwaniu od aksjologicznego 
i społecznego wymiaru, jaki powinien znaleźć odzwierciedlenie w działaniu or-
ganów administracji publicznej. Jednym z motywów tak stworzonych uregu-
lowań, nie było pozbawienie organu charakteru władczego, ale sprawienie, by 
obywatel mógł liczyć na bardziej partnerskie postępowanie, uwzględniające 
jego słuszne interesy1. Niniejsza praca ma na celu zbadanie szczególnie istotnej 
materii, która została wdrożona ową nowelizacją. Przeanalizowane zostaną 
także relacje, jakie występują między pewnymi zagadnieniami. W szczególności 
objaśniona zostanie zależność pomiędzy niezwykle istotną instytucją mediacji, 
która daje podstawę do osiągnięcia kompromisu w toku postępowania, pod 

                                                           
1 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1183, s. 6. 
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warunkiem, że specyfika sprawy na to pozwala a zasadą polubownego rozstrzy-
gania kwestii spornych, o którą został poszerzony katalog zasad ogólnych Ko-
deksu postępowania administracyjnego2. Jest to wysoce znaczące, bowiem 
ogólne zasady postępowania mają charakter normatywny, wywołują skutki 
prawne, a ich przejaw możemy dostrzec w dalszych częściach Kodeksu. 

Instytucja mediacji daje możliwość rozwiązania problematycznych kwe-
stii związanych z obowiązkami, czy uprawnieniami umocowanymi w przepi-
sach prawa, jednakże sam cel wprowadzenia wskazanego środka nie powinien 
być rozpatrywany wyłącznie na gruncie materii regulującej tę instytucję. Inter-
pretacja powinna mieć miejsce w oparciu o całokształt regulacji kodeksowej3. 
Zasady postępowania administracyjnego są nieodłącznym elementem proce-
dury administracyjnej, jednakże nie wdrażają one „samoistnych instytucji pro-
cesowych”. Zasady te materializują się przez instytucje, które istniały już wcze-
śniej, a obecnie „pełnią one rolę instrumentu, za pomocą którego poszczególne 
zasady są urzeczywistniane"4. Rolą tych zasad jest „harmonizacja wykładni 
przepisów proceduralnych”. Mogą one „służyć wypełnianiu ewentualnych luk 
w obrębie KPA, a także wzmacniają pozycję procesową strony”. Dzieje się tak, 
ponieważ dyspozycje, jakie wynikają z zasad są przychylne przede wszystkim 
względem stron postępowania. „Wszystkie zasady ogólne mają charakter norm 
prawnych, nie zaś wskazówek i zaleceń. «i są dla organów administracji wiążące 
na równi z innymi przepisami tej procedury»”5. 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego doprowadziła do 
przekształcenia zasady ugodowości postępowania, w zasadę polubownego roz-
strzygania kwestii spornych. W ten sposób doszło do połączenia obowiązków 
organu w zakresie skłaniania stron do zawarcia ugody oraz dokonywania dzia-
łań niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. Z tego względu instytucję me-
diacji uznaje się jako komplementarną względem ugody administracyjnej, 

                                                           
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 1960 Nr 30, 
poz. 168, t.j.); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096.). 
3 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, s. 40. 
4 E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne-ogólne i egzekucyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 
2003 s. 41. 
5 Wyrok WSA z 19.01.2007 r., II SA/Wa 1911/06, Legalis nr 89688. 
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która stanowi, swego rodzaju, uzupełnienie pierwotnie występującej ugody6. 
Przejaw takiego poglądu można dostrzec w przepisie art. 96a § 3, w którym 
ustawodawca zaznaczył, iż jednym z celów mediacji jest dokonanie ustaleń, 
zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zarówno prawnych jak i faktycz-
nych sprawy, w szczególności przez zawarcie ugody7.  

Mediacja jest uznawana za społeczny fenomen o wymiarze absolutnie po-
nadczasowym8. W doktrynie można spotkać się z przekonaniem, że jest to 
„jedna z najdoskonalszych form rozwiązywania konfliktów”9. Twierdzi się tak 
również dlatego, że mediacja pozostawia decyzyjność w rękach podmiotów nie-
profesjonalnych, które dzięki przekonaniu, że biorą niejako odpowiedzialność 
za własne życie, stają się „ekspertami w tym zakresie”. Mimo iż uczestnicy mają 
często po raz pierwszy styczność z ową materią lub „pochodzą z tzw. marginesu 
społecznego”, ustawodawca powierzył im decyzyjność10. Taki zabieg może 
mieć także na celu „utrzymanie międzyludzkiej więzi pomiędzy uczestnikami 
sporu” oraz umożliwienie im osiągnięcia „satysfakcji psychologicznej” z wypra-
cowanej wspólnie decyzji, zamykającej konflikt11. Swoistość mediacji powo-
duje, że charakteryzuje się ona wieloma istotnymi regułami, od których nie 
należy odbiegać. Jedną z takich reguł jest naczelny przymiot dobrowolności 
wyboru owego rozwiązania, którego rozwój uzależniony jest od woli uczestni-
czących w nim osób12. W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny wskazał, że organy rozpoznające sprawę, mogą podjąć działania zmierza-
jące do zawarcia ugody, jeżeli strony są zgodne co do jej wyboru. Jak wynika 
z art. 116 § 1 k.p.a., przesłanką dopuszczalności ugody jest zgodna wola stron. 
Natomiast zgodnie z art. 13 k.p.a. organ ma obowiązek powiadomić strony 
o możliwości załatwienia określonej sprawy w formie ugody, nie jest on jednak 

                                                           
6 M. Wilbrandt-Gotowicz, Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako nowy instrument 
prawny, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 
2018, s. 249 
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
8 R. Morek, Wprowadzenie, [w:] Mediacje teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, 
s. 17. 
9 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje …, s. 51. 
10 P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, [w:] Mediacje teoria i praktyka …, s. 160. 
11 A. Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016, s. 77. 
12 A. Jakubowski, Art. 96a [Przedmiot mediacji i jej cel, uczestnicy], [w:] Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 4.  
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2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 1960 Nr 30, 
poz. 168, t.j.); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096.). 
3 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, s. 40. 
4 E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne-ogólne i egzekucyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 
2003 s. 41. 
5 Wyrok WSA z 19.01.2007 r., II SA/Wa 1911/06, Legalis nr 89688. 
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6 M. Wilbrandt-Gotowicz, Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako nowy instrument 
prawny, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 
2018, s. 249 
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
8 R. Morek, Wprowadzenie, [w:] Mediacje teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, 
s. 17. 
9 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje …, s. 51. 
10 P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, [w:] Mediacje teoria i praktyka …, s. 160. 
11 A. Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016, s. 77. 
12 A. Jakubowski, Art. 96a [Przedmiot mediacji i jej cel, uczestnicy], [w:] Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 4.  
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uprawniony do nakazania stronom jej zawarcia13. Ponadto „w aktach sprawy 
musi być udokumentowana wola stron zawarcia ugody”14. Strony nie podej-
mują decyzji o przystąpieniu do mediacji pod naciskiem pochodzącym z ze-
wnątrz. Oznacza to nic innego jak to, że organ, o ile jest podmiotem mediacji, 
i strony, w drodze konsensusu, decydują, czy do mediacji chcą przystąpić. Do-
browolność stanowi kontrast wobec przymusu, dlatego kwestionowanie braku 
zgody jednej ze stron, na przeprowadzenie mediacji jest zupełnie bezzasadne, 
bowiem strony mają prawo nie przystąpić do mediacji. „Organ administracji 
publicznej nie ma obowiązku uczestnictwa w mediacji, gdy nie dostrzega ani 
samego przedmiotu, który mógłby nią zostać objęty, ani szans na powodzenie 
tej formy załatwienia sprawy administracyjnej”. Należy jednakże wspomnieć 
o tym, że „niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji nie jest czynnością 
wyłącznie zastrzeżoną do kompetencji organu, bowiem zgody takiej może nie 
udzielić również strona”. Czynność polegająca na niewyrażeniu zgody, nie jest 
czynnością władczą, jednostronną, którą może podjąć jedynie organ, lecz jest 
to działanie, którego dokonać może „każdy potencjalny uczestnik postępowa-
nia zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 96a § 4 pkt 1 i 2 k.p.a.” Dys-
ponowanie przez sąd administracyjny uprawnieniem, dzięki któremu miałby 
on prawo przymuszać strony do podjęcia mediacji wbrew ich woli, dawałoby 
podstawę do postrzegania instytucji mediacji, jako zupełnie zbędnej i pozornej, 
bowiem „szanse na to, żeby zakończyła się ona pozytywnie dla strony postępo-
wania byłyby wysoce wątpliwe”15. W wielu przypadkach o osiągnięciu kom-
promisu przesądza „stan stron i ich nastawienie do kwestii osiągnięcia porozu-
mienia”. Dzieje się tak, ponieważ zamysłem ustawodawcy było umożliwienie, 
w pierwszej kolejności stronom, dokonania oceny celowości przeprowadzenia 
mediacji w danej sprawie16. Z tego względu wskazuje się, że rolą takiego narzę-
dzia jest wzmacnianie po stronie podmiotów uczestniczących w mediacji, po-
czucia odpowiedzialności za własne decyzje. Można wobec tego stwierdzić, 
że ustawodawca, wprowadzając tę instytucję miał także na celu aktywizację 
podmiotów, których sprawa dotyczy. Możliwe również, że sama świadomość 

                                                           
13 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
14 Wyrok WSA z 28.11.2005 r., IV SA/Wa 1648/05, System Informacji Prawnej Legalis nr 
281278. 
15 Postanowienie NSA z 4.07.2018 r., II OSK 1798/18, Legalis nr 1801397. 
16 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje …, s. 52. 

Instytucja mediacji … 

83 

odpowiedzialności spoczywającej na barkach uczestnika, powoduje, że dopiero 
wówczas zaczyna on analizować sytuację, w której się znajduje. W sferze pu-
blicznoprawnej można dostrzec bardzo znikome oznaki mobilizacji obywatela 
do aktywnego działania we własnej sprawie, z wyłączeniem władztwa ze strony 
organu. Z tego względu alternatywne metody rozwiązywania sporów przyjmo-
wane są przez wielu, jako rewolucyjne i niecodzienne. 

Mediacja jest narzędziem, służącym do realizacji zasady dążenia do polu-
bownego rozstrzygania kwestii spornych. Zasadę o podłożu znajdującym się 
w art. 13 k.p.a., można nazwać metazasadą w relacji, zachodzącej między nią 
a pozostałymi generalnymi normami, które porządkują postępowanie media-
cyjne, w szczególności z powodu jej fundamentalnego znaczenia w odniesieniu 
do omawianej instytucji mediacji17. Wskazuje się, iż zasada ta, ma na celu za-
pewnienie trwałości wypracowanego kompromisu. W doktrynie pojawiają się 
kontrowersje na temat tego, w którym momencie materializować się może za-
sada dobrowolności, czy jedynie na etapie przystąpienia do mediacji, czy też 
można do mediacji przystąpić, a następnie odmówić jej kontynuowania. Prze-
ważający jest pogląd, który skłania się ku drugiej ze wskazanych możliwości, to 
znaczy stanowiący, iż strony mogą dobrowolnie przystąpić, a także zrezygno-
wać z dalszego uczestniczenia w mediacji, na każdym jej etapie. Z praktycznego 
punktu widzenia element swobody stron w tym zakresie jest ważny, bowiem 
uczestnicy mediacji sami muszą być pewni tego, że takie rozwiązanie będzie dla 
nich korzystne, w przeciwnym razie przymuszenie do mediacji mogłoby do-
prowadzić do jeszcze większej eskalacji konfliktu, co byłoby zupełnie sprzeczne 
z jej rolą społeczną18. Ponadto wykładnia art. 96c k.p.a. prowadzi do wniosku, 
iż zgoda uczestników mediacji jest wymogiem obligatoryjnym, co dodatkowo 
podkreśla niebagatelne znaczenie zasady dobrowolności19. Mimo iż system nie 
przewiduje definicji legalnej mediacji, w której można by było znaleźć prze-
słanki charakterystyczne dla niej, to analiza powyższego prowadzi do twierdze-
nia, iż przymiot dobrowolności mógłby zostać wskazany, jako jeden z najistot-
niejszych, bowiem to od niego zależy, czy mediacja w ogóle zostanie podjęta 

                                                           
17 D. Kaczmarek, Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, „Studia Administracyjne” 2017, nr 9, s. 122. 
18 P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, [w:] Mediacje teoria i praktyka …, s. 160. 
19 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
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uprawniony do nakazania stronom jej zawarcia13. Ponadto „w aktach sprawy 
musi być udokumentowana wola stron zawarcia ugody”14. Strony nie podej-
mują decyzji o przystąpieniu do mediacji pod naciskiem pochodzącym z ze-
wnątrz. Oznacza to nic innego jak to, że organ, o ile jest podmiotem mediacji, 
i strony, w drodze konsensusu, decydują, czy do mediacji chcą przystąpić. Do-
browolność stanowi kontrast wobec przymusu, dlatego kwestionowanie braku 
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tej formy załatwienia sprawy administracyjnej”. Należy jednakże wspomnieć 
o tym, że „niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji nie jest czynnością 
wyłącznie zastrzeżoną do kompetencji organu, bowiem zgody takiej może nie 
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on prawo przymuszać strony do podjęcia mediacji wbrew ich woli, dawałoby 
podstawę do postrzegania instytucji mediacji, jako zupełnie zbędnej i pozornej, 
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13 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
14 Wyrok WSA z 28.11.2005 r., IV SA/Wa 1648/05, System Informacji Prawnej Legalis nr 
281278. 
15 Postanowienie NSA z 4.07.2018 r., II OSK 1798/18, Legalis nr 1801397. 
16 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje …, s. 52. 
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Europejskiej, „Studia Administracyjne” 2017, nr 9, s. 122. 
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i przeprowadzona. Przymiot dobrowolności stron występuje rzadko na gruncie 
regulacji KPA, dlatego w przypadku mediacji uznaje się, że pozostawienie stro-
nom wolnej woli jest rozwiązaniem bardziej przychylnym, aniżeli nakładanie 
określonego obowiązku przez organ. Taka właściwość instytucji mediacji jest 
bezpośrednio zintegrowana z zasadą polubownego rozstrzygania kwestii spor-
nych. Polubowne rozstrzyganie, nie może mieć miejsca w sprawach, których 
specyfika na to nie pozwala, dlatego organ wstępnie musi zbadać daną kwestię, 
zanim podejmie działania, dążące do polubownego załatwienia sprawy. Wedle 
zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych, organ administracji pu-
blicznej ma obowiązek udzielić stronom informacji o tym, że sprawę można 
załatwić w formie ugody, a następnie strony podejmują decyzję, czy w danej 
kwestii alternatywna metoda rozwiązania sporu może znaleźć zastosowanie 
i przynieść dla nich korzystne efekty. Jednakże zgodnie z orzecznictwem, organ 
„winien to czynić w sytuacjach kiedy na podstawie okoliczności sprawy, stop-
nia zwaśnienia i podejścia stron do przedmiotu sprawy, dostrzega realną szansę 
ugodowego jej załatwienia”. Analizując taką sytuację, organ słusznie może 
oprzeć się na swoim doświadczeniu, by stwierdzić, czy widzi realną szansę za-
łatwienia sprawy polubownie20. Wobec tego można wykluczyć sytuacje, w któ-
rych mediacja nie będzie skuteczna, ponieważ nie dojdzie do zawarcia ugody 
albo sprawa nie zostanie rozstrzygnięta wedle ustaleń podjętych w czasie me-
diacji, ujętych w protokole. Są to sytuacje, w których „organ wydaje decyzje 
stricte o charakterze związanym” w oparciu o stan prawny i faktyczny, który 
nie budzi żadnych zastrzeżeń, co do których organ mógłby być niepewny 
swego werdyktu. Rozsądnym będzie natomiast podejmowanie działań koniecz-
nych do przeprowadzenia mediacji w sprawie, której swoistość pozwala orga-
nowi na dokonanie analizy, pod kątem uznania alternatywnej metody rozwią-
zania sporu, jako właściwej do zastosowania w danym przypadku21. Strony, 
także samodzielnie, analizują specyfikę istniejącej sprawy i na tej podstawie 
stwierdzają, czy zastosowanie mediacji ma sens, a następnie decydują się na jej 
wybór. Z tego względu zasada dobrowolności, charakteryzująca mediację oraz 

                                                           
20 Wyrok WSA z 28.11.2005 r. … . 
21 M. Wilbrandt-Gotowicz, Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako nowy instrument 
prawny, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 
2018, s. 249-250. 
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zasada dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, pozostają ze 
sobą w ścisłym związku. 

Art. 13 § 2 k.p.a. eksponuje organy administracji publicznej, jako nie-
zwykle sumienne, wskazując, iż podejmują one wszystkie zasadne, na określo-
nym stadium postępowania kroki, które dają możliwość urzeczywistnienia in-
stytucji mediacji w praktyce22. Słowo wszystkie, w przytoczonym przepisie, 
wskazuje jak skrupulatnym i fachowym jest organ, decydujący się na wybranie 
takiej metody rozstrzygnięcia sprawy. Koncentrując się jednak na praktyce, 
można dostrzec pewną rutynę po stronie organów, w której korzystanie z al-
ternatywnych metod rozwiązywania sporów schodzi na dalszy plan oraz nawyk 
organów administracji publicznej, polegający na wykorzystywaniu przez nie 
władztwa, w które zostały wyposażone. Kultura organizacyjna organów admi-
nistracji publicznej nie pozwala im na zupełne wyzbycie się władztwa, toteż 
można powiedzieć, że wprowadzenie do systemu instytucji, która tego wy-
maga, działa mobilizująco, w kierunku dalszego rozwoju, pod kątem uspołecz-
nienia organów administracji publicznej. Nie oznacza to jednak, że organy 
miałyby procedować bez udziału czynnika władczego. Miałoby to polegać je-
dynie na bardziej życzliwym traktowaniu członków społeczeństwa, bowiem 
kultura administrowania odnosi się również do szacunku wobec obywateli ze 
strony państwa. Zadaniem organów jest traktować obywateli „w sposób po-
ważny i postępować z należytą starannością przy rozpatrywaniu spraw”23. 
Można zatem uznać, że mediacja jest rozwiązaniem nieskomplikowanym, sku-
tecznym i atrakcyjnym dla stron. Mimo istnienia, w teorii, możliwości skorzy-
stania z instrumentu, dzięki któremu wyraz znalazłaby zarówno zasada polu-
bownego rozstrzygania kwestii spornych, jak i niewykluczone, że również za-
sada szybkości postępowania, organy niechętnie sięgają w kierunku zastosowa-
nia tego środka, przez co obserwuje się wręcz wymieranie tak stosunkowo no-
wej alternatywy, wobec sądowego rozstrzygania sporów24. Powodem wręcz 
marginalnego znaczenia przedmiotowej instytucji, nie jest jedynie utwierdze-

                                                           
22 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
23 Wyrok WSA z 19.01.2007 r. … . 
24 K. Celińska-Grzegorczyk, Art. 13 [Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych], 
[w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, Warszawa 2018, s. 3. 
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22 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
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nie organu w przekonaniu, że jego działanie obejmuje przede wszystkim wład-
cze formy, lecz związane może to być także, z przekonaniem, że mniejszym 
nakładem będzie nakazanie określonego zachowania, niż przekonanie strony 
do jego wyboru, poprzez zastosowanie właściwej argumentacji oraz zrozumiałej 
retoryki. Jest to więc przejaw szacunku z wyłączeniem arbitralności, ze strony 
organu, wobec obywatela25. Przedstawiona dyrektywa polubownego załatwia-
nia spraw, kierowana jest w równej mierze do stron, jak i do organu admini-
stracji publicznej. Wskazane zobowiązanie organu, polegające na zachęcaniu 
stron do dążenia, do osiągnięcia pojednania w ramach mediacji, jest konse-
kwencją uznania również innych zasad postępowania administracyjnego, 
w szczególności zasady ochrony interesów jednostkowych, wynikającej z art. 7 
k.p.a., tak zwanej zasady doradztwa fachowego, z podstawą znajdującą się 
w art. 9 k.p.a. oraz zamieszczonej w art. 11 k.p.a., zasady wyjaśniania przez 
organ zasadności pewnych przesłanek26.  

Charakterystycznym elementem, który możemy dostrzec wśród nowych 
uregulowań, dotyczących mediacji jest fakt, iż w uzasadnieniu projektu ustawy, 
wskazuje się, że w stosunkach horyzontalnych może występować organ admi-
nistracji publicznej, jako uczestnik mediacji. Oznacza to, że organ nie cechuje 
się w takiej sytuacji wyższością nad uczestnikami postępowania, lecz wciela się 
w rolę jednego z nich. Mediacja, wobec tego, może być przeprowadzona 
w różnych konfiguracjach. Brać w niej udział może organ i wszystkie strony, 
organ i niektóre strony oraz wszystkie albo niektóre strony, bez udziału organu. 
Dzieje się tak, bowiem w mediacji uczestniczą strony pozostające w sporze, 
a spór nie musi dotyczyć wszystkich stron. Stąd pojawia się tyle możliwości27. 
Podkreśla się, że materia dotycząca polubownego dążenia do załatwienia kwe-
stii spornych, powinna zapewniać jasny przekaz o alternatywnych metodach 
rozwiązywania konfliktów28. Zważywszy na to, że uczestnikami mediacji mogą 
być zarówno osoby znające przepisy prawne na tyle wnikliwie, aby zrozumieć 
cel i umiejętnie dokonać wykładni powołanych podstaw prawnych, jak i osoby, 
które nie mają absolutnie żadnej orientacji w przepisach prawa, wyjaśnienie 

                                                           
25 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje …, s. 88. 
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stronom celowości oraz funkcji mediacji, może mieć zasadnicze znaczenie 
w przedmiocie jej przyszłego wyboru. Jednakże bez względu na to, kto decy-
duje się na przystąpienie do mediacji, organ powinien czuć się obowiązany na-
leżycie, w sposób wyczerpujący, poinformować o możliwym efekcie zastoso-
wania tej instytucji. Zadaniem organów jest przedstawienie alternatywnej me-
tody rozwiązania konfliktu w taki sposób, aby podmioty, które mają w niej 
uczestniczyć, wiedziały jaka jest jej istota, a także czego mogą oczekiwać 
w związku z jej wyborem. Zważywszy na cel mediacji, jakim jest osiągnięcie 
porozumienia poprzez natrafienie na najbardziej optymalny dla każdej ze stron 
wynik oraz spowodowanie, że każdy z uczestników będzie czuł, że zwyciężył, 
poprzez stworzenie tak zwanej sytuacji win-win, organ powinien przedstawić 
stronom do czego mediacja zmierza i w jaki sposób będzie prowadzona29. Or-
gany powinny czuwać nad tym, aby strony nie poniosły szkody z przyczyn 
związanych z niedostateczną wiedzą na temat prawa. Można zatem zastanowić 
się, czy czują się one w obowiązku informować obywateli o meritum mediacji, 
bowiem od tego może zależeć decyzja stron co do wyboru takiego rozwiązania.  

Często dochodzi do określania mediacji w doktrynie jako środka, który 
ma na celu polubowne rozwiązanie konfliktu z udziałem lub przy pomocy 
osoby trzeciej. Dla samej efektywności mediacji, istotne znaczenie może mieć 
doświadczenie oraz orientacja w przepisach prawa. Ustawodawca nie konkre-
tyzuje jednak wykształcenia jakie powinien posiadać mediator, natomiast 
w praktyce najczęściej są to prawnicy oraz psychologowie. Jest to naturalnie 
kształtujący się standard, który idzie we właściwym kierunku, albowiem by 
można było podejmować temat produktywności mediacji, należy mieć na uwa-
dze jak istotną rolę odgrywa w niej osoba pośrednicząca. Mediator powinien 
mieć rozeznanie w szczególności co do przepisów prawa materialnego admini-
stracyjnego, stanowiących podstawę do załatwienia sprawy. Powinien on także 
czuwać nad tym, aby strony były rzetelnie poinformowane, w szczególności na 
temat kolejno podejmowanych czynności oraz etapu, na jakim znajduje się 
w danej chwili mediacja. Mimo tego, iż logicznym byłoby w tej sytuacji uzna-
nie wykształcenia prawniczego za warunek niezbędny, to na chwilę obecną, nie 
jest to obligatoryjne. Często można obserwować wcielanie się w rolę mediatora, 
psychologa. Nie jest to irracjonalne, bowiem właściwe spojrzenie na sprawę 
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z perspektywy osoby w nią nie uwikłanej, może w przypadku osób z takim 
wykształceniem przychodzić z łatwością. Ponadto panowanie nad emocjami 
i dokonywanie oceny reakcji uczestników mediacji, dla psychologa nie po-
winno stanowić odstępstwa od codzienności. W przypadku nadmienionych 
dwóch profesji, ocena sytuacji w odseparowaniu od niepożądanych kroków 
i obiektywna postawa są nieodzowne w codziennym życiu zawodowym, dla-
tego też wstępowanie w rolę mediatora takich osób, powoduje wyraźnie pożą-
dany rezultat. Zasada bezstronności mediatora, wynikająca z art. 96g § 1 k.p.a. 
stanowi, że osoba taka nie może aprobować żadnej ze stron, co oznacza, że ma 
obowiązek traktować strony równorzędnie30. Taka zasada może również wska-
zywać, że mediatora obowiązuje zakaz uzewnętrzniania własnych opinii na te-
mat zajmowanych przez strony stanowisk, oraz na temat samych osób uczest-
niczących w mediacji. Mediator nie może wartościować przez wzgląd w szcze-
gólności na wiek, płeć, kolor skóry czy poglądy uczestników mediacji, mogłoby 
to bowiem naruszać istotę zasady obiektywizmu. Obiektywizm oznacza rów-
nież to, że mediator nie może wspomagać którejkolwiek ze stron, w osiągnięciu 
przewagi, w istniejącym konflikcie. Nie mogą go także łączyć żadne stosunki 
ze stronami mediacji, które mogłyby wskazywać na nieistnienie neutralności 
po jego stronie. Bezstronność mediatora jest przesłanką niezbędną poprawnego 
przebiegu mediacji. Określa się, że „mediator musi mieć status prawny, for-
malny i faktyczny, niezależny od stron mediacji”. Cecha ta nie odnosi się wy-
łącznie do relacji między mediatorem a stronami, lecz także powinna ona wy-
stępować w relacjach mediatora z „instytucją, która zleciła przeprowadzenie 
mediacji”31. Mediator nie ma prawa przymuszać stron do trafnego, w jego oce-
nie, wyboru. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby w sytuacji, w której 
strony nie są w stanie samodzielnie wypracować kompromisu, mediator przed-
stawił im kilka rozsądnych wariantów osiągnięcia porozumienia, o ile strony 
same o to wystąpią, czyli o ile wystąpi przesłanka dobrowolności. To strony 
powinny zwrócić się do mediatora o pomoc w znalezieniu słusznej drogi doj-
ścia do porozumienia. On sam nie ma jednak prawa sugerować podjęcia okre-
ślonych kroków, w celu przyspieszenia mediacji. Byłoby to zupełnie sprzeczne 

                                                           
30 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego …; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. … . 
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z ideą pozycji mediatora32. Jego zadaniem jest jedynie pośredniczenie w osią-
gnięciu porozumienia, a nie wcielanie się w rolę arbitra, czy doradcy33. Jedna 
ze stron, po której opowiadałby się mediator, mogłaby podnosić, iż mediacja 
toczy się na korzyść strony przeciwnej. Takie właściwości wynikają nie tylko 
z faktu, iż mediacja niesie przesłanie natury społecznej, pomagając autono-
micznym stronom w wypracowaniu efektu obopólnie korzystnego, lecz także 
z prakseologicznych uwarunkowań, rozpatrujących podejmowane czynności 
w kategoriach sprawności i właściwego ich przebiegu. Znając sens mediacji 
i motywy jej wprowadzenia do systemu, można stwierdzić, że zarówno spo-
łeczny, komunikacyjny, jak i prakseologiczny wymiar jest związany z osobą 
mediatora, który pomaga stronom w wypracowaniu zgodnego stanowiska34. 
Pomimo iż prawodawca nie wprowadził do systemu definicji mediacji oraz me-
diatora, to doktryna wskazuje, że pod tymi pojęciami należy rozumieć pośred-
niczenie neutralnej osoby trzeciej, w zamiarze pomocy stronom konfliktu 
w jego rozwiązaniu35. Rola mediatora ma także swój aspekt psychologiczny. 
Dotyczy on motywacji ludzkiej do przestrzegania norm społecznych, która jest 
zdecydowanie silniejsza przy udziale osoby trzeciej, niż bez udziału świadka36. 
Oznacza to, że przy udziale mediatora zasada polubownego rozstrzygania kwe-
stii spornych, może być dopiero faktycznie realizowana, bowiem czynnik ten 
warunkuje, że strony będą skłonne stłumić niekontrolowane reakcje emocjo-
nalne37. Oczywiście nigdy nie można być w zupełności pewnym, że uda się 
przeprowadzić rozmowy w pokojowej atmosferze. Istnieje jednak większe 
prawdopodobieństwo dojścia do porozumienia z udziałem mediatora, niż pro-
wadzenie dyskusji na własną rękę, gdyż może to spowodować spotęgowanie 
emocji i nasilenie konfliktu. 

Z aksjologicznego punktu widzenia instytucję mediacji możemy trakto-
wać, jako narzędzie, pozwalające na ustalenie znacznie stabilniejszych stosun-
ków społecznych, niż mają to na celu wyroki sądowe38. W następstwie rozwoju 
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z ideą pozycji mediatora32. Jego zadaniem jest jedynie pośredniczenie w osią-
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micznym stronom w wypracowaniu efektu obopólnie korzystnego, lecz także 
z prakseologicznych uwarunkowań, rozpatrujących podejmowane czynności 
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32 Ibidem, s. 49 
33 Ibidem, s. 46 
34 Idem, Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji, „Przegląd prawa i admini-
stracji” 2017, tom 111, s. 186. 
35 U. Kalina-Prasznic, Encyklopedia prawa, Warszawa 2007, s. 384. 
36 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje …, s. 48. 
37 Ibidem,, s. 48. 
38 Ibidem, s. 35. 
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technologicznego oraz nieustannego doskonalenia systemu „praktyka wy-
kształciła wiele odmian mediacji”. Nowe, bardziej optymalne rozwiązania 
mogą być zastosowane „w różnych konfliktowych obszarach” życia społecz-
nego, natomiast wybór konkretnego rodzaju mediacji zależy od potrzeb stron 
oraz położenia w jakim się znajdują39. Modyfikacje jakie niesie za sobą rozwój 
technologiczny, niewątpliwie znajdą z czasem swoje odzwierciedlenie, także 
w zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Również na 
gruncie postępowania przed sądami zmiany sukcesywnie są i dalej będą wdra-
żane, ponieważ modernizowanie systemu jest pożądane przede wszystkim ze 
strony społeczeństwa. 

Mimo iż od czasu wprowadzenia do porządku prawa administracyjnego 
instytucji mediacji minęły już dwa lata, to poglądy co do jej wyboru i samego 
sensu wprowadzenia, stale się kształtują. Z pewnością musi minąć jeszcze wiele 
lat, zanim będzie można dostrzec przekonanie zarówno społeczeństwa, jak 
i samych organów o skuteczności alternatywnych metod rozwiązywania spo-
rów, lecz jest wysoce prawdopodobne, że ta instytucja z uwagi na jej nieszablo-
nowy charakter, z pomocą doktryny, będzie gromadziła wokół siebie coraz 
większą grupę zwolenników. 
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„Charakter sprawy” 
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administracyjnym 

 
 
 

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego1, wprowa-
dzające m.in. rozdział 5a, regulujący instytucję mediacji. Zgodnie z art. 96a 
§ 1 k.p.a., w toku postępowania istnieje możliwość przeprowadzenia mediacji, 
jeżeli przemawia za tym charakter sprawy. Ustawodawca nie skonkretyzował 
zatem katalogu sytuacji w których dopuszczalne będzie przeprowadzenie me-
diacji, jak również nie wskazał  (jak to ma miejsce w przypadku chociażby in-
stytucji milczącego załatwienia sprawy) że przeprowadzenie postępowania me-
diacyjnego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach, gdy przepis szczególny 
taką możliwość przewiduje. W związku z powyższym to na organie prowadzą-
cym postępowanie (który w myśl wprowadzonych regulacji rozstrzyga o skie-
rowaniu sprawy do mediacji) każdorazowo ciąży obowiązek rozstrzygnięcia, 
czy charakter sprawy umożliwia przeprowadzenie mediacji. Z uwagi na to 
istotnym zagadnieniem wydaje się próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy 
możliwe jest wyznaczenie ogólnych kryteriów pozwalających na ustalenie 
w jakich sprawach możliwe będzie przeprowadzenie postępowania mediacyj-
nego zaś które sprawy, ze względu na swój charakter, będą taką możliwość wy-
kluczać. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu do projektu ustawy 
nowelizującej k.p.a., instytucja mediacji może mieć znaczenie w sprawach, 

                                                           
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. (dalej jako: k.p.a.). 
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w których występuje wielość stron, w sprawach w których możliwe jest zawar-
cie ugody administracyjnej, w sprawach, gdy z okoliczności wynika prawdo-
podobieństwo wydania decyzji na niekorzyść adresata a także na etapie postę-
powania odwoławczego, gdzie uczestnikiem mediacji mógłby stać się sam or-
gan2. Należy wskazać, że wskazane przykłady odnoszą się głównie do konkret-
nych sytuacji, które mogą zaistnieć w toku trwającego postępowania admini-
stracyjnego, zaś w mniejszym stopniu odnoszą się do ogólnych reguł pozwala-
jących na aprioryczne zakwalifikowanie indywidualnych spraw do grona tych, 
w których możliwe będzie przeprowadzenie mediacji. Odesłanie zaś do spraw, 
w których możliwe jest zawarcie ugody administracyjnej jest niewystarczające 
z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zarówno w doktrynie jak i orzecz-
nictwie nie wypracowano dotąd, mimo, że przepisy dotyczące ugody admini-
stracyjnej obowiązują od 1980 r., jednolitego stanowiska co do tego, jakie ce-
chy musi nosić sprawa administracyjna by możliwe było jej rozstrzygnięcie 
w formie ugody. Po drugie zaś, w art. 114 k.p.a. mowa jest jedynie o tym, że 
ugoda może być zawarta w sytuacji, gdy charakter sprawy na to pozwala. Po-
mijając już kwestie dotyczące języka i ewentualnej różnicy między pojęciami 
„charakter sprawy na to pozwala” a „charakter sprawy za tym przemawia”, na-
leży wskazać, że odesłanie to w żadnym stopniu nie rozwiewa ewentualnych 
wątpliwości organów prowadzących postępowanie. 

W tym miejscu należy podkreślić, że nawet w razie wystąpienia wskaza-
nych w uzasadnieniu projektu ustawy okoliczności, niejednokrotnie mediacja 
może okazać się bezcelowa (a nawet niedopuszczalna) z uwagi na zbyt wąski 
zakres swobody organu jeżeli chodzi o możliwość rozstrzygnięcia sprawy. Cha-
rakter sprawy nie może być bowiem rozpatrywany abstrakcyjnie, w oderwaniu 
od regulacji norm materialnoprawnych. W sytuacji bowiem, gdy norma ustala 
jednoznaczne konsekwencje prawne określonego abstrakcyjnie stanu faktycz-
nego, pozbawiając organ możliwości działania w ramach uznania administra-
cyjnego (a zatem wykluczając odmienny sposób załatwienia sprawy), przepro-
wadzenie mediacji nie jest zgodne z przepisami prawa3. Możliwość przeprowa-

                                                           
2 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz niektórych innych ustaw, (druk nr 1183), s. 36. 
3 B. Adamiak, [w:], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Adamiak, J. Bor-
kowki, Warszawa 2017. 
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dzenia mediacji jest zatem dopuszczalna w sytuacji, w której pozostają wątpli-
wości interpretacyjne co do określonej normy prawnej, wymagające przepro-
wadzenia procesu wykładni, w sytuacji, gdy ustawodawca posługuje się poję-
ciami niedookreślonymi lub też, gdy organ działa w warunkach tzw. uznania 
administracyjnego, które pozwala organowi na rozstrzyganie co do konsekwen-
cji określonego stanu faktycznego (poprzez chociażby użycie sformułowania 
„organ może”)4. Pogląd ten jest w pełni akceptowany przez najnowszą judyka-
turę5. Instytucja mediacji może być zatem zastosowana w sytuacji, w której 
organ nie jest zobowiązany do wydania decyzji o charakterze związanym, lecz 
dysponuje pewnym zakresem luzu decyzyjnego. Działanie bowiem w grani-
cach uznania administracyjnego sprawia, że konkretna sprawa posiada „cha-
rakter mediacyjny”6. Podkreśla się również, że pozostałymi czynnikami, poza 
luzem decyzyjnym, które wpływają na możliwość zastosowania mediacji 
z uwagi na charakter sprawy są poszczególne cechy danej sprawy administra-
cyjnej tj. posiadanie przez organ w danym postępowaniu swobody w zakresie 
ustalania stanu faktycznego (luz dowodowy) oraz możliwość dokonywania 
przez niego wykładni określonych pojęć (luz interpretacyjny), przy jednocze-
snym założeniu, że w sprawie dochodzi do konfliktu interesu jego uczestników 
i realne jest spełnienie celów mediacji określonych w art. 96a § 3 k.p.a. w po-
staci możliwości wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych 
sprawy oraz poczynienia ustaleń co do sposobu jej załatwienia7. Należy bo-
wiem wskazać, że możliwość zastosowania mediacji ze względu na charakter 
sprawy nie może być, jak się wydaje, rozpatrywana w oderwaniu od celów me-
diacji określonych w art. 96a § 3 k.p.a. Wskazać należy, że warunkiem który 
ma pierwotne i konstytutywne znaczenie w kontekście zastosowania mediacji 
jest możliwość dokonania ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy (co jak 
wskazano wymaga luzu decyzyjnego) zaś znaczenie pomocnicze powinna mieć 
możliwość wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Drugi ze 
wskazanych celów jest niezwykle istotny z punktu widzenia instytucji mediacji, 
gdyż pozwala na uzgodnienie stanowisk stron, przejawianie aktywności przez 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt: II SA/Rz 1225/17. 
6 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017. 
7 S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 
5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017. 
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w których występuje wielość stron, w sprawach w których możliwe jest zawar-
cie ugody administracyjnej, w sprawach, gdy z okoliczności wynika prawdo-
podobieństwo wydania decyzji na niekorzyść adresata a także na etapie postę-
powania odwoławczego, gdzie uczestnikiem mediacji mógłby stać się sam or-
gan2. Należy wskazać, że wskazane przykłady odnoszą się głównie do konkret-
nych sytuacji, które mogą zaistnieć w toku trwającego postępowania admini-
stracyjnego, zaś w mniejszym stopniu odnoszą się do ogólnych reguł pozwala-
jących na aprioryczne zakwalifikowanie indywidualnych spraw do grona tych, 
w których możliwe będzie przeprowadzenie mediacji. Odesłanie zaś do spraw, 
w których możliwe jest zawarcie ugody administracyjnej jest niewystarczające 
z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zarówno w doktrynie jak i orzecz-
nictwie nie wypracowano dotąd, mimo, że przepisy dotyczące ugody admini-
stracyjnej obowiązują od 1980 r., jednolitego stanowiska co do tego, jakie ce-
chy musi nosić sprawa administracyjna by możliwe było jej rozstrzygnięcie 
w formie ugody. Po drugie zaś, w art. 114 k.p.a. mowa jest jedynie o tym, że 
ugoda może być zawarta w sytuacji, gdy charakter sprawy na to pozwala. Po-
mijając już kwestie dotyczące języka i ewentualnej różnicy między pojęciami 
„charakter sprawy na to pozwala” a „charakter sprawy za tym przemawia”, na-
leży wskazać, że odesłanie to w żadnym stopniu nie rozwiewa ewentualnych 
wątpliwości organów prowadzących postępowanie. 

W tym miejscu należy podkreślić, że nawet w razie wystąpienia wskaza-
nych w uzasadnieniu projektu ustawy okoliczności, niejednokrotnie mediacja 
może okazać się bezcelowa (a nawet niedopuszczalna) z uwagi na zbyt wąski 
zakres swobody organu jeżeli chodzi o możliwość rozstrzygnięcia sprawy. Cha-
rakter sprawy nie może być bowiem rozpatrywany abstrakcyjnie, w oderwaniu 
od regulacji norm materialnoprawnych. W sytuacji bowiem, gdy norma ustala 
jednoznaczne konsekwencje prawne określonego abstrakcyjnie stanu faktycz-
nego, pozbawiając organ możliwości działania w ramach uznania administra-
cyjnego (a zatem wykluczając odmienny sposób załatwienia sprawy), przepro-
wadzenie mediacji nie jest zgodne z przepisami prawa3. Możliwość przeprowa-

                                                           
2 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz niektórych innych ustaw, (druk nr 1183), s. 36. 
3 B. Adamiak, [w:], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Adamiak, J. Bor-
kowki, Warszawa 2017. 
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dzenia mediacji jest zatem dopuszczalna w sytuacji, w której pozostają wątpli-
wości interpretacyjne co do określonej normy prawnej, wymagające przepro-
wadzenia procesu wykładni, w sytuacji, gdy ustawodawca posługuje się poję-
ciami niedookreślonymi lub też, gdy organ działa w warunkach tzw. uznania 
administracyjnego, które pozwala organowi na rozstrzyganie co do konsekwen-
cji określonego stanu faktycznego (poprzez chociażby użycie sformułowania 
„organ może”)4. Pogląd ten jest w pełni akceptowany przez najnowszą judyka-
turę5. Instytucja mediacji może być zatem zastosowana w sytuacji, w której 
organ nie jest zobowiązany do wydania decyzji o charakterze związanym, lecz 
dysponuje pewnym zakresem luzu decyzyjnego. Działanie bowiem w grani-
cach uznania administracyjnego sprawia, że konkretna sprawa posiada „cha-
rakter mediacyjny”6. Podkreśla się również, że pozostałymi czynnikami, poza 
luzem decyzyjnym, które wpływają na możliwość zastosowania mediacji 
z uwagi na charakter sprawy są poszczególne cechy danej sprawy administra-
cyjnej tj. posiadanie przez organ w danym postępowaniu swobody w zakresie 
ustalania stanu faktycznego (luz dowodowy) oraz możliwość dokonywania 
przez niego wykładni określonych pojęć (luz interpretacyjny), przy jednocze-
snym założeniu, że w sprawie dochodzi do konfliktu interesu jego uczestników 
i realne jest spełnienie celów mediacji określonych w art. 96a § 3 k.p.a. w po-
staci możliwości wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych 
sprawy oraz poczynienia ustaleń co do sposobu jej załatwienia7. Należy bo-
wiem wskazać, że możliwość zastosowania mediacji ze względu na charakter 
sprawy nie może być, jak się wydaje, rozpatrywana w oderwaniu od celów me-
diacji określonych w art. 96a § 3 k.p.a. Wskazać należy, że warunkiem który 
ma pierwotne i konstytutywne znaczenie w kontekście zastosowania mediacji 
jest możliwość dokonania ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy (co jak 
wskazano wymaga luzu decyzyjnego) zaś znaczenie pomocnicze powinna mieć 
możliwość wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Drugi ze 
wskazanych celów jest niezwykle istotny z punktu widzenia instytucji mediacji, 
gdyż pozwala na uzgodnienie stanowisk stron, przejawianie aktywności przez 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt: II SA/Rz 1225/17. 
6 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017. 
7 S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 
5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017. 
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innych uczestników postępowania (chociażby przez podmioty na prawach 
strony takie jak organizacje społeczne) i przyczynia się do ustalenia stanu fak-
tycznego, jednakże wskazać należy, że wszystkie te czynności mogą mieć miej-
sce również w toku postępowania administracyjnego w którym nie prowadzi 
się mediacji. Cel ten bowiem powinien być rozpatrywany z punktu widzenia 
tego  jak mediacja ma wyglądać i do czego ma doprowadzić, jednak nie powi-
nien on samodzielnie decydować o możliwości jej przeprowadzenia (chociaż 
w doktrynie pojawiają się poglądy, że istnieje możliwość przeprowadzenia me-
diacji wyłącznie co do stanu faktycznego sprawy, mimo związania organu 
w zakresie okoliczności prawnych)8. W sytuacji bowiem, gdy brak jest możli-
wości ustalenia sposobu załatwienia sprawy w drodze mediacji, stanowiłaby 
ona jedynie etap postępowania mający na celu przedstawienie racji stron i in-
nych uczestników postępowania, co przy uwzględnieniu okoliczności, że organ 
i tak związany byłby treścią przepisu w zakresie rozstrzygnięcia, czyniłoby ją 
w istocie zbędną. Zatem z uwagi na powyższe bezwzględnym warunkiem de-
cydującym o możliwości przeprowadzenia mediacji który powinien być ba-
dany w pierwszej kolejności, powinno być określenie, czy organ może działać 
w zakresie uznania administracyjnego. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, 
organ może rozważyć możliwość przeprowadzenia mediacji, chociażby ze 
względów utylitarystycznych. Skuteczne przeprowadzenie mediacji może sta-
nowić istotne ułatwienie i odciążenie dla organu jeżeli chodzi o możliwość wy-
jaśnienia stanu faktycznego, załatwienia sprawy oraz zminimalizowanie ryzyka 
zaskarżenia podjętego rozstrzygnięcia, co korzystnie wpłynie na efektywność 
oraz szybkość działania administracji w ujęciu globalnym. Zaznaczyć również 
należy, że brak będzie konieczności przeprowadzenia mediacji w sytuacji, gdy 
mimo możliwości działania w warunkach uznania administracyjnego, stan fak-
tyczny będzie jasny i nie będzie budził wątpliwości organu i uczestników po-
stępowania. W doktrynie podkreśla się również, że mediacja może znaleźć za-
stosowanie w szczególności w sprawach uruchamianych z urzędu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem postępowań mających na celu pogorszenie sytuacji praw-
nej podmiotu zewnętrznego względem administracji dotyczących nałożenia na 

                                                           
8 A. Jakubowski, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, 
Warszawa 2019. 
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stronę sankcji lub obowiązków oraz uszczuplenia uprawnień9. Mediacja może 
stanowić również przydatne narzędzie w sprawach szczególnie skomplikowa-
nych jako element postępowania wyjaśniającego (duże inwestycje budowlane, 
nakładanie kar administracyjnych)10. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
przeprowadzenie mediacji może być dopuszczalne nawet w sprawach, w któ-
rych brak jest możliwości zawarcia ugody11. Wynika to z  faktu, że w określonej 
sytuacji procesowej ustalenia podjęte podczas mediacji mogą stanowić pod-
stawę rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji administracyjnej, zatem w takim 
wypadku organ mógłby rozważyć (w szczególności w przypadku zawiłego stanu 
faktycznego) możliwość przeprowadzenia mediacji, mimo że prima facie jej 
charakter za tym nie przemawia. Mediacja może również znaleźć zastosowanie 
w sprawach w których wymagane jest rozważenie przez organ różnych intere-
sów, w szczególności zaś w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń w ob-
rocie gospodarczym z uwagi na złożoność rozstrzygnięcia i konieczność szcze-
gółowego określenia praw i obowiązków adresata decyzji12. 

Rozważając „charakter sprawy” jako przesłankę zastosowania mediacji 
w postępowaniu administracyjnym nie sposób nie odnieść się do praktyki or-
ganów w tym zakresie, w szczególności w sprawach które stanowiły późniejszy 
przedmiot rozpatrzenia przez sądy administracyjne. 

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga sposób podejścia sądów ad-
ministracyjnych do instytucji mediacji z punktu widzenia oceny działań orga-
nów w sprawach, w których mediacja została przeprowadzona jak również 
w postępowaniach w których mimo wniosku strony organ nie zdecydował się 
na przeprowadzenie mediacji. Pozwoli to z jednej strony na określenie roli me-
diacji w postępowaniu administracyjnym, z drugiej zaś pozwoli na zdekodo-
wanie dyrektyw interpretacyjnych, którymi powinien kierować się organ oce-
niając, czy charakter sprawy przemawia za przeprowadzeniem postępowania 
mediacyjnego w toku prowadzonej procedury. 
                                                           
9 J. G. Firlus, K. Klonowski, Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „CASUS”, 
nr 86, Kraków 2017, s.22. 
10 Ł. Sadkowski, Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych, Warszawa 2017; zob. 
Rozdział X - Mediacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia administracyj-
nej kary pieniężnej. 
11 Piotr Przybysz, Komentarz aktualizowany do art. 96a kodeksu postępowania administracyjnego, 
Warszawa 2019. 
12 M. Wilbrandt-Gotowicz, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 96a kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2018. 
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8 A. Jakubowski, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, 
Warszawa 2019. 
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nów w sprawach, w których mediacja została przeprowadzona jak również 
w postępowaniach w których mimo wniosku strony organ nie zdecydował się 
na przeprowadzenie mediacji. Pozwoli to z jednej strony na określenie roli me-
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wanie dyrektyw interpretacyjnych, którymi powinien kierować się organ oce-
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9 J. G. Firlus, K. Klonowski, Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „CASUS”, 
nr 86, Kraków 2017, s.22. 
10 Ł. Sadkowski, Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych, Warszawa 2017; zob. 
Rozdział X - Mediacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia administracyj-
nej kary pieniężnej. 
11 Piotr Przybysz, Komentarz aktualizowany do art. 96a kodeksu postępowania administracyjnego, 
Warszawa 2019. 
12 M. Wilbrandt-Gotowicz, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 96a kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2018. 
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Należy wskazać, że dotychczasowe orzecznictwo w sprawach dotyczących 
mediacji wyraźnie wskazuje, że jej głównym założeniem jest dobrowolność, 
która dotyczy nie tylko stron postępowania administracyjnego ale przede 
wszystkim organu jako podmiotu decydującego o skierowaniu sprawy do me-
diacji. Podkreśla się bowiem, że brak skierowania sprawy do mediacji (mimo 
wniosku stron w tym zakresie) pozostaje bez znaczenia dla trafności podjętego 
rozstrzygnięcia w sprawie, gdyż zgodnie z regulacją określoną w art. 96a k.p.a. 
organ może skierować sprawę do mediacji, ale nie ma takiego obowiązku, po-
nieważ jest ona dobrowolna13. Dobrowolność działania organu w tej kwestii 
stanowi niewątpliwą wartość dodaną w kontekście braku jasno określonych 
przesłanek przeprowadzenia mediacji – gdyby bowiem organ musiał liczyć się 
z koniecznością poniesienia negatywnych konsekwencji braku skierowania 
sprawy do mediacji, mogłoby to spowodować bezrefleksyjne wszczynanie po-
stępowań mediacyjnych, co godziłoby niewątpliwie w ich efektywność jak rów-
nież budziłoby wątpliwości co do zasadności ich przeprowadzania. W sprawach 
szczególnie skomplikowanych pod względem faktycznym sądy administra-
cyjne, uchylając rozstrzygnięcie z innych przyczyn, co najwyżej sugerują moż-
liwość wzięcia pod uwagę przeprowadzenia mediacji przy ponownym rozpo-
znaniu sprawy, nie narzucając organowi rozstrzygnięcia co do tej kwestii14. In-
teresującym zagadnieniem jest również kwestia możliwości zastosowania insty-
tucji mediacji w sytuacji procesowej w której w postępowaniu występuje wy-
łącznie jedna strona, która domaga się przeprowadzenia mediacji między nią 
a organem. W tym zakresie sądy administracyjne odwołują się bowiem do ce-
lów mediacji określonych w art. 96a § 3 k.p.a. W przypadku gdy organ uzna, 
że stan faktyczny i prawny został ustalony w sposób wszechstronny, zatem brak 
jest przesłanek do przeprowadzenia mediacji, nie jest on zobowiązany nawet 
do pisemnego rozpatrzenia wniosku strony o mediację (gdyż żaden przepis nie 
zobowiązuje organu do odniesienia się do wniosku strony) i informowania jej 
o braku możliwości jej przeprowadzenia, lecz może przystąpić do załatwienia 
sprawy w formie decyzji administracyjnej15. 

Poza dobrowolnością w zakresie możliwości skierowania sprawy do me-
diacji ze strony organu podkreśla się również, że organ administracji nie ma 

                                                           
13 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Bk 602/18. 
14 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt: II SA/Wr 337/18. 
15 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt: V SA/Wa 275/18. 
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obowiązku uczestnictwa w mediacji, jeżeli nie dostrzega przedmiotu sprawy, 
który mógłby zostać objęty jak również szans na powodzenie tej formy zała-
twienia sprawy – świadczy to o dużej uznaniowości w zakresie oceny przesłanek 
przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym16. Jeżeli zatem 
organ oceni, że charakter sprawy, przy uwzględnieniu celów mediacji, nie prze-
mawia za przeprowadzeniem mediacji, może odmówić przeprowadzenia me-
diacji. Co więcej, w orzecznictwie sądowym podkreśla się, że wydanie posta-
nowienia o odmowie skierowania sprawy do mediacji jest niezaskarżalne 
z uwagi na to, że nie przysługuje na nie zażalenie, nie kończy ono postępowania 
ani też nie rozstrzyga ono sprawy co do istoty, w związku z czym nie podlega 
kognicji sądów administracyjnych17. Przyjęcie odmiennego stanowiska spro-
wadzałoby się do tego, że sąd mógłby w pewien sposób przymusić organ do 
podjęcia mediacji z uczestnikami postępowania wbrew jego woli, co godziłoby 
w zasadę dobrowolności mediacji. Co więcej, działanie takie z punktu widzenia 
istoty mediacji oraz szans na to, że w takiej sytuacji istniałaby możliwość pozy-
tywnego dla strony zakończenie postępowania mediacyjnego byłoby wysoce 
wątpliwe18. 

Z uwagi na niedługi okres obowiązywania przepisów dotyczących insty-
tucji mediacji na gruncie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, 
w obrocie prawnym pojawiło się jedynie kilka orzeczeń sądów administracyj-
nych dotyczących przesłanki charakteru sprawy z punktu widzenia dopuszczal-
ności mediacji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 11 lipca 
2018 r. (sygn. akt: I SA/Lu 237/18) odniósł się do możliwości zastosowania 
mediacji w postępowaniu dotyczącym zwrotu pobranej przez stowarzyszenie 
dotacji, która została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 
domagania się zwrotu był art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie 
z którym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane nie-
należnie lub w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi. Sąd stwierdził, 
że charakter tej sprawy nie dopuszcza konsensu i możliwości przeprowadzenia 

                                                           
16 Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt: VI SA/Wa 
1636/18. 
17 Postanowienie WSA w Łodzi z dnia 6 września 2018 r., sygn. akt: II SA/Łd 514/18. 
18 Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt: II OSK 1798/18. 
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Należy wskazać, że dotychczasowe orzecznictwo w sprawach dotyczących 
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mediacji w tej sprawie. Jest to przykład potwierdzający podkreślany w doktry-
nie pogląd, że użycie w przepisie zwrotu wykluczającego luz decyzyjny organu 
(„podlegają zwrotowi”) mający odzwierciedlenie w konieczności wydania de-
cyzji związanej, wyklucza możliwość zastosowania mediacji. W orzecznictwie 
podkreśla się również brak możliwości przeprowadzenia mediacji gdy dana sy-
tuacja jest wprost uregulowana przepisami obowiązującego prawa, co wynika 
z zasady legalności. Jeżeli zatem przepisy wprost wskazują w jaki sposób po-
winna być dokonana określona czynność, organ nie ma podstawy prawnej do 
mediowania ze stroną co do sposobu załatwienia sprawy. Stanowisko takie wy-
raził NSA w wyroku z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt: II OSK 1222/16 
w sprawie w której organowi nadzoru budowlanego zarzucono brak przepro-
wadzenia mediacji w sprawie dotyczącej legalizacji obiektu budowlanego w sy-
tuacji, gdy strona nie wywiązała się z przewidzianych w przepisie obowiązków 
a przepis przywiduje jasne konsekwencje niedokonania przez uczestnika postę-
powania określonych czynności. Jeżeli przepisy określają tryb postępowania 
w sprawie oraz konsekwencje związane z wystąpieniem określonych okoliczno-
ści faktycznych, brak jest podstaw do przeprowadzenia mediacji, gdyż jej celem 
jest m.in. ustalenie okoliczności faktycznych a jeżeli są one bezsprzeczne i rodzą 
określone konsekwencje prawne, prowadzenie mediacji na tym etapie nie ma 
uzasadnienia. Taki pogląd wyraził WSA w Krakowie w wyroku z dnia 22 
marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Kr 180/18 w sprawie dotyczącej cofnięcia ze-
zwolenia na zbiórkę odpadów w wyniku naruszenia warunków zezwolenia, co 
wynika wprost z przepisu. W sprawie tej, jak uznał sąd, brak jest miejsca na 
polubowne załatwienie sprawy z przyczyn tożsamych jak w omówionych wcze-
śniej orzeczeniach. Co więcej, w niektórych kategoriach spraw mimo pozor-
nego przyznania organowi luzu decyzyjnego, brak będzie możliwości przepro-
wadzenia mediacji jeżeli w sposób szczególny regulowana jest kwestia postępo-
wania dowodowego w sprawie. Sprawa zakończona wyrokiem WSA w Łodzi z 
dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Ld 608/18, dotyczyła decyzji w przed-
miocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Sąd uznał, że organ związany jest mate-
rialnoprawnymi przesłankami decyzji, w postaci wynikającej z ustawy koniecz-
ności przeprowadzenia dowodu z opinii o wartości nieruchomości w formie 
operatu szacunkowego, sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego, zaś 
ustalona w nim wysokość nie podlega negocjacji w drodze mediacji. Strona 
powinna zatem, zgodnie z poglądem sądu, zlecić wykonanie kontroperatu we 
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własnym zakresie. Prowadzi to do wniosku, że jeżeli przepis przewiduje okre-
ślony sposób ustalenia okoliczności faktycznej istotnej z punktu widzenia roz-
strzygnięcia sprawy, to mediacja w tym zakresie jest niedopuszczalna. Charak-
ter regulacji prawa materialnego może również wykluczać możliwość przepro-
wadzenia mediacji w sytuacji, gdy dane zagadnienie jest kazuistycznie regulo-
wane w aktach prawnych regulujących konkretne zagadnienie. W wyroku 
z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt: II SA/Rz 1041/18, WSA w Rzeszowie 
w sprawie dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów 
o transporcie drogowym stwierdził, że z uwagi na precyzyjność regulacji, co 
przekłada się na treść rozstrzygnięć, brak jest możliwości przeprowadzenia me-
diacji w sytuacji gdy samo stwierdzenie określonego przewinienia pociąga za 
sobą obowiązek, a nie możliwość, nałożenia określonych sankcji. O ile zgodzić 
można się z poglądem, że jeżeli przepis przewiduje nałożenie kary to nie ma 
możliwości przeprowadzenia mediacji co do uniknięcia kary, o tyle z punktu 
widzenia chociażby zasad wymierzania administracyjnych kar pieniężnych 
w sytuacji, gdy ustawodawca przewidział możliwość wymierzenia kary w okre-
ślonym przedziale kwotowym, należałoby wziąć pod rozwagę możliwość prze-
prowadzenia mediacji co do ustalenia okoliczności istotnych z punktu widze-
nia wymiaru możliwej do nałożenia kary. Interesującym zaś z innych przyczyn 
orzeczeniem jest wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 r. wydany 
w sprawie o sygn. akt: VII SA/Wa 1521/18. Należy jednak podkreślić, że wy-
rok ten zapadł w wyniku wniesienia sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej organu 
II instancji, stąd też przedmiotem badania sądu była zasadność skierowania 
sprawy do ponownego rozpoznania przed organ I instancji. Sprawa dotyczyła 
decyzji kasatoryjnej organu konserwatorskiego w sprawie dotyczącej wpisu 
określonego obiektu do rejestru zabytków. Z uwagi na to, że w tym zakresie 
organ posiada luz decyzyjny sąd uznał, że wobec złożenia przez stronę wniosku 
o skierowanie sprawy do mediacji, w kontekście zebranego materiału dowodo-
wego, możliwe było poczynienie odpowiednich ustaleń, które umożliwiłyby 
wydanie orzeczenia merytorycznego. Okoliczność ta została, wyjątkowo, 
uznana za uchybienie z uwagi na brak odniesienia się do wniosku strony 
w zakresie przeprowadzenia mediacji. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że 
wyrok ten został wydany w wyniku wniesienia sprzeciwu a nie skargi. 
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wego, możliwe było poczynienie odpowiednich ustaleń, które umożliwiłyby 
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Powyższa analiza wskazuje, że na obecnym etapie funkcjonowanie insty-
tucji mediacji w postępowaniu administracyjnym brak jest możliwości jedno-
znacznego określenia sytuacji w których charakter sprawy będzie umożliwiał 
przeprowadzenie mediacji. Jednakże organ przy ocenie charakteru sprawy pod 
kątem możliwości przeprowadzenia mediacji powinien wziąć pod uwagę na-
stępujące okoliczności, których wystąpienie warunkować będzie możliwość 
przeprowadzenia mediacji lub istotnie sprzyjać efektywnemu przeprowadzeniu 
mediacji: 

a) przepis prawa materialnego przewiduje możliwość działania or-
ganu w warunkach uznania administracyjnego, a zatem nie zacho-
dzi sytuacja w której organ zobowiązany jest do wydania rozstrzy-
gnięcia o określonej treści w razie wystąpienia skonkretyzowanych 
w przepisie okoliczności faktycznych, co stanowi pierwotną prze-
słankę możliwości zastosowania mediacji, 

b) przeprowadzeniu mediacji w postępowaniu administracyjnym 
sprzyja występowanie w przepisach prawa materialnego pojęć nie-
ostrych, wymagających wykładni lub rodzących wątpliwości in-
terpretacyjne, 

c) jeżeli ustawodawca nie ustalił sztywnych reguł dowodowych ma-
jących na celu wykazanie określonych okoliczności faktycznych, 
organ zyskuje swobodę w zakresie prowadzenia postępowania do-
wodowego, w tym do możliwości współdziałania ze stroną lub 
stronami w ustaleniu stanu faktycznego sprawy za pomocą przed-
stawionych przez nich źródeł dowodowych, 

d) w postępowaniu występują co najmniej dwie strony o spornych 
interesach, jednakże możliwe jest wypracowanie rozstrzygnięcia w 
drodze mediacji, 

e) sprawa dotyczy skomplikowanego stanu faktycznego, który budzi 
wątpliwości organu i wymaga współdziałania stron celem realiza-
cji zasady prawdy obiektywnej, 

f) w postępowaniu zachodzi prawdopodobieństwo wydania decyzji 
negatywnej, nakładającej na stronę obowiązek lub uszczuplającej 
uprawnienie. 

„Charakter sprawy” jako przesłanka przeprowadzenia mediacji … 
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Powyższe okoliczności stanowią rzecz jasna wyliczenie przykładowe, jed-
nakże analiza dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa w tym zakre-
sie wskazuje, że odgrywają one najistotniejszą rolę z punktu widzenia tego, czy 
sprawa administracyjna ze względu na swój charakter dopuszcza przeprowa-
dzenie mediacji w rozumieniu art. 96a k.p.a. 
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Postępowanie wyjaśniające 
przed organem odwoławczym 
na gruncie znowelizowanych 

przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego 

 
 
 

Dnia 1 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks 
postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 
roku.1 Wśród wielu istotnych zmian zreformowano postępowanie przed orga-
nem odwoławczym określając na nowo jego zakres w art. 136 k.p.a.2 Ponadto 
zmieniono zasady orzekania kasacyjnego (art. 138§2-2b k.p.a.), wprowadzono 
nowy mechanizm jego kontroli (art. 3 § 2a p.p.s.a.) 3, a także przyznano sądom 
administracyjnym kompetencję do wymierzania dolegliwości organom II in-
stancji za wydaną przez nie decyzję kasacyjną (art. 151a §1 p.p.s.a.). Powyższe 
przepisy wywołały wiele wątpliwości organów odwoławczych co do ich brzmie-
nia i sposobu prowadzenia postępowań wyjaśniających. Obawę organu II in-
stancji budziło i nadal budzi możliwość wymierzenia mu grzywny za narusze-
nie art. 138 § 2 k.p.a. Ową obawę potęguje niejasno wyznaczona przez usta-
wodawcę granica pomiędzy zakresem postępowania wyjaśniającego prowadzo-
nego przez organ odwoławczy, a możliwością wydania decyzji kasacyjnej.  

Niniejsze opracowanie stanowi próbę wyjaśnienia nasuwających się wąt-
pliwości interpretacyjnych co do zakresu postępowania wyjaśniającego przed 
organem odwoławczym. Autor podejmie się udzielenia odpowiedzi na pytanie, 

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. poz. 935). 
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późn. zm.), zwana dalej „k.p.a.” 
3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwana dalej „p.p.s.a.” 
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oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. poz. 935). 
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Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwana dalej „p.p.s.a.” 
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czy istnieje granica pomiędzy potrzebą przeprowadzenia postępowania odwo-
ławczego przez organ odwoławczym a potrzebą wydania decyzji kasacyjnej, 
o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a.  

Punktem wyjścia do rozważań w niniejszym opracowaniu jest treść arty-
kułu 136 k.p.a. W brzmieniu przed nowelizacją, tj. przed 1 czerwca 2017 roku 
przepis ten głosił, że organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony 
lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i mate-
riałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, 
który wydał decyzję4. W aktualnym brzmieniu nadanym mu ustawą noweli-
zującą wymieniony wyżej przepis został znacznie rozbudowany - do 4 paragra-
fów i stanowi, że organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub 
z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów 
w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wy-
dał decyzję (§1). Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postę-
powania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 
rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, or-
gan odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbęd-
nym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postę-
powania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czyn-
ności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (§ 2).  Prze-
pis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu 
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśnia-
jącego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony 
wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawia-
domienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie 
przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym 
do rozstrzygnięcia sprawy (§ 3). Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli prze-
prowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie 
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione (§4). 
Aby zrozumieć istotę nowelizacji art. 136 k.p.a. koniecznym jest odwołanie się 
do prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do 
uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej. Pracę nad nowelizacją kodeksu 

                                                           
4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 2016 r. poz. 
23 z późn. zm.). 
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postępowania administracyjnego rozpoczęto już w 2012 roku. Wówczas Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał zespół do opracowania koncep-
cji modyfikacji postępowania administracyjnego. Po 4 latach pracy, w maju 
2016 roku wymieniony zespół przygotował raport z ze swoich prac, w którym 
zaproponował nowelizację art. 136 k.p.a. Według zespołu powołany przepis 
powinien otrzymać następujące brzmienie: organ odwoławczy przeprowadza 
na żądanie strony lub z urzędu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 138 § 
2 k.p.a., dodatkowe ustalenia co do stanu faktycznego sprawy, jeżeli jest to 
niezbędne do jej załatwienia. Może on zlecić przeprowadzenie określonych 
czynności w tym przedmiocie organowi, który wydał decyzję5. Ponadto zapro-
ponował też nową treść art. 138 § 2 k.p.a. zgodnie, z którą organ odwoławczy 
może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego 
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana 
z naruszeniem przepisów prawa, a przeprowadzenie przez organ odwoławczy 
ustaleń co do stanu faktycznego sprawy byłoby poważnie utrudnione. Przeka-
zując sprawę, organ ten powinien wskazać w jakim zakresie niezbędne jest po-
nowne zbadanie jej stanu faktycznego6. Zacytowane propozycje brzmienia 
przepisów art. 136 i 138 Kodeksu postępowania administracyjnego są z pew-
nością wynikiem analiz przeprowadzonych przez zespół ekspercki, który w uza-
sadnieniu swoich propozycji podał, że „celem proponowanej modyfikacji art. 
138 § 2 k.p.a. jest ograniczenie praktyki nadużywania przez organy odwoław-
cze wyższego stopnia kompetencji kasacyjnych. Przy dwóch kasacyjnych in-
stancjach sądowych powinny one być w zasadzie ogniwem orzekającym mery-
torycznie wykonującym funkcję, którą w systemach common law określa się 
jako meritis review. Temu założeniu przyporządkowana jest postulowana 
zmiana art. 136 omawianego kodeksu. W jego świetle organ odwoławczy by-
łyby zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających 
niezbędnych do końcowego załatwienia sprawy bez względu na ich zakres, 
chyba, że podjęcie takich czynności napotykałoby poważne trudności”7. Do 
owych trudności zespół przykładowo zaliczył duże koszty postępowania lub 
znaczne uciążliwości dla jego uczestników.  Powyższa konstatacja przekonuje, 

                                                           
5 Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym Raport zespołu eksperckiego, [online], www.nsa. 
gov.pl/download.php?id=345&mod=m/11/pliki_edit.php, s. 29 [dostęp 15.03.2019]. 
6 Ibidem, s. 29. 
7 Ibidem, s. 165. 
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czy istnieje granica pomiędzy potrzebą przeprowadzenia postępowania odwo-
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do prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do 
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4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 2016 r. poz. 
23 z późn. zm.). 

Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym … 

107 

postępowania administracyjnego rozpoczęto już w 2012 roku. Wówczas Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał zespół do opracowania koncep-
cji modyfikacji postępowania administracyjnego. Po 4 latach pracy, w maju 
2016 roku wymieniony zespół przygotował raport z ze swoich prac, w którym 
zaproponował nowelizację art. 136 k.p.a. Według zespołu powołany przepis 
powinien otrzymać następujące brzmienie: organ odwoławczy przeprowadza 
na żądanie strony lub z urzędu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 138 § 
2 k.p.a., dodatkowe ustalenia co do stanu faktycznego sprawy, jeżeli jest to 
niezbędne do jej załatwienia. Może on zlecić przeprowadzenie określonych 
czynności w tym przedmiocie organowi, który wydał decyzję5. Ponadto zapro-
ponował też nową treść art. 138 § 2 k.p.a. zgodnie, z którą organ odwoławczy 
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znaczne uciążliwości dla jego uczestników.  Powyższa konstatacja przekonuje, 
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6 Ibidem, s. 29. 
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że ideą zespołu było ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasacyjnej 
w sprawie administracyjnej. Organ odwoławczy miałby zatem dokonać kon-
walidacji błędów i uchybień w postępowaniu dowodowym, popełnionych 
przez organ I instancji i w konsekwencji dążyć do wydania decyzji reformacyj-
nej w sprawie.  

Postulaty członków zespołu eksperckiego oraz zgłoszone przez nich uwagi 
zostały częściowo uwzględnione przez projektodawcę przepisów nowelizują-
cych Kodeksu postępowania administracyjnego i zamieszczone w rządowym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw8. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej 
podaje bowiem, że nowelizacja art. 136 KPA jest wynikiem podjętych działań, 
zmierzających przede wszystkim do skrócenia czasu trwania procedur admini-
stracyjnych, których celem jest usunięcie występujących obecnie dysfunkcji 
poprzez ograniczenie liczby zapadających w sprawach administracyjnych roz-
strzygnięć kasacyjnych. W ocenie projektodawcy przepisów wydanie decyzji 
administracyjnej, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a. powinno stanowić „ab-
solutny wyjątek – następować jedynie w sytuacji, gdy wydanie decyzji in meriti 
godziłoby w zasadę dwuinstancyjności (art. 15 k.p.a.)”9. Projektodawca prze-
pisów wyjaśnił dodatkowo, że założeniem implikującym zmianę art. 136 k.p.a. 
była określona w art. 78 Konstytucji RP zasada dwuinstancyjności postępowa-
nia administracyjnego. Została ona zinterpretowana jako uprawnienie strony 
do żądania dwukrotnego merytorycznego rozpoznania jej sprawy. Owa zasada, 
zdaniem projektodawcy, nie znajduje dostatecznego uzasadnienia, w przy-
padku jej realizacji wbrew woli strony lub zgodnej woli stron.  

W efekcie przyjętej przez projektodawcę przepisów nowelizujących wy-
kładni zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, w art. 136 
k.p.a. rozróżniono dwie oddzielne podstawy przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. Pierwsza z nich jest całkowicie uzależniona od organu (art. 136 
§ 1 k.p.a.) Druga natomiast jest obowiązkiem prawnym organu odwoławczego 
wynikającym z żądania wysuwanego przez stronę (strony) postępowania admi-
nistracyjnego. Zasada generalna przeprowadzenia postępowania odwoław-
czego opiera się zatem na uznaniowości organu w zakresie przeprowadzenia 
dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów 
                                                           
8 Druk nr 1183, Sejm RP, VIII Kadencja.  
9 Ibidem, s. 58. 
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w sprawie, niezależnie od woli stron postępowania (art. 136 § 1 k.p.a.). Zasada 
ta jednak podlega ograniczeniu, gdy strona wyraża wolę rezygnacji z przysłu-
gującego jej prawa do dwukrotnego merytorycznego rozpoznania jej sprawy. 
Na żądanie strony lub stron wyrażone w odwołaniu (art. 136 § 2 k.p.a.) lub 
na wniosek jednej ze stron, po wyrażeniu zgody przez pozostałe strony (art. 
136 § 3 k.p.a.) organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające 
w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy. W wyniku rezygnacji przez 
stronę z prawa, o którym mowa w art. 15 k.p.a. i art. 78 Konstytucji RP organ 
odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie może wy-
dać decyzji kasacyjnej w sprawie (art. 138 § 2b k.p.a.). W podsumowaniu roz-
ważań w zakresie nowelizacji art. 136 KPA projektodawca przyjmuje, 
że „strona zyska większy wpływ na zakres, w jakim okoliczności jej sprawy zo-
staną rozpoznane dwukrotnie im meriti. Ma to na celu ograniczenie sytuacji, 
w których organy odwoławcze, pomimo możliwości załatwienia merytorycz-
nego sprawy po dokonaniu czynności sanujących błędy organów pierwszej in-
stancji, przekazują sprawę do ponownego rozpoznania”. W ocenie ustawo-
dawcy zaproponowana zmiana art. 136 KPA była zasadna, czego wyraz dał 
uchwalając w dniu 7 kwietnia 2017 roku ustawę o zmianie ustawy – „Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw”, w której zno-
welizował brzmienie art. 136.  Oceniając wprowadzoną zmianę w doktrynie 
wyrażono pogląd, że „ustanowione rozwiązania są niczym innym jak przeja-
wem dążenia do zapewnienia względnej równowagi, czy też zespolenia rozbież-
nych wartości: pragmatyzmu i formalizmu procesowego, kojarzonego z reali-
zacją gwarancyjnej funkcji przepisów kodeksu”10. Zacytowany pogląd Zbi-
gniewa Kmieciaka jest po części uzasadniony. O ile rozwiązanie to jest próbą 
zapewnienia względnej równowagi procesu, a przede wszystkim jednym z me-
chanizmów usprawniających postępowanie administracyjne, o tyle może budzi 
zastrzeżenia z punktu widzenia realizacji zasady instancyjności postępowania 
i wynikających z niej gwarancji dla strony postępowania. Strona bowiem zo-
staje pozbawiona możliwości dwukrotnego merytorycznego zbadania sprawy 
w toku postępowania administracyjnego, a rozstrzygnięcie merytoryczne, za-

                                                           
10 Z. Kmieciak, Art. 136 uw. 2., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. 
W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, A. Krawczyk, J. Wegner, Kodeks postępowania administracyj-
nego. Komentarz Warszawa 2019. 
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10 Z. Kmieciak, Art. 136 uw. 2., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. 
W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, A. Krawczyk, J. Wegner, Kodeks postępowania administracyj-
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padłe w jej sprawie będzie wynikiem ustaleń dokonanych w postępowaniu jed-
noinstancyjnym przeprowadzonym przez organ odwoławczy. Godne odnoto-
wania jest i to, że aktualnie przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi przewidują jedynie kontrolę decyzji administracyj-
nych bez możliwości orzeczenia co do istoty sprawy administracyjnej. Suma 
tych okoliczności prowadzi do wniosku, że wbrew podejmowanym zabiegom 
przez ustawodawcę służącym przyspieszeniu procedur administracyjnych, 
strona postępowania może czekać na rozstrzygnięcie sprawy dłużej niż obecnie. 
Skoro zasada dwuinstancyjności dawała jej możliwość załatwienia jej sprawy 
poprzez dwukrotne merytoryczne rozpoznanie sprawy w terminach proceso-
wych wskazanych w art. 35 k.p.a., to aktualnie rozpoznanie jej sprawy może 
zostać wydłużone o dodatkowy okres postępowania sądowoadministracyjnego. 
W tym postępowaniu sąd administracyjny będzie bowiem rozpoznawał postę-
powanie organu odwoławczego i w konsekwencji dokonanej kontroli może 
uchylić decyzję organów obydwu instancji, co znacznie przedłuży okres wycze-
kiwania przez stronę na załatwienie jej sprawy.  

Jak już wcześniej wspomniano podstawy przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w postępowaniu odwoławczym zostały zróżnicowane w zależ-
ności od działań organu prowadzącego postępowanie oraz aktywności stron 
postępowania. W pierwszym przypadku ocena co do konieczności przeprowa-
dzenia postępowania dowodowego w sprawie nadal pozostaje w gestii organu 
odwoławczego (art. 136 § 1 k.p.a.). W drugim zaś jest on związany wnioskiem 
strony co do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie nie-
zbędnym do wydania rozstrzygnięcia (art. 136 § 2 k.p.a.), a nadto ma katego-
ryczny zakaz wydania decyzji kasacyjnej (art. 138 § 2b k.p.a.). Powyższe zróż-
nicowanie podstaw prowadzenia postępowania wyjaśniającego potwierdza Ro-
bert Kędziora, który stwierdził, że „skutek dokonanych zmian przebieg i skutki 
postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy są deter-
minowane przez dwa czynniki: po pierwsze, o zakresie czynności dowodowych 
w postępowaniu odwoławczym decyduje jakość, tzn. kompletność i sposób 
zgromadzenia, materiału dowodowego, który był podstawą do wydania orze-
czenia w I instancji, a po drugie, strona postępowania uzyskała, na mocy art. 
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136 § 2 i 3 w zw. z art. 138 § 2b KPA, wpływ na zakres postępowania wyja-
śniającego w II instancji, a w konsekwencji – na rodzaj orzeczenia kończącego 
to postępowanie” 11. 

Gdyby nowelizacja przepisów ograniczała się jedynie do zmian w zakresie 
art. 136 i 138 k.p.a. nie stanowiłaby żadnych utrudnień i obaw w działaniach 
organów odwoławczych. Ustawodawca jednak wprowadził nowy mechanizm 
kontroli decyzji kasacyjnych przez sądy administracyjne, jakim jest sprzeciw od 
decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a. (zob. art. 3 § 2a, art. 64a-64e i art. 
151a p.p.s.a.). Zgodnie z art. 3 § 2a p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają 
także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
Realizując powyższy obowiązek sąd administracyjny - stosownie do art. 64e 
p.p.s.a. - ocenia, czy istniały przesłanki do wydania decyzji o której mowa 
w art. 138 § 2 k.p.a. Uwzględniając natomiast sprzeciw od decyzji może wy-
mierzyć organowi grzywnę w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie od-
rębnych przepisów (art. 151a § 1 in fine p.p.s.a.)12. 

Sądowa kontrola decyzji kasacyjnych budzi wprawdzie obawy organów 
odwoławczych, ale nie jest odosobnionym przypadkiem kontroli tego typu 
orzeczeń w polskim systemie prawa. Wcześniej już podobną procedurę wpro-
wadzono w procesie karnym (art. 539a-539f kodeksu postępowania karnego) 
oraz w procesie cywilnym (art. 4241 – art. 42412 Kodeksu postępowania cywil-
nego). Niemniej jednak z oczywistych względów żadna z tych instytucji nie 
przewiduje możliwości nałożenia dodatkowej dolegliwości materialnej za wy-
danie rozstrzygnięcie o charakterze kasacyjnym w przeciwieństwie do przesła-
nek określonych w art. 151a § 1 in fine p.p.s.a. W związku z powyższym wśród 
organów odwoławczych nastąpiła konsternacja, jak należy interpretować nowe 
regulacje w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego i istnienia pod-
staw do wydania decyzji kasacyjnej. Pojawiły się nawet bardzo radykalne sta-

                                                           
11 R. Kędziora, Art. 136 uw. 1, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2017. 
12 Aktualnie wysokość tej grzywny wynosi 45.850,30 złotych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w 2018 roku wyniosło 4585,03 złotych, (M.P. z 2019 r. poz. 154). 
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nowiska głoszące, że w aktualnym stanie prawnym za całość postępowania ad-
ministracyjnego będzie odpowiadał organ odwoławczy. To on będzie musiał 
ostatecznie zdecydować, jakie w sprawie przyjąć rozstrzygnięcie w sytuacji, gdy 
postępowanie dowodowe zakończone przez organ I instancji obarczone będzie 
nawet istotnymi uchybieniami. Innymi słowy, organ odwoławczy na żądanie 
strony będzie musiał przejąć wszystkie kompetencje organu I instancji w za-
kresie wyjaśnienia sprawy. Wystarczy bowiem, że strona zwróci się z wnio-
skiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego a organ odwoławczy, 
dostrzegając naruszenie przepisów postępowania i istotne braki w tej sprawie, 
będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe w zakresie niezbędnym 
do rozstrzygnięcia sprawy. Z kolei organ I instancji będzie miał poczucie bez-
pieczeństwa, mając w polu widzenia ciążący na organie wyższego stopnia obo-
wiązek sanowania wszystkich jego błędów i uchybień procesowych w postępo-
waniu administracyjnym. 

Suma powyższych argumentów prowadzi do wniosku, że z punktu widze-
nia organu odwoławczego powstają trzy pytania. Pierwsze - gdzie leży granica 
pomiędzy potrzebą przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodo-
wego w celu uzupełnienia dowodów i materiałów a koniecznością wydania de-
cyzji kasacyjnej. Drugie – w jakim zakresie organ jest związany obowiązkiem 
prawnym wynikającym z art. 136 § 2 k.p.a. oraz trzecie - kiedy przeprowadze-
nie postępowania wyjaśniającego przez organ odwoławczy można uznać za 
nadmiernie utrudnione. Zarówno bowiem art. 138 § 1 jak i § 4 k.p.a. zawie-
rają w swojej treści pojęcia nieostre, zmuszające organ II instancji do oceny 
materiału dowodowego, za którą ponosi on następnie odpowiedzialność przed 
sądem administracyjnym. 

Aby odpowiedzieć na pierwsze z przedstawionych wyżej pytań należy od-
wołać się do poglądów doktryny i do judykatów sądów administracyjnych. 
Zdaniem Barbary Adamiak „granice postępowania dowodowego generalnie za-
tem wyznaczają zasady ogólne postępowania administracyjnego, a przede 
wszystkim zasadę prawdy obiektywnej i zasadę dwuinstancyjności”13. Z kolei 
Roman Hauser w „Systemie Prawa Administracyjnego”14 zwraca uwagę, że 

                                                           
13 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2017, s. 714 
14 R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2017, 
s. 333-334 
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granicą postępowania wyjaśniającego jest brak przeprowadzenia przez organ I 
instancji „wymaganego w sprawie postępowania wyjaśniającego zgodnie z prze-
pisami prawa procesowego co do regulacji postępowania dowodowego, naru-
szając reguły wynikające z zasady ogólnej prawdy obiektywnej (art. 7 KPA, art. 
122 OrdPU) i przepisów szczególnych, a zakres czynności dowodowych ma 
istotny wpływ na wynik sprawy. Ma to miejsce w przypadku, gdy zakresem 
czynności dowodowych nie objęto całości lub istotnej części hipotetycznego 
stanu faktycznego wynikającego z normy przepisów prawa materialnego”. Jako 
drugi z przypadków wskazuje na przeprowadzenie przez organ I instancji po-
stępowania wyjaśniającego, ale z rażącym naruszeniem przepisów prawa proce-
sowego (np. z rażącym naruszeniem instytucji wyłączenia, z pozbawieniem 
strony udziału w postępowaniu). Wreszcie zwraca on trafnie uwagę na po-
trzebę wydania decyzji kasacyjnej w każdym przypadku, gdy organ I instancji 
wydał decyzję bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Wówczas ta-
kie postępowanie nie może być przeprowadzone dopiero przed organem od-
woławczym, albowiem naruszałoby to zasadę dwuinstancyjności postępowa-
nia, „której istota polega na dwukrotnym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu 
sprawy. W takim przypadku organ odwoławczy ma tylko kompetencje kasa-
cyjne”. Podobnie ma się sytuacja do przeprowadzenia postępowania przez or-
gan I instancji z rażącym naruszeniem prawa procesowego.  

Na zakres postępowania wyjaśniającego przed organem II instancji wska-
zuje też Andrzej Wróbel podając, że jego granice określają przepisy art. 136 § 
1 i 2 k.p.a. „Oznacza to, że organ odwoławczy nie jest obowiązany do ponow-
nego zgromadzenia wszystkich dowodów w celu ustalenia rzeczywistego stanu 
sprawy administracyjnej. Ocena prawidłowości zaskarżonej decyzji będzie jed-
nak wymagać od organu odwoławczego ustalenia, czy organ pierwszej instancji 
zgromadził całokształt materiału dowodowego i właściwie ocenił zebrane 
w sprawie dowody. […] Przepis art. 136 k.p.a. może mieć zatem zastosowanie 
wówczas, gdy organ odwoławczy stwierdzi, że materiał zebrany przez organ 
pierwszej instancji był niewystarczający do prawidłowego załatwienia sprawy 
(§ 1) lub część materiału dowodowego została zgromadzona z naruszeniem 
przepisów postępowania w sposób uniemożliwiający uznanie pewnych faktów 
za udowodnione (§ 2), przy czym w obu tych przypadkach organ odwoławczy 
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powinien ocenić, czy nie ma podstaw do wydania decyzji kasacyjnej”15. Próby 
wyznaczenia granicy postępowania wyjaśniającego podjęła się również Anna 
Golęba podając, że „granice postępowania wyjaśniającego przed organem od-
woławczym wyznaczają art. 138 § 2 oraz art. 136, w świetle których organ 
odwoławczy – z zastrzeżeniem art. 136 § 2 i 3 – nie ma obowiązku prowadzić 
postępowania dowodowego w jego całokształcie. W art. 136 § 1 mówi się bo-
wiem jedynie o «dodatkowym» postępowaniu dowodowym. Jeżeli organ od-
woławczy dojdzie do wniosku, że organ pierwszej instancji przeprowadził po-
stępowanie dowodowe w sposób wyczerpujący, wówczas nie ma obowiązku 
przeprowadzania kolejnych dowodów. Organ odwoławczy może również do-
konać odmiennej oceny zebranych w sprawie dowodów”16. 

Próba wyznaczenia granic postępowania wyjaśniającego została podjęta 
w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych. Przyjęto, że potrzeba 
przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 136 § 1 k.p.a. zachodzi, 
gdy organ stwierdza potrzebę przeprowadzenia dodatkowego dowodu, albo 
o jego przeprowadzenie – z uzasadnionych przyczyn - zwróciła się strona po-
stępowania, albo organ posiadał wiedzę o istnieniu dowodów pominiętych 
w sprawie i mających istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia. Ponadto w oce-
nie wojewódzkich sądów administracyjnych nie ma potrzeby dodatkowego 
przeprowadzania postępowanie w sprawie, gdy organ nie ma wątpliwości co 
do stanu faktycznego i prawnego sprawy17. 

Granice postępowania wyjaśniającego przed organem odwoławczym 
wskazywał również Naczelny Sąd Administracyjny18. Wyraził on pogląd, 

                                                           
15 A. Wróbel, Art. 136, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. A. Wróbel, 
M. Jaśkowska, M. Wilbrandt – Gotowicz, Warszawa 2018. 
16 A. Golęba, 29.3.2.2. Faza rozpoznawcza, [w:] Postępowania administracyjne, red. T. Woś, 
H. Knysiak – Sudyka, A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Warszawa 2017, s. 486. 
17 Wybrane orzecznictwo: Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 14 lutego 
2019 r. o sygn. II SA/Go 7/19, LEX nr 2628846; Wyrok WSA w Białymstoku, z dnia 13 lutego 
2019 r. o sygn. II SA/Bk 16/19, LEX nr 2631566; Wyrok WSA w Lublinie z dnia 25 paździer-
nika 2017 r. o sygn. I SA/Lu 585/17, LEX nr 246318; Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 
października 2019 r. o sygn. III SA/Gl 430/09, LEX nr 573964; Wyrok WSA w Szczecinie 
z dnia 6 października 2010 r. o sygn. II SA/Sz 566/20, LEX nr 754830,    
18 Wyrok NSA: z dnia 9 października 2018 r. o sygn. I GSK 3000/18; LEX nr 2573133, z dnia 
6 sierpnia 2018 r. o sygn. II OSK 590/18; LEX nr 2540554, z dnia 26 kwietnia 2018 r. o sygn. 
II OSK 1029/18; LEX nr 2497032, z dnia 12 kwietnia 2018 r. o sygn. II FSK 950/16; LEX 
nr 2494382, z dnia 20 lutego 2018 r. o sygn. I OSK 1871/1; LEX nr 2497875, 5 stycznia 2018 
r. o sygn. I OSK 1058/17; LEX nr 2508375. 

Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym … 

115 

w myśl którego zastosowanie art. 138 § 2 k.p.a. jest możliwe tylko wtedy, gdy 
zostanie wykazane, że prowadzenie uzupełniającego postępowania dowodo-
wego w oparciu o art. 136 k.p.a. okaże się niewystarczające. Instytucja przewi-
dziana w powołanym wyżej przepisie nie może być wykorzystywana w razie 
konieczności dokonania szeregu brakujących ustaleń istotnych dla rozstrzy-
gnięcia sprawy. Powinna być ona wykorzystywana ostrożnie i odpowiedzialnie 
i nie może polegać na wyręczaniu organu I instancji z obowiązku wnikliwego 
wyjaśnienia sprawy oraz wszechstronnej oceny zgromadzonych wyczerpująco 
dowodów w sprawie. Odnosząc się natomiast do realizacji zasady dwuinstan-
cyjności postępowania dowodowego NSA stwierdził, że przeprowadzenie po-
stępowania dowodowego w całości lub w znacznej części naruszałoby zawartą 
w art. 15 k.p.a. zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Je-
żeli natomiast organ odwoławczy jest władny usunąć wady decyzji lub postę-
powania organu bez naruszenia art. 15 k.p.a., to wydanie decyzji kasacyjnej 
jest niecelowe. Odnosząc się jeszcze do dopuszczalności podjęcia przez organ 
odwoławczy dodatkowego postępowania administracyjnego NSA stwierdził, 
że dopuszczalność postępowania, o którym mowa w art. 136 § 1 k.p.a. wymaga 
łącznego zaistnienia dwóch przesłanek. Pierwszą o charakterze negatywnym, 
wynikającą z art. 138 § 2 k.p.a. stanowi brak konieczności przeprowadzenia 
tego postępowania w całości lub w znacznej części. Druga przesłanka, pozy-
tywna, to istniejące, po dokonanej ocenie materiału dowodowego zebranego 
w pierwszej instancji, wątpliwości co do istotnych dla sprawy okoliczności fak-
tycznych. Przypomniał też, że instytucja przewidziana w art. 136 k.p.a. nie 
może polegać na gromadzeniu nowych dowodów, czynieniu nowych ustaleń 
faktycznych i ich ocenie, jeżeli mają one istotny wpływ na wynik postępowa-
nia, a ich rozważenie wymaga podjęcia przez organ odwoławczy szeregu czyn-
ności procesowych.   

Całość przytoczonej wyżej argumentacji prowadzi do wniosku, że co do 
zasady zakres postępowania wyjaśniającego przed organem odwoławczym nie 
uległ zmianie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, tj. sprzed 
1 czerwca 2017 roku. Poza przypadkami określonymi w art. 136 § 2 i 3 k.p.a. 
organ odwoławczy jest w dalszym ciągu obowiązany do przeprowadzenia wy-
łącznie dodatkowego postępowania, którego celem jest uzupełnienie dowodów 
i materiałów w sprawie. Podzielić w tym miejscu trzeba pogląd Jana Zimmer-
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M. Jaśkowska, M. Wilbrandt – Gotowicz, Warszawa 2018. 
16 A. Golęba, 29.3.2.2. Faza rozpoznawcza, [w:] Postępowania administracyjne, red. T. Woś, 
H. Knysiak – Sudyka, A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Warszawa 2017, s. 486. 
17 Wybrane orzecznictwo: Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 14 lutego 
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manna, że „słowo «dodatkowe» i słowo «uzupełnienie» oznacza jedynie, że or-
gan II instancji nie powinien przeprowadzać postępowania dowodowego dla 
wyjaśnienia faktów już przedtem całkowicie, wiarygodnie wyjaśnionych”19. 
Pogląd ten w relacji do aktualnie obowiązującego art. 136 § 1 k.p.a. przeko-
nuje, że dodatkowe postępowanie może obejmować nowe, nieznane dotych-
czas organowi I instancji dowody i materiały, ale które mają istotne znaczenie 
dla rozstrzygnięcia sprawy i jednocześnie stanowią wyłącznie uzupełnienie do-
tychczas poczynionych ustaleń w sprawie.  

Organ odwoławczy może również konwalidować uchybienia popełnione 
przez organ I instancji w postępowaniu wyjaśniającym, poprzez powtórzenie 
wadliwie przeprowadzonych dowodów20. Nadto może dopuszczać dowody, 
zawnioskowane przez stronę w postępowaniu dowodowym, ale nie uwzględ-
nione przez organ I instancji21. Wreszcie organ odwoławczy może samodzielnie 
podejmować inicjatywę dowodową, zmierzającą do uzupełnienia materiałów 
w sprawie i w zakresie niezbędnym do jej rozstrzygnięcia, jeżeli mieści się ona 
w granicach sprawy administracyjnej i nie prowadzi do zastąpienia całości zgro-
madzonego materiału dowodowego nowymi ustaleniami. Dla zobrazowania 
tej ostatniej konstatacji przykładowo należy odnieść się do postępowania 
w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego22. Jeżeli pra-
cownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie poczynił należycie ustaleń w postępo-
waniu i zaniechał zweryfikowania, czy wnioskodawczyni przysługuje zasiłek 

                                                           
19 J. Zimmermann, Problem „beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, „Prawo 
i Państwo” 1987, nr 5, s. 62-69. 
20 zob. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2019. 
21 Warto zwrócić uwagę, że strony w skargach do wojewódzkich sądów administracyjnych nie-
trafnie podnoszą zarzuty naruszenia art. 136 § 2 i 3 k.p.a. polegające na nieustaleniu okoliczności 
mających znaczenie dla sprawy (zob. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 marca 2018 r. o sygn. 
II SA/Rz 73/18 LEX nr 2495235; nieprzeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka i z akt 
sprawy (zob. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o sygn. III SA/Gd 524/18, 
LEX nr 2567177); braku przeprowadzenia ponownej kontroli w gospodarstwie rolnym (zob. 
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 października 2017 r. o sygn. I SA/Ol 561/17, LEX nr 
2389776). W ocenie autora opracowania powyższe zarzuty powinny być potraktowane jako na-
ruszenie art. 136 § 1 k.p.a., albowiem dotyczą wyłącznie wniosków dowodowych w postępowa-
niu odwoławczym, a nie stanowią żądania przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez 
organ odwoławczy.   
22 Podstawę materialnoprawną przyznania świadczenia stanowi art. 17c Ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). 
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macierzyński przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następ-
nie wydał decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ odwoławczy poczynił własne ustale-
nia w sprawie, a w szczególności dopuścił dowód przedstawiony przez stronę 
w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie przyznania 
zasiłku macierzyńskiego. Wówczas działanie organu II instancji mieści się 
w granicach dodatkowego postępowania dowodowego, określonego w art. 
136 § 1 k.p.a. Przykładem natomiast postępowania, w którym istnieje potrzeba 
wydania decyzji kasacyjnej bez możliwości uzupełnienia postępowania dowo-
dowego jest postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za 
nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Wówczas w trybie art. 136 k.p.a. 
nie można sporządzić opinii biegłego i nowego operatu, ustalającego wysokość 
odszkodowania i to przy zastosowaniu innych reguł wyceny przedmiotowej 
nieruchomości. Powyższe okoliczności, przy założeniu, że sporządzona dotych-
czas opinia i operat szacunkowy ocenione zgodnie z art. 80 k.p.a. przez organ 
odwoławczy są wadliwe, obliguje do uchylenia zaskarżonej decyzji i przekaza-
nia postępowania do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Zasygna-
lizowane bowiem wyżej uchybienia oznaczają w rzeczywistości przeprowadze-
nie postępowania wyjaśniającego w znacznej części23. 

Przedstawione powyżej przykłady przekonują, że w postępowaniu admi-
nistracyjnym nie można ustalić ściśle granicy pomiędzy dodatkowym postępo-
waniem wyjaśniającym w celu uzupełnienia dowodów, a potrzebą uchylenia 
zaskarżonej decyzji. W każdej sprawie administracyjnej granica ta jest wyni-
kiem oceny treści poczynionych ustaleń faktycznych przez organ I instancji. 
Organ odwoławczy może jedynie posługiwać się uniwersalnymi wytycznymi 
wynikającymi z orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny. 
W ocenie autora opracowania uniwersalne kryteria oceny ustaleń faktycznych 
zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 
2012 roku24 wyrażając przekonanie, że artykuł „136 k.p.a. reguluje tylko ten 
zakres postępowania dowodowego, jaki może być przeprowadzony w toku po-
stępowania odwoławczego, który określony jest jako uzupełniający wobec ca-
łości ustaleń faktycznych. Oznacza to, że nie może być ten przepis stosowany 

                                                           
23 zob. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2013 r. o sygn. II SA/Po 743/13, LEX 
nr 1395457. 
24 zob. Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r. o sygn. II OSK 2324/11, LEX nr 1125516. 
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19 J. Zimmermann, Problem „beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, „Prawo 
i Państwo” 1987, nr 5, s. 62-69. 
20 zob. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2019. 
21 Warto zwrócić uwagę, że strony w skargach do wojewódzkich sądów administracyjnych nie-
trafnie podnoszą zarzuty naruszenia art. 136 § 2 i 3 k.p.a. polegające na nieustaleniu okoliczności 
mających znaczenie dla sprawy (zob. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 marca 2018 r. o sygn. 
II SA/Rz 73/18 LEX nr 2495235; nieprzeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka i z akt 
sprawy (zob. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o sygn. III SA/Gd 524/18, 
LEX nr 2567177); braku przeprowadzenia ponownej kontroli w gospodarstwie rolnym (zob. 
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 października 2017 r. o sygn. I SA/Ol 561/17, LEX nr 
2389776). W ocenie autora opracowania powyższe zarzuty powinny być potraktowane jako na-
ruszenie art. 136 § 1 k.p.a., albowiem dotyczą wyłącznie wniosków dowodowych w postępowa-
niu odwoławczym, a nie stanowią żądania przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez 
organ odwoławczy.   
22 Podstawę materialnoprawną przyznania świadczenia stanowi art. 17c Ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). 
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macierzyński przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następ-
nie wydał decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ odwoławczy poczynił własne ustale-
nia w sprawie, a w szczególności dopuścił dowód przedstawiony przez stronę 
w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie przyznania 
zasiłku macierzyńskiego. Wówczas działanie organu II instancji mieści się 
w granicach dodatkowego postępowania dowodowego, określonego w art. 
136 § 1 k.p.a. Przykładem natomiast postępowania, w którym istnieje potrzeba 
wydania decyzji kasacyjnej bez możliwości uzupełnienia postępowania dowo-
dowego jest postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za 
nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Wówczas w trybie art. 136 k.p.a. 
nie można sporządzić opinii biegłego i nowego operatu, ustalającego wysokość 
odszkodowania i to przy zastosowaniu innych reguł wyceny przedmiotowej 
nieruchomości. Powyższe okoliczności, przy założeniu, że sporządzona dotych-
czas opinia i operat szacunkowy ocenione zgodnie z art. 80 k.p.a. przez organ 
odwoławczy są wadliwe, obliguje do uchylenia zaskarżonej decyzji i przekaza-
nia postępowania do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Zasygna-
lizowane bowiem wyżej uchybienia oznaczają w rzeczywistości przeprowadze-
nie postępowania wyjaśniającego w znacznej części23. 

Przedstawione powyżej przykłady przekonują, że w postępowaniu admi-
nistracyjnym nie można ustalić ściśle granicy pomiędzy dodatkowym postępo-
waniem wyjaśniającym w celu uzupełnienia dowodów, a potrzebą uchylenia 
zaskarżonej decyzji. W każdej sprawie administracyjnej granica ta jest wyni-
kiem oceny treści poczynionych ustaleń faktycznych przez organ I instancji. 
Organ odwoławczy może jedynie posługiwać się uniwersalnymi wytycznymi 
wynikającymi z orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny. 
W ocenie autora opracowania uniwersalne kryteria oceny ustaleń faktycznych 
zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 
2012 roku24 wyrażając przekonanie, że artykuł „136 k.p.a. reguluje tylko ten 
zakres postępowania dowodowego, jaki może być przeprowadzony w toku po-
stępowania odwoławczego, który określony jest jako uzupełniający wobec ca-
łości ustaleń faktycznych. Oznacza to, że nie może być ten przepis stosowany 

                                                           
23 zob. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2013 r. o sygn. II SA/Po 743/13, LEX 
nr 1395457. 
24 zob. Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r. o sygn. II OSK 2324/11, LEX nr 1125516. 
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jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia określonych istotnych czynności 
w tym postępowaniu od początku, tzn. gdy nie zostały one w ogóle ustalone 
i wyjaśnione w toku postępowania przez organem I instancji, zaś postępowanie 
dowodowe, także w świetle oceny dowodów, do pewnych z nich się nie odnosi 
w ogóle. Uzupełnienie oznacza «dodanie» pewnych działań do już przeprowa-
dzonych co należy rozumieć jako brak upoważnienia do przeprowadzenia no-
wych czynności lub odwoływania się do nieuwzględnionych przez organ I in-
stancji dowodów (dokumentów) w ramach postępowania administracyjnego. 
Te ostatnie samodzielnie pełnią rolę środków dowodowych, lecz są także skład-
nikami całości procesu ustaleń faktycznych w sprawie i nie mogą być ustalane 
i oceniane w oderwaniu od całości tego postępowania”. Przenosząc powołany 
pogląd na grunt działania organu II instancji dochodzi się do przekonania, 
że organ odwoławczy, w fazie rozpoznawczej postępowania, w pierwszej kolej-
ności ustala, jakie okoliczności faktyczne mają leżeć u podstaw konkretyzacji 
przepisu prawa materialnego administracyjnego. Następnie weryfikuje, jakie 
ustalenia dokonał organ I instancji i jakie zgromadził dowody oraz jak prze-
prowadził proces subsumpcji. Wreszcie na podstawie ustaleń wynikających 
z dwóch poprzednich etapów badawczych podejmuje: jedną z decyzji o których 
mowa w art. 138 § 1 k.p.a., przeprowadza uzupełniające postępowanie, o któ-
rym mowa w art. 136 k.p.a., albo wydaje decyzję kasacyjną, o której mowa 
w art. 138 § 2 k.p.a. Wybór działania organu odwoławczego jest uzależniony 
od skali uchybień organu I instancji. Decyzja kasacyjna może być wydana, 
tylko wówczas, gdy: istotne dla sprawy okoliczności nie zostały w ogóle wyja-
śnione i ustalone, zaniechano przeprowadzenia wymaganych czynności proce-
sowych (np. nie zapewniono stronom możliwości udziału w oględzinach)25, 
organ I instancji w ogóle nie odniósł się do części materiału dowodowego zgro-
madzonego w sprawie. Z kolei w granicach postępowania odwoławczego będą 
się mieścić takiej działania, które stanowią wyłącznie uzupełnienie (dodanie) 
do już przeprowadzonych czynności procesowych i zgromadzonych dowodów. 
Ich rolą jest zatem dodatkowe wzbogacenie poczynionych już w sprawie usta-
leń faktycznych, a nie czynienie ustaleń w sprawie od samego początku lub 
w znacznej jej części26. W granicach postępowania dowodowego o którym 

                                                           
25 zob. Wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r. o sygn. II OSK 1876/13, LEX nr 1666087. 
26 W znaczeniu czysto językowym pojęcie „znaczny” oznacza: „dość duży pod względem liczby, 
ilości, natężenia, pokaźny, niemały” bądź po prostu: „stosunkowo duży pod jakimś względem 
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mowa w art. 136 § 1 k.p.a. mogą mieścić się również inne czynności procesowe 
jak np. przesłuchanie świadków27, uzyskanie wyłącznie uzupełniającej opinii 
biegłego28, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, włączenie i zaliczenie 
w poczet materiału dowodowego dokumentów przedstawionych przez stronę 
(np. dodatkowych dokumentów potwierdzających uzyskanie prawa do urlopu 
wychowawczego w postępowaniu w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego).  

Na początku niniejszego opracowania wspomniano, że w aktualnym sta-
nie prawnym art. 136 k.p.a. określa dwie odmienne od siebie przesłanki pro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego. Pierwsza z nich, określona w art. 136 
§ 1 k.p.a., będąca przedmiotem wcześniejszych rozważań, pozostaje w wyłącz-
nej gestii organu odwoławczego. Z kolei druga przesłanka, sprecyzowana w art. 
136 § 2 i 3 k.p.a. jest uwarunkowana od aktywności strony (stron) postępo-
wania odwoławczego. Jej główną istotą jest wyrażenie przez strony woli na 
ograniczenia ich prawa wynikającego z zasady instancyjności postępowania 
i nakazanie organowi odwoławczego przeprowadzenia postępowania wyjaśnia-
jącego w zakresie niezbędnym do wydania decyzji. 

Z art. 136 § 2 k.p.a. wynika, że asumptem do przeprowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego w postępowaniu odwoławczym jest zgodny wniosek 
wszystkich stron zawarty w odwołaniu. Owa okoliczność zachodzi wówczas, 
gdy wszystkie strony złożyły odwołanie i zawarły w nim zgodny wniosek 
o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Podkreślić należy, że nie jest 
to wniosek dowodowy. Strona (strony) bowiem nie żąda (żądają) dopuszczenia 
dowodu w postępowaniu odwoławczym, lecz domaga(ją) się przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, wskazując na naruszenia przepisów postępowa-
nia. Warunek, o którym mowa w art. 136 § 2 k.p.a. powinien zostać uznany 
za spełniony w sytuacji, gdy wszystkie strony podpiszą środek odwoławczy za-
wierający żądanie przeprowadzenia wyjaśniającego. Tak samo należy potrakto-
wać sytuację, gdy każda ze stron złoży osobne odwołanie i zawrze w nim żąda-

                                                           
(...)”. Bliskoznaczny słowu „znaczny” jest wyraz „duży”, a jego synonimem mogą być wyrażenia: 
„spory”, „niebagatelny”. Z kolei przeciwieństwem słowa „znaczny” są takie określenia, jak: „zni-
komy, nikły, niepokaźny, nieznaczny” - A. Golonka, 3. Znaczny stopień ograniczenia poczytalno-
ści, [w:] Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, LEX 2013. 
27 zob. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 września 2008 r. o sygn. VIII SA/Wa 177/08, LEX 
nr 5559140. 
28 zob. Wyrok NSA z dnia 17 lutego 2010 r. o sygn. I OSK 624/09, LEX nr 786717. 
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jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia określonych istotnych czynności 
w tym postępowaniu od początku, tzn. gdy nie zostały one w ogóle ustalone 
i wyjaśnione w toku postępowania przez organem I instancji, zaś postępowanie 
dowodowe, także w świetle oceny dowodów, do pewnych z nich się nie odnosi 
w ogóle. Uzupełnienie oznacza «dodanie» pewnych działań do już przeprowa-
dzonych co należy rozumieć jako brak upoważnienia do przeprowadzenia no-
wych czynności lub odwoływania się do nieuwzględnionych przez organ I in-
stancji dowodów (dokumentów) w ramach postępowania administracyjnego. 
Te ostatnie samodzielnie pełnią rolę środków dowodowych, lecz są także skład-
nikami całości procesu ustaleń faktycznych w sprawie i nie mogą być ustalane 
i oceniane w oderwaniu od całości tego postępowania”. Przenosząc powołany 
pogląd na grunt działania organu II instancji dochodzi się do przekonania, 
że organ odwoławczy, w fazie rozpoznawczej postępowania, w pierwszej kolej-
ności ustala, jakie okoliczności faktyczne mają leżeć u podstaw konkretyzacji 
przepisu prawa materialnego administracyjnego. Następnie weryfikuje, jakie 
ustalenia dokonał organ I instancji i jakie zgromadził dowody oraz jak prze-
prowadził proces subsumpcji. Wreszcie na podstawie ustaleń wynikających 
z dwóch poprzednich etapów badawczych podejmuje: jedną z decyzji o których 
mowa w art. 138 § 1 k.p.a., przeprowadza uzupełniające postępowanie, o któ-
rym mowa w art. 136 k.p.a., albo wydaje decyzję kasacyjną, o której mowa 
w art. 138 § 2 k.p.a. Wybór działania organu odwoławczego jest uzależniony 
od skali uchybień organu I instancji. Decyzja kasacyjna może być wydana, 
tylko wówczas, gdy: istotne dla sprawy okoliczności nie zostały w ogóle wyja-
śnione i ustalone, zaniechano przeprowadzenia wymaganych czynności proce-
sowych (np. nie zapewniono stronom możliwości udziału w oględzinach)25, 
organ I instancji w ogóle nie odniósł się do części materiału dowodowego zgro-
madzonego w sprawie. Z kolei w granicach postępowania odwoławczego będą 
się mieścić takiej działania, które stanowią wyłącznie uzupełnienie (dodanie) 
do już przeprowadzonych czynności procesowych i zgromadzonych dowodów. 
Ich rolą jest zatem dodatkowe wzbogacenie poczynionych już w sprawie usta-
leń faktycznych, a nie czynienie ustaleń w sprawie od samego początku lub 
w znacznej jej części26. W granicach postępowania dowodowego o którym 

                                                           
25 zob. Wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r. o sygn. II OSK 1876/13, LEX nr 1666087. 
26 W znaczeniu czysto językowym pojęcie „znaczny” oznacza: „dość duży pod względem liczby, 
ilości, natężenia, pokaźny, niemały” bądź po prostu: „stosunkowo duży pod jakimś względem 
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mowa w art. 136 § 1 k.p.a. mogą mieścić się również inne czynności procesowe 
jak np. przesłuchanie świadków27, uzyskanie wyłącznie uzupełniającej opinii 
biegłego28, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, włączenie i zaliczenie 
w poczet materiału dowodowego dokumentów przedstawionych przez stronę 
(np. dodatkowych dokumentów potwierdzających uzyskanie prawa do urlopu 
wychowawczego w postępowaniu w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego).  

Na początku niniejszego opracowania wspomniano, że w aktualnym sta-
nie prawnym art. 136 k.p.a. określa dwie odmienne od siebie przesłanki pro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego. Pierwsza z nich, określona w art. 136 
§ 1 k.p.a., będąca przedmiotem wcześniejszych rozważań, pozostaje w wyłącz-
nej gestii organu odwoławczego. Z kolei druga przesłanka, sprecyzowana w art. 
136 § 2 i 3 k.p.a. jest uwarunkowana od aktywności strony (stron) postępo-
wania odwoławczego. Jej główną istotą jest wyrażenie przez strony woli na 
ograniczenia ich prawa wynikającego z zasady instancyjności postępowania 
i nakazanie organowi odwoławczego przeprowadzenia postępowania wyjaśnia-
jącego w zakresie niezbędnym do wydania decyzji. 

Z art. 136 § 2 k.p.a. wynika, że asumptem do przeprowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego w postępowaniu odwoławczym jest zgodny wniosek 
wszystkich stron zawarty w odwołaniu. Owa okoliczność zachodzi wówczas, 
gdy wszystkie strony złożyły odwołanie i zawarły w nim zgodny wniosek 
o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Podkreślić należy, że nie jest 
to wniosek dowodowy. Strona (strony) bowiem nie żąda (żądają) dopuszczenia 
dowodu w postępowaniu odwoławczym, lecz domaga(ją) się przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, wskazując na naruszenia przepisów postępowa-
nia. Warunek, o którym mowa w art. 136 § 2 k.p.a. powinien zostać uznany 
za spełniony w sytuacji, gdy wszystkie strony podpiszą środek odwoławczy za-
wierający żądanie przeprowadzenia wyjaśniającego. Tak samo należy potrakto-
wać sytuację, gdy każda ze stron złoży osobne odwołanie i zawrze w nim żąda-

                                                           
(...)”. Bliskoznaczny słowu „znaczny” jest wyraz „duży”, a jego synonimem mogą być wyrażenia: 
„spory”, „niebagatelny”. Z kolei przeciwieństwem słowa „znaczny” są takie określenia, jak: „zni-
komy, nikły, niepokaźny, nieznaczny” - A. Golonka, 3. Znaczny stopień ograniczenia poczytalno-
ści, [w:] Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, LEX 2013. 
27 zob. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 września 2008 r. o sygn. VIII SA/Wa 177/08, LEX 
nr 5559140. 
28 zob. Wyrok NSA z dnia 17 lutego 2010 r. o sygn. I OSK 624/09, LEX nr 786717. 
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nie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Nieco bardziej skompliko-
wana sytuacja powstaje w sytuacji, gdy tylko jedna (część) strona (stron) się 
odwołuje od decyzji, żądając przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
a pozostali uznają rozstrzygnięcie organu I instancji za zasadne29. W tej sytuacji 
prawdopodobieństwo wykonania ciążącego na organie obowiązku, o którym 
mowa w art. 136 § 3 k.p.a. jest znikome. Jeżeli bowiem w postępowaniu ad-
ministracyjnym występują strony o spornych interesach, to nie sposób będzie 
uzyskać ich aprobatę na przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez 
organ II instancji. Nadto w ocenie autora, wyrażenie zgody przez pozostałe 
strony musi być wyraźne. Oznacza to, że strona musi wyrazić zgodę poprzez 
pisemne oświadczenie i własnoręcznie (elektronicznie) podpisane, albo złożyć 
je ustnie do protokołu w siedzibie organu odwoławczego. Autor niniejszego 
opracowania nie dopuszcza wyrażenia zgody w rozmowie telefonicznej z pra-
cownikiem organu odwoławczego, w korespondencji za pośrednictwem komu-
nikatora internetowego, albo za pośrednictwem wiadomości e-mail nie podpi-
sanej elektronicznie30. Tym samym nieudzielenie odpowiedzi na zawiadomie-
nie o wniesieniu odwołania zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez 
organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do 
rozstrzygnięcia sprawy ocenić należy jak brak zgody na rezygnację przeprowa-
dzenie postępowania wyjaśniającego przez organ II instancji. Podobnie autor 
ocenia sytuację, gdy zgoda strony, o której mowa w art. 136 § 3 k.p.a. wpłynie 
do organu po upływie 14 dni od daty doręczenia jej zawiadomienia o wniesie-
niu odwołania. Na marginesie tych rozważań wskazać trzeba, że o treści art. 
136 § 2, 3, i 4 k.p.a. i art. 138 § 2 – 2b k.p.a. organ odwoławczy może powia-
domić stronę w zawiadomieniu o wniesieniu odwołania zawierającego wniosek 
o przeprowadzenie postepowania odwoławczego. Uwaga autora w pełni kore-
sponduje z zasadą informowania stron i pozostałych uczestników postępowa-
nia, określoną w art. 9 k.p.a. Nadto wskazać trzeba, że w praktyce strony po-

                                                           
29 np. w postępowaniu w sprawie nałożenia obowiązków związanych ze zmianą stanu wody na 
gruncie, o którym mowa w art. 234 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
30 W tym ostatnim przypadku organ odwoławczy powinien wezwać stronę na zasadzie art. 64 
§ 2 k.p.a. do złożenia podpisu pod treścią e-maila. Korespondencja e-mail powinna być obar-
czona kwalifikowany podpisem elektronicznym. Oświadczenie strona może też złożyć za pośred-
nictwem platformy e-puap. 
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stępowania zostaną dwukrotnie powiadomione o wniesionym odwołaniu za-
wierającym wniosek, o którym mowa w art. 136 § 3 k.p.a. Pierwsze zawiado-
mienie w toku postępowania międzyinstacyjnego może wyekspediować do 
stron organ I instancji, informując o wpłynięciu odwołania i przekazaniu 
sprawy organowi odwoławczemu. Drugie natomiast – po analizie jego treści – 
wyekspediuje organ odwoławczy, wyznaczając stronie (pozostałym stronom) 
14-dniowy termin, liczony od daty doręczenia zawiadomienia do wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

Wypełnienie ciążącego na organie odwoławczym obowiązku prawnego 
jest możliwe, gdy łącznie zostaną spełnione trzy następujące przesłanki: 
1) organ odwoławczy stwierdzi, że zaskarżona decyzja została wydana z naru-
szeniem przepisów postępowania; 2) organ odwoławczy uzna, że konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, chyba 
że przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego 
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrud-
nione (§ 4); 3) wniosek o przeprowadzenie postępowania w niezbędnym za-
kresie złożą wszystkie strony 31. W tym stanie rzeczy stwierdzić trzeba, że samo 
żądanie strony i jej subiektywna ocenia co do wydania decyzji przez organ 
I instancji nie implikuje obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśnia-
jącego przez organ odwoławczy. Stanowi jednak asumpt do kontroli postępo-
wania organu I instancji w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do uwzględ-
nienia żądania strony. W doktrynie podkreśla się, że ustalenia w zakresie wy-
dania decyzji z naruszeniem przepisów postępowania w stopniu mającym 
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, a więc przesłanek leżących u podstaw wy-
dania decyzji kasacyjnej z art. 138 § 2 k.p.a. pozostaje w kompetencji organu 
odwoławczego32. Podnosi się też, że jeżeli organ I instancji obok przepisów 
postępowania naruszył również przepisy prawa materialnego, to tym samym 
organ odwoławczy nie będzie mógł przeprowadzić postępowania wyjaśniają-
cego w sytuacjach, o których mowa w art. 136 § 2 i 3 k.p.a.33 W ocenie autora 

                                                           
31 A. Wróbel. Art. 136 … . 
32 R. Kędziora, Art. 136 uw. 9, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-
szawa 2017. 
33 P. M. Przybysz, Art. 136, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizo-
wany. System Informacji Prawnej LEX, 2019. Odmienny pogląd wyraził Zbigniew Kmieciak 
podając, że skoro organ odwoławczy dysponuje z mocy art. 136 § 2 i 3 k.p.a. pełnią władzy do 
usunięcia skutków uchybień popełnionych w sferze ustaleń co do faktów, to tym samym wolą 
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nie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Nieco bardziej skompliko-
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opracowania regulacje art. 136 § 2 i 3 k.p.a., mimo, że w swoim założeniu 
mają na celu przyspieszenie postępowania administracyjnego, de facto nie 
uproszczą postępowania, a dodatkowo ich wykorzystanie może być utrud-
nione. Po pierwsze art. 136 § 2 i 3 k.p.a. ograniczają zasadę instancyjności, 
uniemożliwiającą dwukrotne merytoryczne rozpoznanie sprawy przez organy 
administracji publicznej. Po drugie pozostawienie w kompetencji organu II 
instancji oceny zasadności wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 136 § 
2 in principio k.p.a. może powodować dążenie gospodarza postępowania od-
woławczego do uniknięcia rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoław-
czym.  

Odmowa przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie zwalnia or-
ganu odwoławczego od podania przyczyn nieuwzględnienia wniosku strony, 
o którym mowa w art. 136 § 2 k.p.a. Organ odwoławczy sporządzając decyzję 
ostateczną w sprawie będzie musiał uzasadnić swoją ocenę i brak uwzględnienia 
wniosku odwołującego, co wynika z art. 8 § 1 k.p.a. i z art. 11 k.p.a. Organ II 
instancji musi zatem uzasadnić, dlaczego w jego ocenie nie została spełniona 
co najmniej jedna z trzech wymienionych wyżej przesłanek.    

Przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, 
o którym mowa w art. 136 § 2 i 3 k.p.a. wyłącza możliwość wydania decyzji 
kasacyjnej, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a. Po zakończeniu postępowania 
wyjaśniającego organ II instancji jest zobligowany do wydania jednej z decyzji, 
o których mowa w art. 138 § 1 albo 4 k.p.a.34 Powyższa regulacja jest konse-
kwencją działalności organu odwoławczego. Skoro bowiem przeprowadził on 
postępowania wyjaśniające zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, to 
tym samym nie ma podstaw do wydania decyzji kasacyjnej. Ustawodawca za-
sadnie przyjął, że w tej sytuacji organ odwoławczy ma rozstrzygnąć sprawę co 
do jej istoty i zakończyć postępowanie administracyjne.  

Nie można też tracić z pola widzenia wyłączenia obowiązku prawnego 
organu określonego w art. 136 § 4 k.p.a. w sytuacji, gdy postępowanie wyja-
śniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie 
utrudnione. Z całą pewnością u podstaw wyłączenia takiego obowiązku będą 

                                                           
ustawodawcy nie było pozbawienie go kompetencji do dokonywania z tymi samymi konsekwen-
cjami ocen co do prawa – zob. Z. Kmieciak, Art. 136, [w:] Kodeks postępowania administracyj-
nego. Komentarz … . 
34 art. 138 § 2b k.p.a. 
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leżeć względy finansowe przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego, jak 
również względy organizacyjne (np. potrzeba przesłuchania wielu świadków, 
którzy mieszkają w różnych rejonach kraju lub poza jego granicami)35. Pod-
kreślić należy, że występujące trudności w postępowaniu mają mieć charakter 
„nadmierny” (zbyt duży), dla ustaleń dowodowych w sprawie. Zatem dopiero 
stwierdzenie, że organ nie dysponuje wystarczającymi środkami, możliwo-
ściami organizacyjnymi i instrumentami procesowymi dla poczynienia ustaleń 
w postępowaniu może implikować odstąpienie od ciążącego na nim obowiązku 
prawnego, określonego w art. 138 § 2 i 3 k.p.a.  Konsekwencją stwierdzenia 
„nadmiernych utrudnień” w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
przez organ odwoławczy jest wydanie decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 
138 § 2 k.p.a. W uzasadnieniu tej decyzji obowiązkiem organu jest jednak 
opisanie występujących zbyt dużych utrudnień w prowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, implikujących konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji 
i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.  Odstą-
pienie bowiem od obowiązku sprecyzowanego w art. 136 § 2 i 3 k.p.a. nie 
wymaga przed wydaniem decyzji ostatecznej w sprawie, sporządzenia i dorę-
czenia postępowania administracyjnego w sprawie postępowania dowodowego 
w sprawie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r., o sygn. 
IV SA/Gl 509/18, LEX nr 2523836 stwierdził, że za nadmierną trudnością w postępowaniu 
może być konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w szerokim zakresie oraz 
ujawnione w dotychczasowym postępowaniu kontrowersyjne okoliczności dotyczące przesłanki 
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, skoro w tym względzie można dostrzec 
rozbieżność między treścią wniosku, a późniejszym oświadczeniem skarżącej o prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego. 
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Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej 
– analiza i próba oceny 

 
 
 
Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: nowelizacja) to 
jedna z najobszerniejszych reform procedury administracyjnej dokonanych 
w Polsce po 1980 roku. Zmiany, jakie przyniosła, obejmują zarówno ustano-
wienie nowych instytucji jak i modyfikację regulacji dotychczas obowiązują-
cych. Jedną z nowości, które pojawiły się w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego2 jest instytucja sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej. Zastąpiła ona 
przysługującą stronie skargę do sądu administracyjnego na tego rodzaju roz-
strzygnięcie organu drugiej instancji. W założeniu ustawodawcy nowe rozwią-
zanie ma ograniczyć ilość decyzji kasatoryjnych wydawanych przez organy od-
woławcze pomimo obiektywnej możliwości wydania rozstrzygnięcia meryto-
rycznego. Ponadto, instytucja sprzeciwu od decyzji ma za zadanie ułatwić tryb 
zaskarżenia decyzji kasacyjnych, a w efekcie skrócić okres oczekiwania strony 
na otrzymanie ostatecznego, merytorycznego rozstrzygnięcia3. 

Niewątpliwie cel przyświecający ustawodawcy był słuszny. Przewlekłość 
postępowania i nadmierne wydawanie decyzji kasatoryjnych to problemy z ja-
kimi od lat zmagają się uczestnicy postępowania administracyjnego i sądowo-
administracyjnego. Rozwiązanie jakie zostało wprowadzone nowelą kwiet-

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. 2017 poz. 935.). 
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. poz. 2096 
z późn. zm. (dalej: „k.p.a.”). 
3 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 1183. 
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niową budzi jednak spore kontrowersje i spotyka się z negatywną oceną więk-
szości przedstawicieli doktryny. Celem niniejszych rozważań jest dokonanie 
analizy przepisów dotyczących sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej. Ponadto, do-
konana zostanie ocena przyjętych rozwiązań w oparciu o poglądy doktryny 
i orzecznictwo sądów administracyjnych.  

Charakter decyzji kasatoryjnej  

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera zamknięty katalog de-
cyzji organu drugiej instancji wydanych w postępowaniu odwoławczym. 
Zgodnie z art. 138 § 1 k.p.a. organ odwoławczy po rozpoznaniu sprawy może 
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić ją lub umorzyć postępowanie. 
W przypadku uchylenia decyzji możliwe są dwa rozwiązania. Pierwszym z nich 
jest uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub części i orzeczenie co do istoty 
sprawy. Drugim rozwiązaniem jest wydanie decyzji kasatoryjnej, tzn. uchylenie 
zaskarżonego aktu i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi 
pierwszej instancji. Wydanie tego typu decyzji, zgodnie z art. 138 § 2 k.p.a. 
jest możliwe, „gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postę-
powania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 
rozstrzygnięcie”. 

Ponadto, ustawodawca wskazuje, iż organ drugiej instancji przekazując 
sprawę do ponownego rozpatrzenia powinien wskazać organowi niższego stop-
nia okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpoznawa-
niu sprawy. Na podstawie uregulowań zawartych w kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego można stwierdzić, że zamysłem prawodawcy było zbudowanie 
administracyjnego toku instancji w oparciu o zasadę merytorycznego rozstrzy-
gania spraw przez organy drugiej instancji. Decyzje kasacyjne powinny być zaś 
wyjątkiem, a nie regułą4. Potwierdza to także orzecznictwo sądów administra-
cyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał iż, 
„wydanie decyzji kasacyjnej jest uzasadnione tylko w przypadkach wyjątko-
wych, to jest takich, gdy organ pierwszej instancji przy rozpatrywaniu sprawy 
nie przeprowadził w ogóle postępowania wyjaśniającego lub naruszył przepisy 
postępowania w stopniu uzasadniającym uznanie sprawy za niewyjaśnioną 
i przez to niekwalifikującą się do merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ 

                                                           
4 Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1996 r., sygn. akt: SA/Ka 1994/95. 
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drugiej instancji” 5. Ponadto, przesłanki wydania tego rodzaju decyzji nie mogą 
być interpretowane w sposób rozszerzający6. Należy także zaznaczyć, że roz-
wiązanie określone w art. 138 § 2 k.p.a. nie kształtuje stosunku materialno-
prawnego. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organ pierwszej instancji 
nie jest związany oceną prawnomaterialną zawartą w decyzji organu drugiej 
instancji7. Zalecenia organu odwoławczego mogą dotyczyć jedynie wyjaśnienia 
wskazanych okoliczności faktycznych8.  

Przed uchwaleniem nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 roku decyzje ka-
sacyjne wydane na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. mogły być przedmiotem kon-
troli sprawowanej przez sądy administracyjne. Jej zakres różnił się jednak od 
zakresu kontroli w sprawach skarg na inne rodzaje decyzji. Zgodnie z praktyką 
orzeczniczą, jeżeli organ odwoławczy orzekał na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., 
to sądy nie miały podstaw do wydawania oceny prawnej dotyczącej meritum 
sprawy. W takim przypadku rola sądu administracyjnego kontrolującego de-
cyzję kasatoryjną sprowadzała się jedynie do zbadania przyczyn, dla których 
organ drugiej instancji skorzystał z kompetencji określonych w wymienionym 
artykule9. Kompetencje orzecznicze sądu w przypadku uwzględnienia skargi 
sprowadzały się – zgodnie z art. 145 p.p.s.a.10 –  do możliwości uchylenia de-
cyzji lub stwierdzenia jej nieważności. Od wyroku wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego przysługiwała na zasadach ogólnych skarga kasacyjna do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Należy w tym miejscu podkreślić, że uchylenie 
przez sąd administracyjny decyzji organu odwoławczego powodowało, 
iż sprawa ponownie wracała na drogę postępowania administracyjnego. 
W efekcie czas oczekiwania strony na ostateczne rozstrzygnięcie ulegał wydłu-
żeniu.  

                                                           
5 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn. akt: II SA/Łd 990/18. 
6 Wyrok NSA z dnia 17 października 1996 r., sygn. akt: I SA/Po 234/96. 
7 Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt: I OSK 3165/14. 
8 A. Golęba, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, 
Warszawa 2015, s. 947. 
9 Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt: I OSK 3165/14. 
10 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
(Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 z późn. zm. ( dalej: p.p.s.a.)  
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4 Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1996 r., sygn. akt: SA/Ka 1994/95. 
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drugiej instancji” 5. Ponadto, przesłanki wydania tego rodzaju decyzji nie mogą 
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nego Sądu Administracyjnego. Należy w tym miejscu podkreślić, że uchylenie 
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5 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn. akt: II SA/Łd 990/18. 
6 Wyrok NSA z dnia 17 października 1996 r., sygn. akt: I SA/Po 234/96. 
7 Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt: I OSK 3165/14. 
8 A. Golęba, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, 
Warszawa 2015, s. 947. 
9 Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt: I OSK 3165/14. 
10 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
(Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 z późn. zm. ( dalej: p.p.s.a.)  
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Charakter prawny sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej 

Na mocy noweli kwietniowej kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw – w tym prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi –   ustawodawca zdecydował się wyłączyć możliwość wnie-
sienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego od decyzji kasacyj-
nych. Zgodnie z dodanym w noweli art. 64a p.p.s.a.  od decyzji, o której mowa 
w art. 138 § 2 k.p.a. skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona 
z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. Celem wprowadzenia niniejszej 
regulacji było zmniejszenie ilości decyzji kasatoryjnych wydawanych przez or-
gany odwoławcze zbyt pochopnie pomimo możliwości merytorycznego zała-
twienia sprawy. Możliwość wniesienia sprzeciwu – według autorów projektu 
ustawy – ma zmobilizować organ drugiej instancji do wydawania rozstrzygnięć 
reformatoryjnych11. 

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej jest – obok skargi i wniosku – środkiem 
prawnym inicjującym postępowanie sądowoadministracyjne. Podobnie jak 
skarga jest środkiem prawnym nadzwyczajnym o charakterze zewnętrznym12. 
Strona, poprzez wniesienie sprzeciwu, może zainicjować postępowanie o cha-
rakterze wypadkowym. Co do zasady, nie jest to środek prawny służący kon-
troli materialnoprawnej podstawy decyzji ani prawidłowości zastosowania 
przez organ odwoławczy przepisów prawa procesowego, które nie są związane 
z podstawami kasatoryjnymi. Instytucja ta pozwala zasadniczo na skontrolo-
wanie przez sąd administracyjny czy organ drugiej instancji wydał decyzję ka-
satoryjną na podstawie przesłanek wymienionych w art. 138 § 2 k.p.a. W prak-
tyce jednak, w niektórych przypadkach ustalenie czy decyzja kasatoryjna zo-
stała wydana z naruszeniem przepisów postępowania wymaga dokonania wy-
kładni przepisów prawa materialnego w celu ustalenia stanu faktycznego, który 
musi zostać zbadany. Co więcej, efekty powyższej wykładni mogą prowadzić 
do podważenia wytycznych organu odwoławczego wydanych na podstawie art. 
138 § 2a k.p.a. Na podstawie powyższego można wysnuć wniosek, że główną 
rolą sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej jest pełnienie funkcji prewencyjnej – 

                                                           
11 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz niektórych innych ustaw … . 
12 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego wydanej na podstawie 
art. 138 § 2 k.p.a., „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 6, s. 85–86. 
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zapobieganie wydawaniu przez organy drugiej instancji decyzji kasatoryjnych, 
pomimo istnienia obiektywnej możliwości wydania rozstrzygnięcia meryto-
rycznego. Należy także zaznaczyć, że sprzeciw pełni również funkcję repre-
syjną, która jest realizowana poprzez uchylanie przez sąd administracyjny de-
cyzji kasatoryjnych w efekcie uwzględnienia sprzeciwu.  

Zakres przedmiotowy sprzeciwu 

Artykuł 64a p.p.s.a. wyraźnie wskazuje, iż sprzeciw przysługuje wyłącznie 
od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Nie przysługuje nato-
miast od rozstrzygnięć wydanych na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa13.  Na decyzje wydane w postępowa-
niu podatkowym strona może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego. Przyjęty przez ustawodawcę zakres przedmiotowy postępowania 
ze sprzeciwu został oceniony przez przedstawicieli doktryny jako wadliwy i po-
zbawiony merytorycznych podstaw14.  Należy w tym miejscu zaznaczyć, że de-
cyzje wydawane na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. i art. 233 § 2 Ordynacji po-
datkowej mają bardzo zbliżoną konstrukcję i charakter prawny. Także mecha-
nizm orzekania organów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym 
i ogólnym postępowaniu podatkowym jest bardzo podobny. Nie istnieje zatem 
racjonalne uzasadnienie różnicowania środka zaskarżenia dla decyzji kasatoryj-
nych wydanych na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. oraz decyzji kasatoryjnych 
wydanych na podstawie innych przepisów normujących postępowanie jurys-
dykcyjne.  Kontrowersje budzi również kwestia czy sprzeciw przysługuje także 
od postanowień kasatoryjnych wydanych podczas rozpoznawania zażalenia na 
postanowienie, na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. 
Zgodnie z art. 144 k.p.a.: „W sprawach nie uregulowanych w niniejszym roz-
dziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwo-
łań”. Zacytowany artykuł jest przykładem tzw. odesłania merytorycznego 
o charakterze generalnym. W związku z tym, część przedstawicieli doktryny 
uważa, iż znajduje zastosowanie także do art. 138 § 2 k.p.a. do którego odsyła 
art. 64a p.p.s.a. W konsekwencji, według niektórych, sprzeciw, o którym 

                                                           
13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, 
z późn. zm.), (dalej: Ordynacja podatkowa)  
14 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej …, s. 84 
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12 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego wydanej na podstawie 
art. 138 § 2 k.p.a., „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 6, s. 85–86. 
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13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, 
z późn. zm.), (dalej: Ordynacja podatkowa)  
14 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej …, s. 84 
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mowa w art. 64a-e p.p.s.a. ma zastosowanie także do postanowień kasatoryj-
nych15. Inaczej jednak kształtuje się w tym zakresie linia orzecznicza sądów 
administracyjnych, które niejednokrotnie podkreślały, iż przepisów dotyczą-
cych sprzeciwu nie można stosować do postanowień kasatoryjnych16. 

Zakres podmiotowy sprzeciwu od decyzji 

Zgodnie z art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się przepisy 
o skardze o ile ustawa nie stanowi inaczej. W rozdziale 3a p.p.s.a. ustawodawca 
nie określił wprost podmiotów uprawnionych do wniesienia sprzeciwu, zatem 
należy sięgnąć do art. 50 p.p.s.a., który określa osoby legitymowane do wnie-
sienia skargi. Na podstawie wymienionego przepisu uprawnionym do wniesie-
nia skargi – a tym samym także sprzeciwu – jest każdy, kto ma w tym interes 
prawny, a ponadto: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw 
Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, 
w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział 
w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, należy zaznaczyć, że na mocy 
nowelizacji z 2018 roku do art. 8 p.p.s.a. został dodany § 3 przyznający prawo 
do wniesienia skargi Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Usta-
wodawca nie wymienił wprawdzie RMŚP w art. 50 p.p.s.a., określającym pod-
mioty legitymowane do wniesienia skargi, ale nie wyłączył także zastosowania 
art. 8 § 3 p.p.s.a. w sprawach ze sprzeciwu. Należy zatem uznać, że brak no-
welizacji art. 50 p.p.s.a. jest niedopatrzeniem ustawodawcy. Z kolei art. 64b § 
3 wyłącza zastosowanie art. 33 p.p.s.a. w postępowaniu wszczętym sprzeciwem. 
Oznacza to, że mogą w nim brać udział wyłącznie skarżący i organ, który wydał 
zaskarżoną sprzeciwem decyzję. Takiego prawa nie posiadają natomiast uczest-
nicy na prawach strony. W konsekwencji ograniczony został krąg podmiotów 
mogących złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administra-
cyjnego. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w tym zakresie oceniane jest 
jako bardzo kontrowersyjne.  W literaturze wskazuje się, że wyłączenie prawa 

                                                           
15 W. Piątek, Postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokon-
troli. Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 lutego 2018 r., I OZ 130/18. „Orzecznictwo Sądów 
Polskich” 2018, nr 12.  
16 Np. Postanowienie NSA z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt: I OZ 130/18; Wyrok NSA 
z dnia 30 maja 2018r., sygn. akt: I GSK 2146/18. 
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do sądu, dla innych niż skarżący stron postępowania administracyjnego jest 
niezgodne z Konstytucją RP17 i narusza zasadę równości18. 

Procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu 

Na podstawie art. 64c § 1 p.p.s.a. skarżący ma na wniesienie sprzeciwu 
14 dni od dnia doręczenia mu decyzji. Termin ten ma charakter ustawowy, 
procesowy i prekluzyjny19. Co do zasady ustawodawca przewidział pośredni 
tryb wnoszenia sprzeciwu do sądu. Zgodnie z art. 64c § 2 p.p.s.a. wnosi się go 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Po otrzymaniu sprzeciwu, or-
gan może go uwzględnić w trybie autokontroli (art. 64c § 5 p.p.s.a.). Niemniej 
nie wykluczono możliwości wniesienia tego środka zaskarżenia bezpośrednio 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W takim przypadku – zgodnie 
z art. 64c § 3 p.p.s.a. – termin uznaje się za zachowany, a sąd niezwłocznie 
wzywa organ, który wydał zaskarżoną decyzję, do przekazania kompletnych 
i uporządkowanych akt sprawy. Organ ma na wypełnienie tego obowiązku 14 
dni od otrzymania wezwania. Jeżeli tego nie zrobi, sąd na wniosek skarżącego 
może wymierzyć organowi grzywnę w drodze postanowienia (art. 64c § 6 
p.p.s.a.). Warto tutaj zaznaczyć, że zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przy-
padku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu. W takiej sytuacji, zgodnie 
z treścią art. 53 § 4 p.p.s.a. sąd zwraca skargę do organu, którego działanie 
zostało zaskarżone. Brak konieczności zwrócenia sprzeciwu przez sąd do or-
ganu, który wydał zaskarżoną decyzję, miało w zamyśle ustawodawcy przyspie-
szyć postępowanie. Należy jednakże zauważyć, że skutkiem takiego posunięcia 
jest brak możliwości uruchomienia kompetencji autokontrolnych organu, co 
z punktu widzenia szybkości postępowania – moim zdaniem – nie jest uzasad-
nione.  

Ustawodawca w odniesieniu do postępowania sądowoadministracyjnego 
w sprawie sprzeciwu zastosował tzw. prawo pierwszeństwa. Sąd – zgodnie z art. 
64d p.p.s.a. – rozpoznaje sprzeciw w terminie 30 dni od wpływu tego środka 

                                                           
17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
18 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej …, s. 89 
19 H. Knysiak-Sudyka, Art. 64(c), [w:] Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2018. 
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mowa w art. 64a-e p.p.s.a. ma zastosowanie także do postanowień kasatoryj-
nych15. Inaczej jednak kształtuje się w tym zakresie linia orzecznicza sądów 
administracyjnych, które niejednokrotnie podkreślały, iż przepisów dotyczą-
cych sprzeciwu nie można stosować do postanowień kasatoryjnych16. 

Zakres podmiotowy sprzeciwu od decyzji 

Zgodnie z art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się przepisy 
o skardze o ile ustawa nie stanowi inaczej. W rozdziale 3a p.p.s.a. ustawodawca 
nie określił wprost podmiotów uprawnionych do wniesienia sprzeciwu, zatem 
należy sięgnąć do art. 50 p.p.s.a., który określa osoby legitymowane do wnie-
sienia skargi. Na podstawie wymienionego przepisu uprawnionym do wniesie-
nia skargi – a tym samym także sprzeciwu – jest każdy, kto ma w tym interes 
prawny, a ponadto: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw 
Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, 
w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział 
w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, należy zaznaczyć, że na mocy 
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do wniesienia skargi Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Usta-
wodawca nie wymienił wprawdzie RMŚP w art. 50 p.p.s.a., określającym pod-
mioty legitymowane do wniesienia skargi, ale nie wyłączył także zastosowania 
art. 8 § 3 p.p.s.a. w sprawach ze sprzeciwu. Należy zatem uznać, że brak no-
welizacji art. 50 p.p.s.a. jest niedopatrzeniem ustawodawcy. Z kolei art. 64b § 
3 wyłącza zastosowanie art. 33 p.p.s.a. w postępowaniu wszczętym sprzeciwem. 
Oznacza to, że mogą w nim brać udział wyłącznie skarżący i organ, który wydał 
zaskarżoną sprzeciwem decyzję. Takiego prawa nie posiadają natomiast uczest-
nicy na prawach strony. W konsekwencji ograniczony został krąg podmiotów 
mogących złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administra-
cyjnego. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w tym zakresie oceniane jest 
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15 W. Piątek, Postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokon-
troli. Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 lutego 2018 r., I OZ 130/18. „Orzecznictwo Sądów 
Polskich” 2018, nr 12.  
16 Np. Postanowienie NSA z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt: I OZ 130/18; Wyrok NSA 
z dnia 30 maja 2018r., sygn. akt: I GSK 2146/18. 
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do sądu, dla innych niż skarżący stron postępowania administracyjnego jest 
niezgodne z Konstytucją RP17 i narusza zasadę równości18. 

Procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu 

Na podstawie art. 64c § 1 p.p.s.a. skarżący ma na wniesienie sprzeciwu 
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procesowy i prekluzyjny19. Co do zasady ustawodawca przewidział pośredni 
tryb wnoszenia sprzeciwu do sądu. Zgodnie z art. 64c § 2 p.p.s.a. wnosi się go 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Po otrzymaniu sprzeciwu, or-
gan może go uwzględnić w trybie autokontroli (art. 64c § 5 p.p.s.a.). Niemniej 
nie wykluczono możliwości wniesienia tego środka zaskarżenia bezpośrednio 
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dni od otrzymania wezwania. Jeżeli tego nie zrobi, sąd na wniosek skarżącego 
może wymierzyć organowi grzywnę w drodze postanowienia (art. 64c § 6 
p.p.s.a.). Warto tutaj zaznaczyć, że zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przy-
padku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu. W takiej sytuacji, zgodnie 
z treścią art. 53 § 4 p.p.s.a. sąd zwraca skargę do organu, którego działanie 
zostało zaskarżone. Brak konieczności zwrócenia sprzeciwu przez sąd do or-
ganu, który wydał zaskarżoną decyzję, miało w zamyśle ustawodawcy przyspie-
szyć postępowanie. Należy jednakże zauważyć, że skutkiem takiego posunięcia 
jest brak możliwości uruchomienia kompetencji autokontrolnych organu, co 
z punktu widzenia szybkości postępowania – moim zdaniem – nie jest uzasad-
nione.  

Ustawodawca w odniesieniu do postępowania sądowoadministracyjnego 
w sprawie sprzeciwu zastosował tzw. prawo pierwszeństwa. Sąd – zgodnie z art. 
64d p.p.s.a. – rozpoznaje sprzeciw w terminie 30 dni od wpływu tego środka 

                                                           
17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
18 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej …, s. 89 
19 H. Knysiak-Sudyka, Art. 64(c), [w:] Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2018. 
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zaskarżenia. Termin ten ma charakter instrukcyjny, a zatem uchybienie termi-
nowi nie powoduje bezskuteczności postępowania20. Wprowadzenie 30 - dnio-
wego terminu na rozpatrzenie sprzeciwu ma – w zamyśle autorów reformy – 
przyspieszyć postępowanie sądowe w tego rodzaju sprawach. Należy tutaj jed-
nak zaznaczyć, że może to spowodować wydłużenie postępowań sądowoadmi-
nistracyjnych wszczętych np. poprzez wniesienie skargi. Co do zasady, sąd roz-
poznaje sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego. Usta-
wodawca przewidział także możliwość rozpatrzenia sprzeciwu na rozprawie 
(art. 64d § 2 p.p.s.a.). Decyzję w tej kwestii podejmuje sąd według własnego 
uznania.  

Na podstawie art. 64e p.p.s.a. sąd rozpoznając sprzeciw ocenia jedynie czy 
zaistniały przesłanki do wydania decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Wnie-
sienie sprzeciwu powoduje zatem wszczęcie postępowania sądowoadministra-
cyjnego w ograniczonym zakresie. Sąd nie jest upoważniony do pełnego zba-
dania legalności zaskarżonego aktu, gdyż koncentruje się tylko nad dopuszczal-
nością skorzystania przez organ odwoławczy z kompetencji do wydania roz-
strzygnięcia kasatoryjnego i co do zasady nie posiada kompetencji do wypo-
wiadania się w kwestii wykładni przepisów prawa materialnego21. Należy za-
tem stwierdzić, że sprzeciw jest środkiem prawnym kierowanym przeciwko wy-
dawaniu decyzji kasatoryjnych. Nie służy natomiast kontroli prawidłowości 
zastosowania przez organ odwoławczy przepisów prawa procesowego niezwią-
zanych z podstawami kasacyjnymi ani materialnoprawnej podstawy decyzji22. 
Sąd administracyjny rozpoznając sprzeciw w pierwszej kolejności powinien 
zbadać kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w art. 138 § 2 k.p.a. 
Innymi słowy, sąd weryfikuje czy wydanie decyzji przez organ pierwszej instan-
cji nastąpiło z naruszeniem przepisów postępowania oraz czy konieczny do wy-
jaśnienia zakres sprawy ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Sąd bierze 

                                                           
20 A. Kabat, Art. 64(d), [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 
Warszawa 2018.  
21 Wyrok NSA z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt: I GSK 3027/18. 
22 Wyrok WSA w Gdańsku  z dnia  27 lipca 2018 r., sygn. akt: II SA/Gd 393/18. 
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przy tym pod uwagę określoną w art. 136 k.p.a. możliwość przeprowadzenia 
przez organ odwoławczy uzupełniającego postępowania dowodowego23. 

Rozstrzygnięcie sprzeciwu 

Zgodnie z art. 151a § 3 p.p.s.a. postępowanie ze sprzeciwu może zakoń-
czyć się (oprócz postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu lub umorzeniu postę-
powania) w dwojaki sposób. Po pierwsze uchyleniem decyzji w całości - 
w przypadku uwzględnienia sprzeciwu przez sąd. Uwzględniając sprzeciw wo-
jewódzki sąd administracyjny uchyla w całości zaskarżoną decyzję. W tym 
przypadku nie jest możliwe uchylenie decyzji w części, ponieważ sąd orzeka 
jedynie czy zaistniały przesłanki do wydania przez organ decyzji kasatoryjnej, 
a to ma wpływ na całość rozstrzygnięcia24. Sąd może także z urzędu lub na 
wniosek strony wymierzyć grzywnę organowi w wysokości określonej w art. 
154 § 6 p.p.s.a. Po drugie postępowanie może zakończyć się oddaleniem sprze-
ciwu – w przypadku, gdy sąd uzna, że organ właściwie zastosował art. 138 § 2 
k.p.a.  

Rozwiązanie zaproponowane w art. 151a p.p.s.a. budzi kontrowersje. Do 
czasu wejścia w życie noweli kwietniowej, sądy administracyjne rozpoznając 
skargę na decyzję kasatoryjną były uprawnione do stwierdzenia jej nieważności, 
jeżeli zachodziły przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach.  
Obecnie art. 151a p.p.s.a. nie przyznaje sądom takiej kompetencji. W moim 
przekonaniu jest to istotne i nieuzasadnione ograniczenie kognicji sądów ad-
ministracyjnych. Z drugiej strony możnaby bronić poglądu, iż art. 151a § 1 
p.p.s.a. nie reguluje wyczerpująco kompetencji orzeczniczych sądu, w tym 
możliwości stwierdzenia nieważności decyzji. Inaczej kształtuje się jednakże 
w tym zakresie orzecznictwo sądów administracyjnych25. Ponadto, przepis art. 
151a p.p.s.a. nie koresponduje z treścią dodanego w noweli kwietniowej 
art. 138 § 2a k.p.a., zgodnie z którym organ odwoławczy ma obowiązek 
w uzasadnieniu decyzji kasatoryjnej określić wytyczne dotyczące wykładni 

                                                           
23 P. Pietrasz, J. Jagielski, J. Piecha, Komentarz do art. 64a p.p.s.a. [w:] Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, 
s. 446 i nast.  
24 Ibidem. 
25 Np. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Ke 43/19. 
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zaskarżenia. Termin ten ma charakter instrukcyjny, a zatem uchybienie termi-
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strzygnięcia kasatoryjnego i co do zasady nie posiada kompetencji do wypo-
wiadania się w kwestii wykładni przepisów prawa materialnego21. Należy za-
tem stwierdzić, że sprzeciw jest środkiem prawnym kierowanym przeciwko wy-
dawaniu decyzji kasatoryjnych. Nie służy natomiast kontroli prawidłowości 
zastosowania przez organ odwoławczy przepisów prawa procesowego niezwią-
zanych z podstawami kasacyjnymi ani materialnoprawnej podstawy decyzji22. 
Sąd administracyjny rozpoznając sprzeciw w pierwszej kolejności powinien 
zbadać kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w art. 138 § 2 k.p.a. 
Innymi słowy, sąd weryfikuje czy wydanie decyzji przez organ pierwszej instan-
cji nastąpiło z naruszeniem przepisów postępowania oraz czy konieczny do wy-
jaśnienia zakres sprawy ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Sąd bierze 

                                                           
20 A. Kabat, Art. 64(d), [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 
Warszawa 2018.  
21 Wyrok NSA z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt: I GSK 3027/18. 
22 Wyrok WSA w Gdańsku  z dnia  27 lipca 2018 r., sygn. akt: II SA/Gd 393/18. 
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przy tym pod uwagę określoną w art. 136 k.p.a. możliwość przeprowadzenia 
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w przypadku uwzględnienia sprzeciwu przez sąd. Uwzględniając sprzeciw wo-
jewódzki sąd administracyjny uchyla w całości zaskarżoną decyzję. W tym 
przypadku nie jest możliwe uchylenie decyzji w części, ponieważ sąd orzeka 
jedynie czy zaistniały przesłanki do wydania przez organ decyzji kasatoryjnej, 
a to ma wpływ na całość rozstrzygnięcia24. Sąd może także z urzędu lub na 
wniosek strony wymierzyć grzywnę organowi w wysokości określonej w art. 
154 § 6 p.p.s.a. Po drugie postępowanie może zakończyć się oddaleniem sprze-
ciwu – w przypadku, gdy sąd uzna, że organ właściwie zastosował art. 138 § 2 
k.p.a.  

Rozwiązanie zaproponowane w art. 151a p.p.s.a. budzi kontrowersje. Do 
czasu wejścia w życie noweli kwietniowej, sądy administracyjne rozpoznając 
skargę na decyzję kasatoryjną były uprawnione do stwierdzenia jej nieważności, 
jeżeli zachodziły przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach.  
Obecnie art. 151a p.p.s.a. nie przyznaje sądom takiej kompetencji. W moim 
przekonaniu jest to istotne i nieuzasadnione ograniczenie kognicji sądów ad-
ministracyjnych. Z drugiej strony możnaby bronić poglądu, iż art. 151a § 1 
p.p.s.a. nie reguluje wyczerpująco kompetencji orzeczniczych sądu, w tym 
możliwości stwierdzenia nieważności decyzji. Inaczej kształtuje się jednakże 
w tym zakresie orzecznictwo sądów administracyjnych25. Ponadto, przepis art. 
151a p.p.s.a. nie koresponduje z treścią dodanego w noweli kwietniowej 
art. 138 § 2a k.p.a., zgodnie z którym organ odwoławczy ma obowiązek 
w uzasadnieniu decyzji kasatoryjnej określić wytyczne dotyczące wykładni 

                                                           
23 P. Pietrasz, J. Jagielski, J. Piecha, Komentarz do art. 64a p.p.s.a. [w:] Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, 
s. 446 i nast.  
24 Ibidem. 
25 Np. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Ke 43/19. 
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przepisów w przypadku, gdy organ pierwszej instancji dokonał złej interpreta-
cji w zaskarżonej decyzji. Do momentu wejścia w życie noweli kwietniowej 
sądy administracyjne często uchylały decyzje kasacyjne właśnie z powodu błęd-
nego uzasadnienia26. Obecnie w orzecznictwie dominuje pogląd, iż sądy 
w sprawach ze sprzeciwu nie są upoważnione do orzekania w kwestii prawidło-
wego zastosowania norm prawa materialnego oraz ich wykładni27. Należy za-
tem stwierdzić, że sąd pomimo dostrzeżenia wadliwości aktu przy jednocze-
snym prawidłowym zastosowaniu przez organ odwoławczy art. 138 § 2 k.p.a. 
nie będzie mógł uchylić decyzji. Moim zdaniem, takie rozwiązanie należy oce-
nić negatywnie. 

Zgodnie z treścią art. 151a § 3a p.p.s.a. od wyroku uwzględniającego 
sprzeciw nie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. Jeżeli zatem decyzja kasatoryjna organu odwoławczego zostanie uchy-
lona przez wojewódzki sąd administracyjny, wyrok ten nie będzie mógł zostać 
zaskarżony do NSA. W doktrynie nie ma jednoznacznej oceny przyjętego roz-
wiązania. Część przedstawicieli środowiska naukowego podnosi, że takie roz-
wiązanie ma przyczynić się do realizacji zasady szybkości postępowania, 
a w konsekwencji do zapewnienia stronie możliwie najszybszego uzyskania 
ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Brak możliwości wniesienia skargi ka-
sacyjnej przez organ ma uniemożliwić przedłużanie postępowania sądowoad-
ministracyjnego i odwlekanie wydania ostatecznej decyzji28.  

Rozwiązanie to – według niektórych – nie może zostać uznane za niekon-
stytucyjne, gdyż zgodnie z art. 78 Konstytucji RP ustawy mogą przewidywać 
wyjątki od zasady dwuinstancyjności29. Należy jednak zauważyć, że kwestia in-
stancyjności postępowania sądowego została również uregulowana w art. 176 
ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym  postępowanie sądowe – a zatem także 
sądowoadministracyjne jest co najmniej dwuinstancyjne. Ustawa zasadnicza 
nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków.  Innymi słowy, na podstawie 
przywołanego przepisu należy – moim zdaniem –  stwierdzić, że od wyroku 

                                                           
26 T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej …, s. 90 
27 Np. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt: II SA/Sz 253/18; Wyrok 
WSA w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt: IV SA/Po 311/18. 
28 M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, Komentarz do art. 151a p.p.s.a. [w:] Prawo o postę-
powaniu…, s. 683. 
29 Ibidem. 
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sądu musi przysługiwać środek zaskarżenia. W mojej ocenie, art. 78 Konstytu-
cji RP pozwala na wprowadzenie wyjątków od zasady dwuinstancyjności 
w postępowaniu administracyjnym, ale nie w postępowaniu sądowym. Moim 
zdaniem, wyłączenie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku 
uwzględniającego sprzeciw jest niezgodne z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Po-
nadto, należy zauważyć, że brak możliwości złożenia skargi kasacyjnej od wy-
roku wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczy nie tylko skarżącego 
i organu administracji publicznej, ale co ważne także innych stron postępowa-
nia administracyjnego, które nie wniosły sprzeciwu. Jak już wyżej wspomina-
łam, w postępowaniu ze sprzeciwu stronami są tylko organ, który wydał za-
skarżoną decyzję i skarżący. Statusu takiego nie posiadają natomiast osoby, 
które brały udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosły sprzeciwu, 
pomimo że wynik postępowania sądowoadministracyjnego dotyczy ich inte-
resu prawnego. Pozbawienie ich możliwości zaskarżenia niekorzystnego dla 
nich orzeczenia jest – w mojej ocenie –  naruszeniem zasady równości i wyłą-
czeniem zagwarantowanego w Konstytucji RP prawa do sądu.    

Ustawodawca dopuścił możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku 
oddalającego sprzeciw. Zgodnie z art. 182a p.p.s.a. Naczelny Sąd Administra-
cyjny rozpoznaje skargę kasacyjną w terminie 30 dni od dnia jej wpływu na 
posiedzeniu niejawnym. Należy zatem stwierdzić, że także w postępowaniu ze 
sprzeciwu przed NSA, prawodawca zastosował prawo pierwszeństwa.  

Podsumowanie 

Wprowadzenie instytucji sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej ma za zadanie 
skrócić okres oczekiwania strony na otrzymanie ostatecznego rozstrzygnięcia 
w sprawie poprzez ograniczenie liczby decyzji kasatoryjnych wydawanych 
przez organy odwoławcze i przyspieszyć postępowanie sądowoadministracyj-
nego w sprawach z zakresu sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej. Przyspieszeniu 
ma służyć przede wszystkim skrócenie terminu na rozpoznanie tego środka za-
skarżenia przez sąd oraz brak możliwości złożenia skargi kasacyjnej od wyroku 
uwzględniającego sprzeciw.  Należy jednak podkreślić, że realizacja zasady 
szybkości postępowania nie może być stawiana ponad inne zasady wymiaru 
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przepisów w przypadku, gdy organ pierwszej instancji dokonał złej interpreta-
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27 Np. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt: II SA/Sz 253/18; Wyrok 
WSA w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt: IV SA/Po 311/18. 
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sprawiedliwości30. Nie może także prowadzić do uproszczeń, które mogłyby 
mieć niekorzystny wpływ na wynik sprawy31. 

W mojej ocenie przyjęta przez ustawodawcę regulacja zawiera nieuzasad-
nione uproszczenia i zbyt daleko idące ograniczenia. Po pierwsze, ograniczenie 
zakresu przedmiotowego postępowania ze sprzeciwu wyłącznie do decyzji wy-
danych na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Jak już wspomniałam, wyłączenie 
możliwości wniesienia sprzeciwu od decyzji kasatoryjnych wydanych na pod-
stawie przepisów odrębnych, szczególnie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej 
jest nieuzasadnione. Po drugie, wyłączenie zastosowania art. 33 p.p.s.a. istotnie 
ogranicza krąg podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu sądowoad-
ministracyjnym oraz wnieść skargę kasacyjną do NSA, co narusza zasadę rów-
ności i prawa do sądu. Po trzecie, wątpliwe jest także ograniczenie kompetencji 
sądu do orzekania czy zaistniały przesłanki do wydania przez organ odwoław-
czy decyzji kasatoryjnej.  
 Instytucja sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej została w doktrynie oceniona 
negatywnie32.  Wprowadzenie nowego środka zaskarżenia od decyzji kasatoryj-
nej nie skróci oczekiwania strony na otrzymanie ostatecznego rozstrzygnięcia, 
a przynajmniej nie w takim stopniu w jakim przewidywał to ustawodawca. 
Uważam, że problem istnieje w głównej mierze na etapie wydawania decyzji 
przez organ odwoławczy, a nie na etapie jej kontroli przez sądy administra-
cyjne. Nie chodzi tutaj o samą procedurę, ale o praktykę funkcjonowania or-
ganów odwoławczych oraz kwestie organizacyjne. 

Przykładowo, w przypadku samorządowych kolegiów odwoławczych wy-
dawanie nadmiernej ilości decyzji kasatoryjnych spowodowane jest m.in. bra-
kiem wystarczającej ilości członków SKO posiadających fachową wiedzę z za-
kresu rozpatrywanych spraw. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoław-
czych33 przewiduje, że członkowie pozaetatowi muszą posiadać wykształcenie 
wyższe, ale nie określa z jakiego zakresu. Tymczasem zdecydowana większość 
członków SKO posiada wykształcenie prawnicze bądź administracyjne. Nie 
jest to korzystne, gdyż obecnie co raz więcej rozpatrywanych spraw wymaga 

                                                           
30 Postanowienie NSA z dnia 18 maja 2012r., sygn. akt: I OPP 12/12. 
31 Postanowienie NSA z dnia 9 września 2008r., sygn. akt: II GZ 196/08. 
32 Por. np. T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej …, s. 85 i nast. 
33 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, (Dz.U. 1994 
nr 122 poz. 593 z późn. zm.).  
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fachowej wiedzy, np. z zakresu budownictwa. Niewystarczające wyspecjalizo-
wanie członków SKO skutkuje nadmiernym wydawaniem decyzji kasatoryj-
nych zamiast rozstrzygnięć merytorycznych. Zatrudnienie osób posiadających 
fachową wiedzę, np. z zakresu architektury czy zagospodarowania przestrzen-
nego z pewnością przyczyniłoby się do zmniejszenia ilości tego rodzaju roz-
strzygnięć wydawanych przez samorządowe kolegia odwoławcze34. W zakresie 
postępowania sądowoadministracyjnego można natomiast rozważyć rozszerze-
nie zakresu przedmiotowego spraw rozpatrywanych w postępowaniu uprosz-
czonym35.  
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Postępowanie uproszczone 
jako środek służący realizacji 
zasady szybkości postępowania 

administracyjnego – aktualny stan 
prawny oraz postulaty 

de lege ferenda 
 
 
 

W dniu 01 czerwca 2017 roku do polskiego postępowania administracyj-
nego został wprowadzony nowy rodzaj administracyjnego, jurysdykcyjnego 
postępowania szczególnego. Celem wprowadzenia wskazanej instytucji było 
odejście od nadmiernego formalizmu i złożoności postępowania przed orga-
nami administracji publicznej tak, aby zapewnić jego przejrzystość. Należy jed-
nakże zauważyć, że obecna regulacja prawna nie jest doskonała oraz iż możliwe 
jest przedstawienie, na podstawie szczegółowej analizy aktualnego stanu praw-
nego oraz wątpliwości, jakie zgłaszane są w doktrynie prawa postępowania ad-
ministracyjnego postulatów de lege ferenda kierowanych do ustawodawcy 
w celu usprawnienia funkcjonowania tej instytucji. 

Jako podstawowy cel wprowadzenia regulacji dotyczącej trybu uproszczo-
nego do polskiej procedury administracyjnej należy określić potrzebę zreduko-
wania formalizmu postępowania w pewnych, określonych przez ustawodawcę 
kategoriach spraw administracyjnych. Do celów szczegółowych, które przy-
świecały pomysłodawcom wprowadzenia w życie postępowania uproszczonego 
w ramach KPA trzeba zaliczyć zapewnienie szybkości i prostoty postępowania 
oraz realizacji zasady ekonomiki procesowej1. Istotna ze wskazanego punktu 
widzenia jest konieczność równoważenia z jednej strony rozpoznawania spraw 

                                                           
1 Zob. Z. Kmieciak, Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, 
„Państwo i Prawo” 2014, nr 8, s.100. 
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bez zbędnej zwłoki, a z drugiej strony zagwarantowania praw jednostki w po-
stępowaniu przed organami administracji publicznej. Celem postępowania 
uproszczonego jest zapewnienie ochrony interesu indywidualnego poprzez 
umożliwienie stronom uzyskania rozstrzygnięcia szybkiego oraz poprawnego 
pod względem merytorycznym2. Regulacja ustawowa postępowania uprosz-
czonego zamieszczona w KPA nawiązuje do rozwiązań przyjętych uprzednio 
w niemieckim, szwedzkim czy holenderskim systemie prawnym. Jednym 
z podstawowych założeń trybu uproszczonego jest odformalizowanie proce-
dury administracyjnej. Wskazać należy, iż cel ten został zrealizowany z punktu 
widzenia organu administracji publicznej dzięki zmniejszeniu zakresu czynno-
ści, które organ jest zobowiązany podjąć w postępowaniu oraz uproszczeniu 
formy ich dokonywania. Natomiast na stronę postępowania zostały nałożone 
wymagania procesowe w postaci chociażby ograniczenia formy składania po-
dań3. 

Regulacja prawna dotycząca trybu uproszczonego zawarta w KPA pozo-
staje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania wyrażoną w art. 12 KPA. 
Z zasady tej wynika m.in. obowiązek organu administracji publicznej do nie-
zwłocznego załatwienia sprawy. Przejawem przewlekłości w rozpoznaniu 
sprawy może być błędna ocena materiału dowodowego przez podejmowanie 
zbędnych czynności dowodowych4. Należy zauważyć, iż ta nowa instytucja 
w znaczący sposób różni się od podobnych uregulowań występujących w pro-
cedurze cywilnej, czy karnej. Powody do wprowadzenia tego rodzaju postępo-
wania stanowią już same przepisy KPA, jak i regulacje materialnoprawne. 
Wskazać można na uproszczenia obecne w aktach podustawowych m.in. za-
warte w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków miesz-
kaniowych, które określa m.in. wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszka-
niowego. Przejawem tego zjawiska jest także standaryzacja niektórych pism 
w postępowaniu administracyjnym, które są wydawane w formie dokumentów 

                                                           
2 Zob. Z. Kmieciak, Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Pra-
wo” 2016, nr 1, s. 5. 
3 Zob. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2017, s. 589-
590. 
4 Zob. J. Rychlik, Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo aplikanta, Warszawa 
2018, s. 138. 
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elektronicznych mając na celu ułatwienie przedsiębiorcom wykonywania dzia-
łalności gospodarczej. Koniecznym staje się zróżnicowanie spraw administra-
cyjnych, mając na względzie ich stopień skomplikowania oraz doniosłość skut-
ków społecznych. W konsekwencji, powyższe uproszczenie pozwala na zreali-
zowanie funkcji instrumentalnej postępowania jaką jest rozstrzygnięcie sprawy 
w sposób efektywny, bez zbędnej zwłoki, przy użyciu jak najprostszych środ-
ków oraz bez konieczności poniesienia nieuzasadnionych kosztów. Wskazana 
regulacja cechuje się uproszczeniem dotyczącym wszystkich elementów kon-
strukcyjnych postępowania w znaczeniu prawnym. W zakresie przedmioto-
wym powoduje zawężenie kategorii rozpoznawanych spraw, podmiotowym - 
powoduje ograniczenie liczby podmiotów biorących udział w postępowaniu 
lub ich uprawnień i obowiązków procesowych, a w znaczeniu funkcjonalnym, 
gdy dotyczy czynności procesowych, skutkuje uproszczeniem sposobu ich do-
konywania lub ograniczeniem albo eliminacją zakresu dopuszczalnych czyn-
ności5. Sprawy, które powinny być przekazywane do postępowania uproszczo-
nego, cechują się najczęściej powszechnym i nieskomplikowanym charakte-
rem, a także jasnością stanu faktycznego. Okoliczności te powodują brak po-
trzeby prowadzenia rozbudowanych ustaleń w zakresie okoliczności faktycz-
nych sprawy oraz ograniczenie postępowania dowodowego. Należy zwrócić 
uwagę, że w postępowaniu uproszczonym funkcjonują wszystkie wyżej wymie-
nione ograniczenia świadczące o uproszczeniu rozpoznawania spraw w ramach 
tej procedury. Wyraża się to m.in. w tym, że to ustawodawca wskazuje te ka-
tegorie spraw, które mogą być rozpoznawane z zastosowaniem trybu uprosz-
czonego, zasadniczej możliwości występowania w takim postępowaniu tylko 
jednej strony oraz w ograniczeniu treści uzasadnień wydawanych decyzji 
a także zaskarżalności postanowień. Aby móc ustalić, czy w danej sprawie po-
stępowanie ma być przeprowadzone w trybie uproszczonym, należy sięgnąć do 
materialnoprawnych przepisów szczególnych, przekazujących sprawę do tego 
rodzaju postępowania. Mogą one modyfikować regulacje kodeksowe m.in. po-
zwalając na wyjątkowy udział więcej niż jednej strony czy wyłączając stosowa-
nie przepisów o milczącym załatwieniu sprawy rozpoznawanej w trybie uprosz-

                                                           
5 Zob. W. Sawczyn, Przebieg postępowania, [w:] Postępowania administracyjne i sądowoadmini-
stracyjne z kazusami, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2017, s. 115-116. 
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czonym. W obecnym stanie prawnym brak jest jednak wyżej wskazanych prze-
pisów o charakterze materialnoprawnym, które stanowiłyby o tym, że dana 
kategoria spraw administracyjnych jest rozpatrywana w trybie uproszczonym. 
Regulacja postępowania uproszczonego określona w art. od 163b do 163g 
KPA ma charakter lex specialis w stosunku do przepisów regulujących ogólne, 
jurysdykcyjne postępowanie administracyjne. Charakter dopełniający tę regu-
lację ma przepis art. 35 paragraf 3a KPA określający jako maksymalny mie-
sięczny termin załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym. Wskazać 
należy także na przepis art. 119 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidujący kontynuację tego 
postępowania przed sądem administracyjnym. Ten szczególny rodzaj jurysdyk-
cyjnego postępowania administracyjnego należy w wyraźny sposób odróżnić 
od postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg 
i wniosków, które nazywane były przez doktrynę pozajurysdykcyjnymi postę-
powaniami uproszczonymi6. 

W trybie uproszczonym mogą być rozstrzygane jedynie te kategorie 
spraw, które zostały przekazane do tego postępowania przez ustawowe przepisy 
materialnoprawne. Ustawodawca decydując o przekazaniu danej kategorii 
spraw do rozpoznania we wskazanym trybie powinien brać pod uwagę rodzaj 
sprawy, stopień jej złożoności oraz sytuację, w której strona ma możliwość 
wnieść prawidłowy formularz, wraz z niezbędnymi dowodami. W postępowa-
niu dowodowym brane są pod uwagę jedynie te dowody, które zostały przed-
stawione przez stronę, powszechnie znane oraz znane organowi administracji 
publicznej z urzędu, oraz możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 
ten organ dysponuje. W związku z powyższym wskazać należy, że ani strona, 
ani organ powołany do rozpoznania danej sprawy, nie mają wpływu na możli-
wość jej przekazania do postępowania uproszczonego, gdyż wynikać to ma wy-
łącznie z woli ustawodawcy. Przesłanką przekazania sprawy do powyższego 
trybu jest również charakter sprawy, który powoduje, że w przypadku braku 
jej niezwłocznego rozpoznania, rozstrzygnięcie traci swoje znaczenie dla 
strony7. 

                                                           
6 Zob. B. Adamiak, Postępowanie uproszczone, [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadmi-
nistracyjne, Warszawa 2018, red. B. Adamiak, J. Borkowski, s. 304. 
7 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2017, s. 263-265. 
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Zgodnie z art. 163b paragraf 3 KPA przepisy o milczącym załatwieniu 
sprawy stosuje się w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej. Należy wskazać, że zasadniczo tylko regulacja zamiesz-
czona w art. 122d paragraf 1 KPA może mieć zastosowanie w postępowaniu 
uproszczonym, co powoduje wyłączenie w sprawie rozpoznawanej w tym try-
bie zasady czynnego udziału stron oraz obowiązku informowania strony przez 
organ o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań, oraz o przesłankach zależnych od strony, które nie 
zostały spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji nie-
zgodnej z żądaniem strony8.  

Jednym z czynników, które przyczyniają się do realizacji zasady szybkości 
w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym, jest szczególny termin 
załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 35 paragraf 3a KPA sprawa powinna być 
rozpoznana niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczę-
cia postępowania. Poza tą szczególną regulacją dotyczącą wyłącznie postępo-
wania uproszczonego zastosowanie znajduje także art. 35 paragraf 1 KPA, 
który stanowi, że sprawy powinny być rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Co 
za tym idzie, bezczynność organu lub przewlekłość w prowadzeniu postępowa-
nia występuje także w sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze miesięczny termin na 
rozpoznanie sprawy, ale organ jej nie załatwił mimo braku przeszkód, tzn. nie 
uczynił tego niezwłocznie. Tylko wyjątkowo, gdy zachodzi konieczność doko-
nania niezbędnych czynności procesowych organ może odstąpić od zasady nie-
zwłocznego rozpoznania spraw. W takiej sytuacji nie można mówić o nieuza-
sadnionym powstrzymywaniu się od załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. 
Organ prowadzący postępowanie w trybie uproszczonym, który nie rozstrzy-
gnął sprawy niezwłocznie, będzie zobligowany do wskazania czynności, które 
podjął, a które były niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy tak, aby uwolnić się 
od zarzutu przewlekłości. W tym miejscu należy wskazać ponadto, że art. 35 
paragraf 3a KPA stanowi lex specialis w stosunku do art. 35 paragraf 2 KPA 

                                                           
8 Zob. A. Zimnicka, Teza do art. 163b KPA, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, red. M. J. Nowak, Z. Olech, Z. Tokarzewska- Żarna, A. Zimnicka, Warszawa 2018, 
s. 604-606. 
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czonym. W obecnym stanie prawnym brak jest jednak wyżej wskazanych prze-
pisów o charakterze materialnoprawnym, które stanowiłyby o tym, że dana 
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6 Zob. B. Adamiak, Postępowanie uproszczone, [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadmi-
nistracyjne, Warszawa 2018, red. B. Adamiak, J. Borkowski, s. 304. 
7 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2017, s. 263-265. 

Postępowanie administracyjne … 

147 

Zgodnie z art. 163b paragraf 3 KPA przepisy o milczącym załatwieniu 
sprawy stosuje się w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej. Należy wskazać, że zasadniczo tylko regulacja zamiesz-
czona w art. 122d paragraf 1 KPA może mieć zastosowanie w postępowaniu 
uproszczonym, co powoduje wyłączenie w sprawie rozpoznawanej w tym try-
bie zasady czynnego udziału stron oraz obowiązku informowania strony przez 
organ o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań, oraz o przesłankach zależnych od strony, które nie 
zostały spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji nie-
zgodnej z żądaniem strony8.  

Jednym z czynników, które przyczyniają się do realizacji zasady szybkości 
w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym, jest szczególny termin 
załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 35 paragraf 3a KPA sprawa powinna być 
rozpoznana niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczę-
cia postępowania. Poza tą szczególną regulacją dotyczącą wyłącznie postępo-
wania uproszczonego zastosowanie znajduje także art. 35 paragraf 1 KPA, 
który stanowi, że sprawy powinny być rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Co 
za tym idzie, bezczynność organu lub przewlekłość w prowadzeniu postępowa-
nia występuje także w sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze miesięczny termin na 
rozpoznanie sprawy, ale organ jej nie załatwił mimo braku przeszkód, tzn. nie 
uczynił tego niezwłocznie. Tylko wyjątkowo, gdy zachodzi konieczność doko-
nania niezbędnych czynności procesowych organ może odstąpić od zasady nie-
zwłocznego rozpoznania spraw. W takiej sytuacji nie można mówić o nieuza-
sadnionym powstrzymywaniu się od załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. 
Organ prowadzący postępowanie w trybie uproszczonym, który nie rozstrzy-
gnął sprawy niezwłocznie, będzie zobligowany do wskazania czynności, które 
podjął, a które były niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy tak, aby uwolnić się 
od zarzutu przewlekłości. W tym miejscu należy wskazać ponadto, że art. 35 
paragraf 3a KPA stanowi lex specialis w stosunku do art. 35 paragraf 2 KPA 
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z uwagi na to, iż cechy wskazane w tym paragrafie spełnia każda sprawa prze-
kazana przez ustawodawcę do trybu uproszczonego9. Kolejną z cech postępo-
wania uproszczonego, która umożliwia przyspieszenie rozpoznawania spraw 
jest możliwość wniesienia przez stronę podania na urzędowym formularzu. Są 
one przydatne zwłaszcza w sprawach o pilnym charakterze, zapewniając 
uproszczenie czynności, których strona dokonuje w postępowaniu. Decyzja co 
do wniesienia podania na urzędowym formularzu należy do strony. Bez 
względu na wybrany sposób wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 163e para-
graf 1 KPA strona jest zobowiązana przedstawić wraz z żądaniem wszczęcia 
postępowania wszelkie swoje żądania i dowody10. Realizacji zasady określonej 
w art. 12 KPA sprzyja również fakt wprowadzenia prekluzji dowodowej wyra-
żającej się w tym, iż strona, która złoży podanie z wykorzystaniem urzędowego 
formularza, nie może powoływać się w dalszym postępowaniu na okoliczności, 
których w nim nie ujęła. Dodatkowo ciężar udowodnienia faktów, z których 
strona wywodzi skutki prawne, spoczywa na niej, a organ nie jest zobowiązany 
do skierowania wezwania w celu dostarczenia dowodów na okoliczności po-
wołane w podaniu. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że istnienie zasady pre-
kluzji dowodowej oraz zasady niedopuszczalności modyfikacji żądania wnio-
sku w toku postępowania nie implikuje prawa organu administracji publicznej 
do pomijania form czy etapów postępowania11. Istotną okolicznością, która 
wpływa na szybkość rozpoznawania spraw w postępowaniu uproszczonym jest 
fakt, iż w przypadku, gdy w toczącym się postępowaniu ujawnione zostaną 
okoliczności nowe i istotne dla sprawy, które ponadto wymagają przedłużenia 
rozpoznania sprawy, organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany w dal-
szym jego toku procedować zgodnie z przepisami o ogólnym postępowaniu 
administracyjnym. To na organie spoczywa obowiązek oceny nowych okolicz-
ności z punktu widzenia spełnienia dwóch powyższych przesłanek. Przez oko-
liczności istotne należy rozumieć takie, które dotyczą normy materialnopraw-

                                                           
9 Zob. J. Borkowski, Teza do art. 35 KPA, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2017, s. 286. 
10 Zob. M. Jaśkowska, Teza do art. 163c KPA, [w:], Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2018, s. 1158-1159. 
11 Zob. P. Gołaszewski, Teza do art. 163c KPA, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 1267-1268. 
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nej podlegającej zastosowaniu w danym postępowaniu. Natomiast za okolicz-
ności powodujące przedłużenie postępowania należy uznać takie, których 
uwzględnienie nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 paragraf 3a 
KPA. Dodatkowo podkreślić należy, że wskazana regulacja prawna przyczynia 
się do realizacji zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu przed organami 
administracji publicznej12. Istotny wpływ na realizację zasady wynikającej z art. 
12 KPA w postępowaniu uproszczonym mają regulacje wprowadzone na mocy 
art. 163e KPA w postaci prekluzji dowodowej oraz ograniczenia zasady czyn-
nego udziału strony w postępowaniu prowadzonym w tym trybie. Wskazane 
ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego umożliwiają koncentrację 
materiału dowodowego. Prekluzja dowodowa w rozumieniu art. 163e KPA, to 
niedopuszczalność zgłaszania przez stronę nowych dowodów, które nie zostały 
przez nią załączone do wniosku zawierającego żądanie wszczęcia postępowania. 
Mimo ograniczenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu uprosz-
czonym zachowuje ona prawo do wypowiedzenia się co do ustaleń dokona-
nych w sprawie przez organ, który sprawę rozstrzygnął w odwołaniu od decyzji 
oraz w skardze do sądu administracyjnego. Ponadto jest ona uprawniona do 
odniesienia się do dowodów, które sama przedstawia wraz z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania już w tym piśmie13. Z uwagi na chęć przyspieszenia 
rozpoznawania pewnych kategorii spraw w postępowaniu administracyjnym 
wprowadzono również art. 163f KPA. Przewiduje on, że uzasadnienie decyzji 
wydanej w postępowaniu uproszczonym, ma być ograniczone tylko do wska-
zania faktów, które organ uznał za udowodnione oraz przepisów prawa stano-
wiących podstawę prawną decyzji. Przepis ten powoduje ograniczenie zasady 
informowania oraz zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym. 
Ewentualne wady uzasadnienia sporządzonego zgodnie z regułami obowiązu-
jącymi w postępowaniu uproszczonym mogą być kontrolowane następnie 

                                                           
12 Zob. J. P. Tarno, Postępowanie uproszczone, [w:], Postępowanie administracyjne i postępowanie 
przed sądami administracyjnymi, red. J. P. Tarno, P. Dańczak, Warszawa 2018, s. 373-374. 
13 Zob. M. Klimaszewski, Zakres stosowania i przebieg postępowania uproszczonego, [w:] Postępo-
wanie administracyjne, red. W. Federczyk. M. Klimaszewski. B. Majchrzak, Warszawa 2018, 
s. 310-312. 
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9 Zob. J. Borkowski, Teza do art. 35 KPA, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2017, s. 286. 
10 Zob. M. Jaśkowska, Teza do art. 163c KPA, [w:], Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2018, s. 1158-1159. 
11 Zob. P. Gołaszewski, Teza do art. 163c KPA, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 1267-1268. 
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12 Zob. J. P. Tarno, Postępowanie uproszczone, [w:], Postępowanie administracyjne i postępowanie 
przed sądami administracyjnymi, red. J. P. Tarno, P. Dańczak, Warszawa 2018, s. 373-374. 
13 Zob. M. Klimaszewski, Zakres stosowania i przebieg postępowania uproszczonego, [w:] Postępo-
wanie administracyjne, red. W. Federczyk. M. Klimaszewski. B. Majchrzak, Warszawa 2018, 
s. 310-312. 
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przez sąd administracyjny14. Znaczący z punktu widzenia zapewnienia spraw-
ności postępowania prowadzonego w trybie uproszczonym jest przepis art. 
163g KPA, który ustanawia regułę zaskarżania postanowień wydanych we 
wskazanym trybie wyłącznie w odwołaniu od decyzji z wyjątkiem tych, które 
tamują tok postępowania oraz tych, które są irrelewantne z jego punktu widze-
nia. Powyższy przepis dotyczy postanowień o charakterze wpadkowym i ma na 
celu zapewnienie sprawnego biegu postępowania. Wskazać należy, że postano-
wienia zapadające po wydaniu decyzji to m.in. takie, które mają na celu wy-
kładnię treści decyzji lub nadanie rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wy-
konalności. Środkiem, który zapewnia stronie możność szybkiego potwierdze-
nia legalności decyzji wydanej w jej sprawie jest art. 119 pkt 5 PPSA stano-
wiący, iż skargę na decyzję wydaną przez organ administracji publicznej w try-
bie uproszczonym sąd administracyjny również rozpoznaje w postępowaniu 
uproszczonym15.  

Należy zauważyć, że obecna regulacja prawna dotycząca trybu uproszczo-
nego zawarta w KPA nie jest doskonała oraz iż możliwe jest przedstawienie, na 
podstawie szczegółowej analizy aktualnego stanu prawnego, oraz wątpliwości, 
jakie zgłaszane są w nauce prawa postępowania administracyjnego postulatów 
de lege ferenda kierowanych do ustawodawcy w celu usprawnienia jej funkcjo-
nowania. Jako pierwszy z takich postulatów można wskazać potrzebę rozważe-
nia wprowadzenia w przyszłości jako zasady rozpoznawania spraw w postępo-
waniu uproszczonym. Oznaczałoby to domniemanie kierowania spraw przez 
organy administracji publicznej do postępowania uproszczonego. Dzięki temu 
istniałaby możliwość szerszej realizacji celów, jakie przemawiały za wprowadze-
niem trybu uproszczonego do polskiej procedury administracyjnej takich jak, 
m.in. szybkość rozpoznawania spraw, zmniejszenie kosztów postępowania oraz 
jego uproszczenie16. Dodatkowo w tym miejscu należy podkreślić, iż cel jakim 
jest odformalizowanie postępowania administracyjnego został zrealizowany 
z punktu widzenia organu administracji publicznej. Dzięki tej reformie organy 

                                                           
14 Zob. M. Szubiakowski, Postępowanie uproszczone, [w:] Postępowanie administracyjne - ogólne, 
podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017, 
s. 270-272. 
15 Zob. S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do roz-
działów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017, s. 85. 
16 Zob. P. Gołaszewski, Teza do art. 163b KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1257. 
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prowadzące postępowanie są zobowiązane do podejmowania mniejszej ilości 
czynności procesowych, które ponadto są mniej złożone. W związku z tym 
postulować należy o określanie postępowania uproszczonego raczej jako ta-
kiego, w którym obowiązki procesowe stron są odmiennie rozłożone niż 
w ogólnym postępowaniu administracyjnym a nie jako postępowania odfor-
malizowanego w ogólności. W dalszej kolejności wątpliwości budzi także kon-
strukcja art. 163b paragraf 1 KPA z uwagi na to, że jest to dyrektywa kierowana 
przede wszystkim do ustawodawcy. Zamiast ogólnej reguły kodeksowej bar-
dziej trafne mogłoby okazać się ujęcie kwestii wyłączenia dopuszczalności 
udziału w jednym postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym więcej 
niż jednej strony na etapie formułowania przepisów szczególnych, na mocy 
których ustawodawca będzie poddawał pod rozpoznanie w tym trybie określo-
nych spraw17. W tym miejscu należy zwrócić uwagę także na wyłączenie stoso-
wania art. 62 KPA w postępowaniu uproszczonym, w zakresie dotyczącym 
możliwości prowadzenia postępowania w tym trybie w przypadku istnienia 
w sprawie współuczestnictwa formalnego. Brak jest de lege lata przepisu ogól-
nego zawartego w KPA, który dopuszczałby na mocy szczególnych przepisów 
ustawowych stosowanie w tym postępowaniu art. 62 KPA. Problem ten jednak 
w praktyce rozwiązywany jest dzięki zastosowaniu reguły wykładni lex specialis 
derogat legi generali. Pewne wątpliwości budzi ponadto ograniczenie prawa 
strony do czynnego udziału w postępowaniu w kontekście zasady sprawiedli-
wości proceduralnej określonej w art. 2 Konstytucji RP. Występujące jednakże 
w powyższym trybie ograniczenia praw strony są proporcjonalne z uwagi na 
to, że nie zostaje ona całkowicie pozbawiona prawa do wypowiedzenia się do 
co meritum sprawy, w tym i co do dowodów, które przeprowadzane są w po-
stępowaniu. Uczynić to może już we wniosku o wszczęcie postępowania. Po-
przez zastosowanie tej prekluzji, a co za tym idzie przyspieszenie rozpoznania 
sprawy, urzeczywistnienie uprawnień strony może nastąpić we wcześniejszym 
terminie18. Warto wskazać także na przydatność wprowadzenia szerszego za-
kresu pouczenia zawieranego w formularzu urzędowym niż wskazany w art. 
163c KPA na wzór uregulowań występujących w systemach prawnych innych 

                                                           
17 Zob. Tamże, s. 1259-1261. 
18 Zob. A. Skóra, Kodeks postępowania administracyjnego a problem konstrukcji współuczestnictwa, 
[w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 
2010, s. 725–726. 
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przez sąd administracyjny14. Znaczący z punktu widzenia zapewnienia spraw-
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14 Zob. M. Szubiakowski, Postępowanie uproszczone, [w:] Postępowanie administracyjne - ogólne, 
podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017, 
s. 270-272. 
15 Zob. S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do roz-
działów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017, s. 85. 
16 Zob. P. Gołaszewski, Teza do art. 163b KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1257. 
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17 Zob. Tamże, s. 1259-1261. 
18 Zob. A. Skóra, Kodeks postępowania administracyjnego a problem konstrukcji współuczestnictwa, 
[w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 
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państw europejskich. Wprowadzenie pouczeń dotyczących m.in. przepisów 
prawa mających zastosowanie w danej sprawie, czy co do terminu jej załatwie-
nia, mogłoby okazać się przydatne, zwłaszcza w sprawach dotyczących upraw-
nień socjalnych19.  

Istotny z punktu widzenia zapewnienia dyscypliny procesowej stron wy-
stępujących w postępowaniu uproszczonym jest postulat wyłączenia w tym po-
stępowaniu stosowania art. 145 paragraf 1 pkt 5 KPA. Pozwoliłoby to na 
zwiększenie mobilizacji stron co do gromadzenia dowodów koniecznych 
w sprawie. Zgodnie z art. 163d KPA, jeżeli uwzględnienie nowych okoliczności 
powołanych przez stronę w toku postępowania jest istotne dla jego wyniku, 
a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji pu-
blicznej w dalszym ciągu prowadzi postępowanie z pominięciem przepisów 
KPA dotyczących postępowania uproszczonego, o czym niezwłocznie infor-
muje stronę. De lege lata w sytuacji, gdy to organ prowadzący postępowanie 
działając z urzędu stwierdzi istnienie okoliczności istotnych dla sprawy, które 
mogą powodować przedłużenie postępowania, nie jest on uprawniony do 
zmiany trybu rozpoznania sprawy. Organ uwzględniając te okoliczności w ta-
kiej sytuacji naraża się na zarzut przewlekłego prowadzenia sprawy. W związku 
z czym postulować należy rozszerzenie zakresu zastosowania art. 163d KPA 
również na okoliczności stwierdzone przez organ, a niepowołane przez 
stronę20. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w trybie uprosz-
czonym brak jest możliwości przeprowadzenia dowodu przez organ z urzędu, 
co można stwierdzić przeprowadzając wykładnię art. 163e KPA regulującego 
kwestie dotyczące postępowania dowodowego. Wskazany brak skutkuje naru-
szeniem art. 7 KPA oraz pozbawia organ możliwości dopuszczania dowodów 
przeciwnych w stosunku do dowodów przedstawianych przez stronę. Ze wska-
zanych względów istotną kwestią jest zatem uzupełnienie istniejącej regulacji o 
normę, która umożliwiałaby zbieranie dowodów w sprawie przez organ admi-
nistracji publicznej w trakcie trwania postępowania oraz następnie przeprowa-
dzanie ich 

                                                           
19 Zob. Z. Kmieciak, Koncepcja trybu uproszczonego …, s. 107. 
20 Zob. P. Gołaszewski, Teza do art. 163d KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1268-1270. 
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z urzędu21. Związana z powyższym problemem jest również przydatność wpro-
wadzenia regulacji, która pozwalałaby na uwzględnienie przez organ przedsta-
wianych przez stronę dowodów dotyczących okoliczności, które powstały po 
dniu wniesienia wniosku wszczynającego postępowanie. Właściwe wydaje się 
ponadto rozważenie możliwości unormowania sytuacji, w której strona postę-
powania miałaby możliwość w jego toku wypowiedzieć się co do dowodów 
ustalonych na podstawie danych, którymi dysponuje organ. Przyczyniłoby się 
to w znacznym stopniu do realizacji prawa do sprawiedliwej procedury, które 
zostało wyrażone w art. 2 Konstytucji RP. Postulatem de lege ferenda, który był 
wysuwany już na etapie tworzenia uregulowań dotyczących trybu uproszczo-
nego w polskim KPA, było wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą uzasad-
nienie decyzji wydawanych w sprawach rozpoznawanych we wskazanym try-
bie, byłyby sporządzane wyłącznie na wniosek strony. Przyjęto jednak obowią-
zek sporządzania przez organ administracji publicznej uzasadnienia każdej de-
cyzji, co znalazło swój wyraz w art. 163f KPA22. Zgodnie z art. 163g KPA 
zaskarżeniu poza odwołaniem od decyzji podlegają sporządzone w postępowa-
niu uproszczonym postanowienia wydane po wydaniu decyzji, postanowienia 
dotyczące zawieszenia postępowania lub o odmowie podjęcia postępowania za-
wieszonego, a także takie, co do których możliwość odrębnego zaskarżenia 
przewidują przepisy szczególne. Do realizacji celów założonych przez pomysło-
dawców wprowadzenia trybu uproszczonego do KPA, takich jak zapewnienie 
szybkości i taniości postępowania administracyjnego, przyczynić mogłoby się 
wyłączenie z zakresu postanowień podlegających odrębnemu od odwołania za-
skarżeniu wydanych w postępowaniu uproszczonym postanowień o zawiesze-
niu postępowania i o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. Większa 
efektywność postępowania prowadzonego w trybie uproszczonym mogłaby 
wynikać z poddania tych postanowień kontroli sądu administracyjnego w ra-
mach skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania23. Istotny z 
punktu widzenia zapewnienia jasności i przejrzystości regulacji prawnej trybu 
uproszczonego zawartej w KPA jest problem wielości odesłań do przepisów 

                                                           
21 Zob. idem, Teza do art. 163e KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1271-1273. 
22 Zob. idem, Teza do art. 163f KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1275-1276. 
23 Zob. H. Knysiak-Molczyk, Postępowanie uproszczone w KPA, [w:] Kierunki zmian w Kodeksie 
postępowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje, red. Ł. Dziamski, Warszawa 2014, 
s. 42 
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szybkości i taniości postępowania administracyjnego, przyczynić mogłoby się 
wyłączenie z zakresu postanowień podlegających odrębnemu od odwołania za-
skarżeniu wydanych w postępowaniu uproszczonym postanowień o zawiesze-
niu postępowania i o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. Większa 
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21 Zob. idem, Teza do art. 163e KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1271-1273. 
22 Zob. idem, Teza do art. 163f KPA, [w:] Kodeks postępowania…, s. 1275-1276. 
23 Zob. H. Knysiak-Molczyk, Postępowanie uproszczone w KPA, [w:] Kierunki zmian w Kodeksie 
postępowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje, red. Ł. Dziamski, Warszawa 2014, 
s. 42 
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szczególnych, które zasadniczo nie muszą znajdować się w jednym akcie praw-
nym, 
a tym bardziej w jednym miejscu w ramach danego aktu. Postulować należy 
jednak, aby zwiększyć przejrzystość przyjętej konstrukcji prawnej trybu uprosz-
czonego, zamieszczanie materialnoprawnych przepisów szczególnych dotyczą-
cych określonej kategorii spraw przekazanych przez ustawodawcę do rozpozna-
nia w tym trybie co najmniej w jednym akcie normatywnym24. Podsumowując 
wskazać należy, iż regulacja trybu uproszczonego zamieszczona w KPA w obec-
nym kształcie realizuje w znacznym zakresie cele założone przez pomysłodaw-
ców wprowadzenia tej instytucji do polskiej procedury administracyjnej. 
Świadczy o tym zarówno ograniczenie ilości czynności procesowych, jakie zo-
bowiązany jest podjąć organ administracji publicznej w toku postępowania 
oraz ich uproszczenie, a także standaryzacja wniosków o wszczęcie postępowa-
nia prowadzonego w tym trybie. Podkreślić należy jednakże, iż są jeszcze kwe-
stie dotyczące konstrukcji prawnej trybu uproszczonego zawartej w KPA, które 
wymagają ponownego rozważenia, co mogłoby prowadzić kolejno do zmiany 
lub uzupełnienia regulacji kodeksowych. Ustawodawca w tym zakresie powi-
nien mieć na uwadze w szczególności postulaty de lege ferenda formułowane 
w nauce prawa postępowania administracyjnego, których celem jest zapewnie-
nie prawidłowości oraz skuteczności funkcjonowania instytucji postępowania 
uproszczonego w ramach polskiej procedury administracyjnej. 
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Funkcje sankcji administracyjnych. 
Zagadnienia związane 

z efektywnością ich stosowania 
 
 
 
Wprowadzenie 

Tak jak w wielu dziedzinach prawa również i w prawie administracyjnym 
jednym z gwarantów jego przestrzegania są sankcje prawne, czyli dolegliwości 
stanowiące odpowiedź na zachowania dewiacyjne (naruszające normy lub war-
tości społeczne)1. Na gruncie prawa administracyjnego podmiotami uprawnio-
nymi do wymierzenia tych dolegliwości są organy administracji publicznej 
(mimo, iż powszechnie uznaje się, że karanie jest domeną władzy sądowniczej). 

Celowość ustanowienia w akcie prawnym sankcji potwierdził Trybunał 
Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 18 kwietnia 2000 roku, 
w którym stwierdził, że: „Tam gdzie przepisy nakładają na osoby fizyczne lub 
prawne obowiązki, winien się również znaleźć przepis określający konsekwencję 
niespełnienia obowiązku. Brak stosownej sankcji powoduje, że przepis staje się 
martwy, a niespełnianie obowiązku nagminne”2.  W socjologii natomiast, sank-
cja rozważana jest w kategoriach zjawiska społecznego, które polega na potę-
pieniu tych postępowań jednostek, które nie są zgodne z zaaprobowanym 
w społeczeństwie schematem postępowania3. 

Celem poniższego artykułu jest próba analizy kwestii sankcji administra-
cyjnych w ich obecnym kształcie oraz wpływu niedawnej nowelizacji kodeksu 
postępowania administracyjnego na efektywność ich wymierzania. 

                                                           
1 Por. S. Pilipiec, P. Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu., Toruń 2013, s. 127. 
2 Wyrok TK, K. 23/99, OTK ZU 2000, z. 3, poz. 89. 
3 Zob. P. Nalewajko, Uwagi o zależnościach między socjologią prawa a prawem karnym, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, R. LXXI, z. 4, s. 248. 
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Teoria sankcji prawa administracyjnego 

Sankcją prawną nazywana jest dolegliwość, która wymierzana jest pod-
miotowi za zachowanie niezgodne z normami prawnymi4. Analogicznie, na 
gruncie prawa administracyjnego sankcją będzie wówczas dolegliwość grożąca 
za naruszenie norm tego prawa5. K. Opałek zaznaczył, że instytucji sankcji ad-
ministracyjnych nie można sprowadzać wyłącznie do pełnienia roli represyjnej. 
Jego zdaniem, sankcje administracyjne są również zapowiedzią tychże represji6. 
Tymczasem, Z. Ziembiński określił sankcje jako „społeczną reakcję na określone 
działanie jednostki, w postaci kary lub nagrody, w zależności od tego, czy podmiot 
działa zgodnie lub niezgodnie z imperatywami”7. 

Słusznie zauważył J. Zimmermann, iż rozumienie pojęcia sankcji prawnej 
w prawie administracyjnym jest złożone. Przede wszystkim, zwraca uwagę brak 
wyczerpującej legalnej definicji tego terminu8. To zaś skutkuje tym, iż jako 
pojęcie niedookreślone, sankcja prawna wywołuje kontrowersje, w szczególno-
ści w zakresie stopnia uciążliwości wymierzanej kary. Wyjątek stanowi defini-
cja administracyjnej kary pieniężnej, która wpisuje się w zakres sankcji admi-
nistracyjnych, i która została uregulowana w art. 189b KPA. Trudności 
w gruntownym scharakteryzowaniu materii sankcji administracyjnych przy-
sparza również wielość obszarów regulowanych prawem administracyjnym 
oraz ich zróżnicowane usytuowanie (na różnych szczeblach hierarchii źródeł 
prawa)9.  

Najczęstszą formą wymierzania sankcji administracyjnych przez organy 
administracji publicznej są opłaty, administracyjne kary pieniężne oraz sankcje 

                                                           
4 Por. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedury ich wymierzania, War-
szawa 2008, s. 17. 
5 Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 55. 
6 Por. E. Kruk, Sankcja administracyjna, Lublin 2013, s. 38-39. 
7 Por. Z. Ziembiński, Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów, Warszawa 1999, 
s. 26. 
8 Por. M. Lewicki, Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, 
nr 7-8, s. 63 i nast.; M. Stahl, Sankcje administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 87. 
9 Por. J. Zimmermann, Prawo ..., s. 56. 
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egzekucji administracyjnej10. Szczególnie kontrowersyjna jest instytucja kar ad-
ministracyjnych. Niejednoznaczność w jej charakterystyce polega na tym, 
iż kara administracyjna stanowi środek represyjny oraz należy do środków 
przymusu, co upodabnia ją do kar wymierzanych na gruncie  prawa karnego11. 

Warto wskazać za M. Stahl, J. Filipkiem i Z. Kmieciakiem, że wymierza-
nie sankcji jest wynikiem stosowania przymusu administracyjnego, mimo iż 
instytucja sankcji administracyjnych nie jest tożsama z pojęciem przymusu ad-
ministracyjnego12. 

Nadto, P. Chmielnicki wyróżnił wśród sankcji administracyjnych rów-
nież te pozytywne13. Oczywistym jest, że za niezastosowanie się do dyspozycji 
normy prawnej grozi określona dolegliwość. Tymczasem, w przypadku sankcji 
pozytywnych, „konsekwencją” zachowania się zgodnie z dyspozycją normy 
prawnej może być ulga, dodatkowe świadczenia czy uproszczenia w postępo-
waniu14.  

Przechodząc do wyznaczenia katalogu sankcji administracyjnych, warto 
przywołać klasyfikację zaproponowaną przez prof. Zimmermanna, który wy-
różnił dwie sankcje o charakterze podstawowym: karna (stosowana w przy-
padku popełnienia wykroczenia administracyjnego) oraz egzekucyjna (stoso-
wana w przypadku nie wykonania obowiązku administracyjnego, który okre-
ślony został w ustawie lub innym akcie konkretyzującym ustawę)15. Zimmer-
mann wyróżnił także: sankcję konkretnego zachowania się, sankcję cofnięcia 
przyznanych uprawnień16 lub utraty mocy wiążącej aktu, sankcję nieważności 
aktu czy sankcje, których skutkiem jest nałożenie kary pieniężnej17.  

                                                           
10 Por. E. Klat-Górska, L. Klat - Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak, Opłaty w prawie admini-
stracyjnym, Wrocław 2013, s. 40. 
11 Wyrok TK z 4.07.2002r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50. 
12 Por. red. M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady  w teorii i orzecznictwie, 
Warszawa 2013, s.63. 
13 Przykładowo: P. Chmielnicki, Sankcje publicznoprawne jako sposób formalizacji reguł określa-
jących wypłaty i koszty działania, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, 
R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011, s. 52. 
14 Ibidem, s. 57. 
15 Por. J. Zimmermann, Prawo ..., s. 57-58. 
16 Podobnie M. Winceniak wśród sankcji administracyjnych wyróżnia te, które polegają na ode-
braniu lub zmniejszaniu zakresu danego uprawnienia (np. sankcja cofnięcia koncesji, pozwole-
nia bądź zezwolenia); zob. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich 
wymierzania, Warszawa 2008, s. 113. 
17 Por. J. Zimmermann, Prawo ..., s. 58. 
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Teoria sankcji prawa administracyjnego 
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działa zgodnie lub niezgodnie z imperatywami”7. 

Słusznie zauważył J. Zimmermann, iż rozumienie pojęcia sankcji prawnej 
w prawie administracyjnym jest złożone. Przede wszystkim, zwraca uwagę brak 
wyczerpującej legalnej definicji tego terminu8. To zaś skutkuje tym, iż jako 
pojęcie niedookreślone, sankcja prawna wywołuje kontrowersje, w szczególno-
ści w zakresie stopnia uciążliwości wymierzanej kary. Wyjątek stanowi defini-
cja administracyjnej kary pieniężnej, która wpisuje się w zakres sankcji admi-
nistracyjnych, i która została uregulowana w art. 189b KPA. Trudności 
w gruntownym scharakteryzowaniu materii sankcji administracyjnych przy-
sparza również wielość obszarów regulowanych prawem administracyjnym 
oraz ich zróżnicowane usytuowanie (na różnych szczeblach hierarchii źródeł 
prawa)9.  

Najczęstszą formą wymierzania sankcji administracyjnych przez organy 
administracji publicznej są opłaty, administracyjne kary pieniężne oraz sankcje 

                                                           
4 Por. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedury ich wymierzania, War-
szawa 2008, s. 17. 
5 Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 55. 
6 Por. E. Kruk, Sankcja administracyjna, Lublin 2013, s. 38-39. 
7 Por. Z. Ziembiński, Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów, Warszawa 1999, 
s. 26. 
8 Por. M. Lewicki, Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, 
nr 7-8, s. 63 i nast.; M. Stahl, Sankcje administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 87. 
9 Por. J. Zimmermann, Prawo ..., s. 56. 
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10 Por. E. Klat-Górska, L. Klat - Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak, Opłaty w prawie admini-
stracyjnym, Wrocław 2013, s. 40. 
11 Wyrok TK z 4.07.2002r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50. 
12 Por. red. M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady  w teorii i orzecznictwie, 
Warszawa 2013, s.63. 
13 Przykładowo: P. Chmielnicki, Sankcje publicznoprawne jako sposób formalizacji reguł określa-
jących wypłaty i koszty działania, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, 
R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011, s. 52. 
14 Ibidem, s. 57. 
15 Por. J. Zimmermann, Prawo ..., s. 57-58. 
16 Podobnie M. Winceniak wśród sankcji administracyjnych wyróżnia te, które polegają na ode-
braniu lub zmniejszaniu zakresu danego uprawnienia (np. sankcja cofnięcia koncesji, pozwole-
nia bądź zezwolenia); zob. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich 
wymierzania, Warszawa 2008, s. 113. 
17 Por. J. Zimmermann, Prawo ..., s. 58. 
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Innym, zaproponowanym w literaturze podziałem jest podział sankcji na: 
sankcje represyjne, sankcje egzekucyjne i sankcje nieważności. Wspomnianą 
klasyfikację E. Kruk uzupełnił o sankcje obligatoryjne i fakultatywne, sankcje 
bezwzględnie i względnie oznaczone oraz sankcje pieniężne, niepieniężne 
i o charakterze egzekucyjnym18. Nieco inną klasyfikację sankcji zaproponowali 
D.K. Nowicki i S. Peszkowski, którzy dokonali podziału sankcji administra-
cyjnych na trzy kategorie: kary administracyjne, kary administracyjne o cha-
rakterze niepieniężnym oraz sankcje egzekucji19. Dodatkowo, oprócz powyż-
szych rodzajów sankcji, Lucyna Staniszewska wyróżniła sankcje ustrojowe, 
proceduralne i materialne20. 

Funkcje sankcji administracyjnych 

Termin „funkcja” posiada wiele znaczeń21. Na potrzeby niniejszego arty-
kułu funkcja będzie utożsamiana z celem czyli skutkiem,  przez I. Bogucką na-
zwanym finis in intentione - „myślą lub wyobrażeniem stanowiącym bodziec 
do działania”, a przez H. Kelsena rozumiany jako „zamiar, który pragnie się 
pewnym działaniem urzeczywistniać”22.  

E. Kruk wymienił pięć funkcji sankcji administracyjnych, do których na-
leżą: funkcja represyjna, funkcja restytucyjna, funkcja motywacyjna, funkcja 
redystrybucyjna i funkcja gwarancyjna. Natomiast Piotr Przybysz uzupełnił 
powyższą klasyfikację o funkcję pomiaru wagi chronionego dobra i funkcję 
ochronną23. 

Funkcja represyjna jest uważana za jedną z podstawowych. Polega ona na 
tym, że wymierzona sankcja ma stanowić dolegliwość dla określonego pod-
miotu. Dolegliwość ta oznacza, że wymierzona sankcja administracyjna po-
przez swoją dotkliwość, ma uświadomić „sprawcy” wagę popełnionego 

                                                           
18 Por. E. Kruk, Sankcja ..., s. 147. 
19 Por. D.K. Nowicki, S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar 
pieniężnych, [w:] Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 
2015, s.20. 
20 Por. L. Staniszewska, Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyj-
nego materialnego i procesowego, Warszawa 2015, s. 43. 
21 Por. A. Kojder, Z. Cywiński, Socjologia prawa. Główne problemy i postacie., Warszawa 2014, 
s.102. 
22 Por. I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze 2000, s. 55. 
23 Por. P. Przybysz, Funkcje sankcji administracyjnych, [w:] Sankcje administracyjne …, s. 170 -
171. 
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czynu24, co wpisuje się w realizację sformułowanej przez L. Petrażyckiego, za-
sady równoważności (konieczność zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę)25. 

Funkcja restytucyjna, zdaniem P. Przybysza oznacza, że wymierzona 
sankcja ma spowodować powrót do stanu sprzed naruszenia prawa (do stanu 
zgodności z tym, który wynika z normy prawa). Można zatem stwierdzić, że tę 
funkcję wypełniają także inne sankcje, bowiem stanowią one odpowiedź na 
naruszające prawo działania podmiotu. Przykładowo, w prawie ochrony śro-
dowiska, zadaniem tej funkcji jest wyegzekwowanie obowiązku przywrócenia 
stanu środowiska, opisanego w treści normy i prowadzi do odpowiedzialności 
zmierzającej do restytucji26. Co więcej, jak zauważył P. Przybysz, funkcja re-
stytucyjna przyczynia się do urzeczywistniania także innej funkcji, a mianowi-
cie funkcji organizacyjnej (porządkującej). Dzieje się tak dlatego, że egzekwo-
wanie określonych postaw (zgodnych z normą prawną) poprzez zastosowanie 
sankcji administracyjnych może być utożsamiane z organizowaniem życia spo-
łecznego27. Z kolei A. Piszcz odnotowała częste zamienne wykorzystanie ter-
minu „funkcja restytucyjna” z terminem „funkcja kompensacyjna”. Jej zda-
niem, jest to niewłaściwa praktyka, bowiem funkcja kompensacyjna określa 
kategorię nieco węższą. Zadaniem funkcji kompensacyjnej jest najczęściej fi-
nansowe zadośćuczynienie za popełniony czyn naruszający prawo, nie przewi-
duje ona natomiast przywrócenia stanu sprzed naruszenia28.   

Trzecia z wymienionych wyżej funkcji oznacza, że sankcja oddziaływać 
ma na niepożądane zachowania podmiotu, do którego jest skierowana i pobu-
dzać go na przyszłość do zachowań zgodnych z prawem, jednocześnie zniechę-
cając go do dokonywania działań naruszających prawo. Funkcja motywacyjna 
przyczynia się przez to do spełniania funkcji prewencyjnej. Poza tym, autor 
zauważył, że funkcja motywacyjna ułatwia spełnianie się funkcji kulturotwór-
czej (poprzez dążenie do trwałej zmiany zachowań jej adresata) oraz  funkcji 
dynamizującej29.  
                                                           
24 Por. P. Przybysz, Funkcje..., s. 170-171. 
25 Zob. T. Ciechanowski, Zasada sprawiedliwości społecznej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Ius et Administratio” 2010, nr. 2, s.10, [online] http://iusetadministratio.eu/wp-content/Zesz 
yty_naukowe/2017/2_2017/2_2017_1_Ciechanowski.pdf [dostęp: 10.05.2019]. 
26 Por. A. Jaworowicz - Rudolf, Funkcje sankcji administracyjnych w ochronie środowiska, [w:] 
Sankcje administracyjne …, s. 221. 
27 Ibidem. 
28 Por. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie monopolowym, Białystok 2013, s. 60. 
29 Por. P. Przybysz, Funkcje..., s. 170-171. 
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18 Por. E. Kruk, Sankcja ..., s. 147. 
19 Por. D.K. Nowicki, S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar 
pieniężnych, [w:] Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 
2015, s.20. 
20 Por. L. Staniszewska, Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyj-
nego materialnego i procesowego, Warszawa 2015, s. 43. 
21 Por. A. Kojder, Z. Cywiński, Socjologia prawa. Główne problemy i postacie., Warszawa 2014, 
s.102. 
22 Por. I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze 2000, s. 55. 
23 Por. P. Przybysz, Funkcje sankcji administracyjnych, [w:] Sankcje administracyjne …, s. 170 -
171. 
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24 Por. P. Przybysz, Funkcje..., s. 170-171. 
25 Zob. T. Ciechanowski, Zasada sprawiedliwości społecznej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Ius et Administratio” 2010, nr. 2, s.10, [online] http://iusetadministratio.eu/wp-content/Zesz 
yty_naukowe/2017/2_2017/2_2017_1_Ciechanowski.pdf [dostęp: 10.05.2019]. 
26 Por. A. Jaworowicz - Rudolf, Funkcje sankcji administracyjnych w ochronie środowiska, [w:] 
Sankcje administracyjne …, s. 221. 
27 Ibidem. 
28 Por. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie monopolowym, Białystok 2013, s. 60. 
29 Por. P. Przybysz, Funkcje..., s. 170-171. 
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Celem sankcji administracyjnych jest nadto ochrona wartości, które kon-
kretyzują normy prawa administracyjnego lub pojawiają się w działalności ad-
ministracji, nieopartej na normach prawa administracyjnego. Jest to realizacja 
funkcji ochronnej sankcji administracyjnych30. Z kolei, funkcja redystrybu-
cyjna oznacza stosowanie tego rodzaju sankcji administracyjnych, które mogą 
prowadzić np. do przekazania majątku lub utraty określonych korzyści mate-
rialnych albo niematerialnych31. 

Ostatnia z wymienionych funkcji - pomiaru wagi chronionego dobra od-
nosi się do sposobu wymierzania sankcji administracyjnych. Zgodnie z nią, 
wartości mające większe znaczenie są chronione przy pomocy bardziej dolegli-
wych sankcji. Stopień dolegliwości sankcji informuje zatem o wadze dokona-
nego czynu32. 

W literaturze wymienia się również inne funkcje sankcji administracyj-
nych w odniesieniu do konkretnych przykładów. Ilustracją tego jest choćby 
funkcja stabilizująca kar dyscyplinarnych (które zostały zaliczone w poczet 
sankcji administracyjnych przez M. Zimmermanna)33. Rolą funkcji stabilizu-
jącej jest zrównoważenie stosunków prawnych między podmiotem realizują-
cym zadania publiczne a jego członkami34. 

Ekonomiczna analiza sankcji administracyjnych  

Działanie należy uznać za skuteczne, gdy prowadzi do zamierzonego 
celu35. Prawo jest natomiast skuteczne gdy jego normy wywołują konsekwen-
cje w jak największym stopniu tożsame do tych określonych przez prawodawcę 
lub inne podmioty, a więc skuteczności behawioralnej i finistycznej36. Najlep-
szym sposobem weryfikacji skuteczności sankcji administracyjnych wymierza-

                                                           
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Por. R. Giętkowski, Funkcja stabilizacyjna kar dyscyplinarnych, [w:] Sankcje administracyjne 
…, s. 193.  
34 Ibidem, s. 195. 
35 Por. T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974, s.175. 
36 Por. Z. Kmieciak, Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej 
ograniczeń, [w:] Jawność i jej ograniczenia. Skuteczność regulacji, tom III, red. Z. Kmieciak War-
szawa 2013, s. 2. 
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nych na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaś eko-
nomiczna analiza prawa i jej trzy etapy: (1) ekonomizacja badanego przypadku, 
(2) wyznaczenie modelu ekonomicznego oraz (3) wnioski37. 

W pierwszym etapie skupić się należy na aspekcie finansowym wprowa-
dzonych regulacji. W przypadku sankcji administracyjnych najlepszym sposo-
bem zweryfikowania ich wartości jest analiza statystyk organów wymierzają-
cych te dolegliwości. Przykładowo, z danych za 2014r. wynika, iż Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki wymierzył podmiotom regulowanym sankcje za 
nieprzestrzeganie przepisów Prawa energetycznego oraz innych ustaw związa-
nych z zadaniami Prezesa URE oraz w zakresie regulacji rynku paliw i energii, 
których łączna wartość wyniosła ponad 7 719 000 zł38. W 2016 roku znacznie 
wzrosła liczba prowadzonych przez oddziały terenowe URE postępowań w za-
kresie wymierzania kar pieniężnych, ponieważ wskazane postępowania zostały 
zakończone nałożeniem na przedsiębiorstwa energetyczne lub na przedsiębior-
ców 480 kar, co stanowi ponad trzykrotnie więcej wydanych decyzji niż w roku 
poprzednim, a ich wartość była wyższa o 43% w odniesieniu do 2015r.39 Jeśli 
chodzi o dane za 2017 rok, postępowania te zostały zakończone nałożeniem na 
przedsiębiorstwa energetyczne i przedsiębiorców 1 034 kar, a ich wartość była 
wyższa o 40% w odniesieniu do 2016 r.40 

Natomiast z danych Prezesa UOKiK za 2014 rok wynika, że wydał on 
w tym roku ogółem 1067 decyzji, gdzie łączna kwota nałożonych przez 
UOKiK kar opiewała na kwotę 86 mln złotych. W 2016 roku suma kar pie-
niężnych nałożonych na przedsiębiorców wyniosła wówczas 106,8 mln zło-
tych41. Natomiast w 2017 roku, suma kar pieniężnych nałożonych na przed-
siębiorców wzrosła do 223 mln złotych42.  

                                                           
37 Ibidem, s. 147. 
38 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014r., kwiecień 2014, 
s. 185. 
39 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016r., kwiecień 2016, 
s. 279. 
40 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017r., kwiecień 2017, 
s. 314. 
41 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r., 
Warszawa 2017, s. 4. 
42 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017r., 
Warszawa 2018, s. 4. 
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Etap drugi wymaga wyznaczenia modelu ekonomicznego (swoistego dzia-
łania) ułatwiającego ocenę podjętych (lub możliwych do podjęcia) czynności 
przez „sprawców”. Kontynuując aspekt sankcji administracyjnych wymierza-
nych przez Prezesa URE i Prezesa UOKiK, w pierwszej kolejności należy wy-
znaczyć zmienne: S - szkoda wyrządzona przez niezgodne z prawem (i udzie-
loną koncesją) działanie, D - potencjalne czynności „sprawcy” mogące przy-
czynić się do zmniejszenia szkody, P - prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkody gdy „sprawca” nie podejmie żadnych czynności jej zapobiegających oraz 
Cz - czynności zapobiegawcze. Wydaje się racjonalnym wykluczenie na wstępie 
modelu zakładającego przewyższenie kosztów Cz nad S, bowiem wskazuje on 
na nieopłacalność podejmowania czynności zapobiegawczych (np. nieopłacal-
ność zamontowania zabezpieczeń przed wyciekiem paliwa do środowiska, 
a faktyczna szkoda spowodowana tymże wyciekiem). Przyjmując jednak naj-
prostszy z możliwych modeli ekonomicznych, gdzie koszty Cz będą mniejsze 
od P x S, okazuje się, że zawsze gdy koszty czynności zapobiegawczych będą 
mniejsze od szkody, wówczas efektywniejszym będzie jej zapobieganie43. Co 
więcej, działalność kontrolowana przez Prezesów URE i UOKiK należy do 
działalności regulowanych koncesją. Oznacza to, że jedynie podmioty wyspe-
cjalizowane i spełniające restrykcyjne wymogi otrzymania koncesji, mogą je 
wykonywać. W związku z tym, iż są to podmioty „profesjonalne”, ciąży na nich 
obowiązek dochowania należytej staranności oraz szczególna odpowiedzial-
ność44. 

Przechodząc do wniosków, wykorzystana tu metoda ekonomicznej ana-
lizy prawa pozwoliła ukazać w sposób namacalny doniosłość stosowania sankcji 
administracyjnych. Mimo skuteczności organów w ich nakładaniu (pokazuje 
to ilość i wielkość nakładanych kar), wciąż nie zostały osiągnięte ich podsta-
wowe funkcje: funkcja motywacyjna i prewencyjna. To czego nie uwzględnia 
metoda ekonomicznej analizy prawa (co jest trudne do przełożenia na kon-
kretne wartości) to ciągła konieczność pogłębiania świadomości prawa, której 
towarzyszy tworzenie zrozumiałych aktów normatywnych, a którą już w latach 
70. XX w. zauważyła M. Borucka-Arctowa. Jej zdaniem, świadomość prawna 

                                                           
43 Opracowano na podstawie: T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974, 
s. 144. 
44 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r., Sygn. akt VI ACa 
1951/15. 
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polega na faktycznym opanowaniu (znajomości) prawa przez obywatela, umie-
jętności zinterpretowania i dokonania własnymi siłami oceny istniejących 
norm i instytucji prawno-politycznych, a nawet zaproponowania nowelizacji 
przepisów. Kluczową rolę jej zdaniem pełni wspomniana znajomość prawa, 
bowiem jest ona warunkiem koniecznym skutecznego wpływania norm praw-
nych na postępowanie obywateli45. Wcześniej zaś rolę świadomości prawa do-
strzegł L. Petrażycki stwierdzając, że zaawansowana świadomość prawna umac-
nia poczucie godności człowieka oraz uczy poszanowania praw innych ludzi. 
Świadomość prawna, zdaniem tego autora, wzmacnia przekonanie, że wobec  
prawa wszyscy są równi46.  

Jednak sama świadomość prawa może być niewystarczająca. Badając śro-
dowisko robotnicze M. Borucka - Arctowa zauważyła, że sama świadomość 
prawa nie wystarczy do tego, aby doprowadzić do pełnego przestrzegania 
prawa. Jej zdaniem, warunkiem dopełniającym świadomość prawa jest „funk-
cja utajona” sądów robotniczych czyli, przenosząc to na grunt współczesny, 
istnienie organu kontroli społecznej, złożonego z członków tego właśnie spo-
łeczeństwa, którego opinie w dużym stopniu oddziałują na wybory, tudzież 
poglądy społeczne47.   

Zakończenie 

W artykule starałam się zarysować najważniejsze aspekty związane z teorią 
sankcji w prawie administracyjnym oraz omówić funkcje sankcji administra-
cyjnych. Pozostało jeszcze odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie 
o wpływ niedawnej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego na 
efektywność ich wymierzania. Jak pokazują wykorzystane w artykule statystyki, 
organy wykazują się skutecznością w „ściganiu” podmiotów naruszających 
prawo. Nie napawa optymizmem fakt, iż ilość tych naruszeń nie ulega zmniej-
szeniu, bowiem wyraźna jest tendencja wzrostowa zarówno w ilości wymierza-
nia kar jak i ich wartości. Nadto, niedawna nowelizacja kodeksu postępowania 

                                                           
45 Por. red. A. Samonek, Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2013, 
s. 131-132.  
46 Por. L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 1, oprac. J. Lande, 
Warszawa 1959, s. 209. 
47 Por. M. Borucka - Arctowa, Czynniki kształtujące świadomość prawną robotników-  wnioski 
końcowe, [w:] Świadomość prawna robotników, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych 
1974, s. 159. 
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administracyjnego również budzi wątpliwości, bowiem wprowadzona do KPA 
regulacja sankcji administracyjnych ma charakter materialnoprawny, nie zaś 
procesowy. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, iż może to przysparzać  trudności 
w ocenie, czy naruszenie przez organ administracji publicznej przepisów KPA 
dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, stanowi naruszenie prawa 
materialnego czy może przepisu procesowego (co ma znaczenie przy formuło-
waniu podstaw skargi kasacyjnej)48. Ponadto, warto zaznaczyć, że kwestia sank-
cji administracyjnych, nie sprowadza się jedynie do sankcji o charakterze pie-
niężnym (administracyjne kary pieniężne), ale może przybrać również inne 
formy49. 

Niezależnie od wskazanych tu wątpliwości, zauważyć należy, że od nowe-
lizacji minęło zaledwie 2 lata. To stanowczo za krótko by jednoznacznie ocenić 
zasadność dokonanej zmiany. 
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Przedawnienie 
administracyjnych kar pieniężnych 
na podstawie kodeksu postępowania 

administracyjnego 
a przepisy szczegółowe 

– potrzeba ujednolicenia? 
 
 
 
Wstęp  

Instytucja przedawnienia pełni istotną rolę w wielu gałęziach prawa, 
w szczególności w prawie cywilnym oraz prawie karnym1. Z tym ostatnim ko-
jarzona jest najczęściej, jako rozwiązanie polegające na bezwzględnym uchyle-
niu karalności czynów przestępnych po upływie ustawowo określonego czasu2. 
Jednak wraz z rozwojem systemu prawnego, instytucja przedawnienia była 
wprowadzana w coraz większej ilości materii, w tym do wielu ustaw zalicza-
nych do prawa administracyjnego materialnego. W odróżnieniu od rozwiązań 
zawartych w Kodeksie Karnym oraz Kodeksie Cywilnym, do niedawna w pra-
wie administracyjnym nie istniały ogólne przepisy dotyczące przedawnienia 
odpowiedzialności administracyjnej związanej z karami pieniężnych3. W obli-
czu ich braku, ukształtowały się trojakiego rodzaju rozwiązania, z których ko-
rzystał ustawodawca. Po pierwsze, powszechnie wprowadzano odwołania do 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (dalej: „Ordynacja 
Podatkowa”)4. Po drugie, w ustawach z zakresu prawa materialnego zawierano 

                                                           
1 W. Piątek, Przedawnienie w prawie administracyjnym, Poznań 2018, s. 39-56.  
2 A. Zoll, K. Buchała, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 478.  
3 P. Wojciechowski, Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, War-
szawa 2016, s. 431.  
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz.U .z 2018 r. poz. 800.). 
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szczególne podstawy prawne dotyczące możliwości przedawnienia określonych 
kar pieniężnych5. Po trzecie, ustawodawca decydował się na pominięcie mil-
czeniem kwestii przedawnienia6. W takich sytuacjach powstawały wątpliwości 
dotyczące możliwości zastosowania  podstaw dla przedawnienia kar pienięż-
nych zawartych w innych regulacjach na podstawie analogii. Doprowadziły 
one nawet do sporu w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (da-
lej: „NSA”)7. Strzępkowa i zróżnicowana regulacja przedawnienia administra-
cyjnych kar pieniężnych doprowadziła do sytuacji niepewności prawnej przed-
siębiorców.  

Powyższy problem został dostrzeżony przez ustawodawcę. W 2017 r. na 
podstawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”)8 wprowadzono dział IVA 
traktujący o administracyjnych karach pieniężnych. Znajdują się w nim prze-
pisy o charakterze generalnym dotyczące kwestii przedawnienia tego rodzaju 
sankcji. Zawarcie przedmiotowych postanowień w ustawie z dnia 16 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: „KPA”)9azdaje się 
spełniać postulaty podnoszone w doktrynie10. Inicjatywę należy uznać za ko-
rzystną dla systemu prawnego, zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność gospodarczą. Jednak, aby spełniała ona oczekiwane re-
zultaty, niezbędne wydaje się zapewnienie powszechnego stosowania przed-
miotowych przepisów. Z uwagi na praktykę wprowadzania zróżnicowanych 
rozwiązań w poszczególnych aktach, obecnie sytuacja prawna jednostek każ-
dorazowo zależy od ustawy z zakresu administracyjnego prawa materialnego, 

                                                           
5 Na przykład art. 89 ust. 5 Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1614.). 
6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 512.). 
7 Zobacz: Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt II GSK 2593/14.  
8 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2017 r. poz. 935.). 
9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2096.). 
10 M. Wincenciak, Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wyko-
nania, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 1189-
1190.  
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której podlega. Zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów związane z ogra-
niczonym zastosowaniem wskazanych przepisów KPA stanowi praktykę, która, 
w opinii autora niniejszego artykułu, powinna ulec zmianie.  

Uwagi ogólne dotyczące przedawnienia administracyjnych 
kar pieniężnych 

Zgodnie z wypracowaną w doktrynie ogólną definicją, przedawnienie to 
instytucja prawna, która z upływem wyznaczonego przez prawodawcę okresu 
czasu oraz biernością uprawnionego do podjęcia określonego działania pod-
miotu łączy skutek w postaci utraty określonego prawa11. W pierwszej kolej-
ności wskazać należy, że immanentną cechą przedawnienia jest upływ czasu. 
Z nim połączono skutki w postaci utraty przysługującego uprawnienia. Wy-
znaczony okres powinien być odpowiedni, aby zagwarantować realną możli-
wość skorzystania z niego. Po drugie, warto zwrócić uwagę, że omawiana in-
stytucja związana jest z biernością po stronie uprawnionej strony. W przy-
padku administracyjnych kar pieniężnych uprawnionym podmiotem jest dany 
organ administracji. Wyłącznie brak odpowiedniego wywiązania się z obo-
wiązku sprawnego działania ze strony organu w wyznaczonym czasie może do-
prowadzić do postawiania po stronie jednostki uprawnienia do powoływania 
się na przedawnienie.  
 W kontekście przytoczonej definicji warto podkreślić, że przedawnienie 
pełni szereg funkcji w prawie administracyjnym. Za W. Piątkiem można wska-
zać cztery podstawowe role przedawnienia: stabilizacyjną, porządkującą, mo-
tywacją i ochronną12. Funkcja stabilizacyjna związana jest ze zmniejszaniem 
poczucia niepewności prawnej związanej z możliwym nałożeniem przez organy 
dotkliwych kar pieniężnych. W przypadku braku przedawnienia podmioty 
mają trudności z planowaniem działań i przewidywaniem skutków działalno-
ści13.  Istnienie instytucji wyłączającej karalność wraz z upływem wyznaczo-
nego okresu, wzmacnia porządek prawny oraz poczucie bezpieczeństwa wśród 

                                                           
11 W. Piątek, Przedawnienie w prawie administracyjnym, s. 152.  
12 Ibidem, s. 164-172. 
13 L. Staniszewska, Administracyjne kary pieniężne : studium z zakresu prawa administracyjnego 
materialnego i procesowego, Poznań 2017, s. 259.  
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szczególne podstawy prawne dotyczące możliwości przedawnienia określonych 
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5 Na przykład art. 89 ust. 5 Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1614.). 
6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 512.). 
7 Zobacz: Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt II GSK 2593/14.  
8 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2017 r. poz. 935.). 
9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2096.). 
10 M. Wincenciak, Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wyko-
nania, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 1189-
1190.  
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11 W. Piątek, Przedawnienie w prawie administracyjnym, s. 152.  
12 Ibidem, s. 164-172. 
13 L. Staniszewska, Administracyjne kary pieniężne : studium z zakresu prawa administracyjnego 
materialnego i procesowego, Poznań 2017, s. 259.  
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jednostek14. Podobne cele spełnia funkcja porządkująca. Istnienie jasnych za-
sad dotyczących zarówno nakładania, jak i egzekwowania kar pieniężnych 
wprowadza porządek do stosunków prawnych i społecznych. W efekcie, jed-
nostka postrzega swoją sytuację prawną jako przewidywalną i uporządkowaną. 
Funkcja motywacyjna kładzie z kolei nacisk na sytuację uprawnionych pod-
miotów oraz sprawność ich działania15. Świadome skutków przedawnienia ni-
weczących przysługujące im uprawnienie, organy odczuwają motywację do 
sprawnego działania16. Ostatnia z wymienionych, funkcja ochronna pełni 
ważną rolę z perspektywy osób fizycznych oraz prawnych. W przypadku prze-
dawnienia nałożenia kary lub jej egzekucji, jednostka otrzymuje gwarancje, 
że nie zostanie już ukarana. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza z perspektywy 
przedsiębiorców, którzy nie powinni pozostawać w ciągłej sytuacji zagrożenia 
w postaci nałożenia kary związanej za stosowanie praktyk, które mogły mieć 
miejsce wiele lat wcześniej.  
 Występują trzy rodzaje przedawnienia administracyjnych kar pienięż-
nych17. Po pierwsze, wyróżnia się przedawnienie wszczynania postępowania. 
W tym wypadku ustawodawca określa okres od ustania danego zdarzeniu lub 
praktyki, po upływie którego organ nie może rozpocząć postępowania admi-
nistracyjnego. Ten rodzaj przedawnienia został wprowadzony m.in. w art. 93 
ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: 
„ustawy UOKiK”)18. Po drugie, istnieje przedawnienie nałożenia kary. Po 
upływie określonego okresu czasu, nawet jeśli organ rozpoczął postępowanie, 
nie może nałożyć kary administracyjnej za dane praktyki lub niewypełnienie 
obowiązków. Za przykład takiego przedawnienia może posłużyć art. 28 ust. 
1 z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego19, który 
stanowi, że „kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu 

                                                           
14 M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, 
s. 555.  
15 Więcej: M. Wincenciak, Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019, 
s. 203-208. 
16 Ibidem.  
17 A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2018. 
18 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2018 r. poz. 
798.). 
19 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 242.). 
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upłynęło 5 lat”. Po trzecie, występuje przedawnienie egzekucji. Odnosi się ono 
do sytuacji, w której organ wymierzył karę administracyjną, lecz zwleka z jej 
ściągnięciem. Przykładem jest art. 28 ust. 2 powyższej ustawy, zgodnie z któ-
rym „wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia 
wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary”.  

Warto wskazać, że na temat przedawnienia w prawie administracyj-
nym wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK). Stoi 
on na stanowisku, zgodnie z którym przedawnienie nie jest podmiotowym pra-
wem konstytucyjnym. Jednostka nie posiada konstytucyjnego prawa do prze-
dawnienia, ani nawet ekspektatywy takiego prawa20. W opinii TK ustawo-
dawcy przysługuje znaczny zakres swobody w kształtowaniu instytucji prze-
dawnienia. Jest ona rozumiana szeroko, prowadząc do wniosku, że ustawo-
dawca mógłby w ogóle nie wprowadzać przedawnienia pewnych kategorii czy-
nów zabronionych, włączając w to również zbrodnie21. W rezultacie, jednostki, 
co do zasady, nie mogą powoływać się na ekspektatywę przedawnienia oraz 
doktrynę praw nabytych.  

TK uznaje jednak, że ustanowienie przedawnienia wywodzi się z za-
sady demokratycznego państwa prawa a także pełni funkcję stabilizacyjną sy-
tuacji prawnej jednostki22. W efekcie, jeśli ustawodawca podejmie decyzję 
o wprowadzeniu instytucji przedawnienia, musi ona spełniać szereg wymagań 
wynikających z art. 2 Konstytucji23. Przedawnienie powinno zostać ukształto-
wane w taki sposób, aby w rozsądnym terminie doprowadziło do wygaśnięcia 
zobowiązania, gdy doszło już do skonkretyzowania obowiązku lub wygaśnięcia 
prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie24. Jak zaznaczył TK „zbyt 

                                                           
20 W wyroku z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03, OTK ZU 5A/2004, poz. 46, TK 
stwierdził następująco: W Konstytucji brak jest wprost wyrażonej zasady stanowiącej, że karal-
ność przestępstw i wykonanie kary ulegają przedawnieniu. Zasady tej nie można również wy-
prowadzić z klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), ani też z art. 42 
ust. 1 Konstytucji. Warto jednak mieć na uwadze, iż kwestia przedawnienia poruszana jest 
w art. 43 i art. 44 Konstytucji, jednak w zupełnie odmiennym (niż w aspekcie konstytucyjnego 
prawa podmiotowego jednostki) kontekście. Należy podkreślić, że treść art. 43 i 44 Konstytucji, 
choć dotyczy przedawnienia, nie pozwala przyjąć, że istnieje konstytucyjne „prawo do przedaw-
nienia”, czy choćby ekspektatywa takiego prawa. 
21 Wyrok z dnia 2 września 2008 r. sygn. akt K 35/06, OTK ZU 7A/2008, poz. 120.  
22 Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09, OTK ZU 6A/2013, poz. 80.  
23 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r., nr.78, poz. 
483.). 
24 Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 41/10, OTK ZU 6A/2012, poz. 65. 
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14 M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, 
s. 555.  
15 Więcej: M. Wincenciak, Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019, 
s. 203-208. 
16 Ibidem.  
17 A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2018. 
18 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2018 r. poz. 
798.). 
19 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 242.). 
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20 W wyroku z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03, OTK ZU 5A/2004, poz. 46, TK 
stwierdził następująco: W Konstytucji brak jest wprost wyrażonej zasady stanowiącej, że karal-
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ust. 1 Konstytucji. Warto jednak mieć na uwadze, iż kwestia przedawnienia poruszana jest 
w art. 43 i art. 44 Konstytucji, jednak w zupełnie odmiennym (niż w aspekcie konstytucyjnego 
prawa podmiotowego jednostki) kontekście. Należy podkreślić, że treść art. 43 i 44 Konstytucji, 
choć dotyczy przedawnienia, nie pozwala przyjąć, że istnieje konstytucyjne „prawo do przedaw-
nienia”, czy choćby ekspektatywa takiego prawa. 
21 Wyrok z dnia 2 września 2008 r. sygn. akt K 35/06, OTK ZU 7A/2008, poz. 120.  
22 Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09, OTK ZU 6A/2013, poz. 80.  
23 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r., nr.78, poz. 
483.). 
24 Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 41/10, OTK ZU 6A/2012, poz. 65. 
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odległy termin przedawnienia sprawiłby, że instytucja przedawnienia stałaby 
się nierealna”25. TK stwierdził również, że „skoro ustawodawca wprowadził 
daną instytucję, taką jak przedawnienie, to ma obowiązek zapewnienia obywa-
telowi możliwości realnego korzystania z niej w granicach ustawowo określo-
nych”26. Zabronione jest zatem kreowanie instytucji przedawnienia w sposób 
w praktyce uniemożliwiający jej wykorzystanie. Warto również zaznaczyć, że 
TK uznał wzorzec z art. 32 ust. 1 Konstytucji za prawidłowy do zbadania zgod-
ności z Konstytucją postanowień Ordynacji Podatkowej27. Badając zawarte 
w przeszłości wyłączenia zastosowania przedawniania dla zobowiązań podatko-
wych zabezpieczonych hipoteką, TK orzekł, że takie rozwiązanie narusza 
w sposób kwalifikowany i niebudzący wątpliwości zasadę równości ochrony 
praw majątkowych, pomimo faktu, że brak przedawnienia zobowiązań podat-
kowych korzystnie przyczynia się do egzekwowania obowiązku płacenia podat-
ków. Odpowiednie ukształtowanie instytucji przedawnienia musi zatem czynić 
zadość również konstytucyjnej zasadzie równości.  

Nowelizacja 
– wprowadzenie ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia 

Wprowadzony Nowelizacją dział IV KPA traktuje ogólnie o administra-
cyjnych karach pieniężnych. Należy przez nie rozumieć określoną w ustawie 
sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji pu-
blicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na 
niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu. Jak stanowi art. 189a ust. 
1 KPA, do tak rozumianych kar stosuje się przepisy omawianego działu. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że zawarto wyłączenia z jego zastosowania. Działu IV 
KPA nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy w odrębnych przepisach uregulo-
wano terminy przedawnienia nakładania lub egzekucji administracyjnej kary 
pieniężnej. Co istotne, przepisy KPA nie mają w takich sytuacjach zastosowa-
nia jedynie w takim zakresie, w jakim zostały uregulowane w innych aktach28. 

                                                           
25 Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10, OTK ZU 5A/2011, poz. 43.  
26 Wyrok z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11, OTK ZU 7A/2012, poz. 81. 
27 Wyrok z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12, Dz.U. z 2013 r. poz. 1313.  
28 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2019. 
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Mogą zatem występować sytuacje, w których jeden rodzaj przedawnienia bę-
dzie miał zastosowanie na podstawie aktu administracyjnego prawa material-
nego, zaś powoływanie się na inne rodzaje przedawnienia będzie możliwe na 
podstawie KPA.  

Najistotniejszą, z punktu widzenia omawianego zagadnienia, treść za-
wiera art. 189g KPA. Zgodnie z ustępem pierwszym tego artykułu, „admini-
stracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od 
dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa”. Jak wska-
zano w doktrynie przepis posiada charakter materialnoprawny, a zatem powi-
nien być rozumiany jako przedawnienie karalności29. Natomiast ustęp trzeci 
stanowi, że „administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli upły-
nęło pięć lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana”. Komentując 
powyższe przepisy należy wskazać, że zgodnie z nimi w KPA wprowadzano dwa 
rodzaje przedawnienia – przedawnienie nakładania kar administracyjnych oraz 
ich egzekucji30. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi pięć lat. 
Zdaje się on być rozsądnym, dostosowanym do terminów zawartych w innych 
ustawach i czyniącym zadość wymogom wynikającym z orzecznictwa TK. 
Można zauważyć również, że art. 189g ust.1 KPA wprowadza początek biegu 
przedawnienia o dwojakim charakterze. Poprzez wprowadzenie alternatywy, 
podmioty mogą liczyć termin przedawnienia nałożenia kary pieniężnej albo 
od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia31. Jest to o tyle 
interesujące, że ustawodawca często w innych ustawach konkretnie ustanawia 
moment początku biegu przedawnienia32.  

Art. 189g ust. 2 KPA wprowadza szczegółowe oraz istotne wyłączenie. 
Zgodnie z nim przepisów KPA dotyczących przedawnienia nakładania admi-
nistracyjnej kary pieniężnej „nie stosuje się do spraw, w przypadku których 
przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie można wszcząć 
postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwier-
dzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona admini-

                                                           
29 A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego…  
30 Ibidem.  
31 P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Warszawa 
2019. 
32 Zobacz art. 93 ustawy UOKiK.  
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25 Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10, OTK ZU 5A/2011, poz. 43.  
26 Wyrok z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11, OTK ZU 7A/2012, poz. 81. 
27 Wyrok z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12, Dz.U. z 2013 r. poz. 1313.  
28 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2019. 

Przedawnienie administracyjnych kar pieniężnych … 

177 

Mogą zatem występować sytuacje, w których jeden rodzaj przedawnienia bę-
dzie miał zastosowanie na podstawie aktu administracyjnego prawa material-
nego, zaś powoływanie się na inne rodzaje przedawnienia będzie możliwe na 
podstawie KPA.  

Najistotniejszą, z punktu widzenia omawianego zagadnienia, treść za-
wiera art. 189g KPA. Zgodnie z ustępem pierwszym tego artykułu, „admini-
stracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od 
dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa”. Jak wska-
zano w doktrynie przepis posiada charakter materialnoprawny, a zatem powi-
nien być rozumiany jako przedawnienie karalności29. Natomiast ustęp trzeci 
stanowi, że „administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli upły-
nęło pięć lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana”. Komentując 
powyższe przepisy należy wskazać, że zgodnie z nimi w KPA wprowadzano dwa 
rodzaje przedawnienia – przedawnienie nakładania kar administracyjnych oraz 
ich egzekucji30. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi pięć lat. 
Zdaje się on być rozsądnym, dostosowanym do terminów zawartych w innych 
ustawach i czyniącym zadość wymogom wynikającym z orzecznictwa TK. 
Można zauważyć również, że art. 189g ust.1 KPA wprowadza początek biegu 
przedawnienia o dwojakim charakterze. Poprzez wprowadzenie alternatywy, 
podmioty mogą liczyć termin przedawnienia nałożenia kary pieniężnej albo 
od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia31. Jest to o tyle 
interesujące, że ustawodawca często w innych ustawach konkretnie ustanawia 
moment początku biegu przedawnienia32.  

Art. 189g ust. 2 KPA wprowadza szczegółowe oraz istotne wyłączenie. 
Zgodnie z nim przepisów KPA dotyczących przedawnienia nakładania admi-
nistracyjnej kary pieniężnej „nie stosuje się do spraw, w przypadku których 
przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie można wszcząć 
postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwier-
dzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona admini-

                                                           
29 A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego…  
30 Ibidem.  
31 P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Warszawa 
2019. 
32 Zobacz art. 93 ustawy UOKiK.  
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stracyjna kara pieniężna”. Odnosi się on zatem do innego rodzaju przedawnie-
nia – przedawnienia wszczęcia postępowania33. Nie został on uregulowany 
w KPA. Jednak, gdy ustawodawca, w innym akcie prawnym, wprowadził prze-
dawnienie wszczęcia postępowania, niemożliwym jest zastosowanie przedaw-
nienia nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie KPA. 
Zdaje się, że w ten sposób ustawodawca doprowadził do sytuacji, w której 
w stosunku do niektórych ustaw wykluczona zostanie możliwość powoływania 
się na oba rodzaje przedawnienia. Za przykład podać można art. 93 ustawy 
UOKiK, który wprowadza przedawnienie wszczęcia postępowania w terminie 
5 lat od zaprzestania stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Przed-
miotowa ustawa nie przewiduje zaś przedawnienia możliwości nałożenia kary, 
już po wszczęciu postępowania. Możliwość skorzystania z obu typów przedaw-
nienia zależy od postanowień zawartych w ustawach szczegółowych. Można 
zwrócić również uwagę, że czasami ustawodawca łączy przedawnienie wszczę-
cia postępowania z przedawnieniem możliwości nałożenia kary. Z tego rodzaju 
sytuacją mamy do czynienia w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym34. Zgodnie z art. 92c tej ustawy, nie wszczyna się postępowania 
w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy 
lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej 
sprawie umarza się, jeżeli od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 
2 lat. Znowelizowane przepisy KPA wydaje się nie uwzględnia wprost tego ro-
dzaju rozwiązań ustawowych.  

Wskazać należy, że z uwagi na temat niniejszego artykułu, nie zostaną 
w nim omówione art. 189h oraz 189j, które również traktują o przedawnieniu 
administracyjnych kar pieniężnych, w tym o przerwanie i zawieszenie ich biegu 
przedawnień.  

Odwołania do Ordynacji Podatkowej – rozwiązanie tymczasowe czy stałe?  

W ustawach stanowiących administracyjne prawo o charakterze material-
nym występują wielokrotnie odwołania do Ordynacji Podatkowej35. Ustawo-

                                                           
33 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego … . 
34 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2019 r. poz. 58.). 
35 Zobacz na przykład art. 108 ust. 1 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201); art. 59g ust. 5 Ustawy 
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dawca często odsyła wprost do całego działu III Ordynacji. Czasami zaś wpro-
wadzano odesłanie, które odnosi się do odpowiedniego stosowania całej Ordy-
nacji Podatkowej. Taki zabieg legislacyjny zastosowano w art. 91 ustawy 
o grach hazardowych, zgodnie z którym „do kar pieniężnych stosuje się odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa".  

Warto przedstawić zawartość działu III Ordynacji Podatkowej, do któ-
rego tak często odnosi się ustawodawca. Wprowadzono w nim przepisy doty-
czące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie podatkowe 
może powstać w oparciu o dwie podstawy - doręczenia decyzji ustalającej jego 
wysokość albo z mocy prawa36. Wyłącznie do pierwszego rodzaju zobowiązań 
odnosi się art. 68 Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z nim zobowiązanie podat-
kowe nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca jego wysokość zostanie doręczona 
po upływie trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym takie zobo-
wiązanie powstało. Ten przepis można przyrównać do przedawnienia nakłada-
nia kary pieniężnej. Warto jednocześnie zauważyć, że trzyletni okres przedaw-
nienia jest korzystny z perspektywy podmiotów zobowiązanych37. Natomiast 
zgodnie z art. 70 Ordynacji Podatkowej „zobowiązanie podatkowe przedawnia 
się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 
termin płatności podatku”. Ta podstawa prawna ma zastosowanie bez względu 
na sposób powstania zobowiązania38. A zatem, stosuje się je niezależnie czy 
zobowiązanie podatkowe powstało z mocy pracy czy w drodze decyzji ustala-
jącej. Warto zauważyć, że gdy ustawy szczegółowe wprowadzają postanowienia 
o „odpowiednim” stosowaniu Ordynacji Podatkowej, powinno się stosować 
zarówno art. 68, jak i art. 70 jako podstawy do przedawnienia nałożenia kary 
oraz jej egzekucji39. Poniżej przedstawiono sytuacje związane z odwołaniem do 
omawianej ustawy, które w świetle Nowelizacji wydają się budzić wątpliwości.  

                                                           
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202); Art. 104 ust. 3 Ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541.). 
36 L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017. 
37 J. Róg, Ewolucja zasad nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naru-
szenie przepisów prawa rynku kapitałowego a praktyka działania organu nadzoru, [w:] Prawo ad-
ministracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.  
38 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r. II GSK 3767/17.  
39 Więcej: P. Wojciechowski, Przedawnienie karalności i wykonalności administracyjnych kar pie-
niężnych, „Studia Iuridica” 2015, tom. 61, s. 363-385. 
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33 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego … . 
34 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2019 r. poz. 58.). 
35 Zobacz na przykład art. 108 ust. 1 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu upraw-
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202); Art. 104 ust. 3 Ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541.). 
36 L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017. 
37 J. Róg, Ewolucja zasad nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naru-
szenie przepisów prawa rynku kapitałowego a praktyka działania organu nadzoru, [w:] Prawo ad-
ministracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.  
38 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r. II GSK 3767/17.  
39 Więcej: P. Wojciechowski, Przedawnienie karalności i wykonalności administracyjnych kar pie-
niężnych, „Studia Iuridica” 2015, tom. 61, s. 363-385. 
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Po pierwsze, istnieją problemy związane z rozumieniem „odpowiedniego” 
stosowania Ordynacji Podatkowej, chociażby na podstawie powołanego prze-
pisu ustawy o grach hazardowych. W jednym z orzeczeń NSA stwierdził, że 
w przypadku kary wymierzanej na podstawie tej ustawy (dokładnie art. 89) nie 
można zastosować przedawnienia zawartego w art. 68 Ordynacji Podatkowej40. 
Tym samym odmówiono jednostkom zastosowania, poprzez analogię, insty-
tucji przedawnienia nakładania kar. Jednocześnie, na co zwrócił uwagę NSA, 
sytuację prawną podmiotów zmieniła Nowelizacja. Obecnie, mogą one powo-
ływać się na rozwiązania zawarte w art. 189g KPA. Jednakże orzecznictwo NSA 
w kwestii możliwości stosowania instytucji przedawnienia na podstawie Ordy-
nacji Podatkowej do różnych kar pieniężnych nakładanych na podstawie oma-
wianej ustawy jest niejednolite. Należy zastanowić się nad zasadnością istnienia 
przepisów odwołujących do odpowiedniego stosowania Ordynacji Podatko-
wej. W sytuacji zawarcia odpowiednich postanowień w KPA, które traktują 
wprost o administracyjnych kar pieniężnych, zasadnym wydaje się ujednolice-
nie sytuacji prawnej podmiotów. Wydaje się, że usunięcie odesłań do „odpo-
wiedniego” stosowania Ordynacji Podatkowej, umożliwiłoby bardziej po-
wszechne stosowanie przepisów wprowadzonych Nowelizacją. Takie rozwiąza-
nie mogłoby zwiększyć pewność prawną jednostek.  

Po drugie, podobne wątpliwości istnieją w odniesieniu do przepisów od-
syłających wprost do działu III Ordynacji Podatkowej. Można wnioskować, 
że w takim przypadku zaistnieje sytuacja, o której mowa w art. 189a KPA, 
a zatem wyłączenie zastosowania KPA. Jednakże takie rozwiązanie legislacyjne 
nie wydaje się satysfakcjonujące. Przepisy Ordynacji Podatkowej odnoszą się 
do zobowiązań podatkowych. Ich stosowanie do administracyjnych kar pie-
niężnych nastręczało wielu wątpliwości. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny „pomimo utrwalonego w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowi-
ska o niepodatkowym charakterze należności budżetu państwa, jaką jest kara 
pieniężna nakładana na jednostkę przez organ w trybie postępowania admini-
stracyjnego w orzecznictwie nie ustaliła się jednolita praktyka przedawnienia 
administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 68 § 1 Ordynacji podatko-
wej”41. Wątpliwości występujące w orzecznictwie powinno rozwiązać usunięcie 

                                                           
40 Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2017 r., sygn.. akt. II GSK 2433/17.  
41 Wyrok WSA z dnia 20 grudnia 2017 r. VI SA/Wa 1295/17.  
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przepisów odwołujących do Ordynacji Podatkowej. Takie rozwiązanie pomo-
głoby uniknąć potencjalnych sporów dotyczących wzajemnej relacji pomiędzy 
odwołaniem do działu III Ordynacji Podatkowej, a ogólnymi przepisami za-
wartymi w KPA. Warto, aby w tym zakresie sytuacja prawna jednostek była 
klarowna. Za pożądaną należy uznać sytuację, w której przepisy KPA odwołu-
jące się wprost do administracyjnych kar mają uniwersalne zastosowanie do 
wszelkich tego rodzaju sankcji nakładanych przez organ.  

Po trzecie, wiele problemów związanych było z sytuacjami, gdy brakowało 
jakichkolwiek przepisów dotyczących przedawnienia kary pieniężnej, w tym 
odwołania do Ordynacji Podatkowej. Taki stan prawny miał miejsce m.in. 
w odniesieniu do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. W orzecznictwie występuje spór dotyczący możliwości odpo-
wiedniego zastosowania art. 68 Ordynacji Podatkowej do kar nakładanych na 
podstawie tej ustawy42. NSA raz twierdzi, że art. 68 Ordynacji Podatkowej 
może stanowić podstawę do przedawnienia administracyjnej kary pieniężnej 
nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego43, innym razem neguje możli-
wość powoływania się na ten przepis44. W obliczu wprowadzenia do KPA prze-
pisów wprost odwołujących się do przedawnienia administracyjnych kar pie-
niężnych, sytuacja braku przepisów szczegółowych zawartych w ustawach po-
winna być klarowna. Wydaje się wręcz, że właśnie dla rozwiązania takich sytu-
acji zostały wprowadzone odpowiednie przepisy działu IVA KPA45. Jednakże 
w doktrynie można znaleźć głosy46 wskazujące, że jeśli przyjąć, zgodnie z wy-
branymi wyrokami sądowymi, że do przedmiotowej ustawy zastosowanie ma 
art. 68 Ordynacji Podatkowej, wówczas stanowiłby on lex specialis wyłączający 
zastosowanie KPA. Takie rozwiązanie byłoby korzystane z punktu widzenia 
jednostek, ponieważ przepis dotyczący zobowiązań podatkowych zawiera krót-
szy termin przedawnienia. Wydaje się jednak, że przyjęcie takiego stanowisko 

                                                           
42 Więcej o sporze J. Róg, Ewolucja zasad …, s. 655-656.  
43 Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2016 r., sygn.. akt II GSK 2593/14.  
44 Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1524/12.  
45 Wskazuje na to chociażby wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn.. akt II GSK 3767/17.  
46 J. Róg, Ewolucja zasad …, s. 656.  
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40 Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2017 r., sygn.. akt. II GSK 2433/17.  
41 Wyrok WSA z dnia 20 grudnia 2017 r. VI SA/Wa 1295/17.  
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42 Więcej o sporze J. Róg, Ewolucja zasad …, s. 655-656.  
43 Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2016 r., sygn.. akt II GSK 2593/14.  
44 Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1524/12.  
45 Wskazuje na to chociażby wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn.. akt II GSK 3767/17.  
46 J. Róg, Ewolucja zasad …, s. 656.  
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stałoby w sprzeczności z celem wprowadzonych do KPA przepisów traktują-
cych o przedawnieniu administracyjnej kary pieniężnej. Z uwagi na występu-
jące wątpliwości korzystne byłoby klarowne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.  

Należy także zwrócić uwagę na czwarty rodzaje rozwiązania legislacyjnego. 
Istnieją przypadki, w których ustawodawca wprost wyłącza możliwość zastoso-
wania przepisów Ordynacji Podatkowej. Za przykład może posłużyć art. 94 
ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, który stanowi, 
że „do kary pieniężnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Ordynacja podatkowa”. W tego rodzaju sytuacjach, zgodnie z rozwiąza-
niami zawartymi w KPA, należy w pierwszej kolejnego zastosować rozwiązania, 
stosowne do danej kary pieniężnej, zawarte w ustawach szczegółowych. 
W przypadku ich braku, zastosowanie znajdą omawiane przepisy KPA. Warto 
zauważyć, że w takiej sytuacji, w efekcie wprowadzenia Nowelizacji, która 
wprowadziła dwa rodzaje przedawnienia mające powszechne zastosowanie, 
podmioty znalazły się w bardziej korzystnej sytuacji.  

Przykładowe wątpliwości związane z art. 189g ust. 2 KPA.  

Pewne wątpliwości natury praktycznej budzi wyłączenie zastosowania 
przepisów KPA w sytuacji, gdy w ustawie uregulowano przedawnienie wszczę-
cia postępowania. Można je omówić na podstawie ustawy UOKiK. Zgodnie 
z art. 93 „nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk ograniczających 
konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upły-
nęło 5 lat”. Przepis wprowadza przedawnienie wszczęcia postępowania w ta-
kich sprawach jak nadużywanie pozycji dominującej czy zawieranie niedozwo-
lonych porozumień47. Zatem zgodnie z art. 189g ust.2 KPA, w przypadku tego 
rodzaju praktyk, zastosowania nie ma przedawnienie nałożenia administracyj-
nej kary pieniężnej na podstawie KPA. Należy jednak zastanowić się nad prak-
tycznymi skutkami wszczęcia postępowania przez organ.  

Można posłużyć się przykładem postępowania przeciwko spółce PKP 
Cargo S.A. 48 Warto zauważyć, że przedsiębiorstwo nadal pozostaje w sporze 

                                                           
47 A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 
2016. 
48 Postępowanie w sprawie tej spółki Prezes UOKiK wszczął 11 sierpnia 2006 r. Decyzja nakła-
dająca na spółkę karę pieniężną została wydana 7 lipca 2009 r. Spółka odwołała się od niej do 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK), który oddalił jej odwołanie. Od-
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odnośnie do praktyki, który miała miejsce przynajmniej 13 lat temu. Co 
istotne, uchylenie decyzji Prezesa UOKiK, nie pozwoliło przedsiębiorstwu na 
skuteczne powołanie się na przedawnienie wszczęcia postępowania. Jak wska-
zał bowiem SOKiK, „prawomocne uchylenie Decyzji Nr (...) z dnia 7 lipca 
2009 r. wywołało ten skutek, że sprawa wszczęta Postanowieniem z dnia 15 
grudnia 2006 r. pozostała nie załatwiona”. Takie podejście wynika z orzecznic-
twa Sądu Najwyższego, według którego uchylenie decyzji ze względów proce-
duralnych nie kończy postępowania administracyjnego. Zgodnie ze stanowi-
skiem Sądu Najwyższego „wyrok uchylający decyzję Prezesa Urzędu kończy 
określony etap postępowania sądowego, ale nie kończy postępowania w rozpo-
znawanej sprawie, jeżeli z wyroku uchylającego wynika, że powodem uchylenia 
decyzji była konieczność przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 
Uchylenie decyzji przez Sąd orzekający w sprawie z odwołania ma ten skutek, 
że Prezes Urzędu staje przed koniecznością zakończenia postępowania admini-
stracyjnego przez wydanie kolejnej decyzji, pozbawionej wad, których nie 
można było konwalidować na etapie postępowania sądowego”49.  

W wyniku powyższego podejścia, Prezes UOKiK po wszczęciu postępo-
wania może prowadzić je niejako w nieskończoność. Może popełnić błędy co 
do materiału dowodowego, czy podstaw prawnych decyzji, które doprowadzą 
do uchylenia decyzji, lecz nie zakończenia postępowania administracyjnego. 
W efekcie, po wszczęciu postępowania, przedsiębiorstwo pozostaje bez możli-
wości powoływania się na instytucję przedawnienia. Przepisy KPA wyłączają 
wprost możliwość sankcjonowania bierności organu administracji poprzez po-
wołanie się na przedawnienie możliwości nałożenia kary. Zaś z uwagi na po-

                                                           
dalono również apelację przedsiębiorstwa od wyroku SOKiK. Natomiast Sąd Najwyższy rozpo-
znał skargę kasacyjną PKP Cargo, uchylił oba poprzednio wydane wyroki i przekazał SOKiK 
sprawę do ponownego rozpoznania. SOKiK powołując się na kwestie proceduralne, a mianowi-
cie prowadzenie przedmiotowego postępowania na podstawie zmienionego postanowienia 
o wszczęciu postępowania, uchylił decyzję Prezesa UOKiK (Wyrok SOKiK z dnia 17 marca 
2014 r. sygn. akt XVII AmA 148/13). Żadna ze stron nie wniosła odwołania. Pismem z 20 
sierpnia 2014 r. Prezes UOKiK poinformował strony o dalszym prowadzeniu postępowania 
zgodnie z postanowienie o wszczęciu postępowania z 2006 r. Zaś 31 grudnia 2015 r. Prezes 
UOKiK wydał decyzję nakładającą na PKP Cargo karę pieniężną. Od decyzji przedsiębiorstwo 
wniosło odwołanie, w który powoływało się m.in. na kwestię przedawnienia. Nie znalazła ona 
jednak uznania w ocenie SOKiK (Wyrok SOKiK z dnia 15 października 2018 r., sygn. akt XVII 
AmA 45/16). 
49 Wyrok SN z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt III SK 39/15.  
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konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upły-
nęło 5 lat”. Przepis wprowadza przedawnienie wszczęcia postępowania w ta-
kich sprawach jak nadużywanie pozycji dominującej czy zawieranie niedozwo-
lonych porozumień47. Zatem zgodnie z art. 189g ust.2 KPA, w przypadku tego 
rodzaju praktyk, zastosowania nie ma przedawnienie nałożenia administracyj-
nej kary pieniężnej na podstawie KPA. Należy jednak zastanowić się nad prak-
tycznymi skutkami wszczęcia postępowania przez organ.  

Można posłużyć się przykładem postępowania przeciwko spółce PKP 
Cargo S.A. 48 Warto zauważyć, że przedsiębiorstwo nadal pozostaje w sporze 

                                                           
47 A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 
2016. 
48 Postępowanie w sprawie tej spółki Prezes UOKiK wszczął 11 sierpnia 2006 r. Decyzja nakła-
dająca na spółkę karę pieniężną została wydana 7 lipca 2009 r. Spółka odwołała się od niej do 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK), który oddalił jej odwołanie. Od-
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odnośnie do praktyki, który miała miejsce przynajmniej 13 lat temu. Co 
istotne, uchylenie decyzji Prezesa UOKiK, nie pozwoliło przedsiębiorstwu na 
skuteczne powołanie się na przedawnienie wszczęcia postępowania. Jak wska-
zał bowiem SOKiK, „prawomocne uchylenie Decyzji Nr (...) z dnia 7 lipca 
2009 r. wywołało ten skutek, że sprawa wszczęta Postanowieniem z dnia 15 
grudnia 2006 r. pozostała nie załatwiona”. Takie podejście wynika z orzecznic-
twa Sądu Najwyższego, według którego uchylenie decyzji ze względów proce-
duralnych nie kończy postępowania administracyjnego. Zgodnie ze stanowi-
skiem Sądu Najwyższego „wyrok uchylający decyzję Prezesa Urzędu kończy 
określony etap postępowania sądowego, ale nie kończy postępowania w rozpo-
znawanej sprawie, jeżeli z wyroku uchylającego wynika, że powodem uchylenia 
decyzji była konieczność przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 
Uchylenie decyzji przez Sąd orzekający w sprawie z odwołania ma ten skutek, 
że Prezes Urzędu staje przed koniecznością zakończenia postępowania admini-
stracyjnego przez wydanie kolejnej decyzji, pozbawionej wad, których nie 
można było konwalidować na etapie postępowania sądowego”49.  

W wyniku powyższego podejścia, Prezes UOKiK po wszczęciu postępo-
wania może prowadzić je niejako w nieskończoność. Może popełnić błędy co 
do materiału dowodowego, czy podstaw prawnych decyzji, które doprowadzą 
do uchylenia decyzji, lecz nie zakończenia postępowania administracyjnego. 
W efekcie, po wszczęciu postępowania, przedsiębiorstwo pozostaje bez możli-
wości powoływania się na instytucję przedawnienia. Przepisy KPA wyłączają 
wprost możliwość sankcjonowania bierności organu administracji poprzez po-
wołanie się na przedawnienie możliwości nałożenia kary. Zaś z uwagi na po-

                                                           
dalono również apelację przedsiębiorstwa od wyroku SOKiK. Natomiast Sąd Najwyższy rozpo-
znał skargę kasacyjną PKP Cargo, uchylił oba poprzednio wydane wyroki i przekazał SOKiK 
sprawę do ponownego rozpoznania. SOKiK powołując się na kwestie proceduralne, a mianowi-
cie prowadzenie przedmiotowego postępowania na podstawie zmienionego postanowienia 
o wszczęciu postępowania, uchylił decyzję Prezesa UOKiK (Wyrok SOKiK z dnia 17 marca 
2014 r. sygn. akt XVII AmA 148/13). Żadna ze stron nie wniosła odwołania. Pismem z 20 
sierpnia 2014 r. Prezes UOKiK poinformował strony o dalszym prowadzeniu postępowania 
zgodnie z postanowienie o wszczęciu postępowania z 2006 r. Zaś 31 grudnia 2015 r. Prezes 
UOKiK wydał decyzję nakładającą na PKP Cargo karę pieniężną. Od decyzji przedsiębiorstwo 
wniosło odwołanie, w który powoływało się m.in. na kwestię przedawnienia. Nie znalazła ona 
jednak uznania w ocenie SOKiK (Wyrok SOKiK z dnia 15 października 2018 r., sygn. akt XVII 
AmA 45/16). 
49 Wyrok SN z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt III SK 39/15.  
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dejście wynikające z orzecznictwa, po uchyleniu decyzji ze względów procedu-
ralnych nie jest możliwe powoływanie się na art. 93 ustawy UOKiK. Należy 
zadać sobie pytanie – czy w świetle przedstawieniowego podejścia sądów, które 
umożliwia de facto nieskończenie długie prowadzenia postępowanie, zasadnym 
jest stosowanie wyłączenia zawartego w art. 189g ust. 2 KPA? 

Podsumowanie  

Wprowadzenie do KPA ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia 
administracyjnych kar pieniężnych należy uznać za korzystne zarówno z per-
spektywy jednostek, jak i całego systemu prawnego. Zwiększają one pewność 
prawną wśród podmiotów oraz motywują organy do bardziej efektywnego 
działania. Jednak, z uwagi na brak w przeszłości przedmiotowych ogólnych 
postanowień, stworzono wiele jednostkowych rozwiązań w tym zakresie, które 
wprowadzono do ustaw z zakresu administracyjnego prawa materialnego. Za-
daniem, przed którym stoi ustawodawca, jest sprawienie aby były one spójne 
i komplementarne z KPA. W tym celu za zasadne uznać należy usunięcie szcze-
gółowych odesłań do Ordynacji Podatkowej lub jej „odpowiedniego” stosowa-
nia. Pożądane jest również jednoznaczne wyjaśnienie możliwości zastosowania, 
na podstawie analogii, do administracyjnych kar pieniężnych, krótszego, 3 - 
letniego terminu zawartego w art. 68 Ordynacji Podatkowej. Dodatkowo, aby 
sprawić, zgodnie z orzecznictwem TK, że podmioty mogą rzeczywiście skorzy-
stać z przedawnienia, należy rozważyć zasadność wyłączenia stosowania KPA 
w przypadku istnienia w odrębnych przepisach przedawnienia wszczęcia postę-
powania. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, wszczęcie postępowania może do-
prowadzić do trwania postępowania przez kilkanaście lat, bez możliwości jego 
przedawnienia. Jak wynika z powyższego, ustawodawca powinien wykonać 
jeszcze trochę prac, lecz najważniejsze, że fundamenty zawarte w dziale IVA 
KPA zostały już wylane. Obecnie podmioty oczekują na dokończenie prac le-
gislacyjnych w celu zapewnienia spójności systemu. 
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Określenie legalnej definicji współpracy administracyjnej jest kwestią pro-
blematyczną ze względu na fakt, że zarówno w polskim jak i unijnym porządku 
prawnym nie została oficjalnie sformułowana jedna uniwersalna definicja. Po-
jęcie współpracy od bardzo dawna jest elementem życia społecznego i często 
związane będzie z interakcją z organami administracji publicznej. Próbując 
ustalić (w oparciu o dotychczasowy dorobek nauk o administracji) cechy tego 
pojęcia możemy z pewnością założyć, że aby mówić o jakiejkolwiek formie 
współpracy musimy mieć do czynienia z dwoma lub większą ilością podmio-
tów. Współpraca będzie możliwa do zaobserwowania w momencie, kiedy dzia-
łalność jednego z podmiotów, w sposób realny, będzie wpływać na zachowanie 
się drugiej strony1. Aby mówić o współpracy administracyjnej, a nie współ-
pracy administracji z innymi podmiotami należy przyjąć, że co najmniej dwa 
podmioty powinny należeć do aparatu administracji2. Organy nie są zobowią-
zane do współpracy czy współdziałania, gdyż obowiązek musi wynikać z prze-
pisów prawa materialnego, natomiast art. 106 k.p.a. reguluje kwestie procedu-
ralne3.  

Jednym z przedmiotów rozważań tego artykułu będzie europejska współ-
praca administracyjna, która została wprowadzona do polskiego porządku 
prawnego nowelizacją działu VIIIa Kodeksu postępowania administracyjnego 
(dalej k.p.a.), która miała na celu uporządkowanie zasad wymienionej wyżej 

                                                           
1 J. M. Lang, Współdziałanie administracji ze społeczeństwem, Warszawa 1985, s. 61.  
2 H. Knysiak-Molczyk, Współkompetencja a współdziałanie organów w postępowaniu administra-
cyjnym, Warszawa 2013, s. 155.  
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2018.0. 
2096 t.j.). 
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współpracy pomiędzy krajowymi organami administracji publicznej, a orga-
nami administracji publicznej państw Unii Europejskiej (oraz instytucjami 
unijnymi i organami administracji UE). Wprowadzenie mechanizmów współ-
pracy transgranicznej wynika bezpośrednio z postanowień artykułu 4 Traktatu 
o Unii Europejskiej, gdzie zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa 
Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia 
w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów4. Przytoczony przepis Trak-
tatu modeluje współzależności między organami krajowymi oraz Komisją Eu-
ropejską eksponując ich zobowiązania wobec realizacji prawa unijnego przy 
jednoczesnym zapewnieniu łatwej i poprawnej współpracy z organami admi-
nistracji innych państw UE oraz organami Unii. Łatwiej przedstawić europej-
ską współpracę administracyjną w znaczeniu funkcjonalnym (w odróżnieniu 
od jednolitej definicji), gdzie można ją określić jako zorganizowany ciąg czyn-
ności urzędowych organu administracyjnego, podejmowany z urzędu lub na 
wniosek organu innego państwa członkowskiego lub UE5. Prawo UE oraz dok-
tryna przewiduje prowadzenie europejskiej współpracy administracyjnej 
w dwóch płaszczyznach – horyzontalnej i wertykalnej6.  

Współpraca horyzontalna przejawiać się będzie brakiem pozycji nadrzęd-
nej któregokolwiek z organów w ramach sprawowanego nadzoru. W takiej sy-
tuacji organ ma wyłączną odpowiedzialność za rozstrzygnięcie merytoryczne, 
natomiast należy mieć na uwadze, że współpraca horyzontalna w znacznie 
mniejszym stopniu wpływa na prawodawstwo administracyjne, gdyż to pra-
wodawca danego kraju UE będzie odpowiedzialny za przydzielenie kompeten-
cji, które będą go czynić właściwym do nawiązywania współpracy z jego odpo-
wiednikami w innych krajach. Przyznanie specyficznych kompetencji może 
oczywiście skutkować delegowaniem konkretnego organu jako przedstawiciela 
jednego z wielu organów krajów UE do innego organu kolegialnego, który 
będzie odciążał inne organy UE z wykonywanej pracy.  

                                                           
4 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej, (Dz. Urz. UE nr C 326, 26/10/2012 P. 0001 – 0390.). 
5, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka Warszawa 2018, 
(w druku). 
6 S. Dudzik, I. Kawka, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem 
prawa Unii Europejskiej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa admini-
stracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014, s. 493-501.  

RODO w kontekście współpracy administracyjnej … 

191 

Drugą wymienioną formą współpracy jest współpraca wertykalna, która 
w odróżnieniu od współpracy horyzontalnej będzie zawsze powiązana z jednym 
organem centralnym, który będzie miał możliwość nadzorowania oraz oceny 
rezultatu jaki osiągnął podporządkowany organ7. Organami centralnymi 
w tym wypadku najczęściej będą powoływane agencje lub Komisja Europejska 
(zwana dalej KE), jednakże nie wyklucza to możliwości powołania organu, 
który może osłabić wewnętrzny aparat administracyjny kraju członkowskiego 
UE. Organ ten będzie odpowiedzialny za bardziej efektywne wykonywanie 
prawa wspólnotowego. Należy zauważyć, że subsydiarny, ramowych i instru-
mentalny charakter art. 260a k.p.a. należy łączyć z sytuacjami, w których to 
norma prawa UE statuować będzie obowiązek współpracy (pomocy) krajo-
wego organu administracji publicznej w płaszczyźnie horyzontalnej lub werty-
kalnej bez jednoczesnego i wyczerpującego przepisania procesowych uwarun-
kowań tego procesu8. 

Zagadnienia prawne związane z ochroną danych w UE swoją historią się-
gają roku 1995 kiedy 25 października wprowadzono dyrektywę 95/46/WE9, 
natomiast poprzez wytworzenie się różnic ze względu na niejednorodną imple-
mentację tych przepisów doprowadzono do sytuacji, gdzie podmioty nie miały 
zagwarantowanej identycznej ochrony prawnej. Dodatkowo wszystkie proce-
dury, szczególnie transgraniczne generowały duże koszty administracyjne, co 
mogło zniechęcać do skutecznej ochrony własnych praw. Od tego czasu doko-
nała się rewolucja technologiczna, która postawiła przed Unią Europejską wiele 
wyzwań. Większość z usług dostępnych jest w internecie, który przepełniony 
jest naszymi danymi osobowymi (choćby ze względu na popularność serwisów 
społecznościowych), co w połączeniu z usługami mobilnymi wspieranymi 
przez geolokalizację stwarza pole do wielu nadużyć. UE postanowiła przepro-
wadzić badania statystyczne przed wprowadzeniem nowych rozwiązań gdzie 
wykazano, że 89% badanych opowiedziało się za jednakową ochroną praw 
w całej UE, niezależnie od państwa, w którym ma siedzibę usługodawca; ponad 

                                                           
7 J. Zimmermann, Prawo Administracyjne, Warszawa 2006, s. 139  
8 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz … ., 
9 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych, (Dz. Urz. UE nr OJ L 281).  
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połowa europejskich internatów obawiała się, że stanie się ofiarą oszustwa po-
legającego na niewłaściwym wykorzystaniu ich danych; mniej niż 33% Euro-
pejczyków wykazało się zaufaniem wobec operatorów sieci telefonicznych i do-
stawców internetu; a tylko trochę ponad jedna trzecia Europejczyków (37%) 
miała świadomość istnienia krajowego organu publicznego odpowiedzialnego 
za zagwarantowanie im prawa do ochrony danych osobowych10. Nadrzędnymi 
celami wprowadzenia RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych, 
poprzez wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą; ujednoli-
cenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE; uatrak-
cyjnienie rynku UE względem państw trzecich; wyznaczenie standardów bez-
pieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku oraz usprawnienie wymiany 
informacji i procedur wewnątrzwspólnotowych w ramach europejskiej współ-
pracy administracyjnej.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych zwane dalej RODO), powołało do życia Europejską Radę Ochrony Da-
nych (zwana dalej EROD) z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych na 
jej czele. W jej skład powinni wchodzić szefowie organów nadzorczych wszyst-
kich państw członkowskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub 
ich przedstawiciele11. Artykuł 67 RODO wyposaża EROD w szereg upraw-
nień w celu spójnego stosowania rozporządzenia, są to m.in. możliwość dora-
dzania, wydawania wytycznych, określania najlepszych praktyk jakie powinny 
stosować inne podmioty, wydawania opinii, upowszechniania wymiany wie-
dzy 
i dokumentów na temat ustawodawstwa i praktyki w dziedzinie ochrony da-
nych z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochronę danych na świe-
cie oraz akredytowania podmiotów certyfikujących, które podlegają certyfika-

                                                           
10 Data protection, [online] https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=524 
04 [dostep: 10.05.2019]. 
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE nr L 119/1). 
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cji na podstawie art. 43 RODO. Mając na uwadze wyżej wymienione kompe-
tencje moglibyśmy dojść do wniosku, że współpraca między nadzorującymi 
organami krajowymi, a EROD będzie współpracą horyzontalną. Należy jed-
nak zauważyć, że EROD w art. 65 RODO przyznaje możliwość wydawania 
wiążących decyzji i rozstrzygania sporów, działając niezależnie i nie zwracając 
się o instrukcje do żadnej innej instytucji lub organu (gdyby KE udzieliła in-
strukcji zasadne wydaje się aby Rada jej nie przyjęła – członkowie KE mają 
prawo złożyć wniosek o zbadanie kwestii związanych z ochroną danych osobo-
wych, natomiast Rada będzie działać niezależnie w oparciu o przepisy przyjęte 
przez KE). Rada będzie zobowiązana do wydania decyzji w trzech wypadkach; 
jeżeli organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, zgłosił mający znaczenie dla 
sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji wiodącego organu nad-
zorczego, a wiodący organ nadzorczy odrzucił taki sprzeciw (związane jest to 
z tzw. „mechanizmem kompleksowej współpracy” jaki w założeniach miał wy-
pracować RODO); gdy istnieją sprzeczne opinie co do tego, który organ nad-
zorczy, którego sprawa dotyczy, jest wiodącym organem nadzorczym oraz jeżeli 
organ nadzorczy nie wystąpił o opinię Rady (opinia wymagana w ramach me-
chanizmu spójności) lub nie stosuje się do opinii Rady. Mając to na uwadze 
można dojść do wniosku, że pomimo występowania naczelnego organu nad-
zorczego w postępowaniach, będziemy mieli do czynienia ze współpracą wer-
tykalną pomiędzy EROD innymi organami biorącymi udział we współpracy.  

Koncentrując się na ostatnim wymienionym wyżej celu prowadzenia 
RODO w kontekście współpracy administracyjnej z działu VIIIa k.p.a. klu-
czowe znaczenie ma ustalenie właściwości wiodącego organu nadzorczego 
w rozumieniu art. 56 RODO. Jest to element obligatoryjny współpracy, bez 
którego niemożliwa byłaby efektywna realizacja procedury współpracy. W art. 
260a § 3 k.p.a. mamy wskazanie organu właściwego w przedmiocie udzielenia 
pomocy, natomiast w RODO, które jest aktem prawa UE i powinno mieć 
pierwszeństwo nie wskazano konkretnych organów. Słuszne wydaje się więc 
zastosowanie art. 19-23 k.p.a. regulujących właściwość organów. Ustawo-
dawca dostosowując krajowy porządek prawny w celu poprawnej implemen-
tacji RODO musiał znowelizować przepisy i tak dnia 10 maja 2018 r. wpro-
wadzono ustawę o ochronie danych osobowych, która w art. 34 ust. 2 wyraźnie 
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połowa europejskich internatów obawiała się, że stanie się ofiarą oszustwa po-
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10 Data protection, [online] https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=524 
04 [dostep: 10.05.2019]. 
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE nr L 119/1). 
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wskazuje, że powołany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest orga-
nem nadzorczym w rozumieniu RODO12. Rozporządzenie w art. 51 ust. 
1 posiada umocowanie do przyjęcia regulacji zapewniających monitorowanie 
jego stosowania przez co najmniej jeden niezależny organ publiczny.  

Ustawodawca w art. 260a k.p.a. zaniechał posługiwania się zwrotem „eu-
ropejska współpraca administracyjna”, na rzecz terminu „pomoc” w tym jednej 
z jej form zjawiskowych jaką jest „pomoc prawna”. Brak jednolitości termino-
logicznej pogłębia okoliczność, że ustawodawca zaniechał zdefiniowania wska-
zanych pojęć, co może implikować szereg wątpliwości w praktyce stosowania 
przepisów Działu VIIIa k.p.a.13 Trudności interpretacyjne co do formy w ja-
kich współpraca administracyjna powinna być realizowana zostają wyjaśnione 
w art. 60 RODO, gdzie w sposób jednolity terminologicznie rozporządzenie 
również posługuje się terminem „wzajemna pomoc” dokonując konkretyzacji 
jej formy. Należy zauważyć jednak, że w rozporządzeniu znajdziemy wiele in-
nych elementów współpracy (które będą zwierać się w szerszym terminie jakim 
jest współpraca administracyjna), natomiast wymieniony wyżej instrument jest 
najbardziej znaczącym gdyż zapewnia możliwość spójnego stosowania przepi-
sów rozporządzenia, co jest jednym z jego nadrzędnych celów. Wnioski o wza-
jemną pomoc dotyczą przede wszystkim przekazywania stosownych informacji 
oraz zastosowania środków nadzorczych (udzielanie zezwoleń lub przeprowa-
dzanie uprzednich konsultacji w ramach oceny skutków dla ochrony danych). 
Istotnym elementem współpracy, który może być przedmiotem takiego wnio-
sku, jest przeprowadzanie kontroli i postępowań wyjaśniających. Warto zau-
ważyć, że prowadzenie wspólnych operacji lub wspólnych postępowań to dwa 
różne instrumenty prawne, które powinny być realizowane jako oddzielne 
działania organów nadzorczych w zależności od okoliczności uzasadniających 
użycie któregoś z tych mechanizmów. Możemy mieć do czynienia z sytuacją 
gdzie prowadzenie wspólnych operacji będzie następstwem realizacji wniosku 
o wzajemną pomoc.  

Procedura wzajemnej pomocy określona w art. 61 nakłada na organ nad-
zorczy, który otrzymuje wniosek szereg obowiązków – określono w jaki sposób 
należy właściwie zareagować na taką prośbę współpracy, wskazano termin na 
udzielenie odpowiedzi, jak również generalną zasadę nieodpłatnego udzielania 
                                                           
12 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 2018 poz. 1000.).  
13 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz … . 
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rzeczonych informacji. Z tego powodu wydaje się, że w wielu przypadkach 
praktyką organów nadzorczych będzie poprzedzanie realizacji uprawnienia 
określonego w art. 61 użyciem mniej formalnych mechanizmów współpracy 
i wymiany informacji. Ze znaczną formalizacją wykonywanych czynności or-
gany nadzorcze, będą miały do czynienia w postępowaniach w sprawach indy-
widualnych, gdzie ochrona danych osobowych w przypadku administratora 
danych, który działa transgranicznie lub podejmuje działania na obszarze kilku 
państw Unii wymusi mechanizm wzajemnej współpracy. Wiodący organ nad-
zorczy wydając decyzję w indywidualnej sprawie będzie musiał otrzymać opi-
nię innych organów nadzorczych i doręczyć ją jednostce indywidualnej lub ad-
ministratorowi danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub negatywnej 
opinii dotyczącej projektu decyzji sprawa przekazywana jest EROD, która 
może wydać decyzję wiążącą gdy wiodący organ nadzorczy odrzucił sprzeciw 
innego organu nadzorczego14. Prowadzenie współpracy może być np. związane 
z nakładaniem kar pieniężnych na podmioty, które niedopełniały obowiązków 
lub naruszyły przepisy RODO. Jedną z najbardziej dotkliwych administracyj-
nych kar pieniężnych, może być kara nałożona na podstawie art. 83 RODO, 
która przewiduje wysokość kar nawet na poziomie 20 milionów euro lub 4% 
całkowitego rocznego obrotu (w przypadku przedsiębiorstw). W przypadku 
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie znowelizowanego 
działu IVa k.p.a. za złamanie przepisów rozporządzenia, każda osoba fizyczna 
lub prawna będzie miała prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed 
sądem przeciw takiej decyzji. Decyzje wydane niezgodnie z prawem na podsta-
wie art. 16 § 2 k.p.a. mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych z po-
wodu ich niezgodności z prawem i katalog aktów administracji, które mogą 
być zaskarżone zawarty jest w art. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi15. Nie ma żadnych wątpliwości co do możliwości zaskarżania 
wymienionych wyżej decyzji, natomiast w RODO pojawiają się inne formy 
działania nie wymienione w ustawie o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi takie jak np. ostrzeżenie czy upomnienie. W literaturze i orzecznictwie 
sądowym przyjmuje się, że w razie gdy norma prawa materialnego wymaga 

                                                           
14 M. Kawecki, Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Warszawa 2017, s. 297. 
15 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
(Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270.). 
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14 M. Kawecki, Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Warszawa 2017, s. 297. 
15 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
(Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270.). 
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autorytatywnej konkretyzacji, a przepisy prawa nie kształtują stosunku mate-
rialnoprawnego na podstawie innej formy działania, obowiązuje zasada do-
mniemania załatwienia sprawy w formie decyzji administracyjnej. Podkreśla 
się również, że przyjęcie tej zasady jest możliwe w przypadkach, gdy z przepisu 
prawa materialnego można wyprowadzić normę prawną, która wymaga kon-
kretyzacji16. Rozporządzenie nie wprowadza żadnej nowej nieznanej formy 
rozstrzygnięć administracyjnych, które byłyby wiążące dla krajów członkow-
skich UE. 

W art. 61 ust. 6 RODO uregulowano sposób i formę przekazywania in-
formacji przez organ wezwany na wniosek organu nadzorczego, tutaj jednolicie 
jak w art. 60 ust. 12 dokonano regulacji aby informacje były przekazywane 
zasadniczo drogą elektroniczną w standardowym formacie. Zasady wymiany 
informacji drogą elektroniczną i wybranie standardowego formatu mogą zostać 
wskazane w akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 9 (tego rodzaju akt 
wykonawczy nie został jeszcze wydany). Użyte tu określenie „zasadniczo” nie 
wyklucza używania innych sposobów i form komunikacji, natomiast nie po-
winno to stanowić reguły, a jedynie wyjątek uzasadniony okolicznościami. 
Z regulacji kodeksowych z art. 260d k.p.a. można wywnioskować, że formę 
i sposób przekazywania informacji w ramach europejskiej współpracy admini-
stracyjnej, ale także wniosków o udzielenie pomocy określają przepisy prawa 
Unii Europejskiej, natomiast ustawodawca posługuje się tu zwrotem „w szcze-
gólności drogą elektroniczną”.  

Kolejną regułą odnoszącą się do świadczonej pomocy jest - wskazana 
w ust. 7 artykułu 61 RODO zasada bezpłatnej pomocy, gdzie organy nadzor-
cze nie powinny pobierać opłat za działania podejmowane w związku z wnio-
skiem o wzajemną pomoc. Jednak od tej reguły również przewidziano wyjątek. 
Na mocy ust. 7 zd. 2, organy nadzorcze mogą pobierać koszty odpowiadające 
konkretnym wydatkom poniesionym w wyniku świadczenia wzajemnej po-
mocy w wyjątkowych okolicznościach, pod warunkiem że wcześniej uzgodnią 
zasady dokonywania wzajemnego zwrotu tego rodzaju wydatków. Art. 260e 
k.p.a. w pierwszym zdaniu wskazuje, że zasady ponoszenia kosztów udzielenia 
pomocy regulują przepisy prawa Unii Europejskiej. Jeżeli mowa o wydatkach 
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to warto sięgnąć do art. 260b k.p.a. ze względu na unormowania dotyczące 
języka w jakim należy sporządzić wniosek o udzielenie pomocy, gdyż mowa 
tam o dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej. Pojawia się pytanie 
czy wniosek o wzajemną pomoc kierowany do polskiego organu powinien zo-
stać sporządzony w języku polskim, gdyż otrzymanie wniosku w jakimkolwiek 
innym języku urzędowym kraju UE będzie generować koszty po stronie organu 
administracji publicznej. Organy UE mogą skorzystać z usług tłumaczy, którzy 
są dostępni na miejscu natomiast należy rozważyć czy organy administracji 
w Polsce w ramach prowadzonej współpracy mogłyby skorzystać z ich usług 
bezpłatnie - czy jednak zmuszone będą do skorzystania z usług zewnętrznych, 
za które ktoś będzie musiał zapłacić. Wydaje się słuszne, że organ udzielając 
odpowiedzi na wniosek może odpowiedzieć wnioskodawcy w języku polskim, 
gdyż w samym rozporządzeniu brak wyraźnej procedury w zakresie języka pro-
wadzenia współpracy, więc stosowanie k.p.a. w tym wypadku nie będzie ogra-
niczało stosowania prawa UE17. Zgodnie z art. 27 Konstytucji językiem urzę-
dowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski i najprostszym rozwiąza-
niem dla organów administracji w Polsce byłoby stosowanie naszego języka. 
Odwołując się do art. 260c k.p.a. widzimy, że organy powinny uzgodnić język 
w jakim sporządzone zostanie uzasadnienie, natomiast regulacje zawarte w art. 
76 ustawy o ochronie danych osobowych mówią wyraźnie, że wszelkie infor-
macje kierowane przez Prezesa Urzędu do organów nadzorczych innych pań-
stw członkowskich w ramach europejskiej współpracy administracyjnej podle-
gają tłumaczeniu na jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego 
lub na język angielski. Podkreślenie języka angielskiego w przytoczonym prze-
pisie, (jest on jednym z języków urzędowych UE) być może ma na celu zasu-
gerowanie języka najbardziej uniwersalnego oraz najmniej problematycznego 
do prowadzenia współpracy.  

Nowelizacja k.p.a. i przepisy działu VIIIa mają charakter subsydiarny, 
gdyż zasady, tryb i formy europejskiej współpracy administracyjnej są okre-
ślone w przepisach prawa Unii Europejskiej lub w przepisach szczególnych 
(prawa polskiego). Uregulowanie zagadnień proceduralnych europejskiej 
współpracy administracyjnej w k.p.a. było dopuszczalne, ze względu na auto-
nomię proceduralną państw członkowskich. RODO jako pierwszy akt prawa 
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UE dokonało konkretyzacji procedur związanych ze współpracą administra-
cyjną w ramach ochrony danych osobowych. Wprowadzając rozporządzenie 
zadecydowano, że ujednolicenie przepisów oraz stworzenie ram do prowadze-
nia współpracy narzuci obowiązywanie takich samych norm regulujących pro-
wadzenie współpracy w państwach członkowskich UE. Biorąc pod uwagę za-
kres obowiązywania RODO, nowelizacja dokonana przez polskiego ustawo-
dawcę w tym wypadku pełni funkcję zabezpieczającą przed brakami regulacyj-
nymi jakie mogły pojawić się w treści rozporządzenia. Należy jednak zauważyć, 
że ustawodawca unijny w sposób racjonalny uregulował i wyraźnie rozdzielił 
kwestie współpracy prowadzonej w ramach współpracy w sprawach indywidu-
alnych i abstrakcyjnych. Przepisy rozporządzenia wymuszają na ustawodaw-
cach krajowych ustanowienie organów, które mają zająć się współpracą zwią-
zaną z ochroną danych osobowych – w szczególności EROD, krajowymi orga-
nami nadzorczymi oraz KE. Sama nowelizacja k.p.a. poprzez dodanie przepi-
sów działu VIIIa nie będzie jednak znacząco wpływać na współpracę w zakresie 
ochrony danych osobowych. Jak wspomniałem wyżej rozporządzenie w sposób 
wyczerpujący tworzy mechanizmy i reguluje współpracę pomiędzy podmio-
tami, dodatkowo przepisy zawarte w k.p.a. będą miały charakter subsydiarny, 
które nie wprowadzają żadnych zmian do mechanizmów rozporządzenia. Re-
gulacje w tym konkretnym przypadku mogą wydawać się zbędne, natomiast 
organy administracji publicznej będą odwoływać się do przepisów zawartych 
w k.p.a. w celach informacyjnych – aby wzmacniać swoje stanowisko i pew-
ność prawną. Jeżeli organy wydawać będą decyzję w sprawach dotyczących 
ochrony danych osobowych to podstawą wydania decyzji powinny być nie 
tylko przepisy RODO i prawa unijnego ale też właściwy artykuł działu VIIIa 
k.p.a. 
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