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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) 

 

Art. 177. 

§ 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w 

terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora, Rzecznika 

Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się 

stronie prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mogą w 

terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia 

orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu 

orzeczenia z uzasadnieniem. 

 

<Art. 177a. 

§ 1. W razie ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo 

rzecznika patentowego na wniosek złożony przed upływem terminu, o którym mowa 

w art. 177 § 1, sąd z urzędu doręcza odpis orzeczenia z uzasadnieniem 

ustanowionemu pełnomocnikowi, a termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od 

dnia doręczenia. 

§ 2. W razie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego, w 

przypadku złożenia wniosku przed upływem terminu, o którym mowa w § 1, termin 

do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia. 

Jeżeli jednak strona wniosła sprzeciw lub zażalenie w przepisanym terminie, termin 
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do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia 

odrzucającego sprzeciw lub oddalającego zażalenie.> 

 

Art. 253. 

O wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 

sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej, rady okręgowej izby radców 

prawnych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Krajowej Rady Rzeczników 

Patentowych. Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy 

ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego, właściwa 

okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców 

Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na wniosek ustanowionego 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, wyznaczy w 

razie potrzeby adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego z 

innej miejscowości. 

<Art. 253a. 

§ 1. Jeżeli ustanowiony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik 

patentowy nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić na piśmie o tym stronę oraz sąd, nie później niż w terminie 

dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu. Do zawiadomienia adwokat, 

radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy dołącza sporządzoną 

przez siebie opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Opinia nie jest 

załączana do akt sprawy i nie jest doręczana stronie przeciwnej. 

§ 2. Jeżeli opinia, o której mowa w § 1, nie została sporządzona z zachowaniem zasad 

należytej staranności, sąd zawiadamia o tym właściwy organ samorządu 

zawodowego, do którego należy adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo 

rzecznik patentowy i zwraca się o wyznaczenie innego adwokata, radcy prawnego, 

doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego. Przepis art. 253 stosuje się 

odpowiednio.> 


