
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. c 

w brzmieniu: 

„c) dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach 

dotyczących innych niż określone w pkt 1–3 aktów lub czynności 

z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach 

postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do 

których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.”;”; 

2)  w art. 1 w pkt 16 w lit. a, w § 3 wyraz „sześćdziesięciu” zastępuje się wyrazem 

„trzydziestu”; 

3)  w art. 1 w pkt 18, w art. 57a wyrazy „pisemne interpretacje przepisów prawa 

podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach” zastępuje się wyrazami 

„pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej 

sprawie”; 
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4)  w art. 1 w pkt 21 w lit. a, w § 1: 

a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się 

oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego 

nadaniu przesyłką poleconą.”, 

b) w zdaniu trzecim wyrazy „, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo 

dowodu wysłania przesyłką poleconą,” zastępuje się wyrazami „nie zawierające 

powyższego oświadczenia”; 

5)  w art. 1 w pkt 22,  w § 1 wyraz „podjęły” zastępuje się  wyrazem „podjęli”; 

6)  w art. 1 w pkt 36 po wyrazach „art. 141” dodaje się dwukropek pozostałą treść 

oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji 

wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.”,”; 

7)  w art. 1 w pkt 43, w § 3 wyrazy „do wysokości” zastępuje się wyrazami 

„w wysokości”; 

8)  w art. 1 w pkt 44, w § 1a wyrazy „z uchybieniem” zastępuje się wyrazami „po 

upływie”; 

9)  w art. 1 w pkt 50, § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli pełnomocnik wyznaczony na podstawie art. 253 § 2 nie 

stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, zawiadamia o tym 

sąd, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, oraz przesyła stronie, 

dla której został ustanowiony, oraz okręgowej radzie adwokackiej, radzie 

okręgowej izby radców prawnych, Krajowej Radzie Doradców 

Podatkowych lub Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych 
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sporządzoną przez siebie opinię w tym przedmiocie. Termin do 

wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę biegnie od dnia doręczenia 

stronie odpisu opinii. 

§ 5. Okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców 

prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada 

Rzeczników Patentowych w przypadku stwierdzenia, że opinia nie 

została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności, na 

wniosek strony, dla której ustanowiono pełnomocnika z urzędu, 

wyznacza innego pełnomocnika.”; 

10)  w art. 1 pkt 52 otrzymuje brzmienie: 

„52) po art. 179 dodaje się art. 179a w brzmieniu: 

„Art. 179a. Jeżeli przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu 

Sądowi Administracyjnemu wojewódzki sąd administracyjny stwierdzi, że 

w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi 

kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione, uchyla zaskarżony wyrok lub 

postanowienie rozstrzygając na wniosek strony także o zwrocie kosztów 

postępowania kasacyjnego i na tym samym posiedzeniu ponownie rozpoznaje 

sprawę. Od wydanego orzeczenia przysługuje skarga kasacyjna.”;”; 

11)  w art. 1 w pkt 57 skreśla się lit. b; 

12)  w art. 1 skreśla się pkt 67; 

13)  w art. 1 w pkt 68 w lit. a, w § 1a użyte dwukrotnie wyrazy „składanie fałszywych 

zeznań” zastępuje się wyrazami „złożenie fałszywego oświadczenia”; 

14)  w art. 1 w pkt 69, w art. 253 w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy ustanowienie pełnomocnika ma nastąpić po wydaniu 

orzeczenia, od którego przysługuje skarga kasacyjna, sąd zawiadamia o tym 

właściwą radę.”; 
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15)  w art. 1 w pkt 74, w art. 261 wyraz „wydawanych” zastępuje się wyrazem 

„wnoszonych”. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i uchwalił do niej 15 poprawek. 

Ustawa ogranicza zakres kognicji sądów administracyjnych poprzez wyłączenie 

pewnych kategorii postępowań z zakresu art. 3 § 2 pkt 3 i 4. Tym samym zostanie 

ograniczona możliwość skarżenia bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, 

gdyż art. 3 § 2 pkt 8 będący podstawą takich skarg odsyła m.in. do pkt 3 i 4. Brak możliwości 

wniesienia skargi na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z pkt 3 nie jest istotny, gdyż z zakresu 

pkt 3 wyłączono postanowienia wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz 

postanowienia, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego 

zarzutu. Wymienione postanowienia są postanowieniami incydentalnymi (wpadkowymi) 

i ewentualna opieszałość organu przy wydawaniu tych postanowień może być skarżona 

w ramach głównego postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego. Natomiast 

wyłączenie możliwości wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania w przypadkach wyłączonych z zakresu pkt 4, pozbawi strony ochrony w tym 

zakresie. Dlatego Senat postanowił dodać pkt 9, który będzie stanowił podstawę do 

zaskarżania opieszałości organów w postepowaniach wyłączonych z zakresu pkt 4 (poprawka 

nr 1). 

Na podstawie art. 54 § 2 organ przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi 

i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od 

dnia jej otrzymania. Przepis § 3 tego artykułu stanowi, że organ może w zakresie swojej 

właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej 

otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność 

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo 

z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 należy zastosować odpowiednio. 

Zdaniem Senatu termin 60 dni na uwzględnienie skargi jest nadmiernie długi. Organ zna 

sprawę administracyjną i nie musi przeprowadzać żadnych dodatkowych czynności. 

Ponadto przepisy w brzmieniu przyjętym przez Sejm można rozumieć na dwa sposoby. 

Po pierwsze, że w przypadku gdy organ zdecyduje się dokonać autokorekty swojej decyzji, 

powinien przekazać akta sprawy i odpowiedź na skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

skargi, a w terminie 60 dni od dnia wniesienia skargi uwzględnić skargę. Odpowiednie 



– 2 – 

stosowanie § 2 polegałoby na obowiązku przekazania sądowi administracyjnemu decyzji 

autokorekcyjnej. Zaprezentowana interpretacja obarczona jest pewnymi wadami. Nie 

wiadomo jak miałby być liczony termin na nadesłanie uzupełnienia akt sprawy, 

w szczególności od kiedy należy liczyć początek biegu terminu. Ponadto istniałaby 

teoretyczna możliwość wydania decyzji autokorekcyjnej po rozstrzygnięciu sprawy 

sądowoadministracyjnej. Wreszcie organ administracji wydawałby decyzje bez posiadania 

akt sprawy.
1
 Mimo licznych wad taka wykładnia najlepiej odzwierciedla brzmienie 

przepisów. 

Omawiane przepisy można rozumieć także w ten sposób, że w przypadku, gdy organ 

zdecyduje się  na korektę zaskarżonej decyzji, akta sprawy przesyła dopiero wraz z decyzją 

korygującą. Jednak i w tym przypadku nie wiadomo, od którego dnia należy liczyć termin na 

przekazanie akt sprawy. Gdyby założyć, że początkiem biegu terminu jest dzień wydania 

decyzji korygującej, to trzydziestodniowy termin jawi się, jako nadmiernie długi. Należy 

zauważyć że brzmienie przepisów wskazuje raczej na pierwszą z proponowanych 

interpretacji, gdyż § 3 w wersji przyjętej przez Sejm nie wyłącza stosowania § 2. Być może 

w zamyśle projektodawcy zdanie trzecie w § 3 miało wskazywać na wyłączenie stosowania 

§ 2, ale zastosowana technika legislacyjna, nie pozwala na realizację tego założenia, gdyż 

odpowiednie stosowanie przepisu musi uwzględniać brzmienie przepisów stosowanych 

wprost, a obowiązek przesłania akt sprawy wraz ze stanowiskiem organu w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania skargi  nie został wyłączony.  

Powyższe wątpliwości interpretacyjne nie występowały w projekcie ustawy wniesionym 

do Sejmu, gdyż terminy na przesłanie akt sprawy oraz na wydanie decyzji autokorekcyjnej 

były tożsame. Konsekwencją tego była interpretacja  zdania trzeciego w § 3, polegająca na 

uznaniu, że termin 30 dni od dnia otrzymania skargi dotyczy zarówno wydania decyzji 

autokorekcyjnej, jak i przesłania akt sprawy. Przy czym obowiązek przesłania akt sprawy nie 

dezaktualizuje się poprzez uwzględnienie skargi przez organ. Wobec powyższego Senat 

przyjął poprawkę nr 2. 

Poprawką nr 3 Senat formułuje przepis w liczbie pojedynczej. 

Zdaniem Senatu uchwalona przez Sejm zmiana art. 66 § 1 stoi w kolizji z celem 

nowelizacji jakim jest m.in. ułatwienie stronom wnoszenia pism procesowych. 

                                                 

1
 Wydaje się, że obowiązujące brzmienie art. 54 § 3 również dopuszcza wydanie decyzji mimo wysłania akt 

sprawy do sądu administracyjnego. 
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Funkcjonowanie podobnie zaprojektowanego rozwiązania, obowiązującego obecnie na 

gruncie kodeksu postępowania cywilnego rodzi następujące trudności dla stron: 

a) naraża stronę na zwrot pisma wniesionego przez pełnomocnika, gdy nie wie on 

o ustanowieniu pełnomocnika przez drugą stronę; 

b) uniemożliwia pełnomocnikowi złożenie pisma procesowego na rozprawie, pod 

nieobecność pełnomocnika procesowego drugiej strony, gdy pełnomocnik nie wysłał 

wcześniej pisma listem poleconym do pełnomocnika drugiej strony; 

c) umożliwia złożenie przez pełnomocnika pisma procesowego na rozprawie, bez 

doręczenia odpisu pełnomocnikowi drugiej strony, gdy pełnomocnik wysłał odpis pisma do 

pełnomocnika drugiej strony listem poleconym tuż przed rozprawą, lecz pismo to 

z oczywistych względów jeszcze nie dotarło do pełnomocnika drugiej strony. 

Doświadczenia wskazują, że bezpośrednie doręczanie za pokwitowaniem między 

profesjonalnymi pełnomocnikami należy do sporadycznych przypadków i ma miejsce 

najczęściej pod salą rozpraw, co pozbawia pełnomocnika drugiej strony możliwości 

wnikliwego zapoznania się z treścią pisma oraz skonsultowania pisma z mocodawcą, a tym 

samym przygotowania do rozprawy (taki sposób doręczania pism stanowić może uzasadnioną 

podstawę wniosku o odroczenie rozprawy). 

Zdaniem Senatu obecna wersja uchwalonego przez Sejm przepisu w sposób 

niepotrzebny naraża strony na dodatkowe koszty wynikające z konieczności uzyskania 

duplikatu dowodu nadania listu poleconego. Skoro pełnomocnik musi dołączyć do pisma 

procesowego skierowanego do sądu dowód nadania listu poleconego pełnomocnikowi drugiej 

strony to znaczy, że nadawca straci dowód nadania. W przypadku jeśli przesyłka pocztowa 

zaginie nie będzie miał dowodu, że wysłał pismo pełnomocnikowi drugiej strony. W takiej 

sytuacji musi żądać na poczcie wydania duplikatu dowodu nadania listu poleconego, co 

znacząco podraża nadanie przesyłki. 

Senat uznał, że przepis nie daje pełnomocnikom, a więc również stronom, jakiejkolwiek 

szansy obrony w sytuacji gdy dowód nadania listu poleconego zaginie w sądzie 

administracyjnym. Powyższe uzasadnia poprawkę nr 4. 

Poprawka nr 5 nadaje wyrazowi właściwą formę gramatyczną. 

Na podstawie art. 141 § 1 uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na 
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posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. Ustawa dodaje do art. 141 § 2a stanowiący 

kolejny wyjątek od zasady określonej w § 1. Wobec tego należałoby konsekwentnie 

uzupełnić zastrzeżenie zawarte w § 1 lub je skreślić. Zasadą konstruowania przepisów jest 

umieszczanie wyjątków pod przepisem określającym zasadę. W związku z tym Senat uznał, 

że nie ma potrzeby podkreślania wyjątków wyrażeniem „z zastrzeżeniem” (poprawka nr 6). 

Poprawka nr 7 zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej art. 155 § 3 z innymi 

przepisami ustawy (np. art. 112, art. 145a § 2 i 3, art. 149 § 2). 

Na podstawie dodawanego art. 157 § 1a wniosek o uzupełnienie wyroku zgłoszony 

z uchybieniem terminu, podlega odrzuceniu. Taka redakcja przepisu sugeruje brak 

możliwości przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu. Uchybienie terminu po 

spełnieniu dodatkowych warunków  jest przesłanką przywrócenia terminu (por.: art. 86 § 2, 

art. 87 § 1 i 2). Zastosowana w art. 157 § 1 redakcja przepisu nakazuje w przypadku 

uchybienia terminu odrzucić wniosek, wyłączając tym samym możliwość przywrócenia 

terminu. Dotychczas ustawodawca chcąc wskazać skutki przekroczenia terminów 

procesowych, z zachowaniem prawa do przywrócenia terminu posługiwał się zwrotem 

odnoszącym się do „upływu terminu” (por. art. 168 § 3, art. 178 oraz art. 220 § 1). 

Senat uznał, że ustawodawca nie zamierzał wyłączyć prawa do przywrócenia 

uchybionego terminu. Uzasadnienie pomija tę kwestię, poprzestając na stwierdzeniu, że jest 

to regulacja analogiczna do stosowanej w art. 351 § 1 K.p.c. W tym miejscu należy 

podkreślić, że odpowiedni termin procedury cywilnej podlega przywróceniu. 

W związku z powyższym dążąc do wyeliminowania wątpliwości co do możliwości 

przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 157 § 1 oraz zapewnienia spójności 

terminologicznej ustawy Senat przyjął poprawkę nr 8. 

Na podstawie art. 177 § 4 i 5 jeżeli pełnomocnik z urzędu nie stwierdza podstaw do 

wniesienia skargi kasacyjnej, składa w sądzie sporządzoną przez siebie opinię w tym 

przedmiocie, a sąd doręcza odpis opinii stronie. Jeżeli sąd stwierdzi, że opinia nie została 

sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności, zawiadamia o tym właściwą radę, 

która wyznacza innego pełnomocnika. 

W ocenie Senatu takie rozwiązanie będzie naruszać tajemnicę zawodową oraz godzić 

w zasadę niedziałania na szkodę klienta. Złożenie sądowi do akt sprawy opinii, w której 

pełnomocnik ujawnia okoliczności objęte tajemnicą zawodową prowadzić może do sytuacji 
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wykorzystania tych informacji przez drugą stronę, również do innych postępowań. 

Sporządzenie opinii z należytą starannością wymaga bowiem przedstawienia wszystkich 

argumentów, także tych nieznanych sądowi i stronie przeciwnej, a znanych pełnomocnikowi. 

Strona przeciwna, która ma dostęp do akt sprawy, będzie mogła zapoznać się z opinią mimo, 

że nie jest jej adresatem. Sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej oznacza, że pełnomocnik podziela treść orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego. Zdaniem Senatu nie ma potrzeby by Sąd kontrolował poprawność opinii 

pełnomocnika z urzędu o poprawności jego własnego orzeczenia. Poprawka Senatu pozwoli – 

zachowując istotę regulacji – chronić słuszny interes stron, gdyż do kompetencji organów 

samorządu zawodowego należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez członków 

samorządu ich obowiązków zawodowych. Poprawka pozwoli na weryfikowanie zasadności 

opinii przy zachowaniu istoty wykonywania zawodu – tajemnicy zawodowej i zakazu 

działania na szkodę klienta – oraz zdejmie z sądu administracyjnego pozajurysdykcyjne, 

czasochłonne obowiązki (poprawka nr 9). 

Art. 179 w obowiązującym brzmieniu dotyczy odpowiedzi na skargę kasacyjną. Ustawa 

dodaje do przepisu § 2, który umożliwia wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu 

uchylenie zaskarżonego orzeczenia i ponowne rozpatrzenie sprawy przed przedstawieniem 

skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Przepis § 2 nie ma takiego 

związku treściowego z dotychczasowym art. 179, który uzasadniałby zawarcie ich w jednym 

artykule (por. § 55 Zasad techniki prawodawczej), dlatego Senat uchwalił poprawkę nr 10. 

W toku prac sejmowych wyeliminowano z projektu nowelizację art. 175, który zakładał 

przymus adwokacki w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. Konsekwencją tego winno być skreślenie nowelizacji art. 194 § 4 

(poprawka nr 11). 

Nowelizacja art. 250 polega na umożliwieniu sądowi obniżenia wynagrodzenia 

pełnomocnika z urzędu w uzasadnionych przypadkach. Przepis nie wskazuje czym ma być 

uzasadniony przypadek obniżenia wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu. Nie wskazuje 

również do jakiego poziomu nastąpić może to obniżenie. Daje więc ogromne pole dowolności 

i uznania sędziowskiego. 

Senat uchwalając poprawkę miał na względzie, że stawki minimalne mają pokryć 

wynagrodzenie pełnomocnika, w tym koszty prowadzenia sprawy np. ustanowienie 
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substytuta, oraz że prowadzenie sprawy z urzędu może pozbawić pełnomocnika możliwości 

podjęcia się innych spraw. Powyższe uzasadnia wprowadzenie poprawki nr 12. 

Na podstawie dodawanego art. 252 § 1a we wniosku o przyznanie prawa pomocy 

wnioskodawca jest obowiązany złożyć oświadczenie określonej w przepisie treści. W art. 252 

§ 1a wskazano, że naruszenie przepisu zagrożone jest karą za złożenie fałszywych zeznań, 

oraz że zawarta w oświadczeniu klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Art. 233 K.k. typizuje dwa różne przestępstwa. Pierwszym jest złożenie fałszywych 

zeznań (art. 233 § 1 K.k.) natomiast drugim jest złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 6 K.k.). 

Ponieważ odpowiedzialnością karną jest zagrożone złożenie fałszywego oświadczenia, 

co znajduje swoje odzwierciedlenie w brzmieniu klauzuli zawartej w oświadczeniu, to przepis 

powinien odnosić się konsekwentnie do odpowiedzialności za złożenie fałszywego 

oświadczenia, a nie fałszywych zeznań (poprawka nr 13). 

Poprawka nr 14 obliguje sąd do zawiadomienia właściwej rady o ustanowieniu 

pełnomocnika po wydaniu orzeczenia. Poprawka ma umożliwić organowi samorządu 

zawodowego zawiadamianie sądu o terminie doręczenia wyznaczonemu pełnomocnikowi 

zawiadomienia o jego wyznaczeniu. Organ samorządu musi uprzednio, na etapie 

wyznaczania pełnomocnika, wiedzieć o takim obowiązku. 

Art. 261 stanowi, że od sprzeciwu i zażaleń wydawanych w sprawie prawa pomocy nie 

pobiera się opłat sądowych. Użycie wyrazu „wydawanych” jest charakterystyczne dla 

orzeczeń sądu. Opłatom podlega natomiast „wnoszenie” środków zaskarżenia. Dlatego Senat 

poprawką nr 15 dokonał zmiany redakcyjnej przepisu. 

 

   

 

 

 

 


