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Warszawa, dnia 22 marca 2017 r.                 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 439) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, które: 

1) pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania m.in. 

dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie o realizacji 

ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej,  

2) zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec 

przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a dodatkowo – wprowadzona zostanie 

przyspieszona procedura, w której sąd administracyjny będzie mógł skontrolować 

prawidłowość decyzji kasatoryjnej, 

3) przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez 

wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą 

realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. zasada 

przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść 

strony) oraz na wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych 

(mediacja).  

Ustawa zmierza do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do 

zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Jej celem jest uregulowanie ogólnych dyrektyw 

wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia 

i egzekucji kary oraz warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych.
1
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Ponadto ustawa wprowadza nowe szczególne formy postępowania: 

1) milczące załatwienie sprawy prowadzone formie milczącego zakończenia postępowania 

oraz milczącej zgody;  

2) postępowanie uproszczone w tym postępowanie wszczęte na urzędowym formularzu; 

3) postępowanie w sprawie Europejskiej Współpracy Administracyjnej. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1183). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja wprowadziła do projektu 

poprawki polegające m.in. na: 

1) doprecyzowaniu skutków ogłoszenia upadłości strony dla biegu przedawnienia kary 

administracyjnej; 

2) uprawnieniu mediatorów w postępowaniu sądowoadministracyjnym do otrzymywania 

odpisów kopii i wyciągów z akt; 

3) rezygnacji w sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz 

opinii zabezpieczających z umożliwienia uznania w wyroku uprawnienia lub obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

4) nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm przyjął ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) określono zakres jego 

stosowania. Na podstawie art. 1 pkt 5 kodeks normuje „nakładanie lub wymierzanie 

administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu”. 



– 3 – 

W oczywisty sposób kodeks normuje procedurę zarówno nakładania kar jak i 

wymierzania kar oraz udzielania ulg, dlatego poszczególne elementy art. 1 pkt 5 powinny być 

połączone spójnikiem oznaczającym koniunkcję („i”, „oraz”). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5 wyrazy „lub wymierzanie” zastępuje się wyrazami „i wymierzanie”, 

a wyrazy „lub udzielanie” zastępuje się wyrazami „oraz udzielanie”; 

 

2. Ustawodawca powinien posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie 

podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określanej jako „kodeks” 

lub „prawo” (§ 9 Zasad techniki prawodawczej). 

W art. 37 § 1 Kpa wprowadzono nawiasową definicję „bezczynności” oraz 

„przewlekłości”. Dlatego w procedurze sądowoadministracyjnej należy w odniesieniu do 

postępowania administracyjnego posługiwać się tymi określeniami. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt w brzmieniu: 

„…) użyte w art. 3 w § 2 dwukrotnie w pkt 8 i w pkt 9, w art. 32, w art. 35 w § 4, w art. 54 

w § 1, w art. 57 w § 1 w pkt 2 i w § 3, w art. 87 w § 3, w art. 119 w pkt 4, w art. 153, w 

art. 154 w § 1 oraz w art. 200, w różnym przypadku, wyrazy „przewlekłe prowadzenie 

postępowania” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem 

„przewlekłość”;”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 51 wyrazy „organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania” zastępuje się 

wyrazami „lub przewlekłości”;”, 

c) w pkt 3 w lit. b, w § 2b wyrazy "przewlekłe prowadzenie postępowania" zastępuje się 

wyrazem "przewlekłość", 

d) w pkt 4, w § 3 użyte dwukrotnie wyrazy „przewlekłe prowadzenie postępowania” zastępuje 

się wyrazem „przewlekłość”, 
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e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w art. 149 § 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłość w sprawach 

określonych w art. 3 § 2 pkt 1–4 albo na przewlekłość w sprawach określonych w art. 3 

§ 2 pkt 4a: 

1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do 

dokonania czynności; 

2) zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku 

wynikających z przepisów prawa; 

3) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłości. 

§ 1a. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłość miały miejsce 

z rażącym naruszeniem prawa.”;”, 

f) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) w art. 154 w § 2 wyrazy „bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania przez organ” zastępuje się wyrazami „bezczynność lub przewlekłość”;”, 

g) dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) w art. 239 w § 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „organu lub 

przewlekłe prowadzenie postępowania” zastępuje się wyrazami „lub przewlekłość”.”; 

 

3. Zgodnie z art. 79a § 1 Kpa w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od 

strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może 

skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. W zdaniu drugim tego przepisu 

czytamy, że „przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się”. 

Przepisy art. 10 § 2 i 3 dotyczą odstąpienia od zasady zapewnienia stronom udziału 

w każdym stadium postępowania, i umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przepisy nie odnoszą się do przewidzianego 

w art. 79a § 1 obowiązku wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na 

dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji 

niezgodnej z żądaniem strony. Dlatego aby przepisy art. 10 § 2 i 3 mogły odnieść się do 

obowiązku określonego w art. 79a § 1 muszą być stosowne odpowiednio, a nie wprost. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 16, w art. 79a w § 1 w zd. 2 wyrazy „stosuje się” zastępuje się wyrazami 

„stosuje się odpowiednio”; 

 

4. Na podstawie art. 96d § 1 zd. 1 Kpa jeżeli uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na 

przeprowadzenie mediacji, organ administracji publicznej wydaje postanowienie 

o skierowaniu sprawy do mediacji. 

Jednocześnie art. 96c Kpa stanowi, że mediacji nie przeprowadza się w przypadku 

niewyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3 

(czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia). 

Tak sformułowane przepisy zawierają tę samą normę prawną, z tym że w art. 96d jest 

ona ujęta pozytywnie (organ wydaje postanowienie o mediacji, jeżeli spełnione są 

przesłanki), a w art. 96c – negatywnie (organ nie wydaje postanowienia, jeżeli przesłanki nie 

są spełnione).  

Ponieważ ustawodawca nie powinien w ustawie zawierać w ustawie wypowiedzi, które 

nie mają znaczenia normatywnego (§ 11 Ztp), to art. 96c jako zbędny powinien zostać 

skreślony. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 20, skreśla się art. 96c;  

 

5. W art. 96m § 2 pkt 2 Kpa niekonsekwentnie posłużono się liczbą gramatyczną 

rzeczowników. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 20, w art. 96m w § 2 w pkt 2 wyrazy „imię i nazwisko (nazwę)” zastępuje się 

wyrazami  „imiona i nazwiska (nazwy)”; 
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6. W art. 107 § 1 pkt 9 Kpa zawarto obowiązek pouczenia w decyzji m.in. o wysokości 

opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter 

stały albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym.  

Użycie zwrotu „podstawa do wyliczenia” sugeruje, że przepis odnosi się np. do wartości 

przedmiotu zaskarżenia, która pomnożona przez stawkę procentową (np. 5%), daje kwotę 

należnej opłaty. Wydaje się że celem ustawodawcy był nakaz pouczenia o stawce opłaty, 

a nie o podstawie opłaty.   

Zaprezentowany powyżej sposób rozumienia wyrazów „podstawa” oraz  „stawka” jest 

powszechny na gruncie prawa podatkowego (np. art. 29 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług). Na gruncie procedury administracyjnej, 

sądowoadministracyjnej i cywilnej, nie używa się tych wyrazów w odniesieniu do opłat lub 

wpisów.  

Dlatego proponuję, żeby omawiany przepis sformułować bez użycia wyrazów 

„podstawa” i „stawka”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w pkt 23, w art. 107 w § 1 w pkt 9 wyrazy „podstawie do” zastępuje się wyrazem 

„sposobie”; 

 

7. W art. 122a § 2 wprowadzono przepis dający podstawę do  milczącego załatwienia 

sprawy w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w ustawowym terminie 

organ: 

 1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące 

zakończenie postępowania) albo 

2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda). 

Celem ustawodawcy było stworzenie dwóch wykluczających się modelów 

postępowania. „Milczące zakończenie postępowania” ma być środkiem bezpośrednio 

przeciwdziałającym bezczynności organu. W tym przypadku pożądaną i dorozumianą formą 

działania organu będzie wydanie aktu administracyjnego (decyzji), nie zaś milczenie. 

Milczące załatwienie sprawy po upływie wskazanego w przepisie terminu oznacza „jedynie”, 

że nie powstanie stan bezczynności. „Milcząca zgoda” stanowi natomiast przejaw 
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upraszczania postępowania. Wyraża się ona w braku skorzystania przez organ z opcji 

wniesienia sprzeciwu w określonym terminie. Niewniesienie sprzeciwu będzie świadomym 

aktem woli organu administracji. Oznacza to, że milcząca zgoda stanowi aprobatę organu dla 

załatwienia sprawy w sposób przedstawiony we wniosku.
2
 

Sposób sformułowania art. 122a § 2 prowadzi do wniosku, że do organu należy wybór 

działania w ramach milczącego zakończenia postępowania albo  milczącej zgody. Aby tego 

uniknąć należy przeredagować przepis w sposób wyraźnie wskazujący, że to ustawodawca 

decyduje o formie milczącego załatwienia sprawy. 

Ponadto art. 122a § 2 wprowadza definicję nawiasową „milczącego zakończenia 

postępowania” oraz „milczącej zgody”, a następnie ustawa nigdzie nie posługuje się tymi 

pojęciami. Wobec tego należy skreślić definicje nawiasowe. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 30: 

a) w art. 122a: 

– § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości 

uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania 

strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym 

w przepisie szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego 

postępowanie w sprawie.”, 

– dodaje się § 3 w brzmieniu 

„§ 3. Przepis szczególny może stanowić, że sprawę uznaje się za załatwioną 

milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca 

od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo 

innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wniesie sprzeciwu w 

drodze decyzji.”, 

b) w art. 122b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

                                                 

2
 Patrz: Uzasadnienie projektu ustawy str. 47. 
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„Za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie 

w sprawie, o której mowa w art. 122a § 2, albo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa 

w art. 122a § 3, uznaje się dzień:”, 

c) w art. 122c w § 2 i 3 oraz w art. 122d w § 2 wyrazy „art. 122a § 2” zastępuje się 

wyrazami „art. 122a § 2 i 3”; 

 

8. Na podstawie art. 122f § 1 Kpa na wniosek strony organ administracji publicznej, w 

drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia 

wydania takiego zaświadczenia. W treści zaświadczenia zamieszcza się m.in. treść 

rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco oraz datę milczącego załatwienia sprawy 

(art.122f § 3 Kpa). 

W przypadku gdy strona nie wystąpi o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 122f 

Kpa, jedyną urzędową wzmianką o milczącym załatwieniu sprawy będzie adnotacja w aktach 

sprawy wskazująca jedynie treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną (art. 122e Kpa).  

Podmiot inny niż strona, mający interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia o 

milczącym załatwieniu sprawy, będzie mógł na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kpa ubiegać się 

o takie zaświadczenie. Jednak w przypadku, gdy uprzednio strona nie wystąpiła o 

zaświadczenie na podstawie art. 122f Kpa, organ wydający zaświadczenie nie będzie mógł 

wskazać daty milczącego załatwienia sprawy, gdyż niedopuszczalne jest w postępowaniu o 

wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kpa dokonywanie w nim nowych 

ustaleń faktycznych i prawnych.
3
 

Istnieją przynajmniej dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu. Pierwszy to 

wprowadzenie obowiązku zamieszczania w notatce sporządzanej na podstawie art. art. 122e 

Kpa daty milczącego załatwienia sprawy. Wadą tego rozwiązania jest wprowadzanie do 

obrotu prawnego zaświadczeń, do których treści strona nie mogła się odnieść w drodze 

zaskarżenia. 

Drugim rozwiązaniem jest umożliwienie osobom legitymującym się interesem prawnym 

wystąpienia o zaświadczenie na podstawie art. 122f Kpa. W takim wypadku zaświadczenie 

                                                 

3
 Patrz: wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 października 2000 r., V SA 760/00, LEX nr 50109; wyrok NSA 

z dnia 8 września 2009 r., I OSK 104/09, LEX nr 594852; wyrok NSA z dnia 21 października 2010 r., I OSK 

630/10, LEX nr 745278. 
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byłoby doręczane stronom, które miałyby możliwość odnieść się do ich treści poprzez 

złożenie zażalenia na podstawie art. 122f § 2 Kpa. Z kolei wadą tego rozwiązania jest brak 

urzędowej wzmianki o dacie milczącego załatwienia sprawy na potrzeby np. obliczania 

terminu określonego w art. 122g Kpa. Mimo tego zastrzeżenia wydaje się, że drugie 

rozwiązanie jest bardziej odpowiednie, wobec czego proponuję następującą poprawkę: 

w art. 1 w pkt 30, w art. 122f w § 1 wyraz „strony”, zastępuje się wyrazami „osoby 

ubiegającej się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny”; 

 

9. W art. 122g zd. 2 Kpa zawarto odesłanie do „terminu, o którym mowa w art. 122c 

§ 1”. W art. 122c § 1  są wymieniane dwa terminy: 

1) termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie 

w sprawie albo wniesienia sprzeciwu, 

2) termin milczącego załatwienia sprawy określony na dwa sposoby: 

a) dzień następujący po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania 

decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia 

sprzeciwu, 

b) dzień doręczenia zawiadomienia o braku sprzeciwu organu. 

Wydaje się, że przepis powinien odnosić się do terminu milczącego załatwienia sprawy 

niezależnie od sposobu jego obliczenia. Jeżeli powyższe założenie jest błędne należy 

zmodyfikować treść propozycji poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 30, w art. 122g w zdaniu drugim wyrazy „dnia upływu terminu, o którym mowa 

w art. 122c § 1” zastępuje się wyrazami „daty milczącego załatwienia sprawy”; 

 

10. Poprawka redakcyjna: 

w art. 1 w pkt 34, w § 2b skreśla się wyrazy „art. 138”; 
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11. Na podstawie art. 163c § 5 Kpa w postępowaniu uproszczonym w przypadku 

złożenia przez stronę podania z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest 

dopuszczalne późniejsze powoływanie się przez nią na okoliczności pominięte w tym 

podaniu, chyba że okoliczności te są istotne dla wyniku postępowania, a ich uwzględnienie 

nie doprowadzi do przedłużenia postępowania. 

Zgłoszenie nowych okoliczności jest możliwe tylko jeżeli łącznie wystąpią dwie 

przesłanki: 

1) okoliczności muszą być istotne, 

2) uwzględnienie nowych okoliczności nie przedłuży postępowania. 

Jeżeli któraś z tych przesłanek nie wystąpi, w szczególności uwzględnienie nowych 

okoliczności doprowadzi do przedłużenia postępowania, niedopuszczalne będzie powołanie 

się na te okoliczności, co może doprowadzić do niekorzystnego dla strony wyniku 

postępowania. 

Wydaje się, że skutkiem zgłoszenia istotnych okoliczności wpływających na 

przedłużenie postępowania, powinno być, przejście na zasady ogólne Kpa, zgodnie z treścią 

art. 163d Kpa. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 40, w art. 163c skreśla się § 5; 

 

12. Przepis art. 163d kpa nakazuje by w przypadku, gdy uwzględnienie nowych 

okoliczności powołanych przez stronę w toku postępowania jest istotne dla wyniku tego 

postępowania, a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji 

publicznej w dalszym ciągu prowadził postępowanie z pominięciem przepisów 

o postępowaniu uproszczonym. 

Natomiast art. 163e § 1 Kpa stanowi, że postępowanie dowodowe jest ograniczone do 

dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz 

dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ 

prowadzący postępowanie.  
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Przepis art. 163d, jako określający skutki naruszenia prekluzji dowodowej, powinien 

znaleźć się za art. 163e, który tę prekluzję wprowadza.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 40, dotychczasowy art. 163d oznacza się jako art. 163e, a dotychczasowy art. 

art. 163e oznacza się jako art. 163d; 

 

13. W art. 64a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ppsa) znajduje 

się odesłanie do decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 Kpa. W art. 138 § 2 kpa jest mowa 

o dwóch decyzjach:  

1) decyzji organu odwoławczego,  

2) zaskarżonej decyzji.  

Dlatego przepis art. 64 Ppsa należy doprecyzować. Kontekst wskazuje, że ustawodawca 

miał na myśli decyzję organu odwoławczego. W oparciu o to założenie sformułowano 

poprawkę. Powyższą uwagę należy odnieść odpowiednio do art. 64e Ppsa. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w pkt 7, w art. 64a i w art. 64e wyrazy „, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego” zastępuje się wyrazami 

„wydanej na podstawie w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego”; 

 

14. W art. 64c § 3 Ppsa odsyła do terminu, o którym mowa w § 2. Odesłanie powinno 

być skierowane do § 1, gdyż w tym przepisie określono termin  na wniesienie sprzeciwu.  

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w pkt 7, w art. 64c w § 3 wyrazy „§ 2” zastępuje się wyrazami „§ 1”; 

 

15. Na podstawie art. 64c § 6 Pppsa w razie niezastosowania się do obowiązków, 

o których mowa w § 3, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi 
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grzywny. W § 3 określono skutki wniesienia sprzeciwu do sądu administracyjnego 

z pominięciem organu, który wydał zaskarżoną decyzję oraz obowiązek sądu wezwania 

organu do przekazania sądowi kompletnych i uporządkowanych akt sprawy. Jedyny 

obowiązek organu, który wynika z § 3, polega na przekazaniu sądowi kompletnych 

i uporządkowanych akt sprawy. Należy jednak pamiętać, że poza przypadkiem wezwania 

przez sąd organu do przekazania akt sprawy, na organie ciąży analogiczny obowiązek 

w przypadku gdy sprzeciw jest wnoszony do sądu za pośrednictwem organu. W takim 

przypadku organ bez wezwania sądu przekazuje sprzeciw od decyzji wraz z kompletnymi 

i uporządkowanymi aktami sprawy. 

Dlatego odesłanie z § 6 powinno być skierowane do § 4, gdzie uwzględniono obydwie 

sytuacje. 

Propozycja poprawki:  

w art. 9 w pkt 7, w art. 64c w § 6 wyrazy „§ 3” zastępuje się wyrazami „§ 4”; 

 

16. Na podstawie art. 64d § 1 Ppsa sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu 

niejawnym w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji.  

Należy zauważyć, że  w przypadku, gdy strona wniosła sprzeciw wprost do sądu 

administracyjnego, sąd niezwłocznie wzywa organ, który wydał zaskarżoną decyzję, do 

przekazania sądowi kompletnych i uporządkowanych akt sprawy (art. 64c § 2 Ppsa). Jeżeli 

uwzględni się czas potrzebny na doręczenie wezwania i przesłania akt sprawy może okazać 

się, że termin na rozpoznanie sprzeciwu znacznie się skróci, a nawet upłynie. 

Aby temu przeciwdziałać proponuję, aby w przypadku wezwania organu do przesłania 

akt sprawy, termin określony w art. 64d § 1 rozpoczynał bieg od dnia wpływu akt do sądu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w pkt 7, w art. 64d w § 1 po wyrazach „sprzeciwu od decyzji” dodaje się wyrazy 

„, a w przypadku, o którym mowa w art. 64c § 3 – od dnia wpływu kompletnych 

i uporządkowanych akt sprawy”; 
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17. Na podstawie art. 151a § 3 Ppsa od wyroku sądu administracyjnego 

uwzgledniającego sprzeciw od decyzji nie przysługuje środek odwoławczy. Jednocześnie 

dopuszczalne jest zaskarżenie wyroku nieuwzględniającego sprzeciwu od decyzji. 

Przepis art. 176 ust. 1 Konstytucji stanowi, że postępowanie sądowe jest co najmniej 

dwuinstancyjne. Ustawodawca odmawiając kontroli instancyjnej wyroków uwzględniających 

sprzeciw od decyzji ryzykuje naruszenie przytoczonego przepisu Konstytucji. 

Dokonując oceny art.  151a § 3 Ppsa należy pamiętać, że w przypadku uchylenia decyzji 

na podstawie art. 151a § 1 ppsa, niezadowoloną z decyzji (obok organu) może być inna niż 

skarżący strona postępowania administracyjnego (uczestnicząca w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym na podstawie art. 33 Ppsa). Umożliwiając jednej stronie 

zaskarżenie wyroku oraz odmawiając tego prawa innej stronie, ustawodawca nie zapewnia 

stronom postępowania „równości broni”. 

Wobec powyższego proponuję wprowadzenie poprawki umożliwiającej zaskarżenie 

każdego wyroku w przedmiocie sprzeciwu od decyzji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9: 

a) w pkt 11, w art. 151a skreśla się § 3, 

b) w pkt 12, w § 2a wyrazy „oddalającego sprzeciw” zastępuje się wyrazami „w przedmiocie 

sprzeciwu”,  

c) w pkt 13, w art. 182a wyrazy „oddalającego sprzeciw” zastępuje się wyrazami 

„w przedmiocie sprzeciwu”.  

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


