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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

 

(druk nr 1008) 

 

 

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

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1544 i 1629) 

 

Art. 5. 

Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach: 

1)   wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między 

organami administracji publicznej; 

2)   wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi; 

3)   odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach 

administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z 

przepisów prawa; 

[4)   wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz wydanych cudzoziemcowi 

będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 

2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);] 

<4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz: 

a) o których mowa w art. 2 pkt 2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z 

późn. zm.), 
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b) wydawanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 

900 oraz z 2018 r. poz. 650);> 

5)   zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych 

przez konsulów. 

Art. 13. 

§ 1. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne 

z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

§ 2. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego 

obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność 

została zaskarżona. 

<§ 2a. Wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę 

urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych, jest właściwy do 

rozpoznania skargi na działalność konsula.> 

§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać 

wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju 

należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli 

wymagają tego względy celowości. 

Art. 28. 

§ 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności 

w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. 

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, 

z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej. 

§ 3. W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723) za: 

1)   organy administracji rządowej, 

2)   państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
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3)   Skarb Państwa 

- czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. 

<§ 4. Za konsula czynności w postępowaniu podejmuje minister właściwy do spraw 

zagranicznych.> 

Art. 52. 

§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one 

skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę 

wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. 

§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie 

przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, 

przewidziany w ustawie. 

§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez 

skorzystania z tego prawa. <Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, 

który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje 

stronie, gdy organem, który wydał decyzję, jest konsul.> 

§ 4. (uchylony). 

Art. 54. 

§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. 

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i 

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

dnia jej otrzymania. <Skargę wniesioną za pośrednictwem konsula minister właściwy 

do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi 

aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej 

otrzymania przez konsula.> 

§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 

trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając 

skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając 

skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym 

naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. 
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§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi 

wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie 

internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o 

treści tego przepisu. 


