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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 6 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 

(druk nr 437) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 

2015 r. (sygn. akt P 46/13), stwierdzającego niezgodność art. 156 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) z art. 2 

Konstytucji. Sentencja powołanego wyroku została opublikowana w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. (poz. 702), a jego pełny tekst opublikowany 

w OTK ZU/nr 5/A/2015, poz. 62. 

Ustawa: 

1) w art. 1 pkt 1 zmienia art. 156 § 2 Kpa stanowiąc, że nie stwierdza się nieważności 

decyzji z przyczyn wymienionych w art. 156 § 1 pkt 1–4 i 7 Kpa, jeżeli od dnia jej 

doręczenia lub ogłoszenia (dalej zbiorczo: doręczenie) upłynęło dziesięć lat, a także gdy 

decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne; 

2) w art. 1 pkt 2 dodaje w art. 158 Kpa § 3, zgodnie z którym, jeżeli od dnia doręczenia 

decyzji, o której mowa w art. 156 § 2, upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się 

postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności; 

3) zawiera przepisy przejściowe (art. 2) przewidujące, że: 

a) do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub 

postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 
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ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy Kpa w brzmieniu 

nadanym opiniowaną ustawą, 

b) postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub 

postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia ich doręczenia 

i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy ostateczną decyzją lub 

postanowieniem, umarza się z mocy prawa; 

4) ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (art. 3). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 25 marca 2021 r., jako przedłożenie jego 

Komisji Ustawodawczej (druk sejmowy nr 1090). 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania na 

posiedzeniu Sejmu. 

W wersji skierowanej, w dniu 20 maja 2021 r., do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

zmian w kodyfikacjach projekt ustawy przewidywał, że: 

1) art. 156 Kpa § 3 otrzyma brzmienie: „Nie stwierdza się nieważności decyzji, która 

wydana została z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia 

upłynęło trzydzieści lat, a decyzja ta była podstawą nabycia prawa lub stwarza 

uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa”; 

2) art. 158 Kpa § 2 otrzyma brzmienie: „Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji 

na skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 § 2 lub 3, organ administracji 

publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji 

z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził 

nieważności decyzji”; 

3) przepis przejściowy będzie stanowił, iż do postępowań o stwierdzenie nieważności 

decyzji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosowane 

będą przepisy zmienione. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przekazała projekt ustawy do 

Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania 

administracyjnego, która rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. 

W wyniku prac podkomisji zakres regulacji projektowanej ustawy uległ zasadniczej zmianie. 

Mianowicie w: 
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1) art. 156 Kpa zrezygnowano z proponowanego § 3 na rzecz nadania § 2 brzmienia: 

„Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1–4 i 7, 

jeżeli od dnia jej doręczenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała 

nieodwracalne skutki prawne”; 

2) art. 158 Kpa zrezygnowano z proponowanego § 2 na rzecz dodania w tym artykule § 3 

w brzmieniu: „Jeżeli od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2, 

upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji”; 

3) art. 2 dodano nowy ustęp, stanowiący, że postępowania administracyjne w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu 

lat od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się 

z mocy prawa. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła projekt i 9 czerwca 

2021 r. wniosła o jego uchwalenie przez Sejm, w brzmieniu zaproponowanym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1210). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 33. posiedzeniu Sejmu w dniu 

23 czerwca 2021 r. Projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw zmian w kodyfikacjach, która – po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na 

posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. – przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez 

Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1210–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Za jej przyjęciem 

głosowało 309 posłów, przy 120 głosach wstrzymujących się i bez głosów sprzeciwu. 

 

III. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie 

obowiązującego stanu prawnego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13)  

1. Zgodnie z art. 16 § 1 Kpa, decyzje, od których nie służy odwołanie 

w administracyjnym toku instancji (ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) są 

ostateczne. Korzystają z domniemania prawidłowości i mają przymiot trwałości, co służy 

ochronie porządku prawnego, stabilności obrotu prawnego, zaufaniu do organów państwa 

i samego prawa, bezpieczeństwu prawnemu jednostek oraz ochronie praw przez nie nabytych. 
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Ich uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności albo wznowienie postępowania mogą 

nastąpić tylko w ściśle prawem określonych przypadkach. Ponadto decyzje ostateczne mogą 

być – również na zasadach prawem określonych – zaskarżane do sądu administracyjnego 

(z powodu ich niezgodności z prawem; art. 16 § 2 Kpa), a te, których nie można zaskarżyć 

do sądu (na przykład z powodu upływu terminu zaskarżenia), stają się prawomocne (art. 16 

§ 3 Kpa). Żadna decyzja, choćby nawet była dotknięta najpoważniejszą wadą, nie jest 

nieważna ex lege (z mocy samego prawa). Nawet wadliwa decyzja obowiązuje dopóty, 

dopóki we właściwym trybie nie zostanie usunięta z porządku prawnego, na przykład przez 

stwierdzenie jej nieważności w trybie art. 156 § 1 Kpa (tak np. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego /dalej: NSA/ z 18 listopada 1998 r., sygn. akt III SA 1103/97). Przepis ten 

pozwala stwierdzić nieważność każdej decyzji z jednego z poniższych powodów, 

a mianowicie gdy decyzja: 

1) została wydana: 

a) z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 Kpa), 

b) bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 

Kpa); 

2) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo 

sprawy, którą załatwiono milcząco (art. 156 § 1 pkt 3 Kpa); 

3) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 Kpa); 

4) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały 

(art. 156 § 1 pkt 5 Kpa); 

5) wywołałaby – w razie jej wykonania – czyn zagrożony karą (art. 156 § 1 pkt 6 

Kpa); 

6) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 Kpa). 

   Zgodnie z art. 158 § 1 Kpa rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji 

następuje w drodze decyzji. W zależności od okoliczności organ prowadzący 

postępowanie wydaje wówczas decyzję: (1) o stwierdzeniu nieważność zaskarżonej 

decyzji, (2) odmawiającą stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, (3) 

stwierdzającą wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa albo (4) 

umarzającą postępowanie (wyrok NSA z 22 września 1999 r., IV SA 1400/97). 

Stwierdzenie nieważności – powodujące najdalej idące skutki prawne – pozwala 

wyeliminować z obrotu prawnego decyzję administracyjną dotkniętą 

najpoważniejszymi wadami i to ex tunc (od chwili wydania). Stwierdzenie 
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nieważności decyzji potwierdza, że nie wywołała ona skutków prawnych (choć nie 

zawsze oznacza to przywrócenie stanu prawnego istniejącego przed wydaniem decyzji, 

której nieważność stwierdzono, to bowiem zależne jest od przedmiotu i okoliczności 

konkretnej sprawy – tak na przykład wyrok NSA z 18 października 2017 r., sygn. akt 

I OSK 1322/17). Możliwość eliminacji z obrotu prawnego wadliwych decyzji wynika ze 

– statuowanej art. 7 Konstytucji – zasady praworządności (legalizmu), bowiem – 

zgodnie z art. 6 Kpa – „Organy administracji publicznej działają na podstawie 

przepisów prawa”. 

   Niemniej, ustawodawca, dążąc do petryfikacji stanów prawnych 

ukształtowanych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, ustanowił od powyższej 

zasady wyjątek, stanowiąc (w art. 156 § 2 Kpa), że nie można stwierdzić 

nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy 

wywołała ona nieodwracalne skutki prawne (nawet przed upływem 10 lat od jej 

doręczenia). Stanowi to realizację postulatu uwzględniania upływu czasu, jako czynnika 

stabilizującego stan prawny ukształtowany decyzją administracyjną. Uzasadnieniem tej 

konstrukcji są – wynikające art. 2 Konstytucji – zasady pewności prawa i zaufania 

obywatela do państwa. Znaczny upływ czasu lub wywołanie nieodwracalnych 

skutków prawnych powodują tu swoistą sanację czterech z siedmiu wad decyzji 

administracyjnej (ściśle: decyzja nie przestaje być wadliwa, ale nie można już 

stwierdzić jej nieważności, a więc i wyeliminować jej z obrotu prawnego), ponieważ 

niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności „starej” (lub takiej, która wywołała 

nieodwracalne skutki) decyzji tylko z przyczyn wymienionych w art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 

i 7 Kpa, a więc tylko wtedy, gdy decyzja: 

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 Kpa); 

2) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo 

sprawy, którą załatwiono milcząco (art. 156 § 1 pkt 3 Kpa); 

3) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 Kpa); 

4) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 Kpa). 

   Jeżeli w powyższych okolicznościach niedopuszczalne jest stwierdzenie 

nieważności decyzji, organ rozpoznający sprawę wydaje – na podstawie art. 158 § 2 

Kpa – decyzję stwierdzającą wydanie decyzji z naruszeniem prawa (i wskazującą 

okoliczności, z powodu których nie stwierdził jej nieważności). Nie usuwa to wadliwej 

decyzji z obrotu prawnego, ale stanowi podstawę wstąpienia na drogę sądową 
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z roszczeniem o odszkodowanie na podstawie art. 417 § 1 i art. 417
1
 § 2

1) 
ustawy – 

Kodeks cywilny. Jak wynika z powyższego, w obecnym stanie prawnym, nawet 

znaczny upływ czasu lub wywołanie nieodwracalnych skutków prawnych 

nie sanują wad decyzji polegających na: 

1) jej wydaniu bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 

§ 1 pkt 2 Kpa); 

2) jej niewykonalności (w dniu wydania, gdy niewykonalność ma trwały 

charakter; (art. 156 § 1 pkt 5 Kpa); 

3) wywołaniu – w razie jej wykonania – czynu zagrożonego karą (art. 156 § 1 

pkt 6 Kpa). 

   Tym samym – niezależnie od upływu czasu – dopuszczalne jest 

stwierdzanie nieważności decyzji obarczonych tymi wadami. 

 

2. Trybunał Konstytucyjny we wspomnianym na wstępie wyroku, stwierdził sprzeczność 

z art. 2 Konstytucji art. 156 § 2 Kpa w zakresie, w jakim nie wyłącza on 

dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem 

prawa, gdy od jej wydania nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą 

nabycia prawa lub ekspektatywy. 

   Merytoryczną kwestia leżącą u podstaw pytania prawnego rozpatrywanego 

przez Trybunał Konstytucyjny było to, czy decyzja (o której mowa w art. 7 ust. 1 

dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 

m. st. Warszawy) w sprawie przywrócenia terminu dokonania czynności – jako akt 

administracyjny rozstrzygający zgodnie z wnioskiem strony, ale wydany z rażącym 

naruszeniem prawa (bo na wniosek złożony po upływie terminu) – powinna podlegać 

stwierdzeniu nieważności. Innymi słowy, powstał problem nabycia przez jednostkę 

prawa (lub jego ekspektatywy) w rezultacie niezgodnego z prawem działania organu, 

a pytający sąd zakwestionował konstytucyjną poprawność nieograniczonej w czasie 

możliwości nałożenia sankcji (dolegliwości) na stronę, która przez bardzo długi czas 

wywodziła swoje prawa z aktu administracyjnego z przekonaniem o jego trwałości. 

                                                 

1)
 Odpowiednio: „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa” i „Jeżeli szkoda została 

wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać 

po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej (...)”. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrgaytonjq
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   Przedstawiwszy obszerne rozważania historyczno- i teoretycznoprawne, 

Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosków, że: 

1) zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) i praworządności 

(art. 7 Konstytucji) z jednej, a zasady zaufania obywatela do państwa 

i bezpieczeństwa prawnego (pewności prawa) z drugiej strony, uzupełniają się, 

choć – wyjątkowo – może też dochodzić między nimi do kolizji, co właśnie ma 

miejsce na tle art. 156 Kpa; 

2) z wymienionych wyżej zasad wynika obowiązek ustawodawcy zapewnienia 

trwałości decyzji administracyjnych i ukształtowania regulacji sprzyjających 

wygaszaniu − wraz z upływem czasu − stanu niepewności (istniejącego dopóty, 

dopóki możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji); 

3) odstępstwa od zasady trwałości decyzji ostatecznej nie powinny naruszać 

wymienionych wyżej zasad; 

4) z zasady praworządności wynika obowiązek gwarantowania zgodności decyzji 

organów administracji z prawem oraz potrzeba eliminacji z obrotu prawnego 

decyzji wadliwych; 

5) zasada praworządności nie uzasadnia jednak stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnych, które przez kilkadziesiąt lat korzystały z domniemania 

zgodności z prawem i wywołały skutki polegające na nabyciu prawa lub 

ukształtowaniu ekspektatywy nabycia prawa przez adresatów; 

6) niezbędne jest ustanowienie granic dopuszczalności stwierdzenia nieważności 

decyzji, ponieważ ich trwałość nie może być pozorna (wyrok z dnia 28 lutego 

2012 r., sygn. K 5/11, OTK ZU nr 2/A/2012, poz. 16), a jest taka, gdy 

ustawodawca nie przewiduje ograniczeń wzruszalności ostatecznych decyzji, albo 

gdy ograniczenia te są niewystarczające dla zachowania zasady zaufania obywatela 

do państwa i zasady pewności prawa; ustawodawca nie może deklarować trwałości 

ostatecznej decyzji, na podstawie której strona nabyła prawo lub ekspektatywę, 

a równocześnie przewidywać – nieograniczonej terminem – możliwości ich 

wzruszania; 

7) przesłanka rażącego naruszenia prawa ma charakter niedookreślony, a jej 

wykładnia ukształtowała się w orzecznictwie w wiele lat po wydaniu licznych 

decyzji; stwierdzenie na jej podstawie nieważności decyzji może powodować 

zmianę ukształtowanej od dziesięcioleci sytuacji prawnej adresatów, co nie służy 
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realizacji zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa ani 

pewności prawa; 

8) korzystanie przez jednostkę z praw wynikających z aktu administracyjnego jest 

wykonywaniem uprawnień zagwarantowanych jej przez organ władzy publicznej; 

stabilizacja stanów faktycznych po upływie określonego czasu leży w interesie 

porządku publicznego, a brak wyłączenia dopuszczalności stwierdzenia 

nieważności decyzji administracyjnej z powodu wady określonej w art. 156 § 1 

pkt 2 in fine Kpa, po znacznym upływie czasu, skutkuje destabilizacją porządku 

prawnego; 

9) ocena – po upływie kilkudziesięciu lat – decyzji pod kątem jej wydania z rażącym 

naruszeniem prawa, w powiązaniu z nieostrością tej przesłanki, rodzi ryzyko 

zarzucania wadliwości działania organom administracji, którym – w momencie ich 

działania (nie zaś z dzisiejszej perspektywy) – trudno byłoby postawić jakiekolwiek 

zarzuty; art. 156 § 1 pkt 2 Kpa stanowi o wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem 

prawa, w praktyce jednak – podczas oceny tej przesłanki, dokonywanej 

w późniejszym okresie – uwzględniany jest dorobek orzeczniczy, powstały często 

w wiele lat po wydaniu decyzji; innymi słowy, obecna interpretacja stosowanych 

dawniej przez organy przepisów, została ugruntowana w orzecznictwie sądowym 

często po kilkudziesięciu latach od wydania decyzji; 

10) unormowanie wynikające z art. 156 § 2 Kpa powinno stanowić kompromis między 

zasadą trwałości decyzji (rozumianą jako ograniczenie środków mogących 

wyeliminować ją z obrotu) a zasadą praworządności (rozumianą jako nakaz 

uchylenia decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa). 

 

IV. Próba wykonania wyroku w 2016 r. 

Wymieniony wyżej wyrok był przedmiotem prac Biura Legislacyjnego w 2016 r., które 

– w opinii z 10 lutego (znak: BL–112–251–TK/15) – wskazało, że Trybunał Konstytucyjny 

nie przesądził, czy właściwym sposobem wykonania wyroku jest zastosowanie – 

przewidzianego w art. 156 § 2 Kpa – dziesięcioletniego terminu prekluzyjnego 

(ograniczającego możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych wydanych 

z rażącym naruszeniem prawa), a ustawodawca dysponuje swobodą wyboru instrumentów 

prawnych służących realizacji wartości konstytucyjnych. 
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Na propozycję Biura Legislacyjnego, komisyjny projekt nowelizacji Kpa (zawarty 

w druku nr 154/IX kad.) przewidywał: 

1) dodanie: 

a) § 3 w art. 156, w brzmieniu: „Po upływie czasu określonego w § 2 nie stwierdza się 

nieważności decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 

decyzja ta była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie 

nabycia prawa.”, 

b) § 2 w art. 158, w brzmieniu: „Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na 

skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 § 2 lub 3, organ administracji 

publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji 

z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził 

nieważności decyzji.”; 

2) przepis przejściowy, zgodnie z którym „W sprawach stwierdzenia nieważności decyzji 

wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.”. 

Projekt ten został wycofany 19 października 2016 r. 

 

V. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 pkt 2 – proponowany art. 158 § 3 Kpa – uniemożliwiając, po upływie 

określonego czasu, wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 

decyzji, wyklucza zarazem możliwość otrzymania decyzji stwierdzającej wydanie 

zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa (jak wskazano w pkt 1 części III opinii, 

decyzja stwierdzająca wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa może być 

wydana – poza postępowaniem dotyczącym wznowienia postępowania
2)

 – wyłącznie 

w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji), a tym samym 

wyklucza on również możliwość dochodzenia, po upływie określonego w nim 

terminu, odszkodowania w postępowaniu cywilnym. Art. 417
1
 § 2 ustawy – Kodeks 

cywilny rozstrzyga bowiem, że naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie 

                                                 

2)
 Tu jednak przesłanki są zupełnie inne niż w wypadku stwierdzenia nieważności decyzji (na przykład: wyszły 

na jaw istotne nowe okoliczności nieznane organowi, który wydał decyzję, decyzja została oparta na 

fałszywych dowodach lub wydana w wyniku przestępstwa albo została wydana w oparciu o inną decyzję lub 

orzeczenie sądu, które zostało uchylone lub zmienione; art. 145 § 1 Kpa); podstawą stwierdzenia wydania 

decyzji z naruszeniem prawa jest tu art. 151 § 2 Kpa. 
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prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji można żądać po stwierdzeniu 

we właściwym postępowaniu niezgodności takiego orzeczenia lub decyzji z prawem 

(chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). Proponowane rozwiązanie budzi więc 

zasadnicze wątpliwości co do zgodności z art. 77 Konstytucji, przewidującym, 

że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez 

niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (ust. 1), a ustawa nie może 

nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw (ust. 2). 

W związku z powyższym proponuje się skreślenie pkt 2 w art. 1 opiniowanej ustawy. 

   Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na wynikające 

z projektowanej regulacji nieuzasadnione zróżnicowanie w zakresie możliwości 

uzyskania decyzji stwierdzającej wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa, 

w zależności od tego, w jakim postępowaniu miałaby ona zostać wydana. Po upływie 

30 lat od dnia doręczenia decyzji, nie będzie bowiem w ogóle możliwe wszczęcie 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, natomiast pozostanie 

nieograniczona w czasie możliwość wznowienia postępowania (w wyniku którego, 

w razie niedopuszczalności uchylenia zaskarżonej decyzji, organ nadal będzie stwierdzał 

jej wydanie z naruszeniem prawa, czym otworzy drogę dochodzenia odszkodowania). 

 Propozycja poprawki: 

w art. 1 skreśla się pkt 2. 

 

2. Art. 2 ust. 1 budzi zastrzeżenia w zakresie postępowań dotyczących decyzji 

i postanowień, które nie wywołały nieodwracalnych skutków prawnych, czy też nie były 

podstawą nabycia prawa ani nie stwarzały uzasadnionego oczekiwania nabycia prawa 

(ekspektatywy). Wydaje się bowiem, że w takim wypadku racjonalny ustawodawca, 

mając na uwadze sprawy w toku i interesy stron postępowań, powinien rozstrzygnąć 

o stosowaniu do nich przepisów dotychczasowych. Należy zwrócić uwagę, że art. 156 

§ 2 Kpa dotyczy, co do zasady, spraw, w których nastąpił nieodwracalny skutek prawny. 

 Propozycja poprawki: 

w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub 

postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy 

ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się: 
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1) przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli 

decyzja lub postanowienie stanowiące przedmiot postępowania o stwierdzenie 

nieważności wywołały nieodwracalne skutki prawne; 

2) przepisy dotychczasowe, jeżeli decyzja lub postanowienie stanowiące przedmiot 

postępowania o stwierdzenie nieważności nie wywołały nieodwracalnych skutków 

prawnych.”. 

 

3. Wejście w życie art. 2 ust. 2 spowoduje umorzenie ex lege (z mocy samego prawa) 

wszystkich postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

lub postanowień, wszczętych po upływie 30 lat od dnia doręczenia decyzji lub 

postanowienia i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis ten 

budzi zasadnicze wątpliwości, co do zgodności z wywodzonymi z art. 2 Konstytucji 

i obudowanymi bogatym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasadami 

zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa (między innymi, 

nakazującymi ustawodawcy należyte zabezpieczenie „interesów w toku”) oraz 

sprawiedliwości proceduralnej. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

jednoznacznie wynika, że na ustawodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia za pomocą 

technik stanowienia prawa, w szczególności dotyczących przepisów przejściowych, 

ochrony praw słusznie nabytych i ochrony interesów będących w toku. Ustawodawca 

musi mieć na uwadze interesy podmiotów ukształtowane przed dokonaniem zmiany 

stanu prawnego, do których należy zaliczyć możliwość uzyskania decyzji stwierdzającej 

wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa. 

 Propozycja poprawki: 

w art. 2 skreśla się ust. 2. 

 

VI. Konkluzje 

Uchwalenie opiniowanej ustawy w obecnym kształcie zakończy w praktyce 

reprywatyzację na drodze administracyjno-sądowej (jedynej możliwej wobec nieuchwalenia 

w stosownym czasie ustawy reprywatyzacyjnej). Należy podkreślić, że toczące się przed 

organami administracji i sądami postępowania dotyczą przejętego przez władze 

komunistyczne (mocą kilkunastu ustaw i dekretów) majątku obywateli polskich wszystkich 
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narodowości i wyznań, których spadkobiercy utracą prawo do ubiegania się o odszkodowanie 

za znacjonalizowane mienie, nawet jeśli postępowania toczą się od dziesięcioleci. 

Analiza leżącego u podstaw opiniowanej ustawy wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

wskazuje, że wykonują go tylko jej art. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 1; w wyroku tym nie można 

dopatrywać się uzasadnienia pozostałych zawartych w niej regulacji. 
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