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dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego

Ekspertyza w zakresie zgodności 
z konstytucją nowelizacji ustawy  
–Kodeks postępowania administracyjnego 
(druk senacki 437) 

Tezy ekspertyzy:

1. Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. (dalej: ustawa, opi-
niowana ustawa) o zmianie ustawy Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (dalej: Kodeks, k.p.a.), nadający nowe brzmienie art. 
156 § 2 Kodeksu, w zakresie, w jakim stanowi, że nie stwierdza się 
nieważności decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym 
naruszeniem prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia 
upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracal-
ne skutki prawne, jest niezgodny z preambułą i art. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. powołanej  w punkcie 1, 
dodający w art. 158 Kodeksu § 3, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 
77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. powołanej w punkcie 
1, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. powołanej w punkcie 
1, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. powołanej w punkcie 1, jest 
niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uzasadnienie:

1. Nowelizacja dotyczy art. 156 Kodeksu. Przepis ten reguluje 
podstawy stwierdzenia nieważności i przesłanki negatywne takiego 
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stwierdzenia, stanowiąc w szczególności, że do decyzji wydanej bez 
podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa nie znajduje za-
stosowania zawarte  w tym przepisie unormowanie, w myśl którego 
nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub 
ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieod-
wracalne skutki prawne. 

W świetle orzecznictwa NSA rażące naruszenie prawa, o którym 
mowa w tym przepisie „zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje 
w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy 
charakter tego naruszenia powoduje, że owa decyzja nie może być ak-
ceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Obo-
wiązkiem organu stwierdzającego nieważność decyzji jako wydanej 
z rażącym naruszeniem prawa jest wyraźne wykazanie, jaki konkret-
ny przepis został naruszony i dlaczego naruszenie to organ ocenił jako 
rażące”1. W doktrynie wskazano, że skutki, które „wywołuje decyzja 
uznana za rażąco naruszającą prawo, to skutki niemożliwe do zaakcep-
towania z punktu widzenia wymagań praworządności – gospodarcze 
lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powoduje, że nie 
jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy 
praworządnego państwa. (...) na wymienione cechy pojęcia rażącego na-
ruszenia prawa zwracały uwagę dziesiątki składów orzekających sądów 
administracyjnych, powtarzając je w tezach wydawanych przez siebie 
orzeczeń sądowych (...)”2.  

A zatem, w odniesieniu do decyzji wydanej bez podstawy prawnej 
lub z rażącym naruszeniem prawa, kumulacja skutków negatywnych 
powoduje, że ustawodawca uznał za konieczne wykluczenie przedawnie-
nia możliwości stwierdzenia jej nieważności, nawet gdy została wydana 
przed kilkudziesięcioma laty. Rozwiązanie to odzwierciedla zapewne 
zakorzenione w europejskiej kulturze prawnej przekonanie, w myśl któ-
rego ex iniuria ius non oritur – bezprawie nie tworzy prawa.

Powołana zasada, współistotna aksjologii demokratycznego pań-
stwa prawnego, może jednak stracić swoje znaczenie w zakresie za-
pewnienia praworządności, jeśli upływ czasu powoduje, że eliminacja 
bezprawia może sprowadzić zagrożenie porównywalne z jego faktycz-
ną akceptacją. Tego rodzaju sytuacja została spowodowana brakiem 
całościowej regulacji problemu roszczeń związanych z przekształce-
niami własnościowymi w Polsce po II wojnie światowej, wymagającej 

 1 Tak w wyroku z 21 października 1992 r., V S.A. 86/92, ONSA 1993.1, poz. 23.
 2 Tak W. Chróścielewski, uwagi do art. 156, w: Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, red.: 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019, s. 857.
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przygotowania rozwiązania ustawowego zgodnego z konstytucyjnymi 
zasadami dobra wspólnego, państwa prawnego, urzeczywistniające-
go zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady ochrony własności 
prywatnej. Przygotowanie takiego rozwiązania wymagało złożonych 
i pogłębionych analiz oraz ponadpartyjnego kompromisu, pozwalają-
cego zabiegać o poparcie społeczne dla tego rodzaju regulacji. Z wielu 
powodów, przede wszystkim natury politycznej, nie uchwalono dotych-
czas ustawy, która odpowiadałaby wspomnianym oczekiwaniom, co jest 
źródłem patologii w funkcjonowaniu systemu prawnego i związanych 
z tym negatywnych skutków społecznych, wskazywanych także w toku 
prac sejmowych nad opiniowaną ustawą3.

Brak całościowej regulacji problemu roszczeń majątkowych sprzyjał 
poszukiwaniu rozwiązania zastępczego, możliwego do skonstruowania 
przy wykorzystaniu prawa już obowiązującego. W orzecznictwie są-
dów administracyjnych w szczególności dostrzeżono potencjał związany 
z wyłączeniem przedawnienia w odniesieniu do stwierdzania nieważno-
ści decyzji, które wydane zostały bez podstawy prawnej lub z rażącym 
naruszeniem prawa. Wymagało to jednak określenia terminu przedaw-
nienia, a to obciążałoby ustawodawcę i aktualizowało problem regulacji 
całościowej, nie stanowiącej przecież priorytetu legislacyjnego. W tych 
okolicznościach użyteczny mógł okazać się Trybunał Konstytucyjny, 
którego orzeczenie mogło w pewnym zakresie zastąpić milczenie usta-
wodawcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wystąpił4 
do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 156 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego w zakresie, w jakim z uwagi na znaczny upływ czasu od dnia 
doręczenia lub ogłoszenia decyzji, na podstawie której strona nabyła 
prawo lub ekspektatywę prawa, nie wyłącza dopuszczalności stwierdze-
nia jej nieważności z przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., jest 
zgodny z art. 2 Konstytucji. Sąd pytający zakwestionował konstytucyj-
ność art. 156 § 2 Kodeksu w zakresie, w jakim nie przewiduje on żadne-
go czasowego ograniczenia stwierdzenia nieważności decyzji wydanej 
z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem sądu pytającego „instytucja 
stwierdzenia nieważności decyzji jest wykorzystywana dla rewindykacji 
nieruchomości znacjonalizowanych po II wojnie światowej”5. Sąd pyta-
jący jako wzorzec kontroli wskazał art. 2 Konstytucji, zgodnie z którym 

 3 Por. zwłaszcza Sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu w dniu 20 
maja 2021 r,. s. 233 i nast.

 4 Postanowieniem z 18 września 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 204/12.
 5 Tak w  uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w  sprawie o  sygn.  

P 46/13, s. 4.
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Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urze-
czywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. W uzasadnieniu 
pytania sąd pytający zarzucił kwestionowanej regulacji naruszenie 
wzorca konstytucyjnego przez to, że dopuszcza stwierdzenie nieważ-
ności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa 
niezależnie od tego, jaki czas upłynął od jej ogłoszenia lub doręczenia 
stronie, a ponadto mimo to, iż z decyzji tej strona wywodziła swoje pra-
wa w przekonaniu o jej trwałości. Pytanie prawne zawierało wątpliwość, 
czy z klauzulą demokratycznego państwa prawnego, w szczególności 
z wypływającą z niej zasadą pewności prawa oraz zasadą zaufania do 
państwa i stanowionego przez nie prawa, jest zgodna regulacja, która 
przewiduje dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji admini-
stracyjnej, bez względu na to, jaki okres upłynął od jej doręczenia lub 
ogłoszenia. 

Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwość sądu pytającego, 
orzekając6, że art. 156 § 2 Kodeksu, w zakresie, w jakim nie wyłącza 
dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym 
naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ 
czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest 
niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał podkreślił w uzasadnieniu, że „wyrok zapadł w wyni-
ku kontroli konstytucyjności przeprowadzonej w związku z pytaniem 
prawnym zadanym przez sąd w konkretnej sprawie. Wyrok stwierdza-
jący niekonstytucyjność art. 156 § 2 k.p.a. w zakresie opisanym w sen-
tencji ma charakter zakresowy o pominięciu prawodawczym. Wyrok 
taki nie powoduje zmiany normatywnej, w szczególności nie oznacza 
derogacji tego przepisu. Stwierdzenie niekonstytucyjności w zakresie 
pominięcia prawodawczego nakłada na ustawodawcę obowiązek roz-
szerzenia unormowania art. 156 § 2 k.p.a., przewidującego ograniczenia 
możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej 
z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny 
upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektaty-
wy”7. Trybunał wskazał na konieczność „dokonania wykładni art. 156 § 
2 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. nie tylko z uwzględnieniem 
zasady praworządności, przewidzianej w art. 7 Konstytucji, ale również 
z uwzględnieniem, wynikających z art. 2 Konstytucji, zasady pewności 
prawa oraz zasady zaufania obywatela do państwa”8. Ponadto zdaniem 

 6 Tak w sentencji wyroku w sprawie o sygn. P 46/13.
 7 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 46/13, s. 32.
 8 Ibidem.
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Trybunału z uwagi na „zakres kontroli konstytucyjności, obejmujący 
pominięcie ustawodawcze, Trybunał nie przesądził o tym, czy właści-
wym sposobem realizacji tego postulatu jest przewidziany aktualnie 
w art. 156 § 2 k.p.a. dziesięcioletni termin prekluzyjny, który ogranicza 
stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych obarczonych nie-
którymi innymi wadami. Ustawodawca dysponuje swobodą w wyborze 
instrumentów prawnych służących realizacji wskazanych przez Try-
bunał wartości konstytucyjnych”9.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez ustawodaw-
cę powinno zatem polegać na:

1. rozszerzeniu unormowania, przewidującego ograniczenia moż-
liwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wy-
danej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji 
nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą naby-
cia prawa lub ekspektatywy, w drodze wykładni, dokonanej nie 
tylko z uwzględnieniem zasady praworządności, przewidzianej 
w art. 7 Konstytucji, ale również z uwzględnieniem, wynikają-
cych z art. 2 Konstytucji, zasady pewności prawa oraz zasady 
zaufania obywatela do państwa;

2. określeniu adekwatnego do dokonanej wykładni terminu pre-
kluzyjnego, ograniczającego stwierdzenie nieważności decyzji 
administracyjnych, którego Trybunał nie przesądził. 

Należy podkreślić, że ustawodawca nie spieszył się z wykonaniem 
wyroku Trybunału, wydanego 12 maja 2015 r. i nie uwzględnił konse-
kwencji wyroku w nowelizacji Kodeksu uchwalonej 7 kwietnia 2017 r. 
Sprawa wykonania przedmiotowego wyroku nie wydawała się zatem 
pilna. Z tej perspektywy opiniowana ustawa ma charakter zmiany ra-
dykalnej i zaskakującej, co może budzić wątpliwości w świetle zasady 
pewności prawa i racjonalności w procesie jego tworzenia, kluczowych 
w demokratycznym państwie prawnym10.

Określony w ustawie dziesięcioletni termin prekluzyjny nie odpo-
wiada wskazanemu w uzasadnieniu wyroku Trybunału wymaganiu 
uwzględnienia zasady praworządności oraz zasady pewności prawa 
oraz zasady zaufania obywatela do państwa. Gdyby tak było, Trybu-
nał wskazałby ten właśnie termin przynajmniej w uzasadnieniu wyro-
ku. Jednak w uzasadnieniu tym Trybunał wskazał na własne judykaty 
umożliwiające ingerencję w zasadę trwałości decyzji i odstąpienie od 

 9 Ibidem.
 10 Por. na ten temat w uwagach Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (do 

druku sejmowego nr 1090).
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zasady bezpieczeństwa prawnego w szczególnych okolicznościach, gdy 
przemawia za tym inna zasada konstytucyjna11.

Precyzując pojęcie „szczególnych okoliczności”, Trybunał stwier-
dził, że obejmują one „sytuacje nadzwyczaj wyjątkowe, gdy ze względów 
obiektywnych zachodzi potrzeba dania pierwszeństwa określonej war-
tości chronionej bądź znajdującej (...) oparcie w przepisach Konstytucji. 
Wyjątkowość sytuacji nakazuje dokonanie oceny pod tym względem 
w każdej z osobna sytuacji, jako że trudno jest tu o wypracowanie ogól-
niejszej, uniwersalnej reguły”12. Trybunał podkreślał też, że prawomoc-
ne rozstrzygnięcia organów mają za sobą konstytucyjne domniemanie 
wynikające z zasady praworządności, które może być jednak przeła-
mane gdy samo rozstrzygnięcie odbiega od konstytucyjnego standardu, 
np. z uwagi na niekonstytucyjność dotyczącą prawa materialnego lub 
procedury. Trybunał zauważał przy tym, że podważenie prawomocności 
musi każdorazowo być przedmiotem skrupulatnego ważenia wartości13. 
W ocenie Trybunału z zasady bezpieczeństwa prawnego wynika m.in. 
zakaz przyjmowania nieprzewidywalnych unormowań, przy czym za-
skakujące dla jednostki może być też stosowanie przepisów zawierają-
cych nieostre przesłanki14.  

Trudno uznać, by wprowadzone ujednolicenie terminu prekluzyj-
nego w sytuacji, którą ustawodawca traktował jako wyjątkową i nie do-
puszczającą prekluzji, było pozbawione arbitralności i przewidywalne. 
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zakaz arbitralizmu 
w działaniu władzy to, obok poszanowania godności człowieka, jeden 
z filarów demokratycznego państwa prawnego15.

W doktrynie znalazł wyraz pogląd, że regulacją ograniczającą moż-
liwość stwierdzania nieważności decyzji, nawet rażąco naruszającej 
prawo po upływie znacznego okresu czasu od jej podjęcia, powinien być 
okres dziesięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji16. Stanowi-
sko to nie zostało jednak uwzględnione w nowelizacji kodeksu dokonanej 
w 2017 r.17. Wskazywano również, że w konsekwencji przedmiotowego 

 11 Tak w uzasadnieniach wyroków w sprawach o sygn. P 43/07, P 44/10, powołanych 
w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 46/13.

 12 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 15/91.
 13 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 7/06.
 14 Tak w uzasadnieniach wyroków w sprawach o sygn. P 3/00, K 47/05, powołanych 

w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 46/13.
 15 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 32/04.
 16 Tak R. Hauser, J. Drachal: Tryby nadzwyczajne, w: Z. Kmieciak, red.: Raport ze-

społu eksperckiego w latach 2012-2016. Reforma prawa o postępowaniu admini-
stracyjnym, Warszawa 2017, s. 173.

 17 Por. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski,red.: op. cit., s. 865.
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wyroku Trybunału Konstytucyjnego w praktyce organy administracji 
oraz sądy administracyjne mają kompetencję do samodzielnego usta-
lania, czy i w jaki sposób sentencja tego wyroku powinna wpłynąć na 
rozstrzygnięcie sprawy, w której przedmiotem kontroli jest decyzja wy-
dana z rażącym naruszeniem prawa18.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego  stwierdzono, 
że „w przypadku decyzji, która skutkuje nabyciem prawa własności nie-
ruchomości, jeśli decyzja ta wydana została bez podstawy prawnej lub 
z rażącym naruszeniem, upływ czasu skutkujący niedopuszczalnością 
stwierdzenia nieważności takiej decyzji powinien być nie mniejszy niż 
trzydzieści lat od dnia jej wydania”19. Wyrok ten zapadł po dwóch latach 
od wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego wykonaniu 
służyć ma opiniowana ustawa. Ten właśnie wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego jest powołany w uzasadnieniu   projektu opiniowanej 
ustawy20, który dodawał w art. 156 par. 3 w brzmieniu „Nie stwierdza 
się nieważności decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem 
prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło trzydzieści 
lat, a decyzja ta była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione 
oczekiwanie nabycia prawa”.

Według projektodawców zatem, wykonanie wyroku Trybunału 
wymagało wprowadzenia trzydziestoletniego okresu przedawnienia 
i ograniczenia zakresu regulacji, zgodnie z sentencją tego wyroku, do 
decyzji, która „była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione 
oczekiwanie nabycia prawa”. Jednak w opiniowanej ustawie mamy zu-
pełnie inne rozwiązanie. Polega ono na wprowadzeniu dziesięcioletniego 
okresu przedawnienia i rezygnacji z ograniczenia zawartego w senten-
cji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odnoszącej jego ustalenia do 
przypadku, gdy decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy. 
Trzydzieści lat i dziesięć lat to przecież bardzo różne okresy, jakże więc 
zarówno jeden, jak i drugi mogą mieć ten sam cel, jakim jest wykonanie 
wyroku Trybunału? Wymagałoby to uznania, że okres, o który chodzi 
Trybunałowi może być arbitralnie ustalony przez ustawodawcę, a więc 
nie ma związku z rozważaniami Trybunału na temat  powiązania tego 
okresu z wartościami demokratycznego państwa prawnego. 

Należy podkreślić, że stwierdzanie nieważności decyzji, których 
opiniowana ustawa dotyczy, przez wiele lat nie było możliwe z przyczyn 

 18 Por. A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz: Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020, s. 911.

 19 Tak w  uzasadnieniu wyroku NSA z  dnia 28 kwietnia 2017 r, (sygn. akt. II OSK 
2099/15).

 20 Por. druk sejmowy nr 1090 z 25 marca 2021 r., IX kadencja.
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politycznych i ustrojowych. Dotyczy to także specyficznego deficytu re-
gulacyjnego po 1989 r. Okoliczności te w żadnym razie nie mogą być obo-
jętne dla ustawodawcy wykonującego przedmiotowy wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywist-
niającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Z przebiegu prac ustawodawczych, w tym wypowiedzi posłów oraz 
przedstawiciela Rady Ministrów na posiedzeniach Sejmu, wynika, że 
opiniowana ustawa służy nie tyle wykonaniu wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego i zmianie w Kodeksie, co stworzeniu możliwości uregulo-
wania problemu braku ustawy reprywatyzacyjnej, której „jak nie było, 
tak nie ma, ciągle cofane są decyzje, które zapadły 60 lat temu, a ludzie 
nadal tracą dach nad głową. Na tym, że brakuje jasnych i ostatecznych 
przepisów regulujących to, jak zwracane są przejęte przez Polskę Lu-
dową grunty, cierpią przede wszystkim lokatorzy, ale cierpi też cała 
reszta społeczeństwa”21. Jednak arbitralna próba rozwiązania złożonego 
problemu reprywatyzacji, dokonywana przy okazji zmiany w procedu-
rze administracyjnej, bez koniecznej debaty publicznej i wysłuchania 
zróżnicowanych opinii zainteresowanych środowisk, jest zasadniczo 
niezgodna z zasadami przyzwoitej legislacji, służącymi budowaniu za-
ufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a ponadto narusza 
wyrażoną w preambule Konstytucji RP zasadę, w myśl której dialog 
społeczny jest podstawą prawa. Ponadto wprowadzane ograniczenie 
jest nieproporcjonalne, ponieważ przy zastosowaniu dziesięcioletniego 
okresu przedawnienia dobro, które chronimy, a więc bezpieczeństwo 
prawne i pewność prawa, nie przeważa nad dobrem, które poświęcamy, 
a więc praworządność i poczucie sprawiedliwości. Przeciwnie, zasto-
sowanie krótkiego okresu przedawnienia sprawia, że bezprawie może 
stać się nieodwracalne już po upływie tego okresu, a to właśnie może 
sprowadzać niebezpieczeństwo prawne i niepewność prawa.

Z tych względów należy uznać, że art. 1 pkt 1 opiniowanej ustawy, 
nadający nowe brzmienie art. 156 § 2 Kodeksu, w zakresie, w jakim 
wprowadza dziesięcioletni  okres przedawnienia i rezygnuje z ogra-
niczenia zawartego w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
odnoszącej jego ustalenia do przypadku, gdy decyzja była podstawą na-
bycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP 
oraz zasadą dialogu społecznego jako podstawy prawa wyrażoną w pre-
ambule do Konstytucji RP.  

 21 Por. przykładowo poseł M. Biejat, Sprawozdanie stenograficzne z  30 posiedzeniu 
Sejmu w dniu 20 maja 2021 r., s. 236.
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2. Opiniowana ustawa znacząco wykracza poza zakres przedmio-
towego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który okazuje się dla 
ustawodawcy pretekstem do ograniczenia prawa do sądu w zakresie 
dochodzenia odszkodowania za szkody w związku z wydaniem wadli-
wej decyzji.

W art. 1 pkt 2 ustawy dodano w art. 158 Kodeksu nowy § 3 w brzmie-
niu: „Jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa 
w art. 156 § 2, upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji”.  

Art. 158 Kodeksu dotyczy formy rozstrzygnięcia w sprawie nie-
ważności decyzji i stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa. 
Przepis ten stanowi, że rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważ-
ności decyzji następuje w drodze decyzji (§ 1). Jeżeli nie można stwierdzić 
nieważności decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 § 
2, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania 
zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, 
z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

A zatem, zgodnie z art. 158 Kodeksu w jego obecnym brzmieniu, 
jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji wskutek zastosowania 
reguły dziesięcioletniego okresu  przedawnienia, to organ stwierdzi jej 
wydanie z naruszeniem prawa, a konsekwencją wydania tego rodzaju 
decyzji „jest to, że dotychczasowa decyzja będzie nadal obowiązywała, 
ale strona będzie mogła w postępowaniu przed sądem powszechnym 
dochodzić odszkodowania za szkody, które poniosła w związku z wy-
daniem wadliwej decyzji”22.  

Jednakże zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji, o której mowa w art. 156 § 2 Kodeksu, jeżeli od 
dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, ma istot-
ne konsekwencje. Mianowicie uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, stanowiącego prejudykat 
w procesach o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Ustawa pozbawia 
zatem adresata tego przepisu przysługującego każdemu, na mocy art. 
45 ust. 1 Konstytucji, prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bez-
stronny i niezawisły sąd. W sprawach, których dotyczy przedmiotowy 
przepis, chodzi o ochronę praw konstytucyjnych, a zatem prawo do sądu 
nie może zostać ograniczone.

 22 Tak W. Chróscielewski, uwagi do art. 158, w: Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, red.: 
op. cit., s. 882. Por. także B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyj-
ne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019, s. 446.
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Dodany opiniowaną ustawą art. 158 § 3 Kodeksu jest ponadto nie-
zgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, w myśl którego ustawa nie może 
nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności 
lub praw. W doktrynie wskazano, że obowiązkiem ustawodawcy jest 
powstrzymanie się „od stanowienia regulacji zamykających drogę są-
dową dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Ustawa nie może 
stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy, w której – nie mogąc sko-
rzystać z istniejącego i przysługującego prawa lub wolności – podmiot 
poszukuje ochrony prawnej”23.  Zakaz zamykania drogi sądowej nie ma 
jednak charakteru absolutnego, na co wskazał Trybunał Konstytucyj-
ny. W świetle  orzecznictwa konstytucyjnego ograniczenie prawa do 
sądu może być „konieczne ze względu na inne wartości powszechnie 
szanowane w państwie prawnym, jak w szczególności bezpieczeństwo 
prawne, zasada legalizmu, czy zaufanie do prawa”24.  Jednakże, jak pod-
kreślono w doktrynie,  całkowite „zamknięcie drogi sądowej w danej 
sprawie” naruszałoby „istotę prawa do sądu” i „jest ono niedopuszczal-
ne”25.  Wprowadzony do Kodeksu przepis art. 158 § 3 jest niezgodny z art. 
77 ust. 2 Konstytucji. Zamyka drogę sądową z naruszeniem klauzuli 
limitacyjnej ustanowionej w art. 31 ust. 3 Konstytucji przez to, że inge-
ruje w istotę prawa do sądu. Ponadto pozbawienie kogokolwiek prawa do 
sądu i uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa nie jest konieczne 
w państwie demokratycznym dla jego bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób. 

Dla ustalenia treści konstytucyjnego prawa do sądu istotne znacze-
nie ma art. 77 ust. 2 Konstytucji. W myśl tego przepisu, ustawa nie może 
nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub 
praw. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, przepis ten 
zabrania zamykania sądowej drogi dochodzenia wolności i praw konsty-
tucyjnych26. Według Trybunału Konstytucja „nie wyklucza natomiast 
ustanawiania w ustawie pewnych ograniczeń prawa do sądu, jeżeli nie 
prowadzą do zamknięcia sądowej drogi dochodzenia konstytucyjnych 
wolności i praw i mieszczą się w granicach wyznaczonych przez art. 
31 ust. 3 Konstytucji”27. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybu-
nału Konstytucyjnego, ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych 

 23 Tak M. Florczak-Wątor: uwagi do art. 77 w: P. Tuleja, red,: Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 256.

 24 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 30/02.
 25 Tak M. Florczak-Wątor: op. cit., s. 257.
 26 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 28/97.
 27 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 4/05.
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można uznać za konieczne w demokratycznym państwie, jeżeli spełniają 
one wymóg proporcjonalności. Ograniczenia te nie mogą jednak naru-
szać istoty wolności i praw, co ma miejsce w przypadku opiniowanego 
przepisu.

3. Art. 2 ust. 1  ustawy stanowi, że do postępowań administracyj-
nych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, 
stosuje się jej przepisy. 

Wprowadzenie tego rozwiązania do ustawy nie jest konsekwencją 
przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Ze względu na radykalną zmianę reguł postępowania dokonaną 
w ustawie mamy do czynienia z nadaniem jej postanowieniom charakte-
ru w istocie retroaktywnego. Nowe reguły, dotyczące terminu przedaw-
nienia i konsekwencji jego upływu dla toczących się postępowań, będą 
stosowane tak, jakby obowiązywały w momencie ich wszczęcia, a samo 
wszczęcie nie było równoznaczne z przerwaniem biegu przedawnienia. 
Oznacza to w istocie zmianę reguł gry w trakcie gry.

Art. 2 ust. 1  ustawy jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, 
że narusza zasady pewności prawa i zaufania obywateli do państwa 
i stanowionego przez nie prawa. Zasady te zobowiązują ustawodawcę 
do należytego formułowania przepisów przejściowych. Jak stwierdził 
Trybunał Konstytucyjny   „W demokratycznym państwie prawnym 
stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywatela, 
a obywatel powinien mieć możliwość układania swoich spraw w za-
ufaniu, iż nie naraża się na niekorzystne skutki prawne swoich decyzji 
i działań niemożliwe do przewidzenia w chwili podejmowania tych de-
cyzji i działań”28. Skoro bowiem, w zaufaniu do obowiązującego prawa, 
zostało już rozpoczęte określone  postępowanie, a prawo przewidywało, 
iż będzie się ono  toczyć wedle konkretnych zasad, w określonym hory-
zoncie czasowym, związanym z danym postępowaniem, to nie można 
tych zasad modyfikować w odniesieniu do trwającego postępowania bez  
naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego. Zarzut naru-
szenia tej zasady dotyczy generalnego odniesienia nowych przepisów do 
postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy. Ustawodawca wprowadza zaskakującą uczestników trwających 
postępowań zmianę przepisów, co jest równoznaczne z naruszeniem 
zasady ochrony interesów w toku29. 

 28 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/95.
 29 Por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 26/97. 
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4. Art. 2 ust. 2 ustawy stanowi, że postępowania administracyjne 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczę-
te po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji 
lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie usta-
wy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Wprowadzenie tego rozwiązania do ustawy nie jest konsekwencją 
przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Przepis jest niezgodny z art. 2 Konstytucji ze względu na naruszenie 
zasady ochrony interesów w toku. Uczestnicy przedmiotowych postę-
powań ponieśli, działając w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującym 
prawem, określone, niekiedy znaczne, nakłady, które zostają z woli usta-
wodawcy zniweczone. Zasadniczo narusza to zasadę ochrony zaufania 
do państwa i prawa. Zasada ta, w świetle stanowiska doktryny, opiera 
się na założeniu, że „organy władzy publicznej powinny działać w sposób 
lojalny i uczciwy względem jednostki, budzący w niej poczucie stabilno-
ści i bezpieczeństwa prawnego”30. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 
że zasada ta wymaga, aby obywatel mógł „układać swoje sprawy w za-
ufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć 
w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego 
działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także 
w przyszłości uznawane przez porządek prawny. Przyjmowane przez 
ustawodawcę nowe unormowania nie mogą zaskakiwać ich adresatów, 
którzy powinni mieć czas na dostosowanie się do zmienionych regulacji 
i spokojne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania”31.  

Art. 2 ust. 2 ustawy jest ponadto niezgodny z zasadą proporcjonal-
ności, która – jako zasada tworzenia prawa – musi być respektowana 
w demokratycznym państwie prawnym. W myśl tej zasady środki za-
stosowane do osiągnięcia założonego przez ustawodawcę celu powinny 
być do tego celu proporcjonalne.  Ocena proporcjonalności powinna, we-
dług Trybunału Konstytucyjnego, „udzielać odpowiedzi na trzy pytania: 

1)  czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie dopro-
wadzić do zamierzonych przez nią skutków; 

2)  czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, 
z którym jest powiązana; 

3)  czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do cię-
żarów nakładanych przez nią na obywatela”32. 

 30 Tak M. Florczak-Wątor: uwagi do art. 2, w: P. Tuleja, red.: op. cit., s. 29. 
 31 Tak Trybunał Konstytucyjny w  uzasadnieniu wyroku w  sprawie o  sygn.  

K 27/00.
 32 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 11/94.
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O ile zatem ustawa jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez 
ustawodawcę celów, to nie jest niezbędna do wykonania wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego, a to stanowi deklarowany interes publiczny,  
z którym opiniowana ustawa jest powiązana. Efekty wprowadzonej re-
gulacji, a więc przewidziane w przepisie umorzenie postępowań admi-
nistracyjnych, nie pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych na 
obywateli w postaci zniweczenia ich wysiłków podejmowanych zgodnie 
z prawem.  

Art. 2 ust. 2 ustawy jest niezgodny z zasadą równości, znajdują-
cą wyraz w art. 32 ust. 1 Konstytucji, ponieważ prowadzi do sytuacji, 
w której w odniesieniu do tej samej grupy obywateli, ubiegających się 
o stwierdzenie nieważności decyzji, starania jednych, podejmowane 
w tych samych warunkach prawnych, zakończyły się powodzeniem, 
podczas gdy starania innych, z woli ustawodawcy zostaną uwieńczone 
umorzeniem postępowania z mocy prawa.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjne-
go z zasady równości, wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, wynika 
nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie okre-
ślonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące 
się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być 
traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez różnicowań 
zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących. Oceniając regulację 
prawną z punktu widzenia zasady równości należy w pierwszej kolejno-
ści rozważyć, czy można wskazać wspólną cechę istotną uzasadniającą 
równe traktowanie podmiotów prawa. Ustalenie to wymaga analizy celu 
i treści aktu normatywnego, w którym zawarta została kontrolowana 
norma prawna33.

Według Trybunału Konstytucyjnego wszelkie „odstępstwa od na-
kazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znaj-
dować podstawę w odpowiednio przekonywujących argumentach”34. 
Argumenty te muszą mieć: 

1) „charakter relewantny, a  więc pozostawać w  bezpośrednim 
związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których za-
warta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu 
i treści. Innymi słowy, wprowadzane zróżnicowania muszą mieć 
charakter racjonalnie uzasadniony. Nie wolno ich dokonywać 
według dowolnie ustalonego kryterium”; 

 33 Por. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 4/05.
 34 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 10/96.
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2) charakter proporcjonalny, a więc „waga interesu, któremu ma 
służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozosta-
wać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną 
naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów 
podobnych”; 

3) argumenty te muszą „pozostawać w jakimś związku z innymi 
wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasad-
niającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych”35. 

Jednakże zróżnicowanie wprowadzone w opiniowanej ustawie na-
stępuje w rezultacie zastosowania arbitralnego kryterium, jakim jest 
wprowadzenie trzydziestoletniego terminu, po upływie którego umarza 
się wszczęte postępowania. W przypadku przedmiotowej regulacji brak 
wartości konstytucyjnych, związek z którymi uzasadnia zróżnicowanie 
stanowiące konsekwencję przedmiotowej regulacji. 

Art. 2 ust. 2 ustawy jest niezgodny z zasadą równej dla wszyst-
kich ochrony prawnej własności, innych praw majątkowych oraz prawa 
dziedziczenia, znajdującą wyraz w art. 64 ust. 2 Konstytucji. Według 
Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z tym przepisem Konstytucji na 
ustawodawcy ciąży obowiązek powstrzymania się od przyjmowania re-
gulacji, które prawa majątkowe mogłyby pozbawić ochrony prawnej lub 
też ochronę tę ograniczać. Do instrumentów prawnych zapewniających 
ochronę własności należy w szczególności prawo do sądu36.  Przedmio-
towy przepis ustawy stanowi naruszenie tego zobowiązania. 

W myśl orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego „istotą regula-
cji z art. 64 ust. 2 Konstytucji jest podkreślenie, że ochrona własności 
i innych praw majątkowych nie może być różnicowana z uwagi na cha-
rakter podmiotu danego prawa”37. Opiniowany przepis jest przykładem 
tego rodzaju zróżnicowania.  Trybunał Konstytucyjny zwracał również 
uwagę, że „równość ochrony” sformułowana przez art. 64 ust. 2 Kon-
stytucji „dotyczy przede wszystkim braku materialnoprawnego zróż-
nicowania statusów własności, co jest reakcją na hierarchizację typów 
i form własności istniejącą w Konstytucji z 1952 r. do 1990 r.”38.  Przed-
miotowy przepis opiniowanej ustawy prowadzi do materialnoprawnego 
zróżnicowania statusów własności. 

 35 Ibidem.
 36 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 4/05.
 37 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 23/98.
 38 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 22/03.



5. Art. 3 ustawy, który stanowi, że wchodzi ona w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, 
że narusza nakaz zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego 
przy wprowadzaniu norm prawnych. Standard zachowania odpowied-
niej vacatio legis jest „silnie zakorzeniony w orzecznictwie Trybunału, 
sięgającym jeszcze okresu przedkonstytucyjnego”39.  Okres vacatio legis 
dotyczy momentu, od którego prawo może być stosowane. Wyznacza ono 
moment jego wejścia w życie. Trybunał Konstytucyjny   „wielokrotnie 
podkreślał, że adresat normy musi mieć zapewniony czas na przysto-
sowanie się do zmienionych regulacji i na bezpieczne podjęcie odpo-
wiednich decyzji co do dalszego postępowania”40. Według Trybunału  
„badanie konstytucyjności wprowadzenia w życie nowych przepisów 
polegać zawsze musi na materialnym określeniu, jaki okres vacatio legis 
ma charakter “odpowiedni” do ich treści i charakteru”41. Minimaliza-
cja negatywnych skutków ustawy, mającej służyć wykonaniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, związanych z naruszeniem Konstytucji, 
wymaga co najmniej rocznego vacatio legis. Tego rodzaju okres dosto-
sowawczy zmniejszyłby zakres naruszenia zasady zaufania do państwa 
i stanowionego przez nie prawa, spowodowany przepisami przewidu-
jącymi stosowanie ustawy do postępowań administracyjnych w toku 
oraz umarzanie postępowań z mocy prawa.

6. Z  powyższych względów należy uznać tezy ekspertyzy za 
uzasadnione.   

 39 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kp 3/09.
 40 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 13/97.
 41 Ibidem.


