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                                                          Uwagi i zastrzeżenia obywatelskie 

do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 33  posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 

ustawę 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.  DRUK 437 z dn. 28 czrwca 2021 r. 

 

Wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa jest poważnym zagrożeniem 

dla państwa prawa , więc zabronienie  stwierdzenia  nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 

pkt  2, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat ; jest naruszeniem  

kontytucyjnych praw obywatelskich i nieproporcjonalnie wysoko stawia prawa urzędów do wydawania 

decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa , szczególnie z naruszeniem 

konstytucyjnego porządku prawnego ,  w tym  wynikającego z podziału zakresu  praw i obowiązków 

zarezerwowanej  dla władzy rządowej i samorządową. 

 

Proponuję  zapis : 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. 

USTAWA 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 



Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 156 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1 ,3-4  i 7, jeżeli od dnia 

jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki 

prawne.”;                                                                                                                                                                                                        

§ 2.2) Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt  2 , jeżeli od dnia jej 

doręczenia lub ogłoszenia upłynęło trzydzieści lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki 

prawne. 

2) w art. 158 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. 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.” , za wyjątkiem 

naruszenia konstytucyjnego porządku prawnego ,  w tym  wynikającego z konstytucyjnego podziału 

zakresu  praw i obowiązków zarezerwowanej  dla władzy rządowej i samorządową. 

Art. 2. 1. Do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub 

postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną 

decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

2. Postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, 

wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, 

umarza się z mocy prawa. 

 

Celem mojej uwagi obywatelskiej jest utrzymanie obowiązywania bezterminowo pkt. „ 2) wydana 

została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa” Art. 156   lub przynajmniej  

uchwalenia  terminu  30 lat do złożenia wniosku o uznanie nieważności decyzji .                                                      

Uważam termin 10 lat po zmianach  za rażąco niski , który mocno uderza w prawa obywatelskie obrony 

przez skutkami takich decyzji.                                                                                                                                               

Minęło już 30 lat od zmian ustrojowych w 1989 roku , więc wszystkie decyzje wydane już po zmianie 

ustroju Polski winne być zawsze wydawane z podstawą prawną i bez rażącego naruszenia prawa.                         

Polacy winni mieć pełne zaufanie do państwa prawa , gdzie w obrocie nie utrzyma się decyzja wydana z 

razącym naruszeniem prawa , która jest odwracalna.                                                                                                      

Organy rządowe i samorządowe oraz ich pracownicy nie powinni obawiać się oceny  wydawanych przez 

nich decyzji od roku 1989 , jako że każde wyeliminowanie błędnej decyzji umacnia poczucie 

sprawiedliwości i fundamenty państwa prawa, co jest marzeniem Polaków.                                                                                                                                                               

Wydawane decyzje bez podstawy prawnej i rażąco naruszające prawo  , które zostały wydane po 1989 r. 



;  winne  podlegać  bezterminowo  możliwości wyeliminowania ich z obrotu prawnego poprzez uznanie 

nieważności , pod warunkiem  że  decyzja nie wywołała nieodwracalne skutki prawne.                                            

Można też rozważyć, nadanie obowiązku  doprowadzenia decyzji do  zgodności z prawem  poprzez 

zmianę jej zapisów . 

Należy wziąźć pod uwagę , że wielu Polaków pracuje i mieszka poza Polską  i rzadko odwiedza nasz kraj,  

więc  może dopiero  przypadkowo dowiedzieć się już po upływie 10 lat o treści wydanej decyzji  , kiedy 

wracają  na emeryturę  do  ukochanej Polski.                                                                                                                                                       

Wcześniej może  decyzję doręczono na nieaktualny adres  i nikt przesyłki nie odebrał  lub z nieznanych 

przyczyn zaginęło pocztowe zawiadomienie o przesyłce.                                                                                                     

Termin 30 lat jest minimalny do społecznego zaakceptowania. 

 

z poważaniem, 

K C 

 

 

 


