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Białystok, dnia 1 lipca 2021 r. 

 

 

Szanowny Pan       

Profesor Tomasz Grodzki     

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   

 

 

Przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania administracyjnego (druk senacki nr 437) faktycznie jest aktem zamykającym 

możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z bezprawnych decyzji administracyjnych 

z okresu PRL, stanowiących o przejęciach i wywłaszczeniach nieruchomości na rzecz Państwa.  

Zasadniczy problem, który się tu pojawia to jednak nie tyle sam fakt zamknięcia 

roszczeń powstających na gruncie bezprawia administracyjnego sprzed kilkudziesięciu lat, 

co sposób, w jaki ustawa realizuje ten zamiar. Nie można tego robić w sposób nagły, stosując 

rozwiązania, których racjonalnie myślący i działający obywatel żyjący w demokratycznym 

państwie prawa nie mógł przewidzieć. Wręcz niepojęte jest to, że ustawa umarza toczące się 

od lat postępowania administracyjne. Nie jest przecież winą obywatela, że organy 

administracji i sądy administracyjne działają opieszale, co powoduje, że postępowania trwają 

wiele lat. Głęboko niesprawiedliwe jest więc, że faktycznie działające z pozycji siły wobec 

obywateli Państwo rękami ustawodawcy brutalnie zamyka sprawy, które organy tego Państwa 

dawno powinny rozstrzygnąć zgodnie z obowiązującym od lat prawem. Podkreślić trzeba, 

że postępowania o stwierdzenie nieważności nie dotyczą „zwyczajnych” wywłaszczeń, które 

przeprowadzono prawidłowo, ale postępowań, w których w sposób nie budzący wątpliwości 

organy administracji skrzywdziły obywatela. „Rażące naruszenie prawa” zgodnie 

z ugruntowanym od lat orzecznictwem to przecież nie tylko jawne złamanie oczywistego 

w swym brzmieniu przepisu, ale także konsekwencje takiego naruszenia: nieakceptowalne 

z punktu widzenia praworządności skutki społeczno-gospodarcze. Przykładowo może tu 

chodzić o: 1) zaniżenie odszkodowania w stosunku do tego, co przewidywały przepisy; 

2) wywłaszczenie nieruchomości, która zgodnie z przepisami nie mogła być wywłaszczona 

(a więc jeśli Skarb Państwa chciał ją przejąć, powinien był kupić ją na warunkach rynkowych 

uzgodnionych z właścicielem); 3) przyznanie odszkodowania na rzecz osoby nieuprawnionej 

z pominięciem prawowitego właściciela. Wywłaszczenia w okresie PRL potrafiły prowadzić do 

pozbawienia ludzi środków do życia – chociażby w przypadku osób żyjących z roli 

zlokalizowanej w granicach miast. Gospodarstwa takich osób zwykle nie były duże – rzędu 

2 ha, a odszkodowanie za 1 m2 gruntu odpowiadało cenie najpierw jednego (lata 60-te), 

później trzech czy czterech bochenków chleba (lata 70-te). Finalnie w warunkach galopującej 

inflacji w latach 80-tych nieruchomości odbierano praktycznie za bezcen. 
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Bardzo daleko posuniętą nadinterpretacją jest rozpowszechniony w opinii publicznej 

przekaz, jakoby ustawa z dnia 24 czerwca b.r. stanowiła realizację wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13. Byłoby to twierdzenie mniej więcej 

zgodne z prawdą w odniesieniu do pierwotnego projektu, który wpłyną do Sejmu. Jednakże 

ostatecznie przyjęta ustawa stanowi jego bardzo daleko posuniętą modyfikację, a przyjęte 

rozwiązania są wręcz zaprzeczeniem sensu wyroku TK, w którym sąd konstytucyjny stanął 

w obronie obywatela przed Państwem a nie Państwa przed obywatelem. Nawiasem mówiąc, 

gdyby przyjęto ustawę w pierwotnie projektowanej formie, pewnie nie budziłaby ona 

większych kontrowersji, a już na pewno nie byłaby przedmiotem sporów międzynarodowych. 

W ostatnich dniach w mediach dominuje przekaz, z którego niezorientowani w sprawie 

odbiorcy wywodzą, że nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy przede 

wszystkim „mienia żydowskiego” a wręcz tzw. mienia bezspadkowego, które stanowiło 

własność ofiar Holokaustu. Nic bardziej mylnego – okres PRL to lata 1944-1989, a na 

przestrzeni 45 lat przejęcia i wywłaszczenia mienia w przygniatającej części dotyczyły 

obywateli polskich narodowości polskiej (choć oczywiście nie tylko). 

Liczę, że Senat doprowadzi ustawę do stanu zgodnego z Konstytucją i przyjęte 

rozwiązania będą równoważyć racje wszystkich zainteresowanych stron. Ustawa w wersji 

przyjętej przez Sejm uwzględnia tylko racje Państwa, a zupełnie lekceważy interesy obywateli 

poszkodowanych kiedyś przez Państwo aktami administracyjnego bezprawia. Wydaje się, 

że w tym celu konieczne jest wprowadzenie następujących zmian: 

1. Wprowadzenie zasady, iż do spraw wszczętych przed wejściem w życie ustawy stosuje się 

przepisy w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Wykreślenie art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej, która umarza wszystkie postępowania 

w toku wszczęte po upływie 30 lat od doręczenia/ogłoszenia decyzji. – bez takiej zmiany 

nawet przy wprowadzeniu zmian z p. 1 i 3 postępowania dotyczące decyzji 30-letnich 

i starszych zostaną umorzone z dniem wejścia w życie ustawy. 

3. Wydłużenie vacatio legis (art. 3) do roku, a nawet więcej (jeśli ustawa ma definitywnie 

zamykać możliwość dochodzenia roszczeń za bezprawie z okresu PRL, okres do wejścia 

w życie ustawy powinien być na tyle długi, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym, 

którzy dotychczas postępowań administracyjnych nie zainicjowali złożenie wniosków o ich 

wszczęcie).  

Analogiczne rozwiązania zastosowano w 2019 r. przy okazji nowelizacji ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2019 poz. 801) w zakresie, w jakim ograniczono 

do 20 lat możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości wywłaszczonej a niewykorzystanej 

na cel wywłaszczenia. Każdy zainteresowany miał rok od wejścia w życie ustawy na wniesienie 

o zwrot nieruchomości wywłaszczonej 30, 50 czy nawet 70 lat temu. 
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Wprowadzenie 

Przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego rzekomo ma stanowić wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt 

P 46/13. Trybunał dnia 12 maja 2015 r. orzekł, że w niektórych przypadkach niezgodne z Konstytucją 

jest stwierdzanie nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa, o ile 

od ich wydania nastąpił „znaczny upływ czasu”. Stwierdzenie nieważności decyzji w niektórych 

przypadkach może nieść za sobą istotne skutki społeczne, gdyż w wyniku takiego orzeczenia decyzja 

korzystająca przez wiele lat z domniemania legalności jest unieważniana ze skutkiem jakby nigdy 

nie doszło do jej wydania. W niewielkiej części spraw może to pozbawiać stronę prawa, z którego 

w dobrej wierze korzystała nawet przez kilka dziesięcioleci. 

Jeśli decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa z jakiegoś względu nie może być 

unieważniona (np. wywołała nieodwracalne skutki prawne), organ obecnie ogranicza się do wydania 

decyzji stwierdzającej, że kontrolowana decyzja wydana została z naruszeniem prawa. Orzeczenie 

o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa nie dotyka w najmniejszym stopniu uczestników obrotu, gdyż 

„stara” decyzja niezmiennie i nieprzerwanie pozostaje w obrocie prawnym. Trybunał w wyroku sygn. 

akt P 46/13 w najmniejszym stopniu nie poddał w wątpliwość słuszności rozwiązania 

dopuszczającego orzekanie o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa, a zakwestionował tylko niektóre 

przypadki dopuszczające stwierdzanie nieważności. Już z tego względu należy uznać, że przyjęta przez 

Sejm ustawa istotnie wykracza poza zakres wyroku sądu konstytucyjnego. 

Orzeczenie stwierdzające wydanie decyzji z naruszeniem prawa stanowi prejudykat  

umożliwiający dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej za szkody wyrządzone bezprawnym 

aktem administracyjnym od organu, który ten akt wydał. Bez tego prejudykatu dochodzenie roszczeń 

jest niemożliwe. Nieprawdziwe są więc informacje, że po wejściu w życie ustawy możliwe będzie 

dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawnych przejęć i wywłaszczeń nieruchomości na drodze 

cywilnej. 

W praktyce w odniesieniu do decyzji 30-letnich i starszych (a więc z okresu PRL) wydawane 

obecnie decyzje stwierdzające nieważność decyzji lub stwierdzające wydanie z naruszeniem prawa 

dotyczą niemal wyłącznie decyzji wywłaszczeniowych wydawanych przez ówczesne władze 

z pogwałceniem reguł, które te same ustanowiły, dotykających przeciętnych, zwykłych obywateli np. 

posiadających kilkunastoarowe działki z niewielkim domem w miastach albo rolników, którzy mieli 

nieszczęście, że w ramach planów gospodarczych na terenie ich gospodarstw ktoś zaprojektował 

zakłady przemysłowe lub osiedle mieszkaniowe. Obecnie wydawane decyzje w postępowaniach 

nieważnościowych nie dotykają interesów osób trzecich i pozwalają wyłącznie na podjęcie dalszych, 

często niepewnych, działań w kierunku orzeczenia w kolejnych postępowaniach odpowiedzialności 

odszkodowawczej Skarbu Państwa. 

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadza drastycznie niekonstytucyjne, zaskakujące 

uczestników obrotu, przerywające interesy w toku oraz pozbawiające prawa do sądu rozwiązanie 

o charakterze wywłaszczenia z oczekiwanego uzyskania określonych praw (ekspektatywy). Polega 

ono na uniemożliwieniu wszczynania nowych postępowań o stwierdzenie nieważności, jeśli od 

doręczenia decyzji upłynęło 30 lat. Co więcej, zakłada się nagłe, z dniem wejścia w życie ustawy, 

przerwanie wszystkich toczących się postępowań wszczętych po upływie 30 lat od wydania 

kontrolowanej decyzji. Podkreślenia wymaga, że takie rozwiązanie dotyczyć będzie postępowań 

wszczętych nawet około 20 lat temu, które nie zostały zakończone nie z winy strony, tylko ze względu 

na opieszałość organów państwa. Optymistyczna długość przejścia ścieżki od organu pierwszej instancji 

przez organ drugiej instancji, dalej WSA i NSA wynosi 5-7 lat, a bywa, że kolejna decyzja po uchyleniu 

przez NSA znów jest wadliwa i ścieżkę j.w. trzeba przejść kolejny raz. 
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1. Możliwe rozstrzygnięcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 

przewidziane obecnie w Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa) 
 

W obowiązującym obecnie Kpa przewidziano dwie możliwości zakończenia postępowania 

o stwierdzenie nieważności decyzji w przypadku stwierdzenia przez organ, że kontrolowana decyzja 

wypełnia którąś z przesłanek wymienionych w art. 156 § 1: 

• stwierdzenie nieważności decyzji, które możliwe jest jedynie w przypadkach spełnienia warunku 

wstępnego polegającego na tym, że kontrolowana decyzja nie wywołała nieodwracalnych skutków 

prawnych. 

Jeżeli warunek jest spełniony, stwierdzenie nieważności decyzji uzależnione jest od rodzaju wady, 

którą obarczona jest decyzja. Jeżeli decyzja wypełnia przesłanki określone w art. 156 § 1 pkt 2, 5 

lub 6 Kpa – stwierdzenie decyzji możliwe jest bez ograniczeń czasowych. 

Z kolei w przypadku przesłanek z art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4, 7 stwierdzenie nieważności jest możliwe 

tylko wtedy, gdy od doręczenie decyzji upłynęło mniej niż 10 lat. 

W wyniku stwierdzenia nieważności decyzji przywracany jest stan prawny sprzed wydania decyzji 

(jakby nieważna decyzja nigdy nie istniała). W przypadku wywłaszczenia skutkować to może 

zwrotem nieruchomości w naturze, ale dochodzi do tego jedynie w sytuacji, kiedy jest ona we 

władaniu jednostki samorządu lub skarbu państwa (brak nieodwracalnych skutków prawnych). 

Z uwagi na wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawie dotyczące nieruchomości 

„warszawskich” nieprawdziwy jest przekaz, jakoby obecnie możliwy był zwrot „kamienicy 

z lokatorami”.   

W przypadku nieważności decyzji odszkodowawczej, wydawana jest nowa decyzja na podstawie 

przepisów aktualnych (ustawa o gospodarce nieruchomościami). 

• orzeczenie o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa – w sytuacji, kiedy stwierdzenie nieważności 

jest niemożliwe ze względu na zaistniałe nieodwracalne skutki prawne lub upływ czasu od 

doręczenia decyzji. 

Orzeczenie o wydaniu z naruszeniem prawa nie eliminuje kontrolowanej decyzji z obrotu 

prawnego, korzysta ona bez jakichkolwiek zmian z domniemania legalności. Tak więc orzeczenie 

nie ma żadnego  wpływu na sferę praw i obowiązków uczestników obrotu.  

Orzeczenie o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa stanowi natomiast prejudykat 

(rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego – w tym wypadku przesądzające o winie organu, 

polegającej na wydaniu decyzji naruszającej prawo), niezbędny do dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych od organu (w praktyce Skarbu Państwa) na drodze postępowania przed 

sądem powszechnym (na podstawie art. 417(1) § 2 k.c.). 

Do uzyskania odszkodowania przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym konieczne 

jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy decyzją wydaną z naruszeniem 

prawa a poniesioną szkodą.  
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2. Zakres wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt P 46/13 
 

• Wyrok Trybunał zapadł na tle bardzo specyficznego i jednostkowego stanu faktycznego, który 

nie ma nic wspólnego ze sprawami dotyczącymi bezprawnego wywłaszczania nieruchomości 

w okresie PRL. Świadczy o tym zastosowany wzorzec kontroli konstytucyjnej – art. 2 Konstytucji 

(„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej.”). W przypadku sprawy dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości 

niewątpliwie przyjęty zostałby wzorzec uwzględniający art. 64 ust. 2 („Własność, inne prawa 

majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.”). 

• Poprzednik prawny strony postępowania sądowoadministracyjnego uchybił 6-miesięcznemu 

terminowi przewidzianemu w art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności 

i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. dekret warszawski) na złożenie wniosku 

o przyznanie mu prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym. Wniosek taki poprzednik 

prawny złożył jednak po terminie i jednocześnie zwrócił się o przywrócenie terminu. Decyzją 

z 1948 r. Prezydent m.st. Warszawy przywrócił termin, rozpoznał wniosek dekretowy 

i poprzednikowi prawnemu strony postępowania przyznane zostało prawo wieczystej dzierżawy 

z czynszem symbolicznym. 

W 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 

stwierdziło  nieważność decyzji z 1948 r. (a więc wydanej w tym momencie 63 lata wcześniej) 

ze względu na rażące naruszenie prawa polegające na przywróceniu terminu, który nie mógł zostać 

zgodnie z prawem przywrócony. Konsekwencją uprawomocnienia takiej decyzji byłaby utrata 

przyznanego w 1948 r. prawa użytkowania wieczystego. 

Nie budziło wątpliwości WSA w Warszawie, że decyzja nadzorcza SKO stwierdzająca nieważność 

odpowiadała prawu. Skład orzekający powziął jednak wątpliwość, czy zgodne z art. 2 Konstytucji 

są przepisy art. 156 § 2 Kpa, które nie ograniczają z uwagi na upływ czasu możliwości stwierdzenia 

nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. 

• Trybunał w wyroku, który rzekomo wykonywać ma uchwalona zmiana Kpa orzekł, że niezgodny 

z art. 2 Konstytucji jest art. 156 § 2 Kpa 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. 

• Trybunał nie ustosunkował się do kwestii, jaki okres od doręczenia decyzji powinien wyłączać 

możliwość stwierdzenia nieważności decyzji. Nie określił, czy powinno to być 10 lat, jak 

w przypadku przesłanek wymienionych w art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, czy może należałoby 

przewidzieć okres dłuższy. 

• W wyroku Trybunał w najmniejszym stopniu nie zakwestionował możliwości orzekania 

o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, tj. treści 

art. 158 § 2 Kpa. 

Wyrok odnosi się więc wyłącznie do braku ograniczenia czasowego możliwości stwierdzania 

nieważności decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa, tj. przy zaistnieniu przesłanki 

określonej w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa.  

Zakres wyroku ograniczony jest przy tym do „decyzji, które były podstawą nabycia prawa lub 

ekspektatywy”, co w kontekście stanu faktycznego sprawy należy rozumieć w ten sposób, że 
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konstytucyjnie nieprawidłowe jest stwierdzanie nieważności tych decyzji, na mocy których dana 

osoba nabyła pewne prawa i od wielu lat z nich spokojnie korzysta. 

W postępowaniach wywłaszczeniowych w okresie PRL również wydawano decyzje, które były 

podstawą nabycia praw – Skarb Państwa nabywał, często łamiąc ustanowione przez siebie 

przepisy, prawo własności nieruchomości, zaś osoba wywłaszczana nabywała prawo do wypłaty jej  

odszkodowania, zawsze drastycznie zaniżonego w relacji do ówczesnych cen rynkowych. Trudno 

więc zaliczyć opisaną wcześniej sprawę „warszawską” i sprawy wywłaszczeniowe do jednej 

kategorii spraw, dostrzegając tylko to, że w obu występują decyzje „będące podstawą nabycia 

praw”. W konsekwencji przy wykonywaniu wyroku TK ustawodawca nie powinien 

implementować takich samych kryteriów wykluczających możliwość stwierdzania nieważności 

decyzji administracyjnej do wszystkich kategorii spraw. 

Wyrażoną powyżej ocenę podziela Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie sygn. akt I OSK 

2623/15 dotyczącej skargi o wznowienie postępowania w wyniku wydania omawianego wyroku 

TK, wniesionej przez Prezydenta Miasta Wrocławia, sąd oddalił skargę. Prezydent domagał się 

wznowienia postępowania, w wyniku którego stwierdzono nieważność decyzji z 1979 r. 

o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość. W uzasadnieniu sąd stwierdził: „Naczelny Sąd 

Administracyjny zwraca również uwagę w swoich orzeczeniach, że u podstaw zajętego przez 

Trybunał Konstytucyjny stanowiska legła ochrona obywateli poszkodowanych aktami 

wywłaszczeniowymi. Wskazuje się również na to, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy 

wyłącznie decyzji, które były podstawą nabycia prawa utraconego w wyniku aktów normatywnych 

pozbawiających prawa własności (wywłaszczenie, przejęcie z mocy prawa na własność Państwa), 

a zatem orzeczenie to nie powinno mieć zastosowania do Skarbu Państwa, czy Gminy, które nabyły 

prawa w następstwie wywłaszczenia (por. wyroki NSA z dnia: 1 marca 2016 r. I OSK 2566/15, 1 

marca 2016, I OSK 2632/15, 8 marca 2016 r. I 2631/15, 30 marca 2016 r., I 2486/15, 15 września 

2015, I OSK 2940/14, 16 marca 2016 r., I OSK 1307/14). Uwzględniając poczynione wyżej uwagi 

należało uznać, że również w okolicznościach niniejszej sprawy brak było podstaw 

przemawiających za ochroną konstytucyjną Skarbu Państwa i Gminy, o której mowa w wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, stanowiącym podstawę wznowienia postępowania sądowego.” 

 

3. Wadliwość wykonania wyroku TK w formie przewidzianej w pierwotnym 

projekcie zmiany Kpa (druk sejmowy nr 1090) 
 

• W projekcie skierowanym przez Sejm do Komisji ds. zmian w kodyfikacjach wprowadzono nowy 

przepis art. 156 § 3 Kpa, zgodnie z którym nie byłaby stwierdzana nieważność decyzji wydanej 

z rażącym naruszeniem prawa, która „była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione 

oczekiwanie nabycia prawa” w sytuacji, kiedy od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 30 lat. 

Jednocześnie projekt modyfikował art. 158 § 2 w ten sposób, że w przypadku takich decyzji organ 

orzekałby o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa (obecnie stwierdzana jest nieważność). 

• Powyższe oznaczałoby, że decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa po 30 latach 

pozostawałaby w obrocie prawnym; zamiast stwierdzenia nieważności jak dotychczas wydawany 

byłby prejudykat, otwierający ewentualnie możliwość wystąpienia o odszkodowanie na drodze 

postępowania cywilnego za szkody wyrządzone wydaniem wadliwej decyzji. 
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• Rozwiązanie przyjęte w projekcie zawartym w druku nr 1090 nieprawidłowo realizowało wyrok 

Trybunału, gdyż traktuje równorzędnie i tak samo chroni decyzje wydane z rażącym naruszeniem 

prawa, które przez wiele lat korzystały z domniemania legalności: 1) te, które były korzystne dla 

obywatela (opisana w poprzednim punkcie sprawa „warszawska”, która legła u podstaw wyroku 

TK), jak też chociażby 2) decyzje wywłaszczeniowe wydane przez Państwo z pozycji siły, które niosły 

korzyść dla Skarbu Państwa i jednocześnie były krzywdzące dla obywatela.  

Jak wspomniano wcześniej, Naczelny Sąd Administracyjny w wielu wyrokach stanął na 

stanowisku, iż brak jest podstaw, aby z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w takich przypadkach 

wywodzić konstytucyjną ochronę Skarbu Państwa czy Gminy. 

• Niedopuszczalne chociażby ze względu na konieczność zagwarantowania uczestnikom obrotu 

pewności prawa były zaproponowane przepisy przejściowe, zmieniające „reguły gry” w trakcie 

toczącego się od wielu lat postępowania. W chwili inicjowania postępowania strona miała prawo 

racjonalnie oczekiwać, że w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa w np. 40-letniej 

decyzji kontrolowanej dojdzie do stwierdzenia jej nieważności. W wyniku wprowadzenia 

nowelizacji w toku postępowania, zapadłoby jedynie orzeczenie o wydaniu decyzji z naruszeniem 

prawa.  

Należy w tym miejscu podkreślić, że postępowania nieważnościowe dotyczące spraw sprzed 

kilkudziesięciu lat trwają bardzo długo, nawet po dwadzieścia lat (chociażby z tego powodu, 

że decyzje organów bywają wielokrotnie uchylane przez sądy administracyjne). Zdarzają się też 

sytuacje, kiedy do stwierdzenia nieważności danej decyzji niezbędne jest uprzednie stwierdzenie 

nieważności decyzji ją poprzedzającej – w takich przypadkach wymagane jest przeprowadzenie 

dwóch następujących po sobie długoletnich postępowań i dopiero po zakończeniu ostatniego 

z nich wnioskodawca osiąga zamierzony cel (przykładowo: 1. decyzja zatwierdzająca plan 

realizacyjny inwestycji; 2. decyzja wywłaszczeniowa z celem wywłaszczenia określonym zgodnie 

z decyzją zatwierdzającą plan realizacyjny). 

 

4. Rażące przekroczenie zakresu wyroku TK w ustawie przyjętej przez Sejm 

 

• Ustawa obok dwóch możliwych obecnie rozstrzygnięć postępowania o stwierdzenie nieważności 

wadliwej decyzji (stwierdzenie nieważności decyzji oraz orzeczenie o wydaniu decyzji 

z naruszeniem prawa) wprowadza trzecie: odmowę wszczęcia postępowania w przypadku kiedy 

od doręczenia decyzji upłynęło 30 lat. 

• Odmowa wszczęcia postępowania w przypadku decyzji 30-letnich i starszych miałaby dotyczyć 

nie tylko decyzji obarczonych wadami wymienionymi w art. 156 § 1 pkt 2, ale również 

przypadków wymienionych w art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 i 7. 

• Bez zmian (możliwość stwierdzania nieważności decyzji bez ograniczeń czasowych, chyba że 

wywołała ona nieodwracalne skutki prawne) pozostawiono przypadki naruszeń określonych 

w art. 156 § 1 pkt 5 i 6. 

• W wyroku Trybunał w najmniejszym stopniu nie zakwestionował możliwości orzekania 

o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa bez ograniczeń czasowych, tj. treści art. 158 § 2 Kpa. 
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• Wyrok Trybunału w żadnej mierze nie dotykał przepisów art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4, 7; w przypadku 

decyzji obarczonych wymienionymi w nich wadami organ po upływie 10 lat od doręczenia decyzji 

już obecnie musi ograniczyć się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa. 

• Wprowadzono przepisy przejściowe: 

o faktycznie działające wstecz, gdyż mające wpływ na postępowania prowadzone od wielu lat, 

które nie zakończyły się do tej pory bez winy wnioskodawcy (przewlekłość postępowania, 

błędne rozstrzygnięcia wydawane przez organ, uchylane przez sądy administracyjne), 

o ingerujące w interesy w toku (wygaszające je) w sposób  nieproporcjonalny i nieuzasadniony 

żadnymi ważnymi względami, 

o o charakterze wywłaszczenia prawa do własności bez odszkodowania (odebranie 

ekspektatywy polegającej na uzyskaniu prejudykatu – orzeczenia o wydaniu decyzji 

z naruszeniem prawa, pozwalającego na potencjalnie skuteczne dochodzenie roszczeń 

odszkodowawczych w postępowaniu cywilnym), 

o zamykające w dwóch aspektach konstytucyjne prawo do sądu (umorzenie postępowania 

z mocy prawa nie będzie podlegać kontroli sądowej oraz poprzez uniemożliwienie uzyskania 

prejudykatu niezbędnego do zainicjowania postępowania cywilnego). 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy zmieniającej umarza się z mocy prawa wszystkie będące w toku 

postępowania o stwierdzenie nieważności wszczęte po upływie 30 lat od doręczenia decyzji. 

Tym samym w odniesieniu do decyzji z okresu PRL definitywnie zamykana jest droga nie tylko 

do uzyskania decyzji stwierdzającej nieważność decyzji kontrolowanej, ale także prejudykatu 

w postaci orzeczenia o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa.  

• Ponieważ stan prawny w zakresie przepisów dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji był 

stabilny od kilkudziesięciu lat, wyrok Trybunału nie został wykonany przez 6 lat, a nadto z jego 

treści osoba obdarzona nawet szczególnie rozwiniętą wyobraźnią nie mogła racjonalnie wywodzić, 

że w wyniku rzekomego wykonania wyroku P 46/13 może dojść do umorzenia toczących się często 

od wielu lat postępowań, wprowadzenie przepisów przejściowych w przyjętej formie godzi 

w zasadę pewności prawa i stanowi niczym nieuzasadnioną skrajnie nieproporcjonalną ingerencję 

ustawodawcy w interesy w toku. Tak drastyczne w swych skutkach przepisy przejściowe nie 

powinny być w ogóle stosowane, a jeśli już, to musi to być uzasadnione szczególnie doniosłymi 

względami, chociażby chroniącymi inne wartości konstytucyjne.  

 

5. Niekonstytucyjne rozwiązania w ustawie 
 

• Ponieważ pogłębiona analiza zgodności ustawy z Konstytucją byłaby opracowaniem bardzo 

obszernym, ograniczono się tu do przytoczenia cytatów (i ewentualnie ich krótkiego 

skomentowania) z wyroku TK sygn. akt P 46/13, który ma rzekomo wykonywać przyjęta ustawa 

o zmianie Kpa. 

• „Zasada pewności prawa (bezpieczeństwa prawnego) jest zasadą pochodną wynikającą 

z art. 2 Konstytucji. Jej treścią jest gwarancja ochrony praw nabytych, interesów w toku oraz 

ekspektatyw. Zasadę tę wywodzi się najczęściej z zasady ochrony zaufania jednostki do państwa, 

która interpretowana jest z, przewidzianej w art. 2 Konstytucji, klauzuli demokratycznego państwa 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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prawnego. Niekiedy z klauzuli tej wywodzi się równolegle zasadę zaufania oraz zasadę pewności 

prawa (zob. W. Sokolewicz, komentarz do art. 2 Konstytucji, [w:] Konstytucja..., s. 18-19, 36.” 

Umorzenie z mocy prawa postępowań wszczętych z dniem wejścia w życie ustawy w sposób 

oczywisty pozbawia strony toczących się postępowań ekspektatywy rozstrzygnięcia 

stwierdzającego nieważność decyzji, względnie stwierdzającego wydanie decyzji z naruszeniem 

prawa.  

Zasada ochrony interesów w toku gwarantuje ochronę jednostki w sytuacjach, w których 

rozpoczęła ona określone przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów. Z zasady tej 

wynika zatem obowiązek ciążący na prawodawcy, aby stanowiąc nowe rozwiązania prawne 

uwzględniał on przedsięwzięcia podjęte przez jednostki na podstawie dotychczas obowiązujących 

przepisów prawa. (zobacz: wyrok TK z 8 stycznia 2009 r., sygn. P 6/07). Jeszcze raz przypomnieć 

należy, że postępowania o stwierdzenie nieważności, które toczą się obecnie w większości były 

wszczynane przed wielu laty. 

• „Trybunał w wyroku z 20 grudnia 1999 r. (sygn. K 4/99 OTK ZU nr 7/1999, poz. 165) podkreślił, że 

pogorszenie sytuacji prawnej adresatów przepisów może stanowić naruszenie bezpieczeństwa 

prawnego, należącego do wartości objętych ochroną opartą na art. 2 Konstytucji. W wyroku TK 

z 12 stycznia 2000 r. (sygn. P 11/98, OTK ZU nr 1/2000, poz. 3) stwierdzono, że z klauzuli państwa 

prawnego wynikają zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie 

prawa oraz zasada bezpieczeństwa prawnego oraz, że mają one dla ustawodawcy charakter 

wiążący.”  

• „W dotychczasowym orzecznictwie Trybunał wskazywał na, niezbędny dla zapewnienia 

bezpieczeństwa prawnego jednostki, obowiązek lojalnego postępowania państwa wobec jednostki, 

podkreślając, że "zasada zaufania w stosunkach między obywatelem a państwem przejawia się 

m.in. w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla 

obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, 

których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, 

iż jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi 

następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny" (orzeczenie z 24 maja 1994 r., 

sygn. K 1/94, OTK w 1994 r., cz. I, poz. 10; zob też wyrok z 7 lutego 2001 r., sygn. K 27/00, OTK ZU 

nr 2/2001, poz. 29).” 

• „Trybunał stwierdzał również, że pewność prawa oznacza możliwość przewidywania działań 

organów państwa i związanych z nimi zachowań obywateli, a przewidywalność działań państwa 

gwarantuje zaufanie do ustawodawcy i do stanowionego przez niego prawa (zob. orzeczenie z 

2 marca 1993 r., sygn. K 9/92, OTK w 1993 r., cz. I, poz. 6).” 

• „Trybunał w swym orzecznictwie przyjmuje równocześnie, że w szczególnych okolicznościach, gdy 

przemawia za tym inna zasada konstytucyjna, jest dopuszczalne odstąpienie od zasady 

bezpieczeństwa prawnego (zob. wyroki z: 10 grudnia 2007 r., sygn. P 43/07, OTK ZU nr11/A/2007, 

poz. 155; 23 kwietnia 2013 r., sygn. P 44/10, OTK ZU nr 4/A/2013, poz. 39). Precyzując pojęcie 

"szczególnych okoliczności", Trybunał stwierdził, że obejmują one "sytuacje nadzwyczaj wyjątkowe, 

gdy ze względów obiektywnych zachodzi potrzeba dania pierwszeństwa określonej wartości 

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 ogólniejszej, uniwersalnej reguły" (orzeczenie z 29 stycznia 1992 r., sygn. K 15/91, 

OTK w 1992 r., cz. I, poz. 8).” 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520132933?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520132978?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520118794?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520140063?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520118832?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521405210?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520118979?cm=DOCUMENT
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„W ocenie Trybunału z zasady bezpieczeństwa prawnego wynika m.in. zakaz przyjmowania 

nieprzewidywalnych unormowań, przy czym zaskakujące dla jednostki może być też stosowanie 

przepisów zawierających nieostre przesłanki (zob. wyroki z: 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00; z 19 

marca 2007 r., sygn. K 47/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 27).” 

• „Stwierdzenie niekonstytucyjności w zakresie pominięcia prawodawczego nakłada na 

ustawodawcę obowiązek rozszerzenia 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 ekspektatywy. Trybunał wskazuje 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.” 

 

6. Zestawienie sentencji decyzji wypełniających przesłanki określone 

w art. 156 § 1 Kpa w stanie prawnym obecnym, domniemanym z wyroku 

TK, zgodnym ze wstępnym projektem ustawy oraz zgodnym z ustawą 

przyjętą przez Sejm 

 

Na kolejnej stronie przedstawiono zestawienie jak w tytule. Czytelnie widać w nim zakres zmian Kpa 

wprowadzonych w toku prac sejmowych w porównaniu z tym, co wynikało zarówno z wyroku TK sygn. 

akt P 46/13, jak też pierwotnego projektu zawartego w druku nr 1090. 

Należy podkreślić, że przyjęta przez Sejm ustawa jest rozwiązaniem zasadniczo różnym od projektu 

z druku nr 1090 i w sprawozdaniu sejmowej Komisji do spraw zmian w kodyfikacjach nie zostało 

przedstawione żadne uzasadnienie ani ocena skutków tak daleko idących zmian. 

W związku z wprowadzeniem zasadniczych zmian w toku prac sejmowych, uzasadnienie projektu 

przedstawione w druku nr 1090 nie odpowiada treści przyjętej ustawy, w szczególności nie odnosi 

się do rzeczywistych skutków regulacji wprowadzonych ustawą. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/520134903?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520351465?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(156)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(156)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(156)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(156)par(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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7. Kwestia zgodności ustawy z prawem UE  

 
• Przyjęta przez Sejm ustawa jest objęta prawem UE i budzi poważne wątpliwości co do zgodności 

z prawem UE. Kwestia objęcia regulacji prawem UE pojawiła się w wyniku radykalnej zmiany 
projektu w toku prac w komisjach sejmowych, kiedy to zasadniczo rozszerzono jej zakres 
w stosunku do wersji pierwotnej, zawartej w druku sejmowym nr 1090.  

• Obowiązkiem ustawodawcy jest takie tworzenie prawa, aby było ono zgodne z przyjętymi 
zobowiązaniami międzynarodowymi. Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest 
do poszanowania zasad i praw jednostki w niej obowiązujących. W tym kontekście ustawie należy 
postawić zastrzeżenia przede wszystkim w zakresie zgodności z art. 17 i 47 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej.  

• Prawo własności (lub raczej: „prawo do własności”, ang. „right to property”) jest rozumiane przez 
TSUE bardzo szeroko. Za bardzo prawdopodobne należy uznać, że przepisy przejściowe ustawy 
(umorzenie spraw w toku) uznane zostaną za przepisy o charakterze wywłaszczeniowym 
z pominięciem słusznego odszkodowania. Osoby, na których wniosek prowadzone są obecnie 
postępowania administracyjne mają prawo oczekiwać rozstrzygnięcia rodzącego dla nich 
określone prawa (ekspektatywy). Całkowicie dowolne odebranie im tej ekspektatywy 
w powiązaniu z pozbawieniem ich prawa do sądu w tym zakresie rodzić może określone oceny 
TSUE, które w przyszłości przełożą się na wymierne skutki finansowe dla Polski. 

• O tym, że na etapie sejmowym zupełnie zignorowano etap konsultacji projektowanych rozwiązań 
najlepiej świadczy fakt, że w kwestii projektu ustawy stanowiska nie zajęło Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.  


