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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(druk nr 1026)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

[Art. 7.
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i
podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do
załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.]

<Art. 7.
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z
urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes
społeczny i słuszny interes obywateli.>

[Art. 8.
Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby
pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną
obywateli.]

<Art. 8.
Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie
jego uczestników do władzy publicznej.>

Art. 16.
[§ 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są

ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz
wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w
kodeksie lub w ustawach szczególnych.]

<§ 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana
takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może
nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach
szczególnych.>
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§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z
prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.

Art. 24.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w

postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że

wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze

stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt
2 i 3,

[5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,]
<5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,>
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie

dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku

nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu

małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie

strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą
wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze
względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Art. 27.
§ 1. Członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24

§ 1. O wyłączeniu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 § 3 postanawia
przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony,
członka organu kolegialnego albo z urzędu.

§ 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w
wydaniu decyzji objętej wnioskiem.

§ 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny
do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 26 § 2.

[§ 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może
załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej wyznacza do
załatwienia sprawy inne samorządowe kolegium odwoławcze.]
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<§ 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie
może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej, w
drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium odwoławcze.>

Art. 35.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o

dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w
oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych,
którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu
odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

[§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w
terminach krótszych niż określone w § 3.]

<§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.>
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36.
[§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ

administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i
wskazując nowy termin załatwienia sprawy.]

<§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub
w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin
załatwienia sprawy.>

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku
zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37.
[§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art.

36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.]
<§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach

szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie
postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma
takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.>

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy
termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych
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niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków
zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Art. 40.
§ 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu

przedstawicielowi.
[§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.]
<§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli

ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.>

§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma
doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną
do odbioru pism.

<§ 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest
obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony
pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o
tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o
możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień
na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.>

Art. 55.
[§ 1. W sprawach nie cierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telegraficznie

lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych
wymienionych w art. 54.]

<§ 1. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również
telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych
wymienionych w art. 54 § 1 oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
pracownika organu wzywającego.>

§ 2. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy,
gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim
terminie.

Art. 61.
§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony

wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga
wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku
postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć.

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi
administracji publicznej.
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§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest
dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji
publicznej.

§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić
wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

<Art. 61a.
§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą

stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte,
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.>

Art. 65.
[§ 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy

w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do
organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.]

<§ 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest
niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego,
zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o
przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.>

§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu
uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Art. 66.
[§ 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy,

organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem
rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi
wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do
właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2. Zawiadomienie następuje w drodze
postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w terminie
czternastu dni od daty doręczenia postanowienia uważa się za złożone w dniu
wniesienia pierwszego podania.]

<§ 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne
organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni
przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie
zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne
podanie do właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2.

§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w
terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w
dniu wniesienia pierwszego podania.>

§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można
ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w
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sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je
wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy
zażalenie.

§ 4. Organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym w sprawie jest
sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy.

[Art. 73.
§ 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest

umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy

lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione
ważnym interesem strony.

§ 3. W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu
administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie
dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób
określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.]

<Art. 73.
§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub

odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 2. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji

publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 3. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej

z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym
interesem strony.

§ 4. W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu
administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie
dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony, w
sposób określony w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.>

Art. 89.
[§ 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi w toku postępowania rozprawę w

każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania bądź
osiągnięcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa.]

<§ 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w
toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie
lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.>

§ 2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów
stron oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub
biegłych albo w drodze oględzin.
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Art. 101.
[§ 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej

zawiadamia strony.]
<§ 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ

administracji publicznej zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106
§ 1.>

§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98
§ 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.

[§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie.]
<§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia

zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.>

Art. 105.
[§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ

administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.]
<§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości

albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania odpowiednio w całości albo w części.>

§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona,
na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne
strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Art. 111.
§ 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji

zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia
w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu
administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych
kwestiach.

[§ 2. W przypadkach określonych w § 1 termin dla strony do wniesienia odwołania,
powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.]

<§ 2. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub
sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni
od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.>

<§ 3. Uzupełnienie decyzji następuje w formie postanowienia.
§ 4. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 3, termin dla strony do

wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub
ogłoszenia.>

[Art. 126.
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 107 § 2-5 oraz art. 109-113, a do
postanowień, od których przysługuje zażalenie - również art. 145-152 oraz art. 156-159, z tym
że zamiast decyzji, o której mowa w art. 149 § 3, 151 § 1, 157 § 1 i 158, wydaje się
postanowienie.]
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<Art. 126.
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2 – 5 oraz art. 109 –
113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień
określonych w art. 134 – również art. 145 – 152 oraz art. 156 – 159, z tym że zamiast
decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się postanowienie.>

[Art. 138.
§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do

istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji,
albo

3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do

ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy
wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w
znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy
wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

§ 3. (skreślony).]
<Art. 138.

§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co

do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej
instancji w całości albo w części, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę

do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została
wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ
ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym
rozpatrzeniu sprawy.

§ 3. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany
zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ
pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.>

Art. 149.
§ 1. Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.
§ 2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ

postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
[§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.]



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.>
<§ 4. Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.>

[Art. 154.
§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w

każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją
wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.

§ 2. W przypadkach wymienionych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie
uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

§ 3. W sprawach należących do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego do
zmiany lub uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 oraz w art. 155, właściwe są organy
tych jednostek.]

<Art. 154.
§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w

każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który
ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie
uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.>

[Art. 155.
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez
organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154
§ 2 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 155.
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją
wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154
§ 2 stosuje się odpowiednio.>

Art. 157.
§ 1. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art.

156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub
samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ.

§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie
strony lub z urzędu.

[§ 3. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze
decyzji.]
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Art. 229.
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg,
jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych - regionalna izba obrachunkowa,

[2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,]

<2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek
organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia,>

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,

4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji,
straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2
- rada powiatu,

5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 -
sejmik województwa,

6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy
minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,

7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub
innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub
sprawujący bezpośredni nadzór,

8) ministra - Prezes Rady Ministrów,
9) organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

[Art. 235.
§ 1. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana

decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia
postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub
zmiany z urzędu.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 żądanie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą
przewidziane w kodeksie warunki do wznowienia postępowania, stwierdzenia
nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.]

<Art. 235.
Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści
za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej
uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie
drugie.>
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Art. 237.
§ 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie

później jednak niż w ciągu miesiąca.
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo

przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie
załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub
wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od
dnia jej wniesienia albo przekazania.

[§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.]
<§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, z zastrzeżeniem art.

239.>
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-

38.

Art. 238.
§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od

którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do
załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu
elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o
odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

[§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia
skargi.]

<§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby
upoważnionej do załatwienia skargi.>

[Art. 239.
§ 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w
odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

§ 2. O załatwieniu w sposób określony w § 1 skargi wniesionej ponownie organ załatwiający
tę skargę zawiadamia organ wyższego stopnia; nie dotyczy to skarg załatwianych przez
organy naczelne.]

<Art. 239.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
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swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego.>

[Art. 259.
§ 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo ocen przyjmowania i

załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich
nadzorowi.

§ 2. Wojewodowie dokonują okresowo ocen sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i
wniosków przez wszystkie organy administracji publicznej i innych jednostek
organizacyjnych oraz organizacji społecznych działających na ich terenie.

§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1 i 2
obowiązane są podejmować środki zmierzające do usunięcia przyczyn skarg oraz do
pełnego wykorzystania wniosków dla polepszenia działalności poszczególnych organów
i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych.]

<Art. 259.
§ 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na

dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i
jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.

§ 2. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1 dążą
do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu
polepszenia działalności poszczególnych organów i innych państwowych jednostek
organizacyjnych.>

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.)

Art. 3.
§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują

środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje

orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie

albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do
istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na
które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
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4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych
sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych
organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż
określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
[8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.]
<8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach

określonych w pkt 1 – 4a.>
§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw

szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

[Art. 32.
W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ,
którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.]

<Art. 32.
W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ,
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest
przedmiotem skargi.>

Art. 54.
[§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego

działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.]
<§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest
przedmiotem skargi.>

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i
odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

[§ 3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej
właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.]

<§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do
dnia rozpoczęcia rozprawy.>

Art. 57.
§ 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a

ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
[2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;]
<2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego

prowadzenia postępowania skarga dotyczy;>
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3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.
[§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność,

przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg.]
<§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący zarządza
rozdzielenie tych skarg.>

Art. 87.
§ 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność

miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia
terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w
uchybieniu terminu.

[§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem
organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.]

<§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.>

§ 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w
terminie.

§ 5. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w
przypadkach wyjątkowych.

[Art. 149.
Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt
1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub
dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających
z przepisów prawa.]

<Art. 149.
Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 – 4a, zobowiązuje organ do
wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub
stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów
prawa.>

[Art. 153.
Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą
w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem
zaskarżenia.]
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<Art. 153.
Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu
wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.>

Art. 154.
[§ 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie

bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub
czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania
wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając
wymierzenia temu organowi grzywny.]

<§ 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub
przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub
przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub
stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym
wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może
wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.>

§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lub
nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz
niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego.

§ 3. Wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w § 1,
nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi.

§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie
o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał
orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o
odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść
powództwo do sądu powszechnego.

§ 6. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
odrębnych przepisów.

[Art. 200.
W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od
organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się
bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.]

<Art. 200.
W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od
organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się
bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania
niezbędnych do celowego dochodzenia praw.>
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 232.
§ 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

[1) pisma odrzuconego lub cofniętego;]
<1) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło

przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie, bezczynność lub
przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, a także odpisu środka
odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom,>

2) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie
zostało uwzględnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.

Art. 239.
Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

[1) strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:]
<1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie

postępowania w sprawach:>
a) z zakresu pomocy i opieki społecznej,
b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i

uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,
c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń

rehabilitacyjnych,
d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,
e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) z zakresu powszechnego obowiązku obrony;]

2) prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich;
3) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla

danej sprawy;
4) strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem

administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym
postanowieniu o przyznaniu tego prawa.


