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POTRZEBA  

 
 przewlekłość, 

 niedotrzymywanie przez organy administracji publicznej 

instrukcyjnych terminów załatwiania spraw, 

 zbyt częste wydawanie przez organy administracji decyzji 

kasatoryjnych,  

 nadmierny formalizm oraz rygorystycznie postrzegana 

władczość, 

 



CEL   REGULACJI 

 
 usprawnienie postępowania administracyjnego oraz 

skrócenie czasu jego trwania  

 zmniejszenie  ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych 

 partnerskie podejście administracji do obywateli  

 zapewnienie adekwatności administracyjnych kar 

pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. 



 Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

 Postępowanie załatwiane milcząco  

 Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenia 

 Mediacja 

 Postępowanie odwoławcze 

 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

 - sprzeciw od decyzji kasatoryjnej 

 Zmiany innych ustaw 

 Przepisy przejściowe 

 

 

 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN 
 



I. ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(art. 7a, art. 8 § 2, art. 13, art. 15 i art. 16 § 3, art. 81a  k.p.a.) 

 

„Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest 
nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie 
uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy 
prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że 
sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, 
na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się: 

1)     jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy 
państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub 
porządku publicznego; 

2)     w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. 

(..)” 



art. 8 otrzymuje brzmienie: 

 
„Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w 
sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując 
się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. 

§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie 
odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym 
stanie faktycznym i prawnym.”; 



art. 13 otrzymuje brzmienie: 

 
„Art. 13. § 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na 

to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania 

praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich 

właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności: 

1)     skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą 

strony o spornych interesach; 

2)     niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. 

§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym 

etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub 

zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i 

korzyściach polubownego załatwienia sprawy.”; 

 



art. 15 otrzymuje brzmienie: 
 

„Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej.”; 

 

 

 w art. 16 dodaje się § 3 w brzmieniu: 
 

„§ 3. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są 

prawomocne.”; 



dodaje się art. 81a w brzmieniu: 

„Art. 81a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie 

na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym 

zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, 

wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się: 

1)     jeżeli w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik 

postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich; 

2)     jeżeli przepisy odrębne wymagają od strony wykazania określonych faktów; 

3)     jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, 

a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego; 

4)     w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.”; 

 



art. 64 § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach 

prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych 

braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”; 



w art. 76a: 

-   po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu 

został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, 

poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje 

podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na 

żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument 

zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić 

to w poświadczeniu.”, 

 



„Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 

1)     postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do 
właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze 
decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco; 

2)     postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi 
podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień 
do załatwiania spraw określonych w pkt 1; 

3)     postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między 
organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 
oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 

4)     postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; 

5)     nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub 
udzielanie ulg w ich wykonaniu; 

6)     tryb europejskiej współpracy administracyjnej.”; 



w dziale II (Postępowanie) 

po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: 

„Rozdział 8a 

Milczące  załatwienie  sprawy” 
 

Art. 122a. § 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny 
tak stanowi. 

§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości 
uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia 
żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym 
terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten: 

1)     nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
(milczące zakończenie postępowania) albo 

2)     nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda). 

 



Proponuje się wprowadzenie w k.p.a. regulacji dotyczącej milczącego 

załatwienie sprawy w dwóch formach:  

 pasywnej, tj. milczącego zakończenia postępowania  

 (projektowany art. 122a § 2 pkt 1 k.p.a.), 

 aktywnej, nazywanej milczącą zgodą – wyrażającej się w braku 

sprzeciwu, mającego formę decyzji, w określonym terminie 

 (projektowany art. 122a § 2 pkt 2 k.p.a.). 

 



podstawowym terminem na milczące załatwienie sprawy: 

miesiąc,  

 

 z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia odmiennych terminów 

w przepisach szczególnych (art. 122a § 2 k.p.a.); 

 

 zgodnie z art. 122c k.p.a., milczące załatwienie sprawy nastąpi w dniu 

następnym po dniu, w którym upływa termin przewidziany na wydanie decyzji 

lub postanowienia kończącego postępowanie albo wniesienia sprzeciwu. 



Art. 122c. § 1. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym 
po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub 
postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia 
sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia 
sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy 
następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. 

§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach lub jest 
konieczne doprecyzowanie treści żądania, stosuje się przepis art. 64. 
Termin, o którym mowa w art. 122a § 2, biegnie od dnia uzupełnienia 
braków lub doprecyzowania treści żądania. 

§ 3. Jeżeli w sprawie, która może być załatwiona milcząco, organ 
odwoławczy wydał decyzję na podstawie art. 138 § 2, termin, o którym 
mowa w art. 122a § 2, biegnie od dnia doręczenia organowi pierwszej 
instancji akt sprawy wraz z tą decyzją. 

 



Art. 122d. § 1. Do spraw załatwianych milcząco nie stosuje się przepisów 

art. 10 i art. 79a. 

 

§ 2. Zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg 

terminu, o którym mowa w art. 122a § 2. 

 

Art. 122e. W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym 

załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę 

prawną. 

 



Art. 122f. § 1. Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze 

postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo 

odmawia wydania takiego zaświadczenia. 

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

§ 3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera: 

1)     oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania; 

2)     datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy; 

3)     powołanie podstawy prawnej; 

4)     treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco; 

5)     datę milczącego załatwienia sprawy; 

6)     pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia; 

7)     podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika 

organu upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli zaświadczenie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny. 



§ 4. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się 

wszystkim stronom w sprawie załatwionej milcząco. 

 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do zaświadczenia o 

milczącym załatwieniu sprawy stosuje się przepisy działu VII. 

 



Art. 122g. Do spraw załatwionych milcząco przepisy rozdziału 12 i 13 w dziale II 

stosuje się odpowiednio. Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej 

powstał w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 

122c § 1.”; 

 
w art. 156 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)    dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo 

sprawy, którą załatwiono milcząco;”; 

 

 w art. 158 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje 

w drodze decyzji. Przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się 



art. 36 § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ 

administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając 

przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 

pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.”; 

 

III. BEZCZYNNOŚĆ  ORGANU. 

PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA, PONAGLENIE  

(art. 36–38 k.p.a.) 

 



art. 37 i art. 38 otrzymują brzmienie: 
 

„Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1)     nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub 
przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 
(bezczynność); 

2)     postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do 
załatwienia sprawy (przewlekłość). 

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

§ 3. Ponaglenie wnosi się: 

1)     do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie; 

2)     do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu 
wyższego stopnia. 

 



§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie 

organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 

siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z 

niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie 

dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany 

ustosunkować się do niego. 

§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni 

od dnia jego otrzymania. 



§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym: 

1)     wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub 

przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało 

ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 

2)     w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości: 

a)     zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając 

termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone, 

b)     zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub 

przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających 

bezczynności lub przewlekłości w przyszłości. 

§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, 

o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, 

jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 

dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie 

wyznaczania terminu. 

 



§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie 

stosuje się. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości 

organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz 

zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności 

lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków 

zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości. 

 

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej podlega 

odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej 

odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z 

nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził 

postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.”; 



Art. 96a. § 1. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli 
pozwala na to charakter sprawy. 

§ 2. Mediacja jest dobrowolna. 

§ 3. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych 
i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w 
granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie 
ugody. 

§ 4. Uczestnikami mediacji mogą być: 

1)     organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania 
albo 

2)     strony postępowania. 
 

 



Art. 96b. § 1. Organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony, 

zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1, w przypadku gdy 

ten organ nie zajął stanowiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji. 

§ 2. We wniosku strona może wskazać mediatora. 

§ 3. W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ 

administracji publicznej zwraca się do stron o: 

1)     wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji, 

2)     wybranie mediatora 

– w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

§ 4. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie 

o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów. 

 



Art. 96c. Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody 

na przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3. 

 



Art. 96d. § 1. Jeżeli uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie mediacji, 
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do 
mediacji. Postanowienie doręcza się stronom oraz organowi, o którym mowa w art. 
106 § 1. 

§ 2. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji wskazuje się mediatora 
wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie wybrali 
mediatora, wskazuje się mediatora wybranego przez organ administracji publicznej, 
posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji 
w sprawach danego rodzaju. 

Art. 96e. § 1. Organ administracji publicznej, kierując sprawę do mediacji, odracza 
rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy. 

§ 2. Na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów 
termin określony w § 1 może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o miesiąc. 

§ 3. W przypadku nieosiągnięcia celów mediacji określonych w art. 96a § 3 
w terminie, o którym mowa w § 1 albo 2, organ administracji publicznej wydaje 
postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwia sprawę. 



Art. 96f. § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w 
szczególności mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub do wykazu 
instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania 
mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego lub na listę 
prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której 
informację przekazano prezesowi sądu okręgowego. 

§ 2. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie jest uczestnikiem 
mediacji, mediatorem może być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych 
mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia 
postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu 
okręgowego lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację 
pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu 
okręgowego. 

 



§ 3. Mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, 

przed którym toczy się postępowanie w sprawie. 

 

Art. 96g. § 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy 

prowadzeniu mediacji i niezwłocznie ujawnić okoliczności, które mogłyby 

wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności, w tym odpowiednio 

okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2. 

§ 2. Mediator odmawia przeprowadzenia mediacji w przypadku 

wątpliwości co do jego bezstronności i niezwłocznie zawiadamia o tym 

uczestników mediacji oraz organ administracji publicznej, jeżeli nie jest 

on uczestnikiem mediacji. 

 



po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję. 

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”; 

32)   w art. 130 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli 

wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”; 

 



w art. 136 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 

 i dodaje się § 2–4 w brzmieniu: 

 

„§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, 

a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 

rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ 

odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do 

rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, 

organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności 

postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła 

w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania 

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe 

strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im 

zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o 

przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w 

zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.     



w art. 138 po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

 

„§ 2a. Jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji 

błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w 

sprawie, w decyzji, o której mowa w § 2, organ odwoławczy określa także 

wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów. 

§ 2b. Przepisu § 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 

136 § 2 lub 3. Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy wydaje 

decyzję, o której mowa w § 1 albo 4.”; 

 



* FAKULTATYWNY WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY 

art. 52: 

a)     § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w 

której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak 

zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. 

§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który 

wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może 

wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.”, 

b)     uchyla się § 4; 

 



po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 

„Art. 54a. § 1. Jeżeli przed przekazaniem sądowi skargi jednej ze 

stron postępowania administracyjnego, inna strona tego 

postępowania zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, przepisów art. 54 § 2–4 nie stosuje się. Organ 

rozpoznaje tę skargę jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

o czym niezwłocznie zawiadamia stronę wnoszącą skargę. 

§ 2. Jeżeli po przekazaniu sądowi skargi jednej ze stron 

postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania 

zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy organ niezwłocznie zawiadamia o tym sąd. Sąd 

niezwłocznie przekazuje skargę wraz z aktami sprawy temu 

organowi. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.”; 

 



• SPRZECIW  OD DECYZJI  KASATORYJNEJ   (cd p.p.s.a.) 

 

Art. 64a. Od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, skarga nie 
przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść 
od niej sprzeciw, zwany dalej „sprzeciwem od decyzji”. 

 

Wymogi formalne sprzeciwu 

Art. 64b. § 1. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o 
skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

§ 2. Sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma 
w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej 
decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który wydał 
zaskarżoną decyzję. 

§ 3. W postępowaniu wszczętym sprzeciwem od decyzji przepisu art. 33 
nie stosuje się. 



Wniesienie i rozpoznanie sprzeciwu 
 

Art. 64c. § 1. Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od 
dnia doręczenia skarżącemu decyzji. 

§ 2. Sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, którego 
decyzja jest przedmiotem sprzeciwu od decyzji. 

§ 3. Termin, o którym mowa w § 1, uważa się za zachowany także wtedy, gdy 
przed jego upływem strona wniosła sprzeciw od decyzji wprost do sądu 
administracyjnego. W takim przypadku sąd niezwłocznie wzywa organ, 
który wydał zaskarżoną decyzję, do przekazania sądowi kompletnych i 
uporządkowanych akt sprawy. 

§ 4. Organ, o którym mowa w § 2, przekazuje sprzeciw od decyzji sądowi 
wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy w terminie 
czternastu dni od dnia jego otrzymania. W przypadku, o którym mowa w § 
3, organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje sądowi kompletne i 
uporządkowane akta sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 
wezwania. 



art. 53: 

„§ 1. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu 

rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. 

§ 2. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej 

przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, 

wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się 

o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, 

że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.”, 

(…) 

dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed 

jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim 

przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał 

zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem 

skargi.”; 

 



§ 5. Organ, o którym mowa w § 2, może w zakresie swojej właściwości 

uwzględnić sprzeciw od decyzji w całości w terminie czternastu dni od 

dnia jego otrzymania, uchylając zaskarżoną decyzję i wydając nową 

decyzję na podstawie art. 138 § 1 albo 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego. 

§ 6. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w § 4, 

sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny 

w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane 

na posiedzeniu niejawnym. 

§ 7. Jeżeli organ nie przekazał sądowi sprzeciwu od decyzji, mimo 

wymierzenia grzywny, sąd rozpoznaje sprawę na podstawie nadesłanego 

przez skarżącego odpisu sprzeciwu od decyzji. 

 



Art. 64d. § 1. Sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu 

niejawnym w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu sprzeciwu od 

decyzji. 

 

§ 2. Sąd, rozpoznając sprzeciw od decyzji, może przekazać sprawę do 

rozpoznania na rozprawie. 

 

Art. 64e. Rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie 

przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”; 

 



SĄD…. 
dodaje się art. 151a w brzmieniu: 

„Art. 151a. § 1. Sąd, uwzględniając sprzeciw od decyzji uchyla decyzję w 

całości, jeżeli stwierdzi naruszenie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Sąd może ponadto 

orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny 

w wysokości określonej w art. 154 § 6. 

§ 2. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu od decyzji sąd oddala 

sprzeciw. 

§ 3. Od wyroku, o którym mowa w § 1, nie przysługuje środek 

odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie w przedmiocie 

grzywny przysługuje zażalenie.”; 

 



 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

 z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, 

 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,  

 

 z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,  

 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,  

 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,  

 z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,  

 z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  

 z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,  

 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,  

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 



Art. 16.  ustawy zmieniającej: 

 

Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem 
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 
96a–96n ustawy zmienianej w art. 1. 

 



Art. 18.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 
  

 

Dziękuję za uwagę 

  

 


