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Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Zakres obowiązywania

Art.  1. [Zakres regulacji]  
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach 
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 

2) 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) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu teryto-
rialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa 
w pkt 2, 

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.

1.
Ustanowienie rodziny zastępczej

Wyrok WSA w  Białymstoku z  13.3.2008  r., II SA/Bk 865/07
(Niepubl.)

Ustanowienie rodziny zastępczej na podstawie art.  72 ust.  7 ustawy z  12.3.2004  r. o  pomocy społecznej 
(tekst jedn. Dz.U. z  2004  r. Nr  64, poz.  593 ze zm.) następuje nie w  drodze jednostronnego, władczego 
rozstrzygnięcia organu administracji publicznej (starosty) o  uprawnieniach (obowiązkach) wynikających dla 
podmiotów zainteresowanych takim rozwiązaniem, ale w  formie zawarcia cywilnoprawnego kontraktu, którego 
strony są wobec siebie równorzędne, a  nie podległe i  który finalizuje się poprzez ich oświadczenia woli. Zatem 
do zawarcia tej umowy nie będą miały zastosowania zasady i  instytucje uregulowane w  ustawie z  14.6.1960  r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z  2000  r. Nr  98, poz.  1071 ze zm.).

Argumenty z  uzasadnienia

W  oparciu o  art.  72 ust.  7 ustawy z  12.3.2004  r. o  pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 
z  2009  r. Nr  175, poz.  1362 ze zm.) w  przypadku pilnej konieczności istnieje możliwość 
zapewnienia dziecku rodziny zastępczej na wniosek lub za zgodą jego rodziców, co odbywa 
się poprzez zawarcie cywilnoprawnej umowy. Powstały w  ten sposób stosunek prawny 
ma charakter cywilnoprawny, oparty jest na zasadzie równorzędności stron, a  uprawnienia 
z  niego wynikające nie są regulowane przepisami prawa administracyjnego, w  tym nie 
podlegają ustaleniu w  drodze decyzji administracyjnej. Również w  przepisie art.  1 KPA 
określającym podmiotowy i  przedmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu postępowania 
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administracyjnego nie wskazano, by sprawy regulowane w  drodze umowy cywilnoprawnej 
objęte były zakresem tej ustawy.

2.
Zakres stosowania KPA w sprawach przed kuratorem oświaty

Wyrok WSA w  Warszawie z  20.12.2007  r., I  SA/Wa 1435/07
(Niepubl.)

Toczące się przed kuratorem oświaty postępowanie w  sprawie wydania opinii w  trybie art.  59 ustawy 
z  7.9.1991  r. o  systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z  2004  r. Nr  256, poz.  2572 ze zm.) jest postępowaniem, 
do którego znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż jest to sprawa 
administracyjna, w  której postępowanie normuje Kodeks postępowania administracyjnego – co wynika z  treści 
art.  1 pkt  1 KPA.

Argumenty z  uzasadnienia

Dokonując kontroli zaskarżonego postanowienia sąd uznał, że skargę wniesioną w  niniejszej 
sprawie należy uwzględnić, bowiem zostały naruszone przepisy prawa materialnego – ze 
skutkiem mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.
Istotą rozpoznawanej sprawy było ustalenie, czy (...) Kurator Oświaty – wydając opinię 
w  trybie art.  59 ustawy z  7.9.1991  r. o  systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z  2004  r. Nr  256, 
poz.  2572 ze zm.) dokonał prawidłowej interpretacji tego przepisu odnośnie do sposobu 
obliczania upływu określonego w  nim terminu.
Z  treści art.  59 ust.  1 SystemOśwU wynika, że szkoła publiczna może być zlikwidowana 
z  końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez organ prowadzący szkołę możliwości 
kontynuowania nauki w  innej szkole publicznej oraz po powiadomieniu, na co najmniej 
6  miesięcy przed terminem likwidacji szkoły, rodziców uczniów i  właściwego kuratora.
W  myśl art. 59 ust.  2 SystemOśwU, szkoła może zostać zlikwidowana jedynie po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty, która – zgodnie z  ust.  2b – wydawana jest w  drodze 
postanowienia, na które służy zażalenie.
Zdaniem sądu – przyjęte przez ustawodawcę powyższe rozwiązania prawne jednoznacznie 
wskazują na to, że toczące się przed kuratorem oświaty postępowanie jest postępowaniem, 
do którego znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż 
jest to sprawa administracyjna, w  której postępowanie normuje Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego – co wynika z  treści art.  1 pkt  1 KPA.

3.
Zakres stosowania KPA w procedurze ustanawiania tłumacza przysięgłego

Uchwała SN (7) z  30.9.1988  r., III AZP 3/92
(OSNC 1992, Nr  10, poz.  172)

Sprawę o  ustanowienie tłumacza przysięgłego prezes sądu wojewódzkiego (obecnie sądu okręgowego) 
rozstrzyga w  drodze decyzji administracyjnej.
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Argumenty z  uzasadnienia

Stosownie do art.  1 §  2 KPA, Kodeks normuje postępowanie nie tylko przed organami 
administracji państwowej, lecz także stosuje się go w  postępowaniu przed organami pań-
stwowych i  komunalnych jednostek organizacyjnych, a  nawet przed organami zawodowych, 
samorządowych, spółdzielczych i  innych organizacji społecznych, pod jednym tylko warun-
kiem, aby organy te były powołane z  mocy prawa do załatwiania spraw indywidualnych, 
rozstrzyganych w  drodze decyzji administracyjnych.
Nie ulega wątpliwości, że każda sprawa o  ustanowienie tłumacza przysięgłego ma swo-
jego indywidualnie określonego adresata. Pozostaje jedynie, wobec lakoniczności unor-
mowania, wyjaśnienie, czy ten adresat jest stroną procesową w  związku z  kompetencją 
prezesa sądu wojewódzkiego i  w  jakiej formie kompetencja ta ma być realizowana. Przyj-
muje się, że przepisy prawa materialnego wskazują decyzyjną formę załatwiania danej 
sprawy nie tylko w  sposób bezpośredni, ale także przez wyrażoną w  formie czasowni-
kowej kompetencję organu administracyjnego do rozstrzygnięcia sprawy (np. zezwala, 
przydziela, stwierdza). Takiego rodzaju jest również wyrażenie „ustanawia” odnoszące się 
do rozstrzygania w  sprawie tłumaczy przysięgłych. Podkreślić tu także trzeba, że w  akcie 
ustanowienia tłumacza przysięgłego następuje konkretyzacja możliwości uzyskania przez 
osobę o  określonych warunkach funkcji zapewniającej określone uprawnienia. Jest to aspekt 
istotny także z  punktu widzenia osoby zainteresowanej, która nie uzyskałaby odpowiednich 
środków ochrony poza procesem administracyjnym, gdyby uznać, że jest tylko przedmiotem 
arbitralnego rozstrzygnięcia prezesa sądu wojewódzkiego.

4.
Zakres stosowania KPA przy przyjęciu adwokata do zespołu adwokackiego

Uchwała SN (7) z  30.9.1988  r., III PZP 55/87
(OSNCP 1989, Nr  3, poz.  42)

W  postępowaniu dotyczącym przyjęcia adwokata do zespołu adwokackiego – w  sprawach nieuregulowa-
nych w  ustawie z  26.5.1982  r. – Prawo o  adwokaturze (Dz.U. Nr  16, poz.  124 ze zm.) – stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Argumenty z  uzasadnienia

Artykuł 1 §  2 KPA rozszerza od strony podmiotowej zakres obowiązywania ogólnego postę-
powania administracyjnego, gdyż rozszerza krąg organów, przed którymi załatwianie spraw 
odbywa się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, m.in. na organy 
organizacji samorządowych. Uwarunkowane to jest trzema przesłankami:
a) organy samorządowe powołane zostały z  mocy prawa do załatwiania spraw z  zakresu 

administracji państwowej,
b) przepisy Kodeksu mają zastosowanie tylko w  sprawach indywidualnych,
c) przepisy Kodeksu mają zastosowanie tylko w  sprawach indywidualnych, rozstrzyga-

nych w  drodze decyzji administracyjnych.
Wymaga więc rozważenia, czy przyjęcie adwokata do zespołu adwokackiego (odmowa 
przyjęcia) należy do spraw administracyjnych, czy organy zespołu stanowią organy samo-
rządu i  czy sprawy te załatwiane są decyzjami.
Istotną cechą organizacji samorządowej jest wykonywanie przez nią niektórych uprawnień 
władczych, przekazanych przez państwo, określonej grupie obywateli zorganizowanej na 
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zasadach samorządu, szczególnie samorządu zawodowego. Państwo bowiem wykonuje 
niektóre zadania nie przy pomocy swego aparatu, lecz przez aparat innych wyodrębnionych 
przez państwo organizacji. Należą do nich zarówno samorządy zawodowe, jak i  stowarzy-
szenia wyższej użyteczności publicznej i  inne organizacje. Dlatego w  postępowaniu przed 
organami tych organizacji stosuje się także przepisy Kodeksu postępowania administra-
cyjnego.

Art.  2. [Rozszerzenie] 
Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków 

(Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed 
organami organizacji społecznych.

Art.  3. [Wyłączenia] 
§ 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, 
poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII. 

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania 
w sprawach: 

1) (skreślony)
2) (skreślony)
3) (skreślony) 
4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsular-

nych, 
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania 

w sprawach wynikających z: 
1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 
2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych 

w pkt 1, 
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy 

działu VIII. 
§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2.

5.
Właściwość Ordynacji podatkowej
Wyrok NSA z  18.10.2000  r., III SA 110/99

(ONSA 2001, Nr  1, poz.  39)

1. Artykuł 332 ustawy z  29.8.1997  r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr  137, poz.  926 ze zm.), nakazując 
stosowanie do odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1.1.1998  r. 
przepisów ustawy o  zobowiązaniach podatkowych, odnosi się wyłącznie do materialnoprawnych przepisów 
określających zasady tej odpowiedzialności (art.  40–47 ustawy z  19.12.1980  r. o  zobowiązaniach podatkowych, 
tekst jedn. Dz.U. z  1993  r. Nr  108, poz.  486 ze zm.).
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Argumenty z  uzasadnienia

Skoro – na co trafnie zwrócił uwagę Minister Finansów – art.  3 §  1 pkt  2 KPA wyłączył 
stosowanie tego Kodeksu w  sprawach uregulowanych w  ustawie z  29.8.1997  r. – Ordy-
nacja podatkowa (Dz.U. Nr  137, poz.  926 ze zm.; obecnie: tekst jedn. Dz.U. z  2005  r. Nr  8, 
poz.  60 ze zm.), to zastosowanie w  sprawie miały przepisy tej ustawy. Wyjątek przewidziany 
w  art.  337 OrdPU, dotyczący rozpoznania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego wniosków m.in. o  stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, gdy 
wnioski te zostały wniesione przed 1.1.1998  r., poza tym, że nie dotyczył rozpatrywanej 
sprawy, potwierdza regułę, iż wszystkie inne (tj. wniesione po tej dacie) wnioski podlegają 
przepisom Ordynacji podatkowej (argumentum a  contrario).

6.
Odmienność postępowania w sprawach karnych skarbowych

Wyrok NSA w  Warszawie z  11.8.1988  r., III SA 332/88
(ONSA 1989, Nr  1, poz.  12)

Postępowania karnego skarbowego nie można utożsamiać z  postępowaniem podatkowym, a  czynności 
procesowych podejmowanych w  postępowaniu karnym skarbowym nie można uznawać za spełniające warunki 
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Argumenty z  uzasadnienia

Za oczywiście błędny należało również uznać pogląd wyrażony w  uzasadnieniu zaskarżo-
nych decyzji, polegający na krytyce stanowiska pełnomocnika strony skarżącej co do tego, 
że „postępowanie dochodzeniowe jest odrębne od postępowania wymiarowego”; stanowisko 
pełnomocnika skarżącego było w  tej mierze oczywiście trafne.
Opisane wyżej niedostatki omawianego postępowania podatkowego jednak nie miały 
wpływu na wynik sprawy. Jak to bowiem wynika z  akt postępowania podatkowego, miało 
miejsce faktyczne umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i  materiałów. Nastąpiło to zarówno poprzez umożliwienie zapoznania się z  aktami, jak 
i  w  szczególności przez wykonanie postanowienia Podatkowej Komisji Odwoławczej 
z  23.4.1987  r. o  uzupełnieniu postępowania przed organem podatkowym I  instancji w  po-
staci umożliwienia pełnomocnikowi skarżącego złożenia wniosków dowodowych.
Nastąpiło więc w  trybie przez prawo przewidzianym (art.  136 KPA) sanowanie omawia-
nego uchybienia w  taki sposób, który oznaczał faktyczną możliwość ustosunkowania się 
strony do zebranego materiału dowodowego, będącego przedmiotem oceny w  postępowaniu 
podatkowym, jak i  faktyczną możliwość złożenia własnych wniosków dowodowych. Jeśli 
strona z  tej specjalnie stworzonej możliwości nie skorzystała, nie oznacza to wadliwości 
tego stadium postępowania podatkowego. Brak więc jest podstaw do twierdzenia, że oma-
wiane na wstępie uchybienie miało jakikolwiek wpływ na wynik sprawy, i  wobec tego nie 
może mieć w  tej kwestii zastosowania przepis art.  207 §  2 pkt  3 KPA.
Trafne jest stanowisko skarżącego, że przesłuchiwanie świadków z  własnej inicjatywy przez 
organ podatkowy I  instancji już po wydaniu decyzji przez ten organ nie znajduje podstaw 
w  obowiązującym prawie.
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Art.  4. [Immunitet] 
Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających z im-

munitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych.

Art.  5. [Pojęcie] 
§ 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie 

się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: 

1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego, 
2) (skreślony) 
3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy admini-

stracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy 
administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2, 

4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję mi-
nistra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym 
działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Mini-
strów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych 
lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników 
innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 
pkt 1 i 4, 

5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spół-
dzielcze i inne organizacje społeczne, 

6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, wo-
jewództwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, 
marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe 
kolegia odwoławcze.

7.
Pojęcie organu jednostki samorządu terytorialnego

Wyrok NSA z  9.1.2008  r., I  OSK 1671/07
(Niepubl.)

Pojęciem organów jednostek samorządu terytorialnego ustawa obejmuje organy gminy, powiatu, woje-
wództwa, związków gmin i  powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa 
oraz kierowników służb, inspekcji i  straży, a  ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Argumenty z  uzasadnienia

W  ocenie sądu ani z  powyższego pełnomocnictwa, ani z  zapisów art.  21 ust.  1 i  1a ustawy 
z  21.3.1985  r. o  drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z  2007  r. Nr  19, poz.  115 ze zm.) 
nie wynika, aby MZDMiZ w  O. lub jego dyrektorzy stali się organami jednostki samorządu 
terytorialnego, mogącymi być wierzycielami w  przedmiotowej sprawie. Wierzycielem nadal 
pozostaje Prezydent Miasta O., bowiem zarząd drogi i  pełnomocnicy jedynie pomagają 
zarządcy (Prezydentowi) wykonywać obowiązki lub załatwiają sprawy, ale jedynie w  jego 
imieniu, nie w  imieniu własnym. Oceniając to, czy zarząd drogi lub jego dyrektor może być 
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w  przedmiotowej sprawie organem jednostki samorządu terytorialnego, a  w  konsekwencji 
wierzycielem, należy posiłkować się literaturą i  orzecznictwem dotyczącymi art.  5 KPA 
i  art.  39 ustawy z  8.3.1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z  2001  r. Nr  142, 
poz.  1591 ze zm.). Obecnie, zgodnie z  art.  5 §  2 pkt  6 KPA, pojęciem organów jednostek 
samorządu terytorialnego ustawa obejmuje organy gminy, powiatu, województwa, związków 
gmin i  powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa 
oraz kierowników służb, inspekcji i  straży, a  ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. 
W  kontekście art.  1 pkt  1 i  2 KPA organy te, mając umocowanie w  materialnym prawie 
administracyjnym, mogą wydawać decyzje administracyjne w  sprawach indywidualnych. 
Wszystkie ustawy samorządowe wymieniają dwie grupy organów samorządu – organy 
stanowiące i  wykonawcze. Te pierwsze to rada gminy, powiatu i  sejmik województwa, 
w  gminie mogą też funkcjonować organy stanowiące jednostek pomocniczych, dzielnic, 
osiedli, sołectw i  innych. Co do organów wykonawczych, to szczególną pozycję wśród nich 
zajmują wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa. Do tej 
kategorii należy zaliczyć też organy związków komunalnych. Przepis art.  5 §  2 pkt  6 KPA 
nie wymienia natomiast pośród organów samorządu terytorialnego organów jednostek po-
mocniczych gminy (zarządów dzielnic i  osiedli) oraz sołtysów (art.  36–37 SamGminU), jak 
również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art.  9 ust.  1 SamGminU). Część 
doktryny uważa, że jest to przeoczenie ustawodawcy, bowiem art.  39 ust.  4 SamGminU 
stwarza możliwość przeniesienia na te podmioty uprawnień do wydawania decyzji admi-
nistracyjnych z  zakresu właściwości ustawowej wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). 
Podmioty te nie uznaje się jednak za organy gminy w  znaczeniu ustrojowym, niemniej 
jeżeli będą upoważnione przez radę gminy do prowadzenia orzecznictwa administracyj-
nego, muszą być uznane za organy gminy w  znaczeniu funkcjonalnym. Należy tu jednak 
podkreślić, że dotyczy to jedynie upoważnienia z  art. 39 ust.  4 SamGminU, a  nie z  art.  39 
ust.  2 SamGminU (tzw. upoważnienia administracyjnego). W  tym pierwszym przypadku 
chodzi o  upoważnienie udzielane w  drodze uchwały rady gminy będące aktem prawa miej-
scowego, wywołującym skutki na zewnątrz organów administracji (post. SN z  27.6.2001  r., 
II CKN 880/00, OSN 2002, Nr  3, poz.  33 i  glosa do niego B. Adamiak). Upoważniony 
podmiot staje się organem wydającym akty administracyjne w  imieniu własnym  (wyr. 
NSA z  24.6.1994  r., SA/Łd 1417/94, OSP 1996, Nr  5, poz.  101). Wydając akty administra-
cyjne, jako organ, należy zaznaczyć nie jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, 
lecz kierownika tej jednostki lub organ innego podmiotu. Upoważnienie to nie jest pełno-
mocnictwem administracyjnym, ale aktem przenoszącym kompetencje. Taka sytuacja nie 
ma miejsca w  niniejszej sprawie. Rozwiązanie zastosowane w  niniejszej sprawie przez 
Prezydenta Miasta O. – upoważnienie Dyrektora MZDMiZ oparte na przepisie art.  21 
ust.  1a DrogPublU, jest odmienne od upoważnienia z  art.  39 ust.  4 SamGminU i  tożsame 
z  upoważnieniem z  art.  39 ust.  2 SamGminU. W  obydwu tych rozwiązaniach upoważnieni 
pracownicy wydają akty administracyjne w  imieniu mocodawcy, co jasno wynika z  tych 
przepisów. Tego typu upoważnienia są jedynie sposobami wykonywania kompetencji admi-
nistracyjnych przyznanych wójtowi (prezydentowi miasta) i  nie skutkują pozbawienia ich 
organu wykonawczego gminy. Wójt (prezydent miasta) niezależnie od tego upoważnienia 
może w  każdej chwili załatwić daną sprawę, ponieważ upoważnienie to stanowi akt we-
wnętrzny w  ramach dekoncentracji wewnętrznej i może być przez wójta cofnięte. Z  takiej 
możliwości skorzystał też w  niniejszej sprawie Prezydent Miasta O., wydając w  toku sprawy 
postanowienie o  wykonaniu zastępczym i  inne orzeczenia, czym niejako potwierdził po-
wyższe wywody, że on jest wierzycielem, a  nie Dyrektor MZDMiZ w  O.

Rozdział 1. Zakres obowiązywania
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8.
Zakres pojęciowy słowa „minister” w świetle KPA

Wyrok NSA w  Warszawie z  15.2.2006  r., II GSK 153/05
(Niepubl.)

Przez ministra rozumie się kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządko-
wanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a  także kierowników innych 
równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o  których mowa w  art. 1 pkt  1 i  4 KPA.

Argumenty z  uzasadnienia

W  ocenie skarżącego, przepis art.  127 §  3 KPA należy czytać łącznie z  art.  5 KPA. Sąd 
niesłusznie pominął w  wyroku definicję zawartą w  art.  5 §  2 pkt  4, zgodnie z  którą przez 
ministra rozumie się kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, 
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego 
ministra, a  także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających 
sprawy, o  których mowa w  art.  1 pkt  1 i  4 KPA. Skarżący podkreślił, że ZUS jest organem 
administracji publicznej, a  Prezes Zakładu jest jego kierownikiem i  dlatego art.  5 §  2 pkt  4 
KPA odnosi się również do niego.
Źródłem sporu przedstawionego w  skardze kasacyjnej jest, zdaniem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, błędne stanowisko strony wnoszącej skargę kasacyjną, że Prezes ZUS 
jest organem administracji publicznej, w  rozumieniu przepisów KPA, posiadającym kom-
petencje do wydawania decyzji w  indywidualnych sprawach wchodzących w  zakres dzia-
łania ZUS, w  tym w  sprawach wymienionych w  art.  83 ust.  1 pkt  3 ustawy z  13.10.1998  r. 
o  systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z  2007  r. Nr  11, poz.  74 ze zm.) 
(ustalania wymiaru składek i  ich poboru, umarzania należności z  tytułu składek). Z  treści 
art.  66 ust. 1 i  4 oraz art.  83 ust.  1 UbezpSpołU wynika, że organem administracji publicznej 
jest Zakład, a  nie jego Prezes. Według art.  72 pkt  1 UbezpSpołU, Prezes Zakładu jest je-
dynie organem Zakładu jako osoby prawnej, a  więc podmiotem podejmującym działania, 
w  tym wydającym decyzje administracyjne za Zakład (organ administracji publicznej), 
w  zakresie wyznaczonym mu przez ustawę (art.  73 UbezpSpołU). Prezes ZUS nie jest 
natomiast organem administracji publicznej i  nie działa we własnym imieniu. Konstatacja 
ta prowadzi do wniosku, że w  stosunku do decyzji wydanej w  I  instancji przez ZUS nie 
może mieć zastosowania art.  127 §  3 KPA. Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do 
takich przypadków, w  których w  I  instancji decyzję administracyjną podejmował jeden 
z  organów enumeratywnie wymienionych w  tym przepisie i  w  przepisie art. 5 § 2 pkt  4 
KPA. Jak słusznie zauważył sąd I  instancji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mieści 
się w  dyspozycjach tych przepisów. W  art.  5 §  2 pkt  4 KPA jest bowiem mowa wyłącznie 
o  organach monokratycznych, m.in. o  kierownikach centralnych i  innych równorzędnych 
urzędów państwowych.
Sąd I  instancji prawidłowo zinterpretował również przepis art.  83 ust.  4 UbezpSpołU. 
Przepis ten nie przesądza zatem o  prawie odwołania od decyzji w  sprawach o  umorzenie 
należności z  tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rozumianego jako środek zaskar-
żenia w  postępowaniu administracyjnym.
Nie jest więc usprawiedliwione odmienne stanowisko wnoszącego skargę kasacyjną. Nie 
jest ono również konsekwentne. Jeżeli bowiem przyjąć, że przepis art.  83 ust.  4 UbezpSpołU 
wyklucza jakiekolwiek odwołanie od decyzji w  nim wymienionych, to tym wykluczeniem 
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należałoby także objąć środek quasiodwoławczy w  postaci wniosku o  ponowne rozpatrzenie 
sprawy (art.  127 §  3 KPA). Wówczas wniesienie skargi na decyzję ZUS do sądu administra-
cyjnego powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem ZUSu do usunięcia naruszenia 
prawa, o  którym mowa w  art.  52 §  4 PrPostSAdm.
Skoro zatem w  odniesieniu do decyzji ZUS nie ma zastosowania żaden z  wyjątków od zasady 
dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art.  15 KPA), to należy przyjąć, że od 
takiej decyzji przysługuje odwołanie na podstawie art.  127 §  1 i  2 KPA. Według art.  127 §  2 
właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, 
chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Wyjaśnienie pojęcia „organu wyższego 
stopnia” w  rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera art.  17 KPA. 
W  stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w  pkt  1 i  2 (w  tej 
kategorii mieści się niewątpliwie ZUS), są nimi odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi 
ministrowie, a  w  razie ich braku – organy sprawujące nadzór nad ich działalnością.

Rozdział 2. Zasady ogólne

Art.  6.  [Zasada praworządności] 
Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

9.
Warunki przywrócenia terminu

Postanowienie NSA z  4.9.2008  r., II OZ 875/08
(Niepubl.)

Przywrócenie terminu może nastąpić, gdy strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak winy 
w  uchybieniu terminu.

Argumenty z  uzasadnienia

Na wstępie wskazać trzeba, że do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się 
przepisy ustawy z  30.8.2002  r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Stosownie do przepisu art.  86 §  1 PrPostSAdm, jeżeli strona nie dokonała w  terminie czyn-
ności w  postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie 
terminu. Oznacza to, że przywrócenie terminu może nastąpić, gdy strona uprawdopodobni 
okoliczności wskazujące na brak winy w  uchybieniu terminu. Brak winy polega na dopeł-
nieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czyn-
ności procesowej. Sąd przy tym powinien brać pod uwagę obiektywny miernik staranności, 
której można wymagać od każdego należycie dbającego o  swoje interesy.
W  warunkach sprawy podzielić należy ocenę dokonaną przez Sąd Wojewódzki, że strona skła-
dająca wniosek o  przywrócenie terminu, nie wykazała braku zawinienia po swojej stronie.
Argumenty podane we wniosku o  przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych 
skargi, w  żadnym wypadku, nie mogą świadczyć o  braku winy strony w  niedopełnieniu obo-
wiązku zachowania terminu. Za takie argumenty, w  zaistniałym stanie faktycznym nie można 
uznać braku fachowej wiedzy w  zakresie postępowania sądowoadministracyjnego. Wskazać 
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trzeba, iż w  zawiadomieniu o  rozprawie skarżąca strona, zgodnie z  art.  6 PrPostSAdm, zo-
stała pouczona, iż uzasadnienie wyroku oddalającego skargę zostanie jej doręczone jedynie 
na wniosek, zaś termin do złożenia takiego wniosku wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia orze-
czenia. Zasadnie zatem stwierdził sąd I  instancji, że nieznajomość regulacji prawnej w  tym 
zakresie po stronie skarżącej nie może stanowić przesłanki uzasadniającej przywrócenie 
terminu. Przy dochowaniu choćby minimum staranności skarżąca miała bowiem możli-
wość w  terminie siedmiodniowym zasięgnąć informacji odnośnie do rozstrzygnięcia, jakie 
zapadło na posiedzeniu 8.11.2007  r. i  złożyć, zgodnie z  powyższym pouczeniem, wniosek 
z  zachowaniem ustawowego terminu zważywszy, że w  zawiadomieniu o  rozprawie został 
stronie również podany numer telefonu Wydziału, w  którym przedmiotowa sprawa była 
rozpoznawana. Dodać także należy, iż strona została także pouczona o  możliwości zapo-
znania się z  aktami w  siedzibie sądu. Skarżąca skorzystała z  tej możliwości, lecz dopiero 
20.11.2007  r. Powyższe okoliczności przesądzają jednoznacznie, że skarżąca nie dochowała 
należytej staranności w  prowadzeniu własnej sprawy.

10.
Obowiązki organów administracji

Postanowienie WSA w  Lublinie z  10.9.2008  r., II SA/Lu 576/08
(Niepubl.)

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa (art.  7 Konstytucji RP i  art.  6 KPA).

Argumenty z  uzasadnienia

Skarga podlega odrzuceniu. Zgodnie z  art.  58 §  1 pkt  6 PrPostSAdm, powoływanym w  dal-
szej części uzasadnienia jako „ustawa”, sąd odrzuca skargę, jeżeli z  innych przyczyn wnie-
sienie skargi jest niedopuszczalne. Sytuacja taka zachodzi w  szczególności wówczas, gdy 
skarga została wniesiona przez podmiot, który w  sposób ewidentny nie był uprawniony do 
wniesienia skargi (por. post. NSA z  13.6.2007  r., II FSK 1337/06, niepubl.).
W  myśl art.  50 §  1 i  2 PrPostSAdm, uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma 
w  tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna 
w  zakresie jej statutowej działalności, w  sprawach dotyczących interesów prawnych innych 
osób, o  ile brała udział w  postępowaniu administracyjnym, a  także inne podmioty, którym 
przepisy szczególne przyznają takie prawo.
Zaskarżoną decyzją z  [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwo-
łania L. W. od decyzji Wójta Gminy z  [...]. odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew i  krzewów rosnących na działce Nr [...] w  S. uchyliło decyzję organu I instancji 
i  przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania.
Skarga w  niniejszej sprawie została wniesiona przez Zespół Parków Krajobrazowych, który 
nie brał udziału w  postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem zaskarżonej de-
cyzji w  charakterze strony. Skarżący nie jest właścicielem, posiadaczem ani użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości, której dotyczył wniosek L. W. z  18.2.2008  r. o  wydanie zezwo-
lenia na usunięcie drzew i  krzewów, a  zatem w  świetle art.  83 ust.  1 ustawy z  16.4.2004  r. 
o  ochronie przyrody (Dz.U. Nr  92, poz.  880 ze zm.) podmiot ten nie miał przymiotu strony 
w  postępowaniu administracyjnym w  tej sprawie (por. K. Gruszecki, Ustawa o  ochronie 
przyrody. Komentarz, Kraków 2005, s.  318).
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Należy także podkreślić, iż okoliczność, że Wójt Gminy zwrócił się do Zespołu Parków 
Krajobrazowych o  wyrażenie opinii w  celu wydania decyzji w  niniejszej sprawie, również 
nie daje skarżącemu przymiotu strony w  tym postępowaniu administracyjnym ani nie daje 
mu legitymacji do wniesienia skargi do sądu w  tej sprawie. Nawet gdyby uznać, iż Zespół 
Parków Krajobrazowych brał udział w  postępowaniu w  charakterze organu współdziała-
jącego z  organem administracji publicznej, w  rozumieniu art.  106 §  1 KPA, to w  orzecz-
nictwie oraz w  nauce prawa ugruntowany jest pogląd, że organ „współdziałający” nie jest 
uprawniony do wniesienia skargi na decyzję wydaną w  tym postępowaniu przez organ 
załatwiający sprawę (por. wyr. NSA z  12.1.1994  r., II SA 1971/93, Wok. 1994, Nr  6, s.  34; 
post. WSA w  Gliwicach z  24.7.2008  r., II SA/Gl 383/08, niepubl.; A. Kabat, [w:] B. Dauter, 
B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o  postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006, s.  129; J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Bor-
kowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s.  496).
Skarga podlega zatem odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie powołanego art.  58 
§  1 pkt  6 PrPostSAdm.
Ubocznie jednak podnieść należy, iż chociaż z  przepisów prawa materialnego, to jest 
z  ustawy o  ochronie przyrody ani z  przepisów szczególnych nie wynikał dla Wójta Gminy 
obowiązek wystąpienia w  trybie art.  106 KPA o  zajęcie stanowiska przez inny organ, to 
organ ten miał prawo zasięgnięcia opinii w  tym zakresie innego podmiotu, takiego jak 
np. Zespół Parków Krajobrazowych.
Obowiązkiem organów administracji publicznej jest przestrzeganie powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa (art.  7 Konstytucji RP i  art.  6 KPA). W  myśl art.  33 ust.  1 
OchrPrzyrU, zabronione jest podejmowanie działań mogących w  istotny sposób pogorszyć 
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i  zwierząt, a  także w  istotny 
sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000. Działka Nr [...] w  S., gmina D., której dotyczy złożony w  niniejszej sprawie 
wniosek o  usunięcie drzew i  krzewów, położona jest na terenie obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 pod nazwą Dolina Środkowego Bugu – kod obszaru PLB060003 (§  2 
pkt  16 rozporządzenia Ministra Środowiska z  21.7.2004  r. w  sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000, Dz.U. Nr  229, poz.  2313 ze zm.).
Oznacza to, że stosownie do powołanego art.  33 ust.  1 OchrPrzyrU, teren na tej działce 
objęty jest szczególną ochroną, polegającą na zakazie podejmowania wszelkich działań, 
mogących w  istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki ptaków mających siedliska na 
tym obszarze. Słusznie zatem organ I  instancji zwrócił się do skarżącego Zespołu Parków 
Krajobrazowych o  wydanie opinii w  niniejszej sprawie. Opinia ta ma charakter niewiążący 
i  mogła być dopuszczona jako dowód w  postępowaniu na podstawie art.  75 §  1 KPA, który 
stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia 
sprawy, a  nie jest niezgodne z  prawem.

11.
Obowiązek przestrzegania przepisów wspólnotowych

Wyrok WSA w  Białymstoku z  21.8.2008  r., II SA/Bk 392/08
(Niepubl.)

Do prawidłowego zastosowania przepisów art.  12 (9) (11) i  73 (8) rozporządzenia Rady (EWG) Nr  1408/71 
z  14.6.1971  r. w  sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w  stosunku do pracowników 
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających 
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się we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L 177/2008, s.  1) oraz art.  10 (12) (13) ust.  1 lit. a  rozporządzenia Rady (EWG) 
Nr  574/72 z  21.3.1972  r. w  sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr  1408/71 w  sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na 
własny rachunek i  do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L 31/2008, 
s.  15), dotyczących zbiegu świadczeń czy też zakazu kumulacji świadczeń rodzinnych, organy administracji 
publicznej powinny zbadać, jakie świadczenia przysługują rodzinie wnioskodawcy z  państwa członkowskiego, 
w  którym jest zatrudniony pracownik, a  następnie ustalić, czy pokrywają się one z  dochodzonymi w  państwie 
zamieszkania, na podstawie przepisów ustawy z  28.11.2003  r. o  świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. 
z  2006  r. Nr  139, poz.  992 ze zm.). Nie dokonując w  tym zakresie ustaleń – organy naruszają wyżej wymienione 
przepisy rozporządzenia, a  także przepisy postępowania, w  szczególności art.  7, 77 i  80 KPA i  to w  stopniu 
mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Argumenty z  uzasadnienia

Sąd administracyjny został wyposażony w  funkcje kontrolne działalności administracji 
publicznej, co oznacza, że w  przypadku zaskarżenia decyzji, sąd bada jej zgodność z  prze-
pisami prawa (art.  1 PrUSAdm, art.  3 i 145 PrPostSAdm). Podstawowym celem i  efektem 
kontroli sądowej jest więc eliminowanie z  obrotu aktów i  czynności organów administracji 
publicznej niezgodnych z  prawem oraz przywrócenie stanu zgodnego z  prawem poprzez 
wydanie orzeczenia odpowiedniej treści.
Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że sądy administracyjne nie mają upraw-
nień do merytorycznego rozpatrzenia sprawy, mają wyłącznie uprawnienia kasatoryjne. 
Orzeczenie sądu administracyjnego stanowi dopiero podstawę uzyskania merytorycznego, 
zgodnego z  prawem, rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej.
Podnieść należy, iż art.  9 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega 
wiążącego ją prawa międzynarodowego.
W  dniu 16.4.2003  r. podpisany został w  Atenach traktat między Królestwem Belgii, Królestwem 
Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką 
Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Nider-
landów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i  Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi 
Unii Europejskiej) a  Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką 
Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, 
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Repub-
liki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i  Republiki Sło-
wackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. z  2004  r. Nr  90, poz.  864 ze zm.).
Na mocy postanowień tego Traktatu Rzeczpospolita Polska stała się z  dniem 1.5.2004  r. 
członkiem Unii Europejskiej i  stroną Traktatów stanowiących podstawę Unii, zmienionych 
i  uzupełnionych (art.  1 i   2 ust.  2 Traktatu). Co za tym idzie, od dnia przystąpienia do Unii 
Europejskiej Polska jest związana postanowieniami Traktatów założycielskich, tj. Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską i  Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól-
notę Energii Atomowej oraz Traktatu o  Unii Europejskiej, oraz aktów przyjętych przez 
instytucje Wspólnot i  Europejski Bank Centralny przed dniem przystąpienia (art.  2 w  zw. 
z  art.  1 pkt a  i  b Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki 
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki 
Słowackiej oraz dostosowań w  traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – sta-
nowiącego część cytowanego Traktatu).
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Zgodnie zaś z  art.  249 TWE, w  celu wykonania swoich zadań oraz na warunkach przewi-
dzianych w  tym Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z  Radą, Rada i  Komisja uchwalają 
rozporządzenia i  dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia i  opinie. Rozporządzenie 
ma zasięg ogólny. Wiąże w  całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Natomiast decyzja wiąże w  całości adresatów, do których jest kierowana.
Jak z  powyższego wynika – w  związku z  członkostwem Polski w  Unii Europejskiej – do-
konywana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej spra-
wowana pod względem zgodności z  prawem obejmuje również kontrolę pod względem 
zgodności z  prawem wspólnotowym, które od 1.5.2004  r. stało się częścią obowiązują-
cego w  Polsce porządku prawnego, w  tym także z  aktami normatywnymi wydawanymi 
przez organy Unii Europejskiej w  randze rozporządzeń. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w  Gdańsku w  uzasadnieniu wyroków z  19.12.2007  r. (II SA/Gd 610/07,  II SA/Gd 609/07) 
wskazał, iż: „wyrażona w  art.  6 KPA zasada praworządności (zasada legalności), zgodnie 
z  którą organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa oznacza 
bowiem, iż począwszy od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, organy admini-
stracji publicznej obowiązane są przestrzegać nie tylko przepisów prawa krajowego, ale 
i  prawa wspólnotowego”.

12.
Podstawy prawne decyzji administracyjnej

Wyrok WSA w  Poznaniu z  17.7.2008  r., II SA/Po 180/08
(Niepubl.)

Podstawą prawną decyzji administracyjnej może być tylko i  wyłącznie przepis prawa obowiązującego.

Argumenty z  uzasadnienia

Co do zasady, ma rację organ odwoławczy wywodząc, że przepisy gminne nie mogą być 
podważane w  postępowaniu o  wydanie przedsiębiorcy zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do aktów prawa miejscowego o  charakterze 
wykonawczym zaliczyć należy zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydane 
na podstawie delegacji ustawowej zawartej w  art.  7 ust.  3 i  3a ustawy z  13.9.1996  r. o  utrzy-
maniu czystości i  porządku w  gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005  r. Nr  236, poz.  2008 ze 
zm.) określające warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o  zezwolenie 
na  odbiór odpadów (zob. wyr. NSA z  29.12.2005  r., II OSK 334/05, niepubl. i  wyr. WSA 
we Wrocławiu z  22.12.2006  r., II SA/Wr 546/06 niepubl.).
Aby jednak organy orzekające mogły skutecznie powoływać się na warunki zawarte w  oma-
wianym zarządzeniu, musi być ono aktem prawidłowo uchwalonym i  opublikowanym. 
Powołane, jako jedna z  podstaw materialnoprawnych zaskarżonej decyzji, zarządzenie 
Nr  27 Wójta Gminy w  sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług między innymi w  zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wbrew stanowisku organu 
odwoławczego – nie zostało prawidłowo opublikowane. Zgodnie z  art.  88 ust.  1 Konstytucji 
RP, warunkiem wejścia w  życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest 
ich ogłoszenie. Odnośnie do zasad i  trybu ogłaszania aktów prawa miejscowego, przepis 
art.  42 SamGminU odsyła do ustawy z  20.7.2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych 
i  niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr  62, poz.  718 ze zm.; obecnie: tekst jedn. 
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Dział I. Przepisy ogólne

Dz.U. z  2007  r. Nr  68, poz.  449 ze zm.). W  art.  13 pkt  2 tej ustawy ustanowiono obowiązek 
ogłaszania w  wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa miejscowego stanowionych 
przez organy gminy, zaś w  art.  4 ust.  1 wskazano, iż „akty normatywne zawierające prze-
pisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w  dziennikach urzędowych wchodzą w  życie 
po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 
dłuższy”.
Omawiane zarządzenie Nr  27 Wójta Gminy z  [...] narusza wymienione uregulowania za-
równo w  sprawie sposobu ogłoszenia wydanego zarządzenia poprzez pominięcie w  §  3 
obowiązku jego opublikowania w  wojewódzkim dzienniku urzędowym, a  także sprzecznego 
z  prawem określenia terminu jego wejścia w  życie „z dniem podpisania” (§  3 ust.  1). Na taką 
ocenę nie ma wpływu przepis §  4 ust.  1 rozporządzenia Ministra Środowiska z  30.12.2005  r. 
w  sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o  uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33),w  którym mowa jest o  tym, 
że właściwy organ podaje te wymagania do publicznej wiadomości w  formie elektronicznej 
na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz w  formie pisemnej na ogólnie 
dostępnych tablicach informacyjnych. Jak bowiem słusznie zwrócił uwagę Naczelny Sąd 
Administracyjny w  uzasadnieniu wyroku z  28.5.2008  r. (II OSK 346/08, niepubl.) „przepis 
ten nie stanowi o  obowiązku publikacji zarządzenia, a  jedynie wymagań, które mają spełnić 
przedsiębiorcy starający się o  to zezwolenie. Nie ma żadnych przeszkód, aby akt norma-
tywny podlegający obowiązkowi publikacji w  urzędowym organie promulgacyjnym był 
obowiązkowo podawany do wiadomości społeczeństwa również w  inny sposób. Nie ma więc 
żadnej sprzeczności pomiędzy wynikającym z  art.  13 pkt  2 ustawy o  ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i  niektórych innych aktów prawnych obowiązkiem publikowania aktów prawa 
miejscowego w  wojewódzkim dzienniku urzędowym i  jednoczesną powinnością podania 
istotnych dla ukształtowania praw i  obowiązków obywateli wymagań z  nich wynikających 
w  sposób wskazany w  §  4 ust.  1 rozporządzenia Ministra Środowiska z  30.12.2005  r. Po-
wyższe rozwiązanie uznać należy za racjonalne, ponieważ w  ten sposób dopiero można za-
interesowanym podmiotom zapewnić należyty, tj. rzeczywisty dostęp do informacji prawnej, 
mogącej mieć decydujący wpływ na ustalenie ich praw i  obowiązków”.
Już z  tych względów decyzje organów I  i II instancji wydane m.in. na podstawie oma-
wianego zarządzenia Nr  27 Wójta Gminy Wierzbinek (k. 34 – 30 akt administracyjnych), 
które nie weszło w  życie, należało wyeliminować z  obrotu prawnego. Zgodnie z  art.  6 
KPA, podstawą prawną decyzji administracyjnej może być tylko i  wyłącznie przepis prawa 
obowiązującego.
W  związku ze stanowiskiem organu odwoławczego, iż przepisy art.  7 ust.  3a i  ust.  6 ustawy 
z  13.9.1996  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (tekst jedn. Dz.U. z  2005  r. 
Nr  236, poz.  2008 ze zm.) oraz art.  8 ust.  2 ustawy w  aktualnym brzmieniu dają podstawę do 
wskazania przez Wójta jednego miejsca składowania odpadów – na Gminnym Składowisku 
Odpadów w  Zielonce, ujętego w  wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy podkre-
ślić, że cytowany przepis art.  7 ust.  3a ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach 
upoważnia właściwy organ do określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w  zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z  uwzględnieniem miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikających z  wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami, do których odpady mają być przekazywane. Ponadto, zgodnie z  §  2 ust.  1 pkt  3 
rozporządzenia Ministra Środowiska z  30.12.2005  r. w  sprawie szczegółowego sposobu 
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie 
zezwolenia miejsca odzysku i  unieszkodliwiania odpadów komunalnych ustala się m.in. 
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w  sposób niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu 
do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w  zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Łodzi 
w  wyroku z  6.11.2007  r. (II SA/Łd 744/07, niepubl.), zasada określania miejsc odzysku 
w  taki sposób, aby zachowane były reguły rynkowe, poszanowany dostęp do rynku oraz 
aby nie doszło do dyskryminacji podmiotów gospodarczych czy ograniczenia konkurencji, 
wymusza niejako obowiązek wskazania więcej niż jednego miejsca składowania odpadów, 
przy czym ustawa wyraźnie stanowi, iż miejsca te muszą być zgodne z  wykazem wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami. Podobne stanowisko wyrażone zostało w  wyroku WSA 
we Wrocławiu z  22.12.2006  r. (II SA/Wr 546/06, niepubl.).

13.
Warunki uchylenia decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny

Wyrok WSA w  Warszawie z  10.7.2008  r., VI SA/Wa 908/08
(Niepubl.)

Sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt (lub stwierdzić jego nieważność) tylko wówczas, jeśli 
stwierdzi, że akt ten narusza prawo materialne – w  stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy lub pro-
cesowe – w  stopniu mogącym mieć wpływ istotny.

Argumenty z  uzasadnienia

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy woje-
wódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości zarówno material-
nych, jak i  procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego 
w  zaskarżonej decyzji. Sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt (lub stwierdzić 
jego nieważność) tylko wówczas, jeśli stwierdzi, że akt ten narusza prawo materialne 
– w  stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy lub procesowe – w  stopniu mogącym 
mieć wpływ istotny.
Należy ponadto podkreślić, że stosownie do treści art.  134 §  1 PrPostSAdm, sąd rozstrzyga 
w  granicach danej sprawy i  nie jest związany zarzutami oraz wnioskami skargi, a  także 
powołaną podstawą prawną. Kompetencja sądu wyraża się w  możliwości zastosowania 
środków przewidzianych w  ustawie – Prawo o  postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi w  celu usunięcia naruszenia prawa w  stosunku do aktów lub czynności organów 
administracji publicznej wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowa-
dzonych w  granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego 
jej załatwienia.
Rozpatrując sprawę w  świetle powyższych kryteriów stwierdzić należy, że skarga zasługuje 
na uwzględnienie jedynie w  części. W  ocenie sądu, zaskarżona decyzja oraz utrzymana nią 
w  mocy decyzja Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego jest wadliwa w  zakresie 
w  jakim nakłada na spółkę karę pieniężną w  wysokości 500  zł za wykonywanie transportu 
drogowego lub przewozu na potrzeby własne pojazdem z  naruszeniem warunków dotyczą-
cych dokumentacji pracy kierowcy w  zakresie kierowania kierowcy na badania lekarskie 
lub psychologiczne. Zdaniem sądu, w  ustalonym stanie faktycznym nie było podstaw do 
nałożenia na spółkę wyżej wymienionej kary, co uzasadniało uchylenie omawianych de-
cyzji w  tej kwestii na podstawie art.  145 §  1 pkt  1 lit. a) PrPostSAdm. W  niniejszej sprawie 
spółka przedłożyła kontrolującym świadectwo kwalifikacji kierowcy (...) wydane przez 
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