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Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego  
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) (wyciąg) 

Artykuł 1. [Zakres regulacji]
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1)  przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych orga-

nów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w  drodze decyzji administracyj-
nych; 

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 sa-
morządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organa-
mi i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 

4) w sprawach wydawania zaświadczeń. 

Dopuszczalność drogi administracyjnej

Aby droga administracyjna była dopuszczalna i jednocześnie istniał przedmiot 
postępowania muszą być spełnione łącznie wszystkie przesłanki konstruujące po-
stępowania administracyjne (sprawę administracyjną będącą jego przedmiotem), 
tj. typ organu stosującego normę prawną, właściwość organu, charakter sprawy 
indywidual nej będącej przedmiotem postępowania oraz rodzaj rozstrzygnięcia. 
(wyrok WSA w Bydgoszczy z 12.7.2011 r., II SA/Bd 359/11)

Bezprzedmiotowość postępowania wiąże się z przedmiotem postępowania ad-
ministracyjnego, którym jest sprawa administracyjna, w rozumieniu art. 1 pkt 1 
KPA, czyli wynikająca z przepisów prawa materialnego kompetencja organu admi-
nistracji publicznej do wydania decyzji administracyjnej w indywidualnej sprawie. 
Postępowanie może być więc bezprzedmiotowe z przyczyn prawnych, gdy okaże 
się, że nie ma normy prawnej udzielającej organowi administracji publicznej kom-
petencji do wydania decyzji administracyjnej lub z przyczyn faktycznych, gdy okaże 
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się, że nie ma okoliczności faktycznych, uzasadniających według hipotezy normy 
prawnej kompetencję organu administracji publicznej do wydania – decyzji admi-
nistracyjnej. 
(wyrok WSA w Szczecinie z 8.12.2010 r., II SA/Sz 844/10)

Zakres stosowania przepisów ogólnego postępowania administracyjnego regu-
lują przepisy art. 1 pkt 1 i 2 KPA, które wyznaczają cztery przesłanki stosowania 
tego typu władczego działania administracji publicznej, mianowicie: po pierwsze 
charakter organu, przed którym stosuje się przepisy Kodeksu, po drugie, instytu-
cja właściwości tych organów, po trzecie charakter sprawy (sprawy indywidualne), 
po czwarte rozstrzygane w formie decyzji administracyjnej. 
(wyrok WSA w Białymstoku z 2.10.2007 r., II SA/Bk 471/07)

Pojęcie innego organu państwowego, o którym mowa w art. 1 pkt 2 KPA

Celem tzw. ogólnego postępowania administracyjnego jest wiążące ustalenie 
konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego 
adresata w konkretnej sprawie administracyjnej. Natomiast organami, przed którymi 
toczy się to postępowanie lub, które prowadzą to postępowanie, są organy admini-
stracji publicznej (w znaczeniu ustrojowym) oraz inne organy i podmioty wymie-
nione w art. 1 pkt 2 KPA, gdy są z mocy prawa upoważnione do załatwiania spraw 
indywidualnych w drodze decyzji administracyjnej. Jednocześnie należy wskazać, 
że pojęcie „inny organ państwowy” jest definiowane jako wyodrębniona kompe-
tencyjnie i organizacyjnie część aparatu państwowego, powołana do wykonywania 
oznaczonych przez prawo zadań państwowych.
(wyrok NSA z 27.4.2006 r., II GSK 32/06)

Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń nie jest 
postępowaniem administracyjnym w rozumieniu art. 1 pkt 1 KPA

Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń ma charakter administracyj-
ny ze względu na rodzaj organów je prowadzących, jak też z uwagi na to, że czyn-
ności materialno-techniczne stanowią jedną z prawnych form działania administracji 
publicznej mających cechy władcze, ale nie jest postępowaniem administracyjnym, 
w rozumieniu art. 1 pkt 1 KPA. 
(wyrok WSA w Warszawie z 9.6.2011 r., I SA/Wa 252/11)

Zobacz również: 
– wyrok WSA w Kielcach z 14.4.2011 r., II SA/Ke 176/11;
– postanowienie WSA w Warszawie z 18.2.2010 r., II SAB/Wa 197/09;
– wyrok WSA we Wrocławiu z 9.10.2008 r., II SA/Wr 382/08.
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Sprawy z zakresu samorządów zawodów prawniczych

Uchwała komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu konkur-
sowego na aplikację, jako rozstrzygnięcie o charakterze władczym i jednostronnym, 
pozwala postępowanie egzaminacyjne traktować jako indywidualną sprawę admini-
stracyjną, w rozumieniu art. 1 pkt 1 KPA. Toteż w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie o radcach prawnych, a w szczególności w zakresie wymogów odwołania oraz roz-
strzygnięć organu wyższego stopnia, mają odpowiednie zastosowanie przepisy KPA. 
(wyrok WSA w Warszawie z 26.3.2007 r., VI SA/Wa 45/07)

Uchwała komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu konkur-
sowego na aplikację, jako rozstrzygnięcie o charakterze władczym i jednostronnym, 
pozwala postępowanie egzaminacyjne traktować jako indywidualną sprawę admi-
nistracyjną, w rozumieniu art. 1 pkt 1 KPA. Toteż w sprawach nieuregulowanych 
w ustawie z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 
ze zm.), a w szczególności w zakresie wymogów odwołania oraz rozstrzygnięć or-
ganu wyższego stopnia, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego. 
(wyrok WSA w Warszawie z 20.3.2007 r., VI SA/Wa 42/07)

Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej przy ministrze sprawie-
dliwości, powołane na obszarze właściwości jednej lub kilku rad okręgowych izb 
radców prawnych, można uznać za organ, któremu zostało zlecone wykonywanie 
czynności związanych z ustaleniem wyniku egzaminu. Ustalenie wyniku egzaminu 
następuje poprzez wydanie uchwały. Uchwała ma charakter decyzji administracyj-
nej; jest aktem o charakterze indywidualnym. O indywidualnym charakterze sprawy 
(ustalenie wyniku egzaminu) świadczy, iż dotyczy ona imiennie wymienionego pod-
miotu (skarżącego) oraz jego konkretnych praw (od ustalonego wyniku egzaminu 
zależy jego pozycja jako osoby mającej prawo ubiegania się o wpis na listę aplikan-
tów). Uchwała zawiera wszystkie niezbędne składniki decyzji. 
(wyrok WSA w Warszawie z 20.3.2007 r., VI SA/Wa 132/07)

Oświadczenie bądź wezwanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych do uisz-
czenia składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie jest decyzją 
w rozumieniu art. 1 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 2 KPA i nie podlega zaskarżeniu do 
sądu administracyjnego. 
(postanowienie NSA z 12.6.1995 r., SA/Wr 1040/95)

Uchwały organów samorządu adwokackiego w sprawie przeniesienia siedziby 
wykonywania zawodu adwokata do innej miejscowości, zarówno w zespole adwo-
kackim, jak i indywidualnie, mają charakter decyzji administracyjnych w rozumie-
niu art. 1 § 2 pkt 2 w zw. z art. 1 § 1 pkt 1 KPA oraz podlegają zaskarżeniu do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego stosownie do art. 196 § 1 i 2 KPA. 
(wyrok NSA z 10.6.1994 r., II SA 237/94)
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W postępowaniu dotyczącym przyjęcia adwokata do zespołu adwokackiego – 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) – stosuje się przepisy KPA.

Od uchwały okręgowej rady adwokackiej nie uwzględniając odwołania adwo-
kata od uchwały zebrania zespołu odmawiającej przyjęcia do zespołu adwokackiego 
przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
(uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych – zasada prawna z 30.9.1988 r., III PZP 55/87)

1. Dla ustalenia, czy Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się w po-
stępowaniu przed organami samorządu adwokackiego na ogólnej zasadzie z art. 1 
§ 2 pkt 1 KPA niezbędne jest wystąpienie łącznie dwóch przesłanek prawnych – przy 
czym żadnej z nich nie można domniemywać; organ taki musi być „z mocy prawa” 
powołany do rozstrzygania spraw indywidualnych, a sprawa musi być rozstrzygana 
decyzją administracyjną.

2. Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia adwokata do zespołu adwokac-
kiego są aktami wewnątrzorganizacyjnymi i dotyczą członków adwokatury.

3. Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi adwo-
kata na uchwałę okręgowej rady adwokackiej, podjętą w wyniku rozpatrzenia odwo-
łania od uchwały zebrania zespołu adwokackiego odmawiającej przyjęcia adwokata 
do zespołu adwokackiego (art. 18 ust. 2 i art. 32 ust. 3 ustawy z 26.5.1982 r. – Prawo 
o adwokaturze – t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.).
(postanowienie NSA z 5.6.1987 r., IV SA 442/87)

Z przepisów ustawy z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 146, poz. 1188 ze zm.) wynika, że uchwały organów samorządu adwokackiego 
dotyczące bezpośrednio praw lub obowiązków poszczególnych osób odpowiadają 
pojęciu decyzji administracyjnej.

Ani Kodeks postępowania administracyjnego, ani Prawo o adwokaturze nie wy-
łączają w żadnym przepisie stosowania przepisów Kodeksu w sprawach unormowa-
nych tym prawem.

Brak podstaw do przyjęcia, że decyzje ministra sprawiedliwości wydane w zw. 
z art. 47 ust. 2 Prawa o adwokaturze na podstawie Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego nie mogą być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
(wyrok NSA z 19.12.1984 r., III SA 393/84)

Uchwała Rady Adwokackiej w sprawie wpisu na listę adwokatów jest decyzją, 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uchwała ta zawiera bowiem jednostronne rozstrzygnięcie w sprawie indywidu-
alnej, podjęte przez organ samorządu zawodowego w sferze stosunków zewnętrz-
nych (por. art. 1 § 2 pkt 2 w zw. z art. 1 § 1 pkt 1 oraz art. 3 § 3 KPA).
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Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o ustroju ad-
wokatury nie zostało wyłączone żadnym przepisem. 
(wyrok NSA z 15.1.1982 r., II SA 752/82)

Stosunek administracyjno-prawny

Przesądzającym elementem wskazującym „na stosunek administracyjno-praw-
ny” jest występowanie organu państwowego lub społecznego wobec innego uczest-
nika z pozycji wykonywania władzy zwierzchniej w ramach zarządzającej działal-
ności państwa. 
(wyrok WSA w Warszawie z 11.5.2005 r., III SA/Wa 126/05)

Artykuł 3. [Wyłączenia]
§ 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:
1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;
2)  spraw uregulowanych w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 

z 2012 r. poz. 749, ze zm.), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII. 
§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do 
postępowania w sprawach:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4)  należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i  urzę-

dów konsularnych, 
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 pań-

stwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
2)  podległości służbowej pracowników organów i  jednostek organizacyjnych wy-

mienionych 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  spra-
wach wymienionych w § 2.

Fakt wyłączenia stosowania przepisów KPA przed polskimi urzędami konsular-
nymi za granicą nie oznacza, w ocenie Sądu, że to wyłączenie rozciąga się na orga-
ny administracji publicznej w kraju, kontrolujące w trybie nadzoru rozstrzygnięcia 
podjęte w indywidualnych sprawach obywateli polskich. Organ wyższego stopnia 
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w stosunku do organu konsularnego, działający w kraju, w trybie nadzoru, jest zobo-
wiązany do stosowania przepisów KPA. 
(wyrok NSA z 7.10.2004 r., OSK 106/04)

Paradygmatem dla stosunków zewnętrznych w administracji jest decyzja ad-
ministracyjna, natomiast dla stosunków wewnętrznych – polecenie służbowe. Roz-
różnienie między aktami indywidualnymi zewnętrznymi (decyzja administracyjna) 
a aktami indywidualnymi wewnętrznymi (polecenie służbowe) jest doniosłe prawnie, 
bowiem zgodnie z art. 3 § 3 pkt 1 i 2 KPA przepisów kodeksu nie stosuje się do 
postępowania w sprawach wynikających z nadrzędności organizacyjnej i podległo-
ści służbowej. Cechą charakterystyczną decyzji administracyjnej jest jej zewnętrzny 
charakter, władczość oraz podwójna konkretność: konkretny adresat i konkretna sytu-
acja, którą ten akt rozstrzyga, określając o prawach albo obowiązkach jego adresata.
(wyrok NSA z 12.3.2014 r., II OSK 2477/12)

Artykuł 5. [Pojęcie]
§ 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu admi-
nistracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyj-
nego.
§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: 
1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego;
2) (uchylony)
3)  organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne or-

gany administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imie-
niu 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 pełnią-
cych funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, 
ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewod-
niczących komitetów wchodzących w  skład Rady Ministrów, kierowników cen-
tralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub 
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także 
kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających spra-
wy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4;

5)  organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, samo-
rządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne;

6)  organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gmi-
ny, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmi-
strza (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.
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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jest ministrem, w rozumieniu 
art. 5 § 2 pkt 4 KPA, a zatem jest ona organem, nad którym nie ma organu wyższe-
go stopnia, w rozumieniu art. 17 KPA. Nie ma również w polskim systemie prawa 
przepisu szczególnego, który wskazywałby organ sprawujący nadzór nad Centralną 
Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. 
(wyrok NSA z 6.6.2012 r., I OSK 420/12)

Komisja egzaminacyjna w sprawie egzaminu na aplikację radcowską

Komisja egzaminacyjna w sprawie ustalenia wyniku konkursowego na aplika-
cję radcowską działa przy ministrze sprawiedliwości, jako organie administracji 
publicznej, sama takiego atrybutu nie posiadając. Komisja egzaminacyjna nie jest 
ani terenowym organem administracji rządowej, ani organem jednostki samorządu 
terytorialnego, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 6 KPA. Nie jest także organem lub pod-
miotem, powołanym z mocy ustawy lub porozumienia, uprawnionym do załatwiania 
spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych. Wspomniana powyżej 
komisja nie załatwia sprawy, w rozumieniu art. 104 KPA. 
(wyrok WSA w Warszawie z 19.3.2007 r., VI SA/Wa 130/07)

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji publicz-
nej, a w ustawie z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1119 ze zm.) brak jest przepisów, które statuowałyby inny organ, a zwłaszcza 
Prezesa Rady Ministrów, jako organ wyższego stopnia w stosunku do Komisji Nad-
zoru Finansowego uprawniony do stwierdzania nieważności decyzji. 
(wyrok NSA z 21.2.2012 r., II GSK 67/11)

Pojęcie organizacji samorządowej

1. Z zakresu pojęcia „organizacja samorządowa” należy wyłączyć samorząd te-
rytorialny, a zatem wszystkie organy tego samorządu łącznie z organami jednostek 
pomocniczych tego samorządu, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 ze zm.).

Artykuł 5 § 2 pkt 6 KPA stanowi, że ilekroć w przepisach Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego jest mowa o organach samorządu terytorialnego, rozumie się 
przez to organy gmin.

Pod pojęciem „organy gmin” należy rozumieć nie tylko organy gminy określone 
w rozdziale 3 ustawy o samorządzie terytorialnym, ale również organy jednostek 
pomocniczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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Wchodzą one w zakres pojęcia „organy samorządu terytorialnego”, a nie w za-
kres pojęcia „organizacja samorządowa”.

2. Brak regulacji prawnej w ustawie o samorządzie terytorialnym przyznającej 
sołectwom, dzielnicom, osiedlom prawa do uczestnictwa w postępowaniu admini-
stracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji społecznych w Kodeksie postę-
powania administracyjnego wyłącza możliwość przyznania tym jednostkom po-
mocniczym gminy, w formie uchwały organu gminy, pozycji podmiotu na prawach 
strony w postępowaniu administracyjnym.

3. W razie uchybienia obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie określo-
nym w art. 90 ust. 1 ustawy samorządowej, okresu przedawnienia nie liczy się od 
dnia jej podjęcia, a od daty przedłożenia uchwały organowi nadzoru. 
(wyrok NSA z 6.3.1992 r., SA/Wr 300/92)

Pojęcie organizacji społecznej

W myśl art. 5 pkt 5 KPA, przez „organizacje społeczne” rozumie się organiza-
cje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Brak jest 
podstaw dla prezentowania stanowiska, odmawiającego partii politycznej statusu 
organizacji społecznej, w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 5 KPA. Nie ma również 
przepisu prawa, który stwarzałby partii politycznej ograniczenia w dopuszczaniu jej 
do uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Partia polityczna spełnia kryte-
ria organizacji społecznej w świetle art. 5 pkt 5 KPA. 
(wyrok WSA w Warszawie z 22.6.2005 r., VI SA/Wa 1452/04)

Prezes ZUS

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem administracji publicz-
nej, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 KPA. 
(wyrok WSA w Warszawie z 27.7.2006 r., II SA/Wa 823/06)

Zobacz również: 
– wyrok NSA z 21.3.2002 r., II SA 602/01.

Rektor państwowej szkoły wyższej

Rektor, jako organ państwowej szkoły wyższej, ma przymiot organu administra-
cji publicznej, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 KPA w zw. z art. 1 pkt 2 KPA, w zw. 
z art. 161 ustawy z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 
ze zm.), w indywidualnych sprawach studenckich. 
(wyrok WSA w Krakowie z 3.2.2004 r., II SA/Kr 2625/03)
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Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych należy do central-
nych organów administracji państwowej (art. 7 ust. 1 ustawy z 24.1.1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.), a w związku z tym pod 
pojęciem „ministra”, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 KPA, należy rozumieć też kie-
rowników centralnych urzędów administracji rządowej. 
(wyrok WSA w Kielcach z 9.11.2006 r., II SA/Ke 102/06)

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

Działania organów sprzeczne z zasadą praworządności

Za sprzeczne z zasadą praworządności należy uznać takie działanie organów, 
które odmówiły wszczęcia postępowania w przedmiocie zwrotu podatku bezpraw-
nie pobranego w drodze egzekucji, ignorując przy tym orzeczenia innych organów 
państwa. Podatnik nie może bowiem ponosić niekorzystnych skutków bezprawnych 
działań organów administracji publicznej. Takiego rozwiązania nie da się także po-
godzić z elementarnymi zasadami państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej.
(wyrok WSA we Wrocławiu z 31.3.2014 r., I SA/Wr 2306/13)

Przepisy nieznajdujące zastosowania w postępowaniu 
administracyjnym

Zasada praworządności oznacza, że podstawę materialnoprawną decyzji admi-
nistracyjnej stanowić może tylko ustawa bądź przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie. Natomiast 
wydawane bez upoważnienia ustawowego instrukcje czy wytyczne nie stanowią po-
wszechnie obowiązującego prawa. 
(wyrok WSA w Kielcach z 22.12.2010 r., II SA/Ke 736/10)

Pisma mające charakter wewnętrzny dotyczące zasad działania jednostek orga-
nizacyjnych nie stanowią podstawy do podejmowania rozstrzygnięć administracyj-
nych, gdyż podstawą do wydawania decyzji administracyjnych są jedynie przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego. 
(wyrok WSA w Warszawie z 22.8.2007 r., VII SA/Wa 678/07)

Jakiekolwiek wyjaśnienia, instrukcje i pisma resortowe nie należą do źródeł pra-
wa powszechnie obowiązującego, nie mogą więc stanowić podstawy dla wydania 
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decyzji administracyjnej. Nie oznacza to jednak, iż organ administracji rozstrzygając 
indywidualną sprawę administracyjną nie może posługiwać się, przy wykładni prze-
pisów prawnych budzących wątpliwości bądź w przypadku, gdy jakaś kwestia nie 
jest wprost uregulowana w przepisach, wskazówkami interpretacyjnymi organów 
nadrzędnych nad organem rozstrzygającym sprawę, zwłaszcza organów centralnych. 
(wyrok NSA z 10.7.2007 r., I OSK 1074/06)

Za podstawę prawną wydania decyzji uważa się prawo powszechnie obowiązu-
jące, tzn. ustawy, dekrety, rozporządzenia, wydane z mocy ustawy. Nie mogą sta-
nowić podstawy prawnej decyzji nakładającej na podmioty organizacyjne lub służ-
bowo niepodporządkowane organowi akty normatywne pozaustawowe, takie jak 
np. samoistne uchwały Rady Ministrów czy Prezydium Rządu. 
(wyrok NSA z 2.2.2007 r., I OSK 396/06)

Zarządzenia nie stanowią obecnie źródła powszechnie obowiązującego prawa. 
Tym samym nie mogą stanowić podstawy prawnej wydawania przez organ admi-
nistracji publicznej decyzji administracyjnych. Organy administracji publicznej bo-
wiem, zgodnie z art. 6 KPA, działają na podstawie przepisów prawa, to jest prawa 
powszechnie obowiązującego, a takim nie są zarządzenia. 
(wyrok WSA w Warszawie z 20.4.2005 r., I SA/Wa 291/04)

Wyjaśnienia zawarte w komentarzach do Kodeksu postępowania administracyj-
nego i podręcznikach oraz orzeczenia sądowe (wydawane w odniesieniu do konkret-
nej sprawy) nie stanowią obowiązującej wykładni, której przestrzeganie jest obo-
wiązkiem organu administracji przy załatwianiu konkretnej sprawy. 
(wyrok NSA – ośrodek zamiejscowy w Łodzi z 22.5.2002 r., II SA/Łd 1926/01)

Pismo okólne wojewody nie może stanowić podstawy prawnej decyzji admini-
stracyjnej. 
(wyrok NSA z 7.10.1981 r., SA/Gd 12/81)

Wytyczne nie mogą stanowić podstawy prawnej decyzji chociażby były wydane 
na podstawie upoważnienia ustawowego. Organy administracji załatwiając sprawy 
mogą natomiast kierować się zasadami zawartymi w zarządzeniu tylko posiłkowo 
w celu ułatwienia wszechstronnego rozpatrzenia spraw. 
(wyrok NSA z 25.3.1981 r., SA 353/81)

Tak zwana samoistna uchwała Rady Ministrów, tzn. uchwała wydana bez upo-
ważnienia zawartego w ustawie lub dekrecie z mocą ustawy, nie może stanowić 
podstawy prawnej do wydania przez organ administracji państwowej decyzji nakła-
dającej określone obowiązki na spółdzielnie; nie może również stanowić podstawy 
prawnej do wydania przez organ administracji państwowej decyzji nakładającej obo-
wiązki na osoby fizyczne oraz organizacje zawodowe, stowarzyszenia, a także inne 
osoby prawne i organizacje niebędące państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
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Podstawą prawną do wydania przez organ administracji państwowej decyzji na-
kładającej określone obowiązki na osoby fizyczne lub prawne i organizacje niebędą-
ce państwowymi jednostkami organizacyjnymi może być – z uwagi na fakt, że do-
tyczy to sfery praw i wolności obywatelskich – jedynie przepis prawa powszechnie 
obowiązującego, a więc aktu ustawodawczego (ustawy lub dekretu z mocą ustawy) 
albo aktu wykonawczego wydanego na podstawie i w granicach wyraźnego upoważ-
nienia zawartego w akcie ustawodawczym.

Samoistne uchwały Rady Ministrów stanowią tzw. akty prawotwórcze kierow-
nictwa wewnętrznego i – podobnie jak wszystkie inne akty prawotwórcze kierow-
nictwa wewnętrznego – mogą wiązać jedynie tych adresatów, którzy są organizacyj-
nie lub służbowo podporządkowani organowi wydającemu dany akt.

Nie może stanowić podstawy prawnej decyzji administracyjnej akt prawodaw-
czy (zarządzenie) wydany na podstawie przepisu mającego charakter ogólnej normy 
kompetencyjnej.

Nie może stanowić podstawy prawnej decyzji administracyjnej postanowienie 
wojewody. 
(wyrok NSA z 6.2.1981 r., SA 819/80)

Instrukcja ministra nie może stanowić podstawy kontroli legalności decyzji ad-
ministracyjnej. 
(wyrok NSA z 21.1.1981 r., SA 806/80)

Skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego w postępowaniu 
administracyjnym

Swoistość mocy wiążącej prawomocnego wyroku sądu powszechnego, o jakiej 
stanowi art. 365 § 1 KPC, wyraża się w tym, że obejmuje także inne sądy i organy 
administracji publicznej, w tym także orzekające w postępowaniu administracyjnym. 
(wyrok WSA w Białymstoku z 14.11.2007 r., II SA/Bk 473/07)

Stosowanie przepisów prawa cywilnego w postępowaniu 
administracyjnym

Organ administracji publicznej nie jest kompetentny do oceny stanu faktycznego 
lub prawnego na podstawie przepisów prawa cywilnego i przepisy tego prawa nie 
mogą stanowić podstawy załatwiania sprawy w drodze decyzji administracyjnej. 
(wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.2.2009 r., II SA/Bd 65/09)

Zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady współżycia społecznego w pro-
cesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej mogą być brane pod 
uwagę wówczas, gdy przepisy prawa dopuszczają możliwość podejmowania decy-
zji pod kątem tych właśnie zasad. Naczelną zasadą działania organów administracji 
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publicznej jest zasada praworządności, a więc działania w granicach i na podstawie 
prawa je obowiązującego, bez względu na subiektywną ocenę słuszności przyjętych 
rozwiązań prawnych. 
(wyrok WSA w Szczecinie z 10.3.2011 r., II SA/Sz 1136/10)

Zobacz również:
– wyrok NSA z 22.9.1983 r., SA/Wr 367/83.

Żaden przepis prawa administracyjnego nie daje podstawy do stosowania w po-
stępowaniu przed organami administracji publicznej klauzul generalnych, zawartych 
w przepisach należących do innej gałęzi prawa. Artykuły 6 i 7 KPA wykluczają sto-
sowanie zasad współżycia społecznego w postępowaniu administracyjnym i zasady 
te nie mogą stanowić podstawy prawnej decyzji ani też nie mogą modyfikować prze-
pisów prawa administracyjnego materialnego oraz nie mogą stanowić dyrektywy 
wykładni przepisów prawa stosowanych w postępowaniu administracyjnym. 
(wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 29.12.2011 r., II SA/Go 914/11)

Zobacz również:
– wyrok WSA w Łodzi z 16.10.2008 r., II SA/Łd 229/08;
– wyrok WSA w Lublinie z 21.5.2008 r., II SA/Lu 227/08;
– wyrok NSA – ośrodek zamiejscowy w Warszawie z 18.2.2003 r., IV SA 1360/01;
– wyrok NSA z 9.10.2001 r., IV SA 1985/01;
– wyrok NSA z 18.12.1984 r., SA/Po 1028/84.

Stosowanie przepisów sprzecznych z Konstytucją RP

Organy administracji, stosownie do treści art. 6 KPA, działają na podstawie 
przepisów prawa, zaś art. 8 Konstytucji RP wskazuje, że jest ona najważniejszym 
źródłem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej i nakazuje stosowanie jej bezpośred-
nio, o ile Konstytucja RP nie stanowi inaczej, co oznacza, że organy administracji 
publicznej związane są bezpośrednio Konstytucją RP, a w konsekwencji mają obo-
wiązek odmówić stosowania przepisów prawa, które stoją w sprzeczności z ustawą 
zasadniczą. 
(wyrok NSA z 17.11.2010 r., I OSK 107/10)

Brak jest dostatecznych podstaw do przyjęcia, że organy administracji są upraw-
nione do oceny zgodności stosowanego przepisu prawa z przepisami regulującymi 
zasady i tryb stanowienia prawa oraz do odmowy zastosowania przepisu uznane-
go za niezgodny z aktem normatywnym wyższego rzędu, także wtedy, gdy cho-
dzi o przepis podustawowy. Organy administracji publicznej, przestrzegając zasady 
praworządności, nie mogą odmawiać stosowania obowiązujących przepisów, nawet 
wówczas, gdy dostrzegają ich niezgodność z ustawą lub Konstytucją RP. 
(wyrok NSA z 23.4.2009 r., II GSK 876/08)
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Organy administracji publicznej pozbawione są możliwości wydania decyzji 
merytorycznie rozstrzygającej sprawę, jeśli przepis prawa materialnego, który mógł-
by stanowić materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia został uznany za niezgod-
ny z Konstytucją RP i utracił moc obowiązującą. 
(wyrok NSA z 18.2.2009 r., II OSK 1369/08)

Stosowanie przepisów Unii Europejskiej

Organ administracji publicznej nie może powołać się na nieimplementowaną 
lub implementowaną wadliwie dyrektywę w sporze, jeśli powodowałoby to dla ad-
ministrowanego negatywne konsekwencje. Wynika stąd, że nieimplementowany 
lub implementowany wadliwie przepis dyrektywy nie może stanowić bezpośredniej 
podstawy do nakładania obowiązków na jednostkę. W konsekwencji administracja 
danego państwa nie może się powoływać na taki przepis.
(decyzja SKO z 28.11.2007 r., SKO 4142/42/07)

Przepisy rozporządzeń Unii Europejskiej muszą być stosowane z poszanowa-
niem wewnętrznego porządku prawnego państwa członkowskiego, w tym obowią-
zującej procedury administracyjnej, chyba że z unormowań rozporządzeń wynika, 
iż ustanawiają one odrębne zasady proceduralne lub określają inne reguły tej proce-
dury, niż wynikające z regulacji krajowej. 
(wyrok WSA w Warszawie z 9.8.2006 r., IV SA/Wa 770/06)

Stosowanie przepisów w czasie

Organ administracyjny I instancji zobowiązany jest do stosowania przepisów 
prawa materialnego, obowiązujących w dniu wydania przez ten organ decyzji, na-
tomiast organ odwoławczy powinien ocenić sprawę według przepisów prawa ma-
terialnego obowiązujących w dniu wydania przez ten organ decyzji odwoławczej. 
Oznacza to, że jeśli przepisy prawa materialnego ulegną zmianie w czasie między 
wydaniem decyzji I instancji, a rozpatrzeniem odwołania, organ odwoławczy – za-
chowując tożsamość sprawy – obowiązany jest uwzględnić nowy stan prawny, chy-
ba że z nowych przepisów wynika coś innego. 
(wyrok NSA z 23.9.2010 r., I OSK 1566/09)

Zgodnie z zasadą wyprowadzoną w orzecznictwie z art. 6 i 138 KPA, organ 
administracji publicznej, wydając decyzję administracyjną, stosuje przepisy prawa 
materialnego obowiązujące w dniu wydania decyzji, jednak z uwzględnieniem ko-
niecznych wyjątków. Powyższa zasada nie budzi wątpliwości świetle konstytucyjnych 
zasad demokratycznego państwa prawnego i praworządności (art. 2 i 7 Konstytucji 
RP) w sytuacji, kiedy pomiędzy datą nawiązania stosunku administracyjno-prawne-
go a datą wydania decyzji nie nastąpiły zmiany przepisów prawa. Natomiast jeżeli 
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zdarzenie prawne (zdarzenie będące przedmiotem regulacji prawnej) miało miejsce 
pod rządami innych przepisów prawnych, niż te które obowiązują w dacie wydania 
decyzji administracyjnej w tej sprawie, w przypadku braku przepisów przejściowych 
powstają wymagające rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjne co do tego, jakie 
przepisy prawa materialnego powinny mieć zastosowanie w sprawie. W przypadku 
decyzji konstytutywnych, kształtujących stosunek administracyjno-prawny w chwili 
ich wydania, należy stosować przepisy obowiązujące w tej właśnie chwili (przepisy 
nowe), a w przypadku decyzji deklaratoryjnych, stwierdzających ukształtowanie się 
stosunku administracyjno-prawnego z mocy samego prawa we wcześniejszym okre-
sie, stosować należy przepisy obowiązujące w chwili konkretyzacji tego stosunku, na 
mocy których doszło do powstania stosunku prawnego (przepisy poprzednie). 
(wyrok WSA w Warszawie z 4.6.2009 r., IV SA/Wa 517/09)

W sytuacji gdy sam ustawodawca wyraźnie nie rozstrzyga w ustawie problemów 
intertemporalnych, nie ma jednoznacznej reguły mającej uniwersalne zastosowanie 
we wszystkich przypadkach. Z pewnością taką regułą nie może być też automatycz-
ne stosowanie przepisów nowej ustawy do stanów prawnych (zdarzeń) mających 
miejsce i zakończonych przed datą wejścia w życie nowej ustawy. To jednak, czy 
dać pierwszeństwo zasadzie dalszego działania przepisów dotychczasowych, czy 
też zasadzie bezpośredniego działania ustawy nowej, musi każdorazowo wynikać 
z konkretnej sprawy i charakteru przepisów podlegających zmianie, przy czym jed-
nocześnie należy brać pod uwagę skutki, jakie może wywołać przyjęcie jednej lub 
drugiej zasady. Zgodnie z zasadą wyprowadzaną z art. 6 i 138 KPA, organ admini-
stracji publicznej, wydając decyzję administracyjną, stosuje przepisy prawa mate-
rialnego obowiązujące w dniu wydania decyzji. 
(wyrok WSA w Warszawie z 5.3.2009 r., I SA/Wa 1781/08)

Zasada legalizmu wymaga, aby organ administracyjny orzekający w sprawie ge-
neralnie stosował prawo w brzmieniu obowiązującym na dzień orzekania, o ile z prze-
pisów szczególnych nie wynika zasada odwoływania się do regulacji wcześniejszych. 
(wyrok WSA w Lublinie z 13.11.2008 r., III SA/Lu 292/08)

W sytuacjach, kiedy ustawodawca nie wypowiada się wyraźnie w kwestii prze-
pisów przejściowych należy przyjąć, że nowa ustawa (przepis) ma z pewnością za-
stosowanie do zdarzeń prawnych powstałych po jej wejściu w życie, jak również do 
zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, lecz trwały dalej – po wejściu w życie nowej 
ustawy (przepisów). 
(wyrok NSA z 22.6.2007 r., I OSK 1493/06)

Rozstrzygając sprawę administracyjną organ musi uwzględnić stan prawny obo-
wiązujący w chwili orzekania. Reguła ta nie znajduje zastosowania jedynie wów-
czas, gdy ustawodawca wyraźnie tak postanowi. W przypadku zmiany stanu praw-
nego milczenie ustawodawcy co do tego, w jakim zakresie stosować nowe przepisy 
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oznacza, iż jego wolą było ustanowienie zasady bezpośredniego działania nowego 
prawa. Od momentu wejścia w życie nowych norm prawnych należy stosować je do 
wszelkich stosunków prawnych, zdarzeń czy stanów rzeczy danego rodzaju. 
(wyrok WSA we Wrocławiu z 21.3.2007 r., IV SA/Wr 834/06)

Zmiana przepisów prawa materialnego w toku postępowania administracyjnego, 
między wydaniem decyzji w I instancji a rozpatrzeniem odwołania, zobowiązuje 
organ odwoławczy do uwzględnienia nowego stanu prawnego, jeżeli z nowych prze-
pisów nie wynika inny skutek. 
(wyrok SN z 7.5.2002 r., III RN 59/01)

Jeżeli w okresie pomiędzy wydaniem decyzji przez organ I instancji a rozpa-
trzeniem odwołania uchylone zostały przepisy, które stanowiły podstawę prawną 
decyzji, organ odwoławczy powinien uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postę-
powanie I instancji jako bezprzedmiotowe. 
(wyrok NSA z 21.4.1983 r., II SA 163/82)

Wykładnia przepisów prawa

Proeuropejska wykładnia prawa nie może mieć miejsca, gdy prowadzić będzie do 
rezultatów sprzecznych z wynikiem wykładni językowej (gramatycznej) prawa kra-
jowego, co oznaczałoby, że w sprawie doszło do zastosowania niedopuszczalnej wy-
kładni contra lege. W drodze interpretacji prawa nie można wychodzić poza granice 
wyznaczone przez znaczenie słów i pojęć użytych w przepisie prawa krajowego. 
(wyrok NSA z 3.4.2007 r., I FSK 1356/06)

Wszelkie przepisy o charakterze ograniczającymi, zwłaszcza w razie użycia 
sformułowań niejasnych czy nieprecyzyjnych, winny być zaś wykładane w kierunku 
zawężenia, nie zaś zwiększenia skali ograniczeń. 
(wyrok NSA – ośrodek zamiejscowy w Warszawie z 21.11.2003 r., IV SA 4044/01)

Nie jest dopuszczalna taka interpretacja jakiegokolwiek przepisu prawa, która 
by naruszała zagwarantowane konstytucyjnie prawa obywatelskie lub była sprzecz-
na z ratyfikowanymi przez Polskę aktami międzynarodowymi, a także pozostawała 
w sprzeczności z innymi przepisami obowiązujących ustaw. 
(wyrok NSA z 26.11.1991 r., II SA 937/91)

Dla wykładni przepisów aktu prawnego ważną rolę odgrywa preambuła za-
mieszczona w tym akcie.

Preambuła nie jest normą prawną, stanowi natomiast pochodzące od organu, 
który wydał akt prawny zaopatrzony w preambułę, wyjaśnienie podstawowych mo-
tywów wydania danego aktu, które nie mogą pozostawać bez wpływu na wykładnię 
norm prawnych zawartych w tym akcie.
(wyrok NSA z 6.8.1984 r., II SA 735/84)
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Zakaz analogii w stosowaniu prawa administracyjnego

W wypadku gdy przepis szczególny przewiduje w określonych sytuacjach i wa-
runkach możliwość ograniczenia praw obywatela (np. § 120 rozporządzenia Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 3.7.1980 r. – w kwe-
stii dopuszczalności oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi) niedopuszczalne jest stosowanie w drodze analogii tego przepisu do 
sytuacji innych, niż w nim wymienione, choćby nawet były to sytuacje zbliżone. 
W razie braku unormowań szczegółowych należy stosować przepisy ogólne. 
(wyrok NSA z 3.5.1985 r., II SA 112/85)

Zakaz wywierania negatywnych skutków sprostowania błędu 
w ogłoszonym akcie prawnym

Późniejsze sprostowanie błędu w ogłoszonym akcie prawnym, nawet oczywi-
stego, nie może wywierać negatywnych skutków z mocą wsteczną dla obywateli 
i odnosić się także do oceny stanów faktycznych sprzed ogłoszenia sprostowania. 
(wyrok NSA z 6.7.1994 r., SA/Łd 1024/94)

Artykuł 7. [Zasada prawdy obiektywnej]
W  toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworząd-
ności, 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.

Ciężar dowodu a zasada prawdy obiektywnej

Wprowadzenie do postępowania administracyjnego zasady „ciężaru dowodu” 
naruszyłoby podstawową zasadę tego postępowania, czyli zasadę prawdy obiektyw-
nej. Organ ustalając stan faktyczny sprawy może jedynie podnosić, że w pewnych 
przypadkach nie był w stanie ustalić określonych faktów ze względu na brak współ-
działania strony. Nie może on jednak wskazywać, że strona pewnych faktów nie 
udowodniła. Ponadto, organ powinien wykazać, że pomimo podejmowania określo-
nych prób przeprowadzenia dowodów zmierzających do ustalenia stanu faktyczne-
go, nie udało się tego dokonać. 
(wyrok WSA w Krakowie z 19.1.2011 r., I SA/Kr 1959/10)

Wprawdzie, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 KPA), obowiązkiem or-
ganu prowadzącego postępowanie jest wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego 
sprawy. To na nim w toku postępowania wyjaśniającego spoczywa powinność podję-
cia wszelkich kroków niezbędnych do prawidłowego ustalenia podstawy faktycznej 
rozstrzygnięcia. Jest to bowiem warunek sine qua non prawidłowego, a więc zgodne-
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go z istniejącym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa, rozstrzy-
gnięcia sprawy. Jednak z zasady tej wynika, że na organach prowadzących postępo-
wanie spoczywają dwa obowiązki: po pierwsze – określenia z urzędu, jakie dowody są 
niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego i – po drugie – obowiązek przeprowadzenia 
niezbędnych dowodów (z urzędu lub wskazanych przez stronę). Wskazane obowiązki 
organu nie przeczą jednak tezie, że w postępowaniu administracyjnym ciężar prze-
prowadzenia dowodu spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi dla siebie 
skutki prawne. Inne rozumowanie prowadziłoby bowiem do absurdalnego wniosku, 
że organ prowadzący postępowanie ma najpierw zgromadzić i przeprowadzić dowody 
potwierdzające wystąpienie okoliczności faktycznych świadczących o jakimś zdarze-
niu prawnym, a następnie poszukać i przedstawić dowody na obalenie tej tezy. 
(wyrok NSA z 27.8.2010 r., II OSK 1131/10)

Zobacz również:
– wyrok NSA z 8.5.2009 r., I OSK 849/08;
– wyrok WSA w Szczecinie z 9.1.2008 r., II SA/Sz 858/07;
– wyrok WSA w Poznaniu z 10.5.2007 r., IV SA/Po 571/06;
– wyrok WSA w Warszawie z 23.2.2007 r., VI SA/Wa 2219/06.

Realizacji wyrażonej w art. 7 KPA zasady prawdy obiektywnej służy przepis 
art. 77 § 1 KPA. Polega to na takim ustosunkowaniu się do każdego ze zgromadzo-
nych w sprawie dowodów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między nimi, 
aby uzyskać jednoznaczność ustaleń faktycznych i prawnych. Co ważne, ciężar do-
wodu spoczywa na organie i nie może być przerzucany na stronę, a jeżeli strona 
przedstawi niepełny materiał dowodowy, organ ten ma obowiązek z własnej inicja-
tywy go uzupełnić. 
(wyrok WSA w Szczecinie z 29.8.2007 r., II SA/Sz 268/07)

Zobacz również:
– wyrok WSA w Lublinie z 26.6.2008 r., II SA/Lu 300/08;
– wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 26.7.2006 r., II SA/Go 153/06;
– wyrok WSA w Warszawie z 10.1.2006 r., VII SA/Wa 1031/05;
– wyrok WSA w Warszawie z 18.8.2005 r., VII SA/Wa 1764/04;
– wyrok NSA z 23.9.1998 r., III SA 2792/97;
– wyrok WSA w Warszawie z 8.12.2004 r., IV SA 2536/03;
– wyrok WSA w Warszawie z 14.7.2004 r., II SA 1469/03;
– wyrok NSA z 11.9.2002 r., III SA 1173/02;
– wyrok NSA z 20.5.1998 r., I SA/Ka 1605/96.

Interes społeczny oraz słuszny interes strony

Pojęcie „interes społeczny” i „interes strony” nawiązuje do określonej w art. 7 
KPA zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu strony. 
Są to typowe klauzule generalne, które mają charakter nieostry i tym bardziej, jako 
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przesłanki stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej, wymagają skonkre-
tyzowania w każdym przypadku i wyczerpującego uzasadnienia stanowiska organu. 
(wyrok WSA w Warszawie z 23.2.2010 r., VII SA/Wa 1142/09)

Artykuł 7 KPA, wprowadzający zasadę uwzględniania z urzędu interesu spo-
łecznego i słusznego interesu obywateli, nie określa hierarchii tych wartości ani też 
zasad rozstrzygania konfliktów między nimi. Z punktu widzenia struktury i celów 
postępowania administracyjnego można przyjąć, że wymienione w tym artykule 
interesy są prawnie równorzędne, co oznacza, iż w procesie wykładni norm proce-
duralnych organ administracji publicznej nie może kierować się założoną a priori 
hierarchią tych interesów. 
(wyrok WSA w Warszawie z 1.9.2009 r., IV SA/Wa 643/09)

Zobacz również:
– wyrok WSA w Warszawie z 31.3.2009 r., V SA/Wa 3129/08;
– wyrok WSA w Warszawie z 26.6.2008 r., V SA/Wa 455/08.

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli wy-
rażona w art. 7 KPA nie może powodować naruszenia przepisów prawa material-
nego, gdyż przepisy prawa materialnego wyznaczają treść rozstrzygnięcia sprawy 
administracyjnej. 
(wyrok WSA w Olsztynie z 13.1.2009 r., II SA/Ol 890/08)

Wyrażona w art. 7 KPA zasada prawdy obiektywnej powinna być rozumiana 
jako obowiązek kierowania się słusznym interesem obywatela, jeżeli nie stoi temu 
na przeszkodzie interes społeczny ani nie przekracza to możliwości organu admini-
stracji publicznej wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków prawnych. 
(wyrok WSA w Warszawie z 12.7.2006 r., V SA/Wa 567/06)

W państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznej i sztywno pojmowanej za-
sady nadrzędności interesu społecznego nad interesem indywidualnym (art. 7 KPA). 
Organ orzekający w każdym wypadku ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny 
chodzi, i udowodnić, że jest on tak ważny i znaczący, iż bezwzględnie wymaga 
ograniczenia uprawnień indywidualnych obywatela. Zarówno wykazanie takiego 
interesu, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność przedło-
żenia w konkretnym wypadku interesu społecznego nad indywidualnym, podlegać 
muszą wnikliwej kontroli instancyjnej i sądowej, szczególnie wówczas gdy w oce-
nie organu w interesie społecznym leży ograniczenie praw obywatela określonych 
w Konstytucji RP. 
(wyrok NSA z 21.6.2001 r., V SA 3718/00)

Zobacz również:
– wyrok SN z 18.11.1993 r., III ARN 49/93.
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Mimo że art. 7 KPA in fine mówiąc o „słusznym interesie” odnosi go tylko do 
„obywateli”, sąd orzekający uważa, że tego rodzaju wykładnia literalna w tym wy-
padku jest niewłaściwa. Chodzić tu bowiem musi o „słuszny interes” każdej jed-
nostki (czy osoby prawnej), która uczestniczy w postępowaniu administracyjnym, 
niezależnie od tego, czy jest ona polskim obywatelem, czy też cudzoziemcem. Wy-
kładnia gramatyczna KPA w tym zakresie powinna być skorygowana przez wykład-
nię systemową, biorącą pod uwagę art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 
(wyrok NSA z 18.2.2000 r., V SA 629/99)

Należyta staranność wymagana przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej nie zwalnia organu z zachowania zasady prawdy 
obiektywnej

Organ II instancji, mając na uwadze art. 7 i 9 KPA, nie może swojego zaniecha-
nia w należytym wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości w sprawie tłumaczyć obo-
wiązkiem zachowania należytej staranności przez stronę tylko dlatego, iż prowa-
dzi ona działalność gospodarczą. Z powołanych przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego wynika bowiem służebna rola organów administracji publicznej 
wobec obywateli, do działania oczywiście w granicach wyznaczonych przepisami 
prawa, niezależnie od wykonywanej przez nich profesji. To od organów admini-
stracji publicznej ustawodawca oczekuje profesjonalizmu w rozstrzyganiu spraw na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa i w procedurach przez to prawo wyzna-
czonych, co po części wynika także z art. 8 KPA. 
(wyrok WSA w Warszawie z 15.4.2008 r., IV SA/Wa 276/08)

Obowiązek wyjaśnienia treści żądania zawartego w piśmie 
wniesionym przez stronę

Organ administracji, do którego wpływa żądanie strony, zobligowany jest przede 
wszystkim do dokładnego ustalenia treści żądania. Jednocześnie organ związany jest 
tym żądaniem. Treść żądania wyznacza bowiem stosowną normę prawa materialne-
go lub normę prawa procesowego, która ma znaczenie dla ustalenia zakresu postę-
powania. Tylko i wyłącznie strona określa przedmiot żądania. 
(wyrok WSA w Olsztynie z 13.3.2008 r., II SA/Ol 48/08)

Zobacz również:
– wyrok WSA w Warszawie z 22.1.2010 r., VII SA/Wa 2006/09;
– wyrok WSA w Warszawie z 15.12.2009 r., IV SA/Wa 1309/09;
– wyrok WSA w Łodzi z 11.5.2009 r., II SA/Łd 181/09;
– wyrok WSA w Warszawie z 8.4.2009 r., IV SA/Wa 150/09;
– wyrok WSA w Warszawie z 25.3.2009 r., V SA/Wa 2532/08;
– wyrok WSA w Łodzi z 17.2.2009 r., II SA/Łd 807/08;
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– wyrok WSA w Szczecinie z 5.11.2008 r., II SA/Sz 345/08;
– wyrok WSA w Olsztynie z 27.3.2008 r., II SA/Ol 49/08;
– wyrok WSA w Olsztynie z 18.12.2007 r., II SA/Ol 860/07;
– wyrok WSA w Białymstoku z 13.12.2007 r., II SA/Bk 742/07;
– wyrok WSA w Poznaniu z 12.12.2007 r., IV SA/Po 284/07;
– wyrok WSA w Łodzi z 2.8.2007 r., III SA/Łd 111/07;
– wyrok WSA w Poznaniu z 22.5.2007 r., III SA/Po 1055/06;
– wyrok NSA z 28.9.2006 r., I OSK 374/06;
– wyrok WSA w Warszawie z 17.2.2005 r., I SA 2897/03;
– wyrok NSA z 23.4.1993 r., SA/Kr 2342/92.

Uznanie administracyjne a zasada prawdy obiektywnej

Konstrukcja uznania administracyjnego wyraża się w możliwości wyboru kon-
sekwencji prawnych w ustalonym stanie faktycznym sprawy. Uznanie administra-
cyjne nie polega więc na swobodzie organu administracji, w zakresie odnoszącym 
się do ustalania stanu faktycznego. Działając w ramach uznania administracyjnego 
organ administracji publicznej jest zobowiązany do szczegółowego zbadania stanu 
faktycznego i odzwierciedlenia w aktach sprawy wyniku postępowania dowodowe-
go. Decyzja wydana w warunkach uznania administracyjnego nie może być więc 
decyzją dowolną, ale musi wynikać z wszechstronnego i dogłębnego rozważenia 
wszystkich okoliczności faktycznych sprawy oraz w należyty sposób wyważać 
słuszny interes strony i interes społeczny (publiczny). W tym względzie pożądane 
jest również operowanie w pełni zobiektywizowanymi kryteriami oceny spraw da-
nego rodzaju. 
(wyrok NSA z 15.9.2011 r., II GSK 863/10)

Organ administracji, działający na podstawie przepisów prawa materialnego 
przewidujących uznaniowy charakter rozstrzygnięcia, jest obowiązany załatwić 
sprawę w sposób zgodny ze słusznym interesem obywatela, jeśli nie stoi temu na 
przeszkodzie interes społeczny ani nie przekracza to możliwości organu admini-
stracji wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków. Oznacza to, że jeśli 
w sprawach pozostawionych przez przepisy prawa materialnego uznaniu administra-
cyjnemu nie stoi na przeszkodzie interes społeczny ani nie przekracza to możliwości 
organu administracji w realizacji przyznanego potencjalnie uprawnienia, organ ten 
ma obowiązek załatwić sprawę pozytywnie dla strony. 
(wyrok NSA z 15.4.2010 r., II GSK 240/10)

Zobacz również:
– wyrok WSA w Lublinie z 20.12.2011 r., II SA/Lu 752/11.


