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Kazus 1. Skarga do WSA – decyzja podziałowa

Kazus 1.  Skarga do WSA – decyzja 
podziałowa

I. Treść

Jako prawidłowo umocowany pełnomocnik procesowy Wnioskodawców zdecyduj o dalszych kro-
kach prawnych w poniższej sprawie.

Decyzją nr (…) z 18 października 2010 r. (zwaną dalej: decyzją podziałową) Prezydent 
Miasta P. zatwierdził podział nieruchomości Jakuba C. położonej w P., stanowiącej działkę 
nr ewid. 19/3, na działki o numerach ewid. 19/16 i 19/17. Decyzja ta stała się ostateczna.

Podaniem wniesionym 15 marca 2017 r. Honorata i Paweł małżonkowie K. (zwani dalej: 
Wnioskodawcami) wystąpili o stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej jako rażąco 
naruszającej prawo (art. 156 § 1 pkt 2 in fine KPA), wskazując, że decyzją tą dokonano 
podziału działki bezpośrednio sąsiadującej z działką nr 20/2, stanowiącą ich własność 
na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawcy podnieśli szereg argu-
mentów na rzecz zasadności swego wniosku; wskazali m.in., że wydanie decyzji podzia-
łowej naruszyło ich interes prawny, gdyż w jej wyniku doszło do zmiany powierzchni 
należącej do nich działki nr 20/2 oraz zmiany przebiegu granicy pomiędzy tą działką a ob-
szarem działki dzielonej (nr 19/3). Wnioskodawcy podnieśli też, że poddana podziałowi 
działka nr 19/3 dawniej, a wydzielona działka nr 19/17 obecnie, sąsiaduje bezpośrednio 
z ich działką nr 20/2. W tym właśnie fakcie Wnioskodawcy upatrują swojego interesu 
prawnego w rozumieniu art. 28 KPA, wskazując, że dokonany podział wpłynął na zakres 
ich prawa własności do działki nr 20/2. Wnioskodawcy podkreślili, że w trakcie postępo-
wania prowadzonego przez prokuraturę ujawniono szereg nieprawidłowości i braków 
w dokumentacji urzędowej, m.in. dotyczącej prawnej granicy pomiędzy działką nr 19/3 
a działką nr 20/2. Dokumentami tymi posłużono się w toku późniejszego postępowania 
zakończonego inkryminowaną decyzją podziałową i w konsekwencji – jak utrzymują 
Wnioskodawcy – podział został przeprowadzony z naruszeniem ich prawa własności do 
działki nr 20/2.

Postanowieniem nr (…) z 16 maja 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. (da-
lej: SKO) – z powołaniem się na art. 61a § 1 KPA – odmówiło wszczęcia postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej. Uzasadniając swoje stanowisko, 
SKO powołało się na ugruntowany w judykaturze pogląd, iż stroną postępowania podzia-
łowego nie są właściciele nieruchomości bezpośrednio przylegającej do nieruchomości 
podlegającej podziałowi. Uznano zatem, że skoro bezspornym jest, iż małżonkowie K. nie 
mieli tytułu prawnego do działki nr 19/3 podzielonej kwestionowaną decyzją na działki 
nr 19/16 i 19/17, to oznacza, że nie są legitymowani również do zainicjowania postępowa-
nia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej. Organ stanął na stanowisku, 
że o istnieniu interesu prawnego Wnioskodawców w niniejszej sprawie nie może przesą-
dzać fakt, iż powstała w wyniku podziału działka nr 19/17 graniczy bezpośrednio z dział-
ką Wnioskodawców, ani też pozostałe okoliczności wskazywane w ich podaniu z 15 marca 
2017 r. Z kolei brak legitymacji do złożenia wniosku i skutecznego wszczęcia postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji stanowi zgodnie z art. 61a § 1 KPA podstawę 
do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.
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We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Wnioskodawcy przyznali, że w istocie 
rzeczy brak podstaw do polemiki z utrwaloną linią orzeczniczą prezentowaną w zaskar-
żonym postanowieniu co do „standardowego” kręgu stron postępowania podziałowego. 
Zarazem jednak podkreślili atypowość niniejszej sprawy, wskazując, że podział działki 
nr 19/3 pozbawił Wnioskodawców prawa do korzystania z części ich własności, gdyż 
część działki nr 20/2 zagrodzono niezwłocznie po podziale płotem wzniesionym w spor-
nym pasie pomiędzy działkami nr 19/3 (obecnie: 19/17) i nr 20/2. W ten sposób, zdaniem 
Wnioskodawców, zostali oni pozbawieni decyzją podziałową części swojej działki nr 20/2. 
W konsekwencji, jak wskazano, SKO w ogóle nie zbadało kwestii zasadniczej, a mianowi-
cie, że interes prawny Wnioskodawców wynika z naruszenia art. 140 Kodeksu cywilnego 
spowodowanego decyzją podziałową. We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zażą-
dano ponadto przeprowadzenia wymienionych w załącznikach dowodów na okoliczność 
istnienia interesu prawnego Wnioskodawców we wszczęciu postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej.

Postanowieniem nr (…) z 21 sierpnia 2017 r. SKO utrzymało w mocy zaskarżone posta-
nowienie własne, w całej rozciągłości podzielając stanowisko przedstawione w zaskarżo-
nym postanowieniu i praktycznie w ogóle nie odnosząc się do argumentacji zawartej we 
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a jedynie na marginesie zaznaczając, że statusu 
strony nie można wywodzić z faktu naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego.

Postanowienie to zostało doręczone Wnioskodawcom w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Wyciąg z aktów normatywnych

Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 6511)

Art. 97. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes 
prawny.
1a. (...).
1b. (...).
2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, po-
działu można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczy-
stych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o któ-
rym orzeka sąd.

KPA

Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stro-
ną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji 
publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

1 Stan prawny na dzień wydania decyzji podziałowej. Aktualnie: t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.
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II. Propozycja rozwiązania

W przedstawionych okolicznościach sprawy istnieją podstawy do wniesienia skargi do właści-
wego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Poznań, dnia 20 września 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
Wydział II
ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań
za pośrednictwem
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w P.
ul. (…), P.

Skarżący: Honorata K. nr PESEL […] i Paweł K. nr PESEL […]
ul. Długa 7/12, P.
reprezentowani przez pełnomocnika:
r.pr. Stefana Kulę
Kancelaria Prawna „Q-Lex”
ul. (…), W.

Organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P.
ul. (…), P. 

Uczestnik: Jakub C.
ul. Długa 8, P.

SKARGA
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.

z dnia 21 sierpnia 2017 r. nr (…) 
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

W imieniu moich Mandatów (pełnomocnictwa w załączeniu), na podstawie art. 50 § 1 
w związku z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej: PrPostSądAdm)

zaskarżam w całości

postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z 21 sierpnia 2017 r. 
nr (…) – doręczone stronie skarżącej w dniu 28 sierpnia 2017 r. – utrzymujące w mocy 
postanowienie tego organu z 16 maja 2017 r. nr (…) w przedmiocie odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta P. nr (…) 
z 18 października 2010 r. zatwierdzającej podział nieruchomości Jakuba C. położonej w P. 
stanowiącej działkę nr ewid. 19/3, na działki o numerach ewid. 19/16 i 19/17 (zwanej dalej 
„decyzją podziałową”).
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Z powołaniem się na zarzuty naruszenia:
1) prawa materialnego, tj. art. 28 KPA w zw. z art. 140 KC – przez odmowę uznania Skar-

żących za stronę postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podziało-
wej, pomimo iż decyzja ta doprowadziła do naruszenia ich uprawnień wynikających 
z prawa własności należącej do nich działki nr ewid. 20/2;

2) przepisów postępowania, tj.: 
a) art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 78, art. 80 i art. 107 § 3 (w zw. z art. 140 i art. 144 KPA) 

– przez niewywiązanie się przez SKO z obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego sprawy, a w szczególności przez: niezebranie całego oraz nierozpa-
trzenie już zebranego materiału dowodowego i niedokonanie jego wszechstronnej, 
całościowej oceny; a także nieodniesienie się do dokumentów przedstawionych 
przez stronę, w tym niewyjaśnienie, dlaczego organ nie przeprowadził dowodu 
z tych dokumentów, względnie odmówił tym dokumentom mocy dowodowej – co 
doprowadziło do błędnego uznania, iż Skarżący nie dysponują interesem praw-
nym w sprawie;

b) art. 61a KPA – przez jego niewłaściwe (bezpodstawne) zastosowanie w niniejszej 
sprawie, w sytuacji, gdy wniosek o stwierdzenie nieważności został złożony przez 
osoby (Skarżących), które wykazały, a przynajmniej w dostatecznym stopniu 
uprawdopodobniły posiadanie interesu prawnego we wszczęciu ww. postępowa-
nia nieważnościowego, a tym samym brak podstaw do uznania, że ów wniosek 
został złożony przez osobę niebędącą – i to w sposób „oczywisty” – stroną w rozu-
mieniu art. 61a KPA;

c) art. 138 § 1 pkt 1 KPA przez jego niewłaściwe zastosowanie (w zw. z art. 127 § 3 
i art. 144 KPA) – wyrażające się w utrzymaniu w mocy postanowienia SKO za-
skarżonego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w sytuacji gdy istniały 
przesłanki do jego uchylenia i wszczęcia postępowania nieważnościowego;

wnoszę o:
1) uchylenie zaskarżonego postanowienia SKO z 21 sierpnia 2017 r. oraz poprzedzają-

cego go postanowienia tego organu z 16 maja 2017 r. – na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 
lit. a i lit. c w zw. z art. 135 PrPostSądAdm;

oraz o:
2) zasądzenie od SKO solidarnie na rzecz Skarżących zwrotu kosztów postępowania, 

w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych (art. 200, art. 202 
§ 1, art. 205 § 2 PrPostSądAdm).

Ponadto, wskazując na art. 119 pkt 1 i 3 PrPostSądAdm, wnoszę o:
3) skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym. 

UZASADNIENIE

I. Dotychczasowy przebieg postępowania w sprawie
(…)

II. Uzasadnienie zarzutów i wniosków skargi 
(…) 

...............................
podpis
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Załączniki:
– 2 pełnomocnictwa wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej1;
– dowód uiszczenia wpisu od skargi;
– 2 odpisy skargi.

Kontekst orzeczniczy:
• zob. wyrok WSA w Poznaniu z 18.7.2012 r., IV SA/Po 213/12, Legalis;
• zob. też wyroki NSA: z 16.7.2010 r., I OSK 1288/09; z 14.9.2010 r., II OSK 1343/09; 
z 14.10.2009 r. I OSK 91/09, Legalis.

III. Wybrane zagadnienia do analizy/powtórzenia/
przyswojenia 

1. Pojęcie „strony” oraz źródła „interesu prawnego” (odpowiednio: „obowiązku”) le-
gitymującego do bycia stroną w postępowaniu administracyjnym, w rozumieniu 
art. 28 KPA 

W myśl art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek.
Na tle cytowanego przepisu powszechnie przyjmuje się, że – jak to zostało ujęte w wyr. 
NSA z 4.12.2008 r., II OSK 1529/07 (podkr. T.G.) – pojęcie strony „może być wyprowadzo-
ne tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania 
interesu lub obowiązku. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym wymaga 
istnienia przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żą-
dać skutecznie czynności organu, z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać 
zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. 
Od tak pojmowanego interesu prawnego trzeba odróżnić interes faktyczny, to jest stan, 
w którym określony podmiot wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnię-
ciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga 
więc ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą 
prawa, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego na tym, że akt sto-
sowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego 
podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, kon-
kretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasad-
niają zastosowanie normy prawa materialnego” (podkr. T.G.).
Źródłem interesu prawnego będzie przede wszystkim norma prawna dekodowana z kon-
kretnego przepisu lub przepisów prawa materialnego administracyjnego. Nie jest to jed-
nak zasada absolutna, o czym świadczą poniższe przykłady z orzecznictwa (podkr. T.G.): 

„Interes prawny, o którym mowa w art. 28 KPA, może wynikać nie tylko z normy pra-
wa materialnego administracyjnego, ale także z normy prawa materialnego należącej 

1 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1000 ze zm.) nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) w sprawach załatwianych na podstawie przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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do każdej gałęzi prawa, w tym również do prawa cywilnego”. [wyr. NSA z 12.9.2013, 
II OSK 889/12, CBOSA] 

„Aby mieć interes prawny w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy z 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych, niekoniecznie trzeba być właścicielem nie-
ruchomości, a interes prawny, o którym mówi art. 28 KPA, może wynikać z całokształ-
tu okoliczności zaistniałych w sprawie”. [wyr. NSA z 13.9.2000 r., V SA 618/99, CBOSA]

UWAGA ! Zarzucając w skardze (odpowiednio: w skardze kasacyjnej) naruszenie prze-
pisu art. 28 KPA przez odmowę uznania danego podmiotu za stronę postępowania, na-
leży w każdym przypadku wskazać dodatkowo („w związku” z ww. przepisem) także 
przepis prawa materialnego (administracyjnego lub np. cywilnego), z którego wywodzo-
ny jest interes prawny (zob. wyr. NSA z 12.3.2008 r., I OSK 401/07, CBOSA).

Wyjątkowo źródłem interesu prawnego mogą być normy prawa procesowego, na co 
zwrócono uwagę w realiach poniższego wyroku (podkr. T.G.):

„Ponadto, na gruncie niniejszej sprawy należy mieć na uwadze, że źródłem interesu 
prawnego mogą być również normy prawa procesowego (zob. A. Matan, [w:] G. Łaszczyca 
i in., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2010, 
uw. II.10. do art. 28. W szczególności uznaje się, że adresat decyzji administracyjnej 
– niezależnie od tego, czy decyzja ta dotyczy jego interesu prawnego opartego na 
przepisach prawa materialnego, czy też wyłącznie takiego, który wynika z faktu 
błędnego uznania go przez organ prowadzący postępowanie za stronę postępowania, 
tak ogólnego, jak i podatkowego – ma interes prawny (formalny) w kwestionowaniu 
tej decyzji, najpierw w postępowaniu administracyjnym odwoławczym, a następnie 
sądowym (por. w odniesieniu do procedury sądowoadministracyjnej: W. Chróścielewski, 
[w:] System Prawa Administracyjnego, Tom 10. Sądowa kontrola administracji 
publicznej, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2016, s. 242–243)”. 
[wyr. WSA z 24.10.2019 r., IV SA/Po 596/19, CBOSA]

2. Krąg stron postępowania podziałowego
Powszechnie przyjmuje się, że – jak to ujęto w wyr. NSA z 7.12.2011 r. (I OSK 82/11, CBO-
SA) – „Nie są stronami postępowania o podział nieruchomości osoby, które nie mają do 
niej żadnego tytułu prawnego. Przymiotu strony nie tworzą prawa obligacyjne, takie jak 
najem czy dzierżawa, które pochodzą od właściciela lub użytkownika wieczystego. Przy-
miotu strony w takim postępowaniu nie mają też osoby, które korzystają z gruntu bez 
tytułu prawnego. Stroną postępowania podziałowego nie może być także osoba, która 
zgłasza roszczenia do części nieruchomości jeszcze nie wydzielonej. Sam fakt zgłoszenia 
roszczenia, niemający umocowania w normie prawa materialnego, nie tworzy żadnego 
prawa rzeczowego do nieruchomości”. Obowiązywanie takiej zasady potwierdzają dal-
sze przykłady z orzecznictwa (podkr. T.G.): 

„Tylko osoby wymienione w art. 97 ust. 1 i 2 GospNierU mogą być stronami postę-
powania podziałowego. Inne osoby nie mogą w tym postępowaniu skutecznie uczest-
niczyć ani też przeciwdziałać podziałowi”. [wyr. NSA z 16.9.2009 r., I OSK 1275/08, 
CBOSA]

„Osoba nieposiadająca żadnego tytułu prawnego do nieruchomości będącej przed-
miotem podziału nie ma interesu prawnego do występowania w tym postępowaniu 
w charakterze strony, w konsekwencji nie jest również legitymowana do domagania 
się wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podziało-
wej”. [wyr. NSA z 9.3.2011 r., I OSK 669/10, CBOSA]



34

Kazus 1. Skarga do WSA – decyzja podziałowa

„Nawet właściciel nieruchomości przyległej (sąsiedniej) do nieruchomości podlega-
jącej podziałowi nie jest stroną postępowania o podział nieruchomości, gdyż brak jest 
podstaw do uznania, aby posiadał interes prawny do występowania w tym postępo-
waniu w rozumieniu art. 28 KPA”. [wyr. WSA z 11.6.2014 r., II SA/Po 353/14, CBOSA]

„W przypadku postępowania dotyczącego podziału nieruchomości, zgodnie z art. 97 
§ 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zasadą jest, iż dokonuje się go na wniosek 
i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Zatem konsekwencją tego uregulowania 
jest to, że osoba nie będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie może 
być stroną postępowania, ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu 
podziału, nie mając w tym interesu prawnego, a co najwyżej interes faktyczny. Taki 
kierunek wykładni powyższej regulacji dominuje także w orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych. W wyroku z 26.10.2001 r., II SA/Ka 287/00, NSA stwierdził, iż «...zasa-
dą jest, że właściciele działek sąsiednich nie są stronami postępowania podziałowego 
działki nie będącej ich własnością». Uwzględniając zatem powyższe zasadnie Kolegium 
uznało, że w przypadku skarżących ze względu na brak przymiotu strony w przedmio-
towym postępowaniu, uzasadniona jest odmowa wszczęcia postępowania z ich wnio-
sku o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości […]”. 
[wyr. WSA z 13.1.2016 r., II SA/Gl 970/15, CBOSA]

Można wszakże spotkać także orzeczenia szerzej ujmujące krąg stron postępowania po-
działowego – w tym włączające do tego kręgu, w określonych przypadkach, właścicieli 
nieruchomości sąsiednich – jak np. (podkr. T.G.):

„W postępowaniu podziałowym właścicielom działek sąsiadujących z działką pod-
legającą podziałowi, przysługują prawa strony choć tylko w takim zakresie, w jakim 
organ dokonujący podziału ingeruje swoimi działaniami w wykonywanie przez nich 
prawa własności. Jeśli ustawodawca zakłada niedopuszczalność podziału nierucho-
mości na działki, które byłyby pozbawione dostępu do drogi publicznej, to tym sa-
mym nie dopuszcza również do tego by w wyniku tego podziału działki sąsiednie, 
już istniejące, były pozbawione − posiadanego przed podziałem – dostępu do drogi 
publicznej. Powołany przepis art. 93 ust. 3 GospNierU musi być zatem interpretowa-
ny w sposób, który zapewnia ochronę prawa własności także właścicielom działek 
sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi w wyniku którego działki te 
pozbawiane są dostępu do drogi publicznej”. [wyr. NSA z 14.10.2009 r., I OSK 91/09, 
CBOSA]

„[…] w orzecznictwie sądowoadministracyjnym zgodnie przyjmuje się, że właściciele 
nieruchomości przylegającej bezpośrednio do innej nieruchomości, w odniesieniu do 
której na wniosek jej właściciela wszczęte zostało postępowanie administracyjne o po-
dział, nie są stronami tego postępowania (zob. wyr. NSA z 9.3.2011 r., I OSK 669/10, 
www.nsa.gov.pl, wyr. NSA z 28.1.1997 r., SA/Gd 3467/95, ONSA 1997/4/180, wyr. NSA 
z 27.11.2008 r., I OSK 1688/07, Legalis). Podział nieruchomości gruntowej jest bowiem 
wykonywaniem prawa własności, nie oddziałującym na sytuację prawną właścicieli 
nieruchomości sąsiednich, gdyż polega na wydzieleniu działek granicami przebie-
gającymi wewnątrz nieruchomości, a więc czynność taka nie ma wpływu na granice 
zewnętrzne dzielonego gruntu, które pozostają niezmienione. Jednakże reguła ta nie 
znajduje zastosowania w sytuacji, gdy organ dokonujący podziału ingeruje swoimi 
działaniami w wykonywanie prawa własności przez właścicieli nieruchomości są-
siednich (zob. wyr. NSA z 14.10.2009 r., I OSK 91/09, www.nsa.gov.pl)”. [wyr. NSA 
z 5.7.2016 r., I OSK 2399/14, CBOSA]
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„Należy zgodzić się z poglądem, iż stroną postępowania o podział nieruchomości 
są właściciele nieruchomości dzielonej. Podział bowiem może mieć miejsce tylko po 
wewnętrznych granicach dzielonych nieruchomości. Nie może on naruszać granic ze-
wnętrznych, tj. nieruchomości z nimi sąsiadujących. Tak jest co do zasady. Jeżeliby na-
tomiast okazało się, że podział, wbrew zasadzie, dokonano w granicach wewnętrznych, 
wyszedł poza nie i naruszył granice sąsiednich nieruchomości, to wówczas właściciele 
tych nieruchomości mają interes prawny w postępowaniu podziałowym, a jeśli to zo-
stanie prawomocnie zaskarżone, to w postępowaniach mających na celu wzruszenie 
ostatecznych orzeczeń w przedmiocie podziału. Jeżeli natomiast podział granic we-
wnętrznych nie narusza, ale właściciele nieruchomości podzielonych naruszają granice 
sąsiednich nieruchomości, ochrona w takim przypadku nie jest przedmiotem prawa 
administracyjnego, ale cywilnego”. [wyr. NSA z 14.6.2016 r., I OSK 2236/14, CBOSA]

„[…] podział nieruchomości na wniosek właściciela gruntu nie oddziałuje co do zasa-
dy na grunty sąsiednie. Wynik postępowania podziałowego wywoła bowiem skutki 
prawne wyłącznie w sferze właściciela nieruchomości dzielonej. Decyzja podziałowa 
nie powoduje w szczególności zmiany granic pierwotnej nieruchomości dzielonej, 
gdyż nowe działki będą zawierały się w jej dotychczasowych granicach. Tym samym 
interes prawny w rozumieniu art. 97 ust. 1 GospNierU posiada co do zasady wyłącznie 
właściciel nieruchomości dzielonej. Właściciele nieruchomości sąsiednich, o ile nie 
dysponują tytułem prawnym do nieruchomości dzielonej, nie mają interesu praw-
nego. Konsekwentnie zatem nie przysługuje im także przymiot strony postępowania 
(zob. wyr. NSA z 27.10.2016 r., I OSK 3074/14, CBOSA, wyr. NSA z 13.11.2014 r., I OSK 
654/13, tamże; wyr. NSA z 21.12.1999 r., I SA 2225/98, tamże). Wyjątek od tej reguły 
zachodzi jedynie w przypadku, gdy podział nieruchomości mógłby w jakiś sposób 
wpływać na sferę prawną właścicieli nieruchomości sąsiednich, powodując np. utratę 
dostępu do drogi publicznej – zob. wyr. NSA z 14.10.2009 r., I OSK 91/09”. [wyr. WSA 
z 20.4.2017 r., II SAB/Po 15/17, CBOSA]

„[…] z uwagi na treść decyzji podziałowej, a zwłaszcza zawarte w jej uzasadnieniu 
kategoryczne stwierdzenie, jednoznacznie przesądzające o przejściu prawa własności 
działki drogowej na rzecz powiatu – powiązanym przez ustawodawcę z obowiązkiem 
wypłaty odszkodowania (art. 98 ust. 3 GospNierU) – uzasadnia przyjęcie, że powiat 
legitymuje się interesem prawnym (przynajmniej o charakterze procesowym) upraw-
niającym go do skutecznego wniesienia odwołania. […] Wbrew stanowisku SKO, 
taka konkluzja nie stoi w sprzeczności z powszechnie przyjmowaną w orzecznictwie 
zasadą, że stroną postępowania podziałowego są tylko właściciele lub użytkownicy 
wieczyści dzielonej nieruchomości, względnie inne podmioty dysponujące prawami 
rzeczowymi do niej. Jest to bowiem – jako się rzekło – zasada, od której w praktyce 
występują wyjątki, czego dowodzi analiza orzecznictwa sądowego, którego przykła-
dy przywołano w uzasadnieniu skargi. W szczególności w wyroku NSA z 10.2.2009 r., 
I OSK 345/08 (CBOSA) zostało przesądzone, że przymiot strony w postępowaniu 
podziałowym przysługuje także jednostce samorządu terytorialnego (w okoliczno-
ściach faktycznych referowanej sprawy: województwu), na własność której, zgodnie 
z treścią decyzji zatwierdzającej podział, miałaby przejść w wyniku zatwierdzonego 
podziału wydzielona działka drogowa”. [wyr. WSA z 24.10.2019 r., IV SA/Po 596/19, 
CBOSA]

3.  Ograniczenie kręgu stron postępowania z mocy przepisów szczególnych
Niekiedy, w odniesieniu do określonej kategorii spraw, przepisy ustaw szczególnych 
zakreślają krąg stron postępowania w sposób odmienny – zwykle węziej – niż czyni to 
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art. 28 KPA. Przykładów w tym zakresie dostarczają w szczególności przepisy PrBud, jak 
np. jej art. 28 ust. 2 oraz art. 59 ust. 7. Przepisy te – jako regulacje o statusie „wyjątków” od 
zasady – nie powinny być interpretowane rozszerzająco (zgodnie z regułą: exceptiones non 
sunt extendendae), tj. rozciągane na inne („pokrewne”) kategorie spraw – co potwierdzają 
poniższe przykłady z orzecznictwa (podkr. T.G.):

„Artykuł 28 ust. 2 PrBud, jako przepis szczególny w stosunku do art. 28 KPA, określa 
strony wyłącznie w postępowaniach o pozwolenie na budowę, a nie w innych postę-
powaniach administracyjnych, w szczególności dotyczących samowolnie wzniesionych 
obiektów budowlanych. Przepis art. 28 ust. 2 PrBud ma zastosowanie również w postę-
powaniach nadzwyczajnych, lecz tylko dotyczących pozwolenia na budowę, a nie lega-
lizacji robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia”. [wyr. NSA z 14.6.2012 r., 
II OSK 508/11, CBOSA]

„Artykuł art. 59 ust. 7 PrBud zawęża krąg podmiotów mogących być stroną postępo-
wania w stosunku do definicji strony, wynikającej z art. 28 KPA. Podmiotem tym może 
być tylko inwestor, co w konsekwencji wyłącza możliwość uzyskania statusu strony 
przez inne podmioty, chociażby miały one interes prawny w innych postępowaniach 
dotyczących inwestycji objętej decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, np. o wydanie 
pozwolenia na budowę”. [wyr. NSA z 8.2.2013 r., II OSK 1894/11, CBOSA]

„Zawężenie kręgu podmiotów na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na użyt-
kowanie do jednej tylko strony (inwestora) jest skutkiem legalnego postępowania inwe-
stora, który przystępując do użytkowania obiektu ma wykazać wykonanie inwestycji 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Dyspozycja normy art. 59 ust. 7 PrBud 
ma zastosowanie tylko w stanie prawnym i faktycznym, w którym inwestor uprzednio 
uzyskał pozwolenie na budowę, a następnie realizuje proces budowlany zgodnie z tym-
że pozwoleniem. Tylko w takim przypadku można uznać, że interesy innych podmio-
tów, które były eksponowane i podlegały ocenie we wcześniejszych etapach szeroko 
pojmowanego procesu budowlanego, nie zostaną naruszone”. [wyr. NSA z 7.2.2013 r., 
II OSK 1871/11, CBOSA]

„Artykuł art. 28 ust. 2 PrBud, zawężający katalog stron postępowania w sprawie po-
zwolenia na budowę, odnosi się tylko do postępowań w sprawie ich wydania, a wo-
bec tego nie może on mieć zastosowania w innych postępowaniach nawet wówczas, 
gdy jest to postępowanie do niego zbliżone. Norma ta nie może być interpretowana 
rozszerzająco, tym bardziej że wyraźny sygnał o niestosowaniu przepisu szczególne-
go w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego 
wynika z treści art. 51 ust. 1 pkt 3 PrBud, gdzie ustawodawca nakazał odpowiednie 
stosowanie jedynie przepisów dotyczących projektu budowlanego, a nie całego postę-
powania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych”. [wyr. NSA z 24.1.2012 r., 
II OSK 2111/10, CBOSA]

„Przymiot strony w sprawie dotyczącej wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę 
nie może być oceniany na podstawie art. 28 ust. 2 PrBud, ponieważ jest to przepis, który 
dotyczy wyłącznie spraw w przedmiocie pozwolenia na budowę. Do wszelkich innych 
spraw, do których również należy sprawa wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę, 
ma zastosowanie zasada ogólna oceny przymiotu strony wynikająca z art. 28 KPA kładą-
ca nacisk na interes prawny strony w danej sprawie, a nie na znajdowanie się w obszarze 
oddziaływania. Dla wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest zatem istotne, 
czy określony podmiot znajduje się w obszarze oddziaływania, lecz znaczenie ma kwe-
stia, czy domagający się dopuszczenia do udziału w takiej sprawie podmiot ma interes 
prawny w jej rozstrzygnięciu”. [wyr. NSA z 20.10.2011 r., II OSK 1479/10, CBOSA]
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4. Możliwy nietożsamy krąg stron postępowania „nadzwyczajnego” w porównaniu 
z odnośnym postępowaniem „zwykłym”

Choć krąg stron w postępowaniu „nadzwyczajnym” (zmierzającym do weryfikacji pra-
widłowości określonej decyzji, jak np. postępowanie nieważnościowe albo wznowienio-
we) będzie najczęściej kształtował się w sposób tożsamy z kręgiem stron postępowania 
„zwykłego” (zakończonego wydaniem weryfikowanej decyzji), to nie jest to jednak re-
guła niedopuszczająca wyjątków – czego dowodzą poniższe przykłady z orzecznictwa 
(podkr. T.G.):

„W postępowaniu o stwierdzenie nieważności stosuje się art. 28 KPA, a stroną w tym 
postępowaniu jest nie tylko strona postępowania zwykłego zakończonego wydaniem 
kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiąz-
ku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji”. [wyr. NSA z 23.7.2008 r., 
I OSK 373/07, CBOSA]

„Stroną postępowania o stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa czy 
o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest nie tylko strona postępowania 
zwykłego zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyje-
go interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności 
decyzji. Postępowanie wyjaśniające, jakie organ przeprowadza w pierwszej fazie, nie 
może dotyczyć kwestii, czy przyczyny nieważności rzeczywiście miały miejsce, gdyż 
kwestie zaistnienia przyczyn nieważności winny być wyjaśnione w dalszym postępo-
waniu, tj. przy udziale wszystkich jego stron. Krąg stron postępowania w postępo-
waniu nadzwyczajnym musi być wyznaczany w oparciu o art. 28 KPA”. [wyr. NSA 
z 28.6.2013 r., II SA/Kr 358/13, CBOSA]

Bardziej restrykcyjne poglądy w kwestii tożsamości kręgu stron postępowania „zwykłe-
go” i nadzwyczajnego” wyrażane są wszakże na gruncie przepisów normujących w spo-
sób szczególny krąg postępowania w danej kategorii spraw – jak np. art. 28 ust. 2 PrBud 
– o czym świadczą poniższe przykłady orzeczeń (podkr. T.G.):

„Artykuł art. 28 ust. 2 PrBud, jako przepis szczególny w stosunku do art. 28 KPA, 
określa strony wyłącznie w postępowaniach o pozwolenie na budowę, a nie w in-
nych postępowaniach administracyjnych, w szczególności dotyczących samowolnie 
wzniesionych obiektów budowlanych. Artykuł 28 ust. 2 PrBud ma zastosowanie rów-
nież w postępowaniach nadzwyczajnych, lecz tylko dotyczących pozwolenia na budo-
wę, a nie legalizacji robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia”. [wyr. NSA 
z 14.6.2012 r., II OSK 508/11, CBOSA]

„Krąg podmiotów w sprawie, której przedmiotem jest pozwolenie na budowę pro-
wadzonej w trybie nadzwyczajnym, powinien być ustalony identycznie jak w spra-
wie w tym przedmiocie prowadzonej w trybie zwykłym, tzn. na podstawie art. 28 
ust. 2 PrBud, będącego normą szczególną w stosunku do art. 28 KPA”. [wyr. NSA 
z 27.3.2012 r., II OSK 40/11, CBOSA]

„Postępowanie nadzwyczajne w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia 
na budowę stanowi jedynie odrębną sprawę procesową w stosunku do postępowa-
nia o udzielenie pozwolenia na budowę, brak jest zatem racjonalnych przesłanek do 
rozszerzania kręgu stron postępowania nadzwyczajnego w stosunku do postępo-
wania zwykłego. W obu tych postępowaniach normą materialnoprawną określającą 
krąg stron postępowania jest art. 28 ust. 2 PrBud”. [wyr. NSA z 20.10.2010 r., II OSK 
1774/09, CBOSA]
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Ostatnio cytowane orzeczenia nie tworzą jednak jednolitej, ani nawet dominującej linii 
orzeczniczej.

5. Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego z art. 61a KPA 
Zgodnie z art. 61a § 1 KPA, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61 (tj. żądanie dotyczące 
wszczęcia postępowania administracyjnego), zostało wniesione przez osobę niebędącą 
stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ 
administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na 
postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie (art. 61 § 2 KPA).
W orzecznictwie zastrzega się, że: 

„Zastosowanie art. 61a § 1 KPA może mieć miejsce na wstępnym etapie badania wnio-
sku, tj. gdy nie trzeba w sprawie przeprowadzić postępowania wyjaśniającego po to, 
by stwierdzić, że sprawa wywołana konkretnym wnioskiem powinna zakończyć się 
odmową wszczęcia postępowania administracyjnego z przyczyn formalnych, w tym 
o charakterze podmiotowym” [wyr. NSA z 5.2.2015 r., II OSK 1609/13, CBOSA].

Z treści art. 61a § 1 KPA wynika, że ustawodawca wprowadził w tej regulacji następujące 
dwie samodzielne i niezależne przesłanki (kategorie przesłanek) wydania postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowania:
1) wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną (tj. która nie legitymuje się w da-

nej sprawie interesem prawnym lub obowiązkiem) – przy czym, co ważne, w orzecz-
nictwie precyzuje się, iż chodzi tu tylko o przypadki, gdy ów brak przymiotu strony 
jest oczywisty – zob. np. (podkr. T.G.):

„W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w kontekście zastosowania art. 61a 
§ 1 KPA, dominujące jest stanowisko, że żądanie osoby nie wszczyna postępowania 
administracyjnego tylko wówczas, gdy żądanie takie zostało zgłoszone przez pod-
miot oczywiście nieuprawniony, tzn. gdy z podania w sposób oczywisty wynika, że 
wnoszący składa je nie w swojej sprawie, tj. nie wywodzi własnego interesu prawne-
go. W każdym innym przypadku zatem, kiedy brak interesu prawnego wnoszącego 
żądanie wszczęcia postępowania nie jest tak oczywisty, budzi wątpliwości, bądź wy-
maga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, organ nie powinien odmawiać 
wszczęcia postępowania, ale kontynuować je i w jego trakcie ustalić status prawny 
żądającego wszczęcia postępowania. Tylko w toku postępowania można wszakże 
dokonać niezbędnych ocen w zakresie norm prawa materialnego, odnoszących się do 
praw podmiotu wnoszącego żądanie, a w konsekwencji ustalić, czy podmiot ten ma 
interes prawny w sprawie. Załatwienie takiego żądania powinno nastąpić w drodze 
wydania decyzji. Jeżeli przeprowadzone postępowanie doprowadzi do ustalenia, że 
wnoszący podanie nie legitymuje się interesem prawnym, będzie to decyzja uma-
rzająca postępowanie na podstawie art. 105 § 1 KPA (zob. wyr. NSA: z 16.5.2014 r., 
II OSK 2980/12; z 9.5.2014 r., II OSK 2945/12; z 25.4.2014 r., II OSK 2872/12; wyr. NSA 
z 20.12.2012 r., II OSK 1573/11; CBOSA). Powyższe stanowisko podziela także Na-
czelny Sąd Administracyjny w niniejszym składzie. Tym samym jest niesporne, iż 
odmowa wszczęcia postępowania powinna mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych, 
natomiast w razie gdy ustalenie interesu prawnego wymaga złożonego procesu wy-
kładni nie można prowadzić tej wykładni poza postępowaniem administracyjnym”. 
[wyr. NSA z 18.5.2016 r., II OSK 2177/14, CBOSA]

„Właściwe rozumienie art. 61a § 1 KPA oznacza, że odmowa wszczęcia postępowania 
administracyjnego w tym trybie jest dopuszczalna w przypadku, gdy brak przymio-
tu strony u wnioskodawcy jest oczywisty. Przy czym, warunek oczywistości braku 
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przymiotu strony u wnoszącego podanie jest spełniony, jeżeli wynika już z podania 
o wszczęcie postępowania lub okoliczność ta została stwierdzona w wyniku jednostko-
wych i prostych czynności organu administracji publicznej, np. dotyczących interpre-
tacji przepisów, z których wnoszący podanie wywodzi swoją legitymację procesową”.
[wyr. NSA z 3.8.2016 r., I OSK 3484/15, CBOSA. Tak też wyr. NSA z 18.11.2016 r., II OSK 
330/15, CBOSA]

„Organ administracji może odmówić wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a 
§ 1 KPA, wówczas, gdy brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy można 
uznać za oczywisty. Jeżeli jednak zbadanie legitymacji procesowej wymaga przepro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego oraz szerszej analizy prawnej to organ ma 
obowiązek wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji, zapewnia-
jąc możliwość udziału w nim wszystkim stronom”. [wyr. NSA z 18.8.2016 r., II OSK 
2882/14, CBOSA]

2) „inne uzasadnione przyczyny” – przez co należy rozumieć sytuacje, które w sposób 
oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania (np. gdy w tej samej sprawie 
postępowanie administracyjne już się toczy lub w sprawie takiej zapadło już rozstrzy-
gnięcie albo gdy w przepisach prawa brak jest podstawy materialno-prawnej do rozpa-
trzenia żądania w trybie administracyjnym). Takie rozumienie ww. przesłanki (w istocie: 
grupy przesłanek) znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie (podkr. T.G.):

„Ustawodawca wprowadził w art. 61a § 1 KPA dwie samodzielne i niezależne prze-
słanki wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Pierwszą z nich 
jest wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną, a drugą zaistnienie innych 
uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania. Przyczyny 
te nie zostały w wymienionym przepisie skonkretyzowane jednakże nie ulega wąt-
pliwości, że dotyczy to sytuacji, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę 
do wszczęcia postępowania. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. gdy 
żądanie wszczęcia postępowania dotyczy sprawy, w której prowadzone jest już po-
stępowanie, wydano w sprawie rozstrzygnięcie, albo brak jest podstawy material-
noprawnej do rozpatrzenia zgłoszonego żądania”. [wyr. NSA z 7.2.2014 r., I OSK 
2159/12, CBOSA]

„Z treści art. 61a § 1 KPA wynika, że ustawodawca wprowadził w tej regulacji dwie 
samodzielne i niezależne przesłanki wydania postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania. Jedną z nich jest wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną. 
Drugą przesłanką jest zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiają-
cych wszczęcie postępowania. Przyczyny te nie zostały w ustawie skonkretyzowa-
ne. Należy przez nie rozumieć takie sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią 
przeszkodę do wszczęcia postępowania, np. gdy w tej samej sprawie postępowanie 
administracyjne już się toczy albo w sprawie takiej zapadło już rozstrzygnięcie. 
Jeżeli na skutek odmowy wszczęcia postępowania, organ nie prowadzi postępowa-
nia administracyjnego i nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty, to należy przyjąć, że 
w postanowieniu wydanym w trybie art. 61a § 1 KPA organ nie może formułować 
wniosków i ocen dotyczących meritum żądania. Instytucja odmowy wszczęcia po-
stępowania kończy się aktem formalnym, po zbadaniu kontekstu sprawy. Przepis 
art. 61a § 1 KPA wskazując na przyczyny stanowiące podstawę odmowy wszczęcia 
postępowania, posługuje się klauzulą generalną innych uzasadnionych przyczyn, 
do których należy np. żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, od której skargę 
oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego”. [wyr. SN z 9.9.2015 r., 
III UK 16/15, Legalis]
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„Przesłanka odmowy wszczęcia postępowania „z innych uzasadnionych powodów” 
dotyczy zatem przede wszystkim sytuacji, w których sprawa w ogóle nie podlega 
załatwieniu przez organ administracyjny w formie decyzji np. ma charakter cywilno-
prawny ze względu na brak przepisu stanowiącego podstawę materialnoprawną do 
wydania decyzji”. [wyr. NSA z 16.6.2016 r., I OSK 1114/15, CBOSA]

6.  Inne przypadki nierozpoznania merytorycznego sprawy przez organ 
(zob. art. 64– 66 KPA), w tym zwłaszcza pozostawienie sprawy bez rozpoznania 
(art. 64 KPA) oraz środki prawne zwalczania tego stanu – skarga na bezczynność 
(art. 3 § 2 pkt 8 PrPostSądAdm):

UWAGA! Należy pamiętać, że (podkr. T.G.)
„Na pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA) przysługuje skarga na 
bezczynność organu, stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30.8.2002 r. − Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.” (uchw. 
NSA(7) z 3.9.2013 r., I OPS 2/13, ONSAiWSA 2014, Nr 1, s. 2).

7. Właściwość organów w postępowaniu nieważnościowym – zob. art. 157 § 1 KPA.

8. Przesłanki (pozytywne) stwierdzenia nieważności decyzji – zob. art. 156 § 1 KPA.

9. Okoliczności wyłączające stwierdzenie nieważności decyzji – zob. art. 156 § 2 
i art. 158 § 2 KPA.

UWAGA! Warto zwrócić uwagę na poniższe orzeczenie trybunalskie (podkr. T.G.)
„Arttykuł 156 § 2 ustawy z 14.6.1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności 
stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od 
wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia pra-
wa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP”, [wyr TK z 12.5.2015 r., 
P 46/13, OTK-A 2015, Nr 5, poz. 62].

W orzecznictwie NSA nie ma zgodności co do tego, czy sąd administracyjny (lub rzadziej 
organ) jest władny we własnym zakresie oceniać w konkretnej sprawie, czy upływ czasu 
od dnia wydania danej decyzji administracyjnej wyłącza dopuszczalność stwierdzenia 
nieważności tej decyzji. Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzielono w poniższym 
orzeczeniu (podkr. T.G.):

„Końcowo Naczelny Sąd Administracyjny w tym składzie pragnie zwrócić uwagę na 
potrzebę szerszego uwzględniania w obecnym orzecznictwie reguły stabilności po-
rządku prawnego jako wartości konstytucyjnej. Oznacza to m.in. konieczność bada-
nia i ewentualnie uwzględniania w sprawach nieważnościowych skutków decyzji 
będących podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, od wydania których upły-
nął znaczny okres czasu, nawet wówczas gdy obowiązujące przepisy nie wyłącza-
ją dopuszczalności stwierdzenia nieważności takich decyzji, mimo upływu takiego 
okresu czasu, jak w przypadku przepisu art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 156 § 2 KPA. 
Wyraźnie na to zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyr. z 12.5.2015 r., P 46/13 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 702)”. [wyr. NSA z 20.8.2015 r., I OSK 2863/13, CBOSA]

Przykładu odmiennego stanowiska – opartego na twierdzeniu, że ww. wyrok TK jest ad-
resowany wyłącznie do ustawodawcy – dostarcza następujące orzeczenie (podkr. T.G.):
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„Z uwagi na zakres kontroli konstytucyjności, obejmujący pominięcie ustawodaw-
cze, Trybunał [w wyr. z 12.5.2015 r., P 46/13 – uw. T.G.] nie przesądził o tym, czy wła-
ściwym sposobem realizacji tego postulatu jest przewidziany aktualnie w art. 156 
§ 2 KPA dziesięcioletni termin prekluzyjny, który ogranicza stwierdzenie nieważ-
ności decyzji administracyjnych obarczonych niektórymi innymi wadami. Ustawo-
dawca dysponuje swobodą w wyborze instrumentów prawnych służących realizacji 
wskazanych przez Trybunał wartości konstytucyjnych (cz. III pkt 10.7 uzasadnienia 
wyroku P 46/13). Do dnia orzekania w niniejszej sprawie ustawodawca nie wydał 
ustawy, naprawiającej wskazane przez Trybunał pominięcie prawodawcze. Nie 
dostarczył zatem Sądowi administracyjnemu ani organom nadzoru, skutecznego 
narzędzia prawnego do zastosowania w kontrolowanej sprawie art. 156 § 2 KPA. 
W przypadku wyroków trybunalskich, stwierdzających pominięcia prawodawcze, 
konieczne jest każdoczesne usunięcie pominięcia prawodawczego ustawą przez 
prawodawcę (tak jak to miało miejsce przy wyrokach Trybunału Konstytucyjnego 
(z: 19.5.2011 r., SK 9/08; 24.10.2001 r., SK 22/01), stwierdzających konkretne pominię-
cia prawodawcze w art. 216 GospNierU”. [wyr. NSA z 08.09.2017 r., I OSK 260/17, 
CBOSA]

10. Dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji w części
Choć literalne brzmienie przepisu art. 156 § 1 KPA wyraźnie tego nie przesądza, w praktyce 
dopuszcza się stwierdzenie nieważności decyzji nie tylko w całości, ale także w określonej 
części:

„Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji w części dotkniętej wadą. Do-
tyczyć to może jednak tylko takiej sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie decyzji składa się 
z kilku elementów, z których każdy mógłby być przedmiotem rozstrzygnięcia osob-
nej decyzji”. [wyr. NSA z 9.4.2014 r., I OSK 2294/12, CBOSA]

11. Zakres odpowiedniego stosowania przepisów o stwierdzeniu nieważności decyzji 
do postanowień administracyjnych – zob. art. 126 KPA.

Warto pamiętać, że wadą nieważności mogą być dotknięte nie tylko decyzje administra-
cyjne – do których wprost odnoszą się art. 156–159 KPA o stwierdzaniu nieważności – 
ale także niektóre spośród postanowień administracyjnych, wskazane w art. 126 KPA, 
tj. postanowienia, od których przysługuje zażalenie, oraz postanowienia określone 
w art. 134 KPA. Albowiem, zgodnie z przywołanym art. 126 KPA, w odniesieniu do tych 
postanowień stosuje się odpowiednio m.in. właśnie art. 156−159 KPA, z tym że zamiast 
decyzji, o której mowa w art. 158 § 1 KPA, wydaje się postanowienie.

12. Problem dopuszczalności stosowania art. 138 § 2 KPA w sprawach z wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 KPA)

Wypada odnotować występującą w orzecznictwie niejednolitość stanowisk w kwestii 
dopuszczalności (lub celowości) uchylania przez organ rozpoznający wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 KPA) decyzji własnej (odpowiednio: postano-
wienia własnego) „sobie” do ponownego rozpatrzenia na podstawie art. 138 § 2 w zw. 
z art. 127 § 3 in fine KPA (odpowiednio: na podstawie art. 138 § 2 w zw. z art. 127 § 3 in fine 
i art. 144 KPA) – którą ilustruje poniższy dwugłos orzeczniczy (podkr. T.G.):

„Ten sam organ, który rozpoznał już sprawę, ma możliwość na skutek wniesione-
go wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dokonać samokontroli wydanego roz-
strzygnięcia. Nie może organ przekazać sobie sprawy do ponownego rozpoznania 
(art. 138 § 2 KPA), bowiem przekazać można sprawę tylko innemu organowi. Nie moż-
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na przekazać sobie sprawy, którą się ten organ zajmuje i którą ma obowiązek rozstrzy-
gnąć decyzją (art. 104 § 1 KPA). Przekazanie sprawy sobie (art. 138 § 2 w zw. z art. 127 
§ 3 KPA) stanowi rażące naruszenie art. 138 § 2 KPA, gdyż przepis ten takiej sytuacji 
w ogóle nie przewiduje”. [wyr. NSA z 5.7.2006 r., II OSK 940/05, CBOSA]

„Jeżeli organ, ponownie rozpatrując sprawę w trybie art. 127 § 3 KPA, otrzymał nowe 
materiały dowodowe, wskazujące na nowe okoliczności sprawy, powinien uchylić 
zaskarżoną decyzję w oparciu o przepis art. 138 § 2 KPA, gdyż wymaga to przeprowa-
dzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Może wydawać 
się to zbędną formalnością, kiedy organem pierwszej i drugiej instancji jest ten sam or-
gan, jednak ma to znaczenie dla strony, która ma prawo do dwukrotnego rozpatrzenia 
sprawy (art. 15 KPA)”. [wyr. NSA z 18.10.2005 r., II OSK 118/05, CBOSA]

13.  Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed wniesieniem 
skargi

W aktualnym stanie prawnym strona może zrezygnować z przysługującego jej wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy (ale już nie z odwołania ani zażalenia!) i od razu 
po otrzymaniu aktu (decyzji lub postanowienia) pierwszoinstancyjnego wnieść skar-
gę do sądu administracyjnego. Stanowi o tym expressis verbis art. 52 § 3 PrPostSądAdm 
w brzmieniu nadanym przez ZmKPA2017 od 1.6.2017 r. Z przepisem tym koreluje usu-
nięcie (z ww. dniem) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z zawartego w art. 52 
§ 2 PrPostSądAdm wyliczenia środków zaskarżenia wymagających wyczerpania przed 
wniesieniem skargi.
Wobec tego w praktyce – w postępowaniach administracyjnych, w których uczestniczy 
więcej niż jedna strona, a w obu instancjach rozstrzyga ten sam organ (np. samorządowe 
kolegium odwoławcze, rektor, minister) – może dojść do zbiegu, wywiedzionych od tej 
samej decyzji „pierwszoinstancyjnej”: skargi (np. wniesionej przez stronę X) oraz wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. wniesionego przez stronę Y). Takiej sytuacji 
poświęcone zostały art. 54a PrPostSądAdm, w myśl których: 
1) „Jeżeli przed przekazaniem sądowi skargi jednej ze stron postępowania administra-

cyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu z wnioskiem o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy, art. 54 § 2−4 PrPostSądAdm nie stosuje się. Organ rozpoznaje 
tę skargę jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwłocznie zawiada-
mia stronę wnoszącą skargę” (art. 54a § 1 PrPostSądAdm);

2) „Jeżeli po przekazaniu sądowi skargi jednej ze stron postępowania administracyjne-
go, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy organ niezwłocznie zawiadamia o tym sąd. Sąd niezwłocznie 
przekazuje skargę wraz z aktami sprawy temu organowi. Przepis § 1 zdanie drugie 
stosuje się” (art. 54a § 2 PrPostSądAdm).

14. Kontrowersje wokół zakresu przedmiotowego obowiązku wyłączenia członka or-
ganu kolegialnego na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 § 1 KPA

W istniejących uwarunkowaniach ustrojowych samorządowe kolegium odwoławcze roz-
patruje wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji jako organ zarówno pierwszej, jak 
i drugiej instancji (czego przykładem omawiany tu kazus). W takich sprawach szczególnie 
istotnego znaczenia nabiera więc właściwe rozumienie regulacji art. 24 § 1 w zw. z art. 27 
§ 1 KPA. W myśl art. 24 § 1 KPA pracownik organu administracji publicznej podlega wy-
łączeniu od udziału w postępowaniu „w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskar-
żonej decyzji”. Artykuł 27 § 1 KPA rozciąga stosowanie tego przepisu (szerzej: obowiązku 
wyłączenia w przypadkach określonych w art. 24 § 1 KPA) także na członka organu ko-
legialnego. Rozumienie tej przesłanki wzbudziło kontrowersje i zaowocowało rozbież-
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nością stanowisk w doktrynie i orzecznictwie (zob. przegląd tych stanowisk oraz dalsze 
obszerne rozważania przedstawione w wyr. NSA z 1.3.2016 r., I OSK 1144/15, CBOSA). 
Zagadnienie to jest niewątpliwie istotne nie tylko w teorii ale i w praktyce, gdyż zgodnie 
z art. 145 § 1 pkt 3 KPA wydanie decyzji przez pracownika lub organ administracji pu-
blicznej, który podlegał wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27 KPA, stanowi przesłankę 
do wznowienia postępowania zakończonego taką decyzją ostateczną.  
Generalnie można wyróżnić dwie grupy stanowisk – opowiadające się, odpowiednio, 
za węższym albo szerszym ujmowaniem zakresu analizowanego obowiązku wyłączenia.

14.1.  Węższe ujęcie obowiązku wyłączenia – wydaje się obecnie już dominować w orzecz-
nictwie (podkr. T.G.):

„Wynikający z art. 24 § 1 pkt 5 KPA obowiązek wyłączenia pracownika [znajdujący 
zastosowanie także do członka organu kolegialnego na podstawie art. 27 § 1 zd. 1 KPA 
– uw. T.G.] dotyczy tylko sytuacji, gdy decyzja, przy wydaniu której uprzednio dany 
pracownik uczestniczył, poddawana jest następnie kontroli – czy to w postępowaniu 
zwykłym, czy nadzwyczajnym”. [wyr. WSA z 28.11.2013 r., IV SA/Po 874/13, CBOSA; 
zob. też argumentację w: zdanie odrębne do wyr. WSA z 21.5.2014 r., IV SA/Po 185/14, 
CBOSA]

„Wyłączenie z art. 24 § 1 pkt 5 KPA nie ma miejsca przy rozpatrywaniu sprawy przez ten 
sam skład osobowy organu kolegialnego, jeżeli wcześniejsze rozstrzygnięcie tego skła-
du było objęte skargą sądowoadministracyjną, a sąd dokonując jego kontroli, uchylił 
tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia”. [wyr. WSA z 15.10.2013 r., 
II SA/Rz 738/13, CBOSA]

„Na uwzględnienie nie zasługiwał również drugi zarzut kasacji naruszenia art. 24 § 1 
pkt 5 KPA. Zgodnie z tym przepisem «pracownik organu administracji publicznej pod-
lega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której w której brał udział 
w wydaniu zaskarżonej decyzji». Nie oznacza to jednak, jak chce tego autor kasacji, iż 
przepis ten wymaga wyłączenia pracowników organów I instancji na etapie ponow-
nego rozpatrzenia sprawy, po uchyleniu poprzedniego rozstrzygnięcia przez organ 
odwoławczy. Ponownie rozpatrzenie sprawy nie jest bowiem udziałem w «wydaniu 
zaskarżonej decyzji»”. [wyr. NSA z 05.3.2015 r., II OSK 446/15, CBOSA]

„Zgodnie z o art. 24 § 1 pkt 5 KPA «pracownik organu administracji publicznej pod-
lega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której w której brał udział 
w wydaniu zaskarżonej decyzji». Nie oznacza to jednak, jak chce tego Sąd I instancji, 
że przepis ten wymaga wyłączenia członków Kolegium na etapie ponownego roz-
patrzenia sprawy, po uchyleniu jego decyzji przez sąd administracyjny (art. 145 § 1 
pkt 1 PrPo stSądAdm). W takim przypadku, ponownie rozpatrzenie sprawy nie jest 
bowiem udziałem w «wydaniu zaskarżonej decyzji» – zob. wyr. NSA z 5.3.2015 r., 
II OSK 446/15. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie orzekającym w niniejszej 
sprawie, podziela przytoczoną ocenę prawną, ponieważ rozpoznanie sprawy po raz 
kolejny, na skutek wydania wyroku kasacyjnego przez sąd administracyjny (art. 145 
§ 1 PrPost SądAdm) nie jest rozpoznaniem sprawy na skutek wniesienia wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy od pierwszego rozstrzygnięcia kolegium”. [wyr. NSA 
z 8.9.2015 r., I OSK 2865/13, CBOSA]

„Prawidłowa wykładnia art. 24 § 1 pkt 5 KPA prowadzi do wniosku, że przepis ten nie 
wymaga wyłączenia pracowników organów I instancji na etapie ponownego rozpa-
trzenia sprawy, po uchyleniu poprzedniego rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy 
i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji na podstawie 
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art. 138 § 2 KPA Ponownie rozpatrzenie sprawy nie jest bowiem udziałem w «wyda-
niu zaskarżonej decyzji» (wyroki NSA z 5.3.2015 r., II OSK 446/15; z 8.9.2015 r., I OSK 
2922/13). Dla wyłączenia pracownika od udziału w sprawie decydujący jest fakt, że 
pracownik ten brał udział w wydaniu nie jakiejkolwiek decyzji, lecz decyzji zaskarżo-
nej, tj. od której ma być rozpatrzone odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Przepis ten nie wyłącza od orzekania w danej sprawie administracyjnej osoby, 
która w postępowaniu administracyjnym wszczętym w tej sprawie dokonywała jakich-
kolwiek czynności procesowych, wyłącza natomiast od orzekania w sprawie polega-
jącej na kontroli decyzji administracyjnej osoby, która w przeszłości tę decyzję, będącą 
obecnie przedmiotem kontroli, wydała (zob. wyr. NSA z 17.7.2013 r., II OSK 663/12). 
Skarżący organ trafnie wywodzi, że art. 24 § 1 pkt 5 KPA ma zastosowanie wyłącznie 
w sytuacji, gdy decyzja pozostaje w obrocie prawnym, zaś pracownik organu rozpo-
znający sprawę dotyczącą tej decyzji brał udział w jej wydaniu. Innymi słowy, przepis 
ten może stanowić podstawę wyłączenia pracownika w postępowaniu odwoławczym 
bądź zainicjowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a także w postę-
powaniach w trybach nadzwyczajnych prowadzonych przez pracownika, który brał 
udział w wydaniu decyzji będącej przedmiotem tych postępowań. Nie ma on natomiast 
zastosowania do pracownika organu I instancji, który brał udział w wydaniu decyzji, 
która następnie została uchylona przez organ odwoławczy a sprawa przekazana do 
ponownego rozpatrzenia w I instancji − od ponownego wzięcia udziału w rozpatrze-
niu podania, w wyniku którego została wydana uchylona decyzja. Skarżący ma rację 
zauważając, że w tej sytuacji brak jest w obrocie prawnym zaskarżonej decyzji, w której 
wydaniu brał udział pracownik organu I instancji”. [wyr. NSA z 29.10.2015 r., II OSK 
466/14, CBOSA]

„Zgodnie z treścią art. 24 § 1 pkt 5 KPA pracownik organu administracji publicznej pod-
lega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w wyda-
niu zaskarżonej decyzji. Nie oznacza to jednak, jak wywodzi to skarżący kasacyjnie, że 
przepis ten wymaga wyłączenia pracowników organów I instancji na etapie ponowne-
go rozpatrzenia sprawy, po uchyleniu poprzedniego rozstrzygnięcia przez organ odwo-
ławczy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji (art. 138 
§ 2 KPA). Ponownie rozpatrzenie sprawy nie jest bowiem udziałem w «wydaniu za-
skarżonej decyzji» (NSA z 5.3.2015 r., II OSK 446/15). Naczelny Sąd Administracyjny, 
w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, podziela przyjętą w tym zakresie przez 
Sąd I instancji ocenę prawną, ponieważ rozpoznanie sprawy po raz kolejny, na skutek 
wydania decyzji kasacyjnej przez organ odwoławczy (art. 138 § 2 KPA) nie jest rozpo-
znaniem sprawy na skutek wniesienia odwołania od pierwszego jej rozstrzygnięcia”. 
[wyr. NSA z 13.11.2015 r., I OSK 399/14, CBOSA]

„(...) brak jest podstaw do takiej wykładni art. 24 § 1 pkt 5 KPA, która rozciągałaby 
jego zastosowanie również na sytuacje, gdy organ odwoławczy rozpoznaje spra-
wę ponownie na skutek bądź to uprzedniego uchylenia decyzji organu I instancji 
i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi, bądź też uchyle-
nia decyzji organu odwoławczego (rozpoznającego wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy) w postępowaniu sądowoadministracyjnym i przekazania sprawy do ponow-
nego rozpatrzenia temu organowi”. [wyr. (tezowany) NSA z 1.3.2016 r., I OSK 1144/15, 
CBOSA] 

„Zgodnie z brzmieniem art. 24 § 1 pkt 5 KPA pracownik organu podlega wyłączeniu 
od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej 
decyzji. Podkreślić należy, że przepis ten, zgodnie z art. 27 § 1 KPA, dotyczy również 
członków organów kolegialnych, a więc także członków samorządowych kolegiów 
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odwoławczych. Natomiast z przepisu art. 27 § 1a KPA wynika, że członek SKO pod-
lega wyłączeniu od udziału w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, je-
żeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem. W judykaturze zarysowały się 
dwa przeciwstawne sobie stanowiska co do zakresu instytucji wyłączenia członków 
SKO na podstawie przepisu art. 24 § 1 pkt 5 KPA w zw. z art. 27 § 1 i § 1a KPA Sąd 
I instancji opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia «zaskarżonej decyzji», 
uwzględniającym nie tylko zaskarżenie decyzji środkami przewidzianymi w KPA, ale 
także skargą do Sądu administracyjnego. W opisanej sytuacji sądy upatrują podstaw 
do wyłączenia członka kolegium w art. 24 § 1 pkt 5 KPA, stwierdzając, że użyte w tym 
przepisie pojęcie «zaskarżonej decyzji» obejmuje swym zakresem nie tylko decyzję, 
od której wniesiono odwołanie, lecz również decyzję, wydaną w tej samej materialnej 
sprawie, a zaskarżoną w inny sposób. Jednak przywoływane przez sądy argumenty 
nie wydają się przekonujące, a przepisy prawa skłaniają do przyjęcia wniosków zgoła 
odmiennych. Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym ni-
niejszą sprawę podziela pogląd przeciwny, opowiadający się za wąskim rozumieniem 
tego wyłączenia. Pogląd taki wyrażono między innymi w wyr. NSA: z 1.3.2016 r., 
I OSK 1144/155; z 4.11.2014 r., II OSK 1736/13, z 8.9.2015 r., I OSK 2865/13; z 5.3.2015 r., 
II OSK 446/15; z 7.5.2014 r., II OSK 2886/12, z 27.8.2014 r., II OSK 472/13; z 5.11.2014 r., 
I OSK 1993/14 i z 18.3.2014 r., I OSK 493/13”. [wyr. NSA z 22.6.2016 r., II GSK 268/15, 
CBOSA]

„Organy zasadnie wskazały, że art. 24 § pkt 5 KPA nie ma zastosowania w przypad-
ku gdy poprzednia decyzja organu I instancji została uchylona. Kwestia ta nie budzi 
wątpliwości ani w doktrynie ani w orzecznictwie, zob. wyr. NSA z 5.3.2015 r., II OSK 
446/15, w którym Sąd wskazał, iż art. 24 § 1 pkt 5 KPA nie wymaga wyłączenia pracow-
ników organów I instancji na etapie ponownego rozpatrzenia sprawy, po uchyleniu 
poprzedniego rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy. Ponowne rozpatrzenie sprawy 
w I instancji nie jest bowiem udziałem w «wydaniu zaskarżonej decyzji»”. [wyr. NSA 
z 3.8.2016 r., I OSK 46/16, CBOSA]

14.2. Szersze ujęcie obowiązku wyłączenia (podkr. T.G.):

„Wydanie zaskarżonej decyzji przez tę samą osobę, która brała udział w wydaniu wcze-
śniejszego rozstrzygnięcia, stanowi istotne naruszenie przepisu art. 24 § 1 pkt 5 KPA 
w zw. z art. 27 § 1 KPA, co uzasadnia uchylenie zaskarżonej decyzji”. [wyr. WSA 
z 20.8.2013 r., I SA/Wa 1233/13, CBOSA]

„Udział w wydaniu zaskarżonej decyzji [w rozumieniu art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 
§ 1 KPA – uw. T.G.] dotyczy sytuacji, w której członek organu kolegialnego brał udział 
w wydaniu decyzji przez organ I instancji lub brał udział w wydaniu decyzji drugoin-
stancyjnej, która została uchylona i ponowne sprawa stała się przedmiotem rozstrzyga-
nia przez ten organ kolegialny”. [wyr. NSA z 10.4.2013 r., I OSK 96/13, CBOSA]

14.3.  Obowiązywanie art. 24 § 1 pkt 5 KPA także w odniesieniu do „spraw” (kwestii) 
załatwianych postanowieniem (podkr. T.G.):

„W przypadku rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego 
od zaskarżalnego zażaleniem postanowienia, zastosowanie ma zakaz przewidziany 
w art. 24 § 1 pkt 5 KPA. Skutkiem prawnym niewyłączenia pracownika w przypadku 
występowania okoliczności, których następstwem zgodnie z art. 24 § 1 KPA powinno 
być jego wyłączenie od udziału w sprawie, jest wadliwość postępowania, która pocią-
ga za sobą w przypadku postanowienia ostatecznego (o którym mowa w art. 126 KPA) 
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sankcje w postaci wznowienia fragmentu postępowania administracyjnego na podsta-
wie art. 145 § 1 pkt 3 KPA”. [wyr. NSA z 21.8.2013 r., II GSK 978/13, CBOSA. Podobnie: 
wyr. NSA z 25.4.2014 r., I OSK 2346/12, CBOSA]

14.4.  Brak podstaw do stosowania art. 24 § 1 pkt 5 KPA wobec piastuna organu mono-
kratycznego (podkr. T.G.):

„Artykuł 24 § 1 pkt 5 KPA nie ma zastosowania do osoby pełniącej funkcję Główne-
go Geodety Kraju jako ministra w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 KPA w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 127 § 3 KPA. [uchw. NSA(7) z 20.5.2010 r., I OPS 13/09, ONSA-
iWSA 2010, z. 5, s. 82]

„Artykuł 127 § 3 w związku z art. 24 § 1 pkt 5 KPA w zakresie, w jakim nie wyłącza 
osoby piastującej funkcję monokratycznego organu centralnej administracji rządo-
wej od udziału w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy oso-
ba ta wydała zaskarżoną decyzję, jest zgodny z art. 78 w zw. z art. 2 oraz w zw. z art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP”. [wyr. TK z 6.12.2011 r., SK 3/11, OTK-A 2011, Nr 10 poz. 113]

„Nie można uznać, by zwrot «pracownik organu» w znaczeniu, o jakim mowa w art. 24 
KPA, obejmował także osobę będącą personalną obsadą organu. Piastun organu nie 
działa w sprawie jako pracownik organu, lecz wykonuje kompetencje przypisane orga-
nowi, których realizacja oparta jest na obowiązku, a nie uprawnieniu (z wyjątkiem, gdy 
przepis prawa podjęcie określonego działania pozostawia uznaniu organu administracji 
publicznej). Kompetencje przypisane przez ustawodawcę konkretnemu organowi nie 
mogą być bez wyraźnej podstawy prawnej przeniesione na inny organ. Osoba piastująca 
funkcję organu administracji publicznej − co do zasady − nie podlega wyłączeniu w try-
bie przypisanym pracownikom organu. Z uwagi na swą ustrojową i procesową pozycję 
piastun funkcji monokratycznego organu administracji publicznej podlega wyłączeniu 
zgodnie z przepisami o wyłączeniu organu w postępowaniu administracyjnym, a nie 
o wyłączeniu pracowników organu”. [wyr. NSA z 7.3.2013 r., I OSK 1186/12, CBOSA] 

14.5. Wyłączenie pracownika organu monokratycznego (podkr. T.G.):

„Pracownik upoważniony do działania w imieniu ministra (np. sekretarz stanu) nie 
może być uznany za osobę piastującą funkcję ministra, która nie podlegałaby wyłą-
czeniu na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 KPA”. [wyr. NSA z 15.2.2013 r., II OSK 2009/11, 
CBOSA]

„Artykuł 24 § 1 pkt 5 KPA (...), w brzmieniu obowiązującym przed jego zmianą doko-
naną przepisem art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy − Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy − Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (...) miał zastosowanie do pracownika organu jednoosobowego 
w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem, o którym mowa w art. 127 § 3 tego Ko-
deksu”. [uchw. NSA(7) z 18.2.2013 r., II GPS 4/12, ONSAiWSA 2013, z. 4, s. 58]

14.6.  Skutek uchybienia obowiązkowi wyłączenia pracownika lub organu – podstawa 
wznowieniowa z art. 145 § 1 pkt 3 KPA.
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