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USTAWA  

z dnia 29 października 2010 r. 

 

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

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

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

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób bu-
dzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.”;    

3) w art. 16 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana 
takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania 
może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach 
szczególnych.”;  

4) w art. 24 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,”; 

5) w art. 27 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków 
nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
w drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium odwoławcze.”; 

6) w art. 35 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.”; 

7) w art. 36 § 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 
1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 
40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. 
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„§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 
lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany 
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zała-
twienia sprawy.”;  

8) w art. 37 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach 
szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postę-
powania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma ta-
kiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.”;  

9) w art. 40: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocniko-
wi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jed-
nemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.”, 

b) dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: 

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

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

10) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefo-
nicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymie-
nionych w art. 54 § 1 oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracow-
nika organu wzywającego.”;  

11) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez 
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn po-
stępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej 
wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 

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

12) w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest nie-
właściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawia-
damiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekaza-
niu powinno zawierać uzasadnienie.”;  

13) w art. 66 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

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

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

14) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich nota-
tek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończe-
niu postępowania. 

§ 2. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu admi-
nistracji publicznej w obecności pracownika tego organu. 

§ 3. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy 
lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to 
uzasadnione ważnym interesem strony. 

§ 4. W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszo-
nych do organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych 
organ może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie tele-
informatycznym, po identyfikacji strony, w sposób określony w prze-
pisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne.”;    

15) w art. 89 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, 
w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspie-
szenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.”; 

16) w art. 101: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania or-
gan administracji publicznej zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa 
w art. 106 § 1.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy 
podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.”;  

17) w art. 105 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w ca-
łości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania odpowiednio w całości albo w części.”;  

18) w art. 111: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

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

b) dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: 
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„§ 3. Uzupełnienie decyzji następuje w formie postanowienia.  

§ 4. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 3, termin dla 
strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego 
doręczenia lub ogłoszenia.”; 

19) art. 126 otrzymuje brzmienie:  

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

20) art. 138 otrzymuje brzmienie: 

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

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakre-
sie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – uma-
rza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, al-
bo  

3) umarza postępowanie odwoławcze. 

§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i 
przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej 
instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów po-
stępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny 
wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powi-
nien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy po-
nownym rozpatrzeniu sprawy.  

§ 3. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędo-
wym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnie-
ją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchy-
la decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji 
o określonej treści.”; 

21) w art. 149: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.”, 

b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.”;  

22) art. 154 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 154. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła pra-
wa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez or-
gan administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za 
tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

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

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

24) w art. 157 uchyla się § 3; 

25) w art. 229 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

26) art. 235 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 235. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się za-
leżnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia 
nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być 
uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie.”;  

27) w art. 237 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, z zastrzeżeniem art. 
239.”; 

28) w art. 238 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organiza-
cyjnych resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do za-
łatwienia skargi.”; 

29) art. 239 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 239. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ 
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie sta-
nowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamia-
nia skarżącego. ”; 

30) art. 259 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 259. § 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rza-
dziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i 
wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nad-
zorowi. 

§ 2. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienio-
ne w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzy-
stania wniosków w celu polepszenia działalności poszczególnych or-
ganów i innych państwowych jednostek organizacyjnych.”.  
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Art. 2.  

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określo-
nych w pkt 1 – 4a.”; 

2) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skar-
żący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe pro-
wadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.”;  

3) w art. 54: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, 
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 
jest przedmiotem skargi.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie po-
stępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić 
skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.”; 

4) w art. 57: 

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego pro-
wadzenia postępowania skarga dotyczy;”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący 
zarządza rozdzielenie tych skarg.”; 

5) w art. 87 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednic-
twem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie po-
stępowania są przedmiotem skargi.”; 

6) art. 149 otrzymuje brzmienie: 

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

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, 

poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 
217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 1818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, 
poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 
216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 182, poz. 
1228 i Nr 197, poz. 1307. 
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7) art. 153 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 153. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w 
orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działa-
nie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było 
przedmiotem zaskarżenia.”; 

8) w art. 154 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub 
przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwier-
dzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym we-
zwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może 
wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzyw-
ny.”; 

9) art. 200 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 200. W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje 
skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskar-
żoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego pro-
wadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do 
celowego dochodzenia praw.”; 

10) w art. 232 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło 
przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie, bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, a także odpisu środka od-
woławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom,”; 

11) w art. 239 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie po-
stępowania w sprawach:”. 

 

Art. 3.  

W sprawach, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decy-
zja, a zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, powinno być wydane postanowienie, właściwą formą załatwienia sprawy jest 
decyzja.  

 

Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 (-) wz. Ewa Kierzkowska 

 Wicemarszałek Sejmu 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................
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