
 

ZASADY NACZELNE I OGÓLNE 

POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 

 W ORZECZNICTWIE SĄDÓW 



ZASAD PRAWA  

 

Zasada prawa w znaczeniu opisowym - wzorzec ukształtowania 

jakieś instytucji prawnej. Wzorzec ukształtowania pewnej gałęzi 

prawa. Wzorzec ten jest odtwarzany na podstawie 

obowiązujących normy. Zasady w znaczeniu opisowym nie są 

wyrażone w konkretnym przepisie prawnym, czy też artykule, ale 

mogą być wyprowadzone z całego zespołu norm za pomocą 

zabiegów argumentacyjnych.  

Zasady prawa w znaczeniu dyrektywalnym - wiążące normy 

prawne należące do systemu prawa w jakimś sensie nadrzędne 

wobec innych norm tego systemu. W tym przypadku zasada 

prawa jest wyrażona w konkretnym przepisie prawnym.  



ZASADY NACZELNE 

 Zasada demokratycznego państwa prawnego  (art. 2 
KRP) 

 Zasada praworządności (art. 7 KRP) + art. 8, 9, 87 – 89 
KRP 

 Zasada równości wobec prawa 

 Zasada proporcjonalności  (art. 31 KRP) 

Prawo do jawnego, sprawiedliwego i szybkiego 
postępowania (art. 45 KRP) 

Prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków 

 Zasada dwuinstancyjności (art. 78 KRP) 
 



ZASADA RÓWNOŚĆI  

„Obywatele, których prawna i faktyczna sytuacja wobec organów 

administracji jest zbliżone, mogą oczekiwać, iż zostaną wobec 

nich podjęte decyzje o podobnej, jeżeli nie tożsamej treści. 

III ARN 28/91 OSP 1992, Nr 7, poz. 150.  

Każda decyzja ostateczna korzysta z domniemania prawidłowości, 

a więc organ, który wydał wadliwą decyzje jest nią związany do 

czasu jej zmiany w sposób przewidziany prawem. 

IV SA 393/87 ONSA 1990, Nr 1, poz. 1.  



ZASADY OGÓLNE 

POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 



CHARAKTER PRAWNY ZASAD 

OGÓLNYCH 

WYROK NSA z 4 czerwca 1982 r. sygn. I SA 258/82 

ONSA 1982, z. 1 poz. 54. 

 

Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

stanowią integralną część przepisów 

regulujących procedurę administracyjną i są 

traktowane na równi z innymi przepisami tej 

procedury. Posiadają on pełną moc normatywną. 

 



A. Zasady idei stosowania prawa:  

1. pierwotne:  

 praworządności działania organu administracji publicznej i dbałości 

o praworządne działanie stron i uczestników postępowania  

 prawdy obiektywnej  

 uwzględniania w postępowaniu i załatwianiu spraw interesu 

społecznego i słusznego interesu jednostki   

 czynnego udziału stron w postępowaniu   

2. pochodne:  

 zaufania uczestników postępowania do organów państwa  

 dwuinstancyjności postępowania   

 trwałości decyzji administracyjnej 

 sądowej kontroli decyzji administracyjnych   



B. Zasady kultury administrowania oraz techniczno-

procesowe:  

1. kultury administrowania:  

 przekonywania  

 udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom oraz 

niezbędnej informacji prawnej stronom i uczestnikom 

postępowania 

 ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach 

stron  

2. techniczno-procesowe:  

 szybkości i prostoty postępowania   

 pisemności   

 



WYRÓŻNIONA POZYCJA ZASAD W NAUCE 

PRAWA 

1. zasady wyznaczają kierunek działań prawodawczych, 

wskazują jakie stany rzeczy prawodawca powinien osiągnąć 

po przez tworzenie prawa. Determinując proces 

prawotwórczy. 

2. ukierunkowują proces interpretacji tekstów prawnych. (nakaz 

interpretacji w sposób zgodny z zasadami prawa) 

3. zasady wskazują kierunki stosowania prawa, w szczególności 

wskazują sposoby czynienia użytku z  tzw. luzów decyzyjnych.  

4. zasady ukierunkowują sposób czynienia użytku z praw 

przysługujących danym podmiotom. 



CECHY OGÓLNE ZASADA POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 
I. Są to przepisy wyjęte przed nawias procedury administracyjnej 

oznacza to, że są wspólne dla całego postępowania 
administracyjnego. 

II. Obowiązują we wszystkich stadiach postępowania. 

III. Stanowią wiążące wytyczne dla stosowania przepisów KPA. 

IV. Nie wprowadzają one żadnych nowych, samoistnych instytucji 
procesowych, są normami realizowanymi przez istniejące 
instytucje 

V. Przepisy szczegółowe KPA muszą być interpretowane zgodnie z 
treścią zasad KPA 

VI. Służą one wypełnianiu luk w obrębie KPA 

VII. Wszystkie one są normami prawnymi więc ich naruszenie 
będzie powodować naruszenie prawa.  
 

 



ZASADA 

PRAWORZĄDNOŚCI 

 

Art. 7 KRP Organy władzy publicznej działają 

na podstawie i w granicach prawa. 

 

Art. 6 KPA Organy administracji publicznej 

działają na podstawie przepisów prawa. 



ONSA 1983/1/41 

Podstawową zasadą sformułowaną w art. 6 k.p.a., jest to, że organy 

administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa. Przepisy 

prawa, to znaczy ustawy i wydawane na podstawie ustaw i w celu ich 

wykonania przepisy wykonawcze, decydują w szczególności o tym, kiedy 

organ administracji państwowej wydaje decyzję administracyjną.  

Wydanie decyzji w sprawie, co do której przepis prawa przewiduje jej 

załatwienie w inny sposób niż przez wydanie decyzji, oznacza, że decyzja 

została wydana bez podstawy prawnej.  

ONSA 1995/4/159 

Strona ma prawo oczekiwać rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy na 

podstawie aktu prawnego w brzmieniu ogłoszonym we właściwym organie 

promulgacyjnym. Późniejsze sprostowanie błędu, nawet oczywistego, nie może 

wywierać negatywnych skutków z mocą wsteczną dla obywatela i odnosić się 

także do oceny stanów faktycznych sprzed ogłoszenia sprostowania.  

Działanie na podstawie prawa obejmuje dwa zasadnicze elementy: 

I. Ustalenie przez organ administracji publicznej zdolności do prowadzenia 

postępowania 

II. Zastosowanie przepisów prawa procesowego i materialnego przy 

rozpoznaniu i rozstrzyganiu sprawy. 



ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI DZIAŁANIA ORGANU 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I DBAŁOŚCI O PRAWORZĄDNE 

DZIAŁANIE STRON I UCZESTNIKÓW 

Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w 

sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz 

przepisów postępowania, prawidłowego ustalania 

obowiązującego stanu prawnego spraw, poprawnej wykładni 

przepisów przy rozstrzyganiu o obowiązkach lub uprawnieniach. 

Obowiązek zapewnienia zgodności z prawem nie odnosi się 

wyłącznie do organu administracji publicznej, lecz również 

rozciąga się na sytuację istniejącą w toku postępowania 

administracyjnego z racji uczestniczenia w nim stron oraz takich 

podmiotów, jak działające na prawach strony, świadków, 

biegłych, innych uczestników czynności procesowych.  

 



ETAPY STOSOWANIA PRAWA 

ADMINISTRACYJNEGO 

ETAP PIERWSZY – składa się z dwóch stadiów: 

a. Ustalenie obowiązywania normy prawnej: ustalenie obowiązywania norm prawnych na 

gruncie prawa administracyjnego jest procesem złożonym ze względu na jego cechy. 

(należy pamiętać od zasadzie pierwszeństwa prawa UE); 

b. Ustalenie rozumienia normy prawnej: 

 1. sytuacja izomorfii ? 

 2. wątpliwość w rozumieniu tekstu prawnego ? 

 ETAP DRUGI -  składa się on z dwóch stadiów: 

 a. uznanie faktu za udowodniony na podstawie określonego materiału dowodowego oraz 

przyjętej teorii dowodowej 

 b. ujęcie faktu w język stosowanej normy  

ETAP TRZECI – subsumpcja – podstawienie uznanego faktu pod stosowaną normę prawną. 

ETAP CZWARTY – ustalenie następstw prawnych faktu uznanego za udowodniony na podstawie 

zastosowanej normy prawnej.  

 



Co oznacza działanie na 

podstawie prawa ?? 



 

1. Działanie na podstawie 

obowiązującej normy prawnej, 

2. Prawidłowe ustalenie znaczenia 

normy prawnej, 

3. Niewadliwie dokonana subsumpcja, 

4. Prawidłowe ustalenie następstw 

prawnych. 



Art. 7 KPA 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 oraz 

do załatwienia sprawy, mając na względzie 

interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

 

ZASADA OGÓLNA KONTROLI I NADZORU NAD 

PRZESTRZEGANIEM PRAWA  

ZASADA OGÓLNA PRAWDY OBIEKTYWNEJ 

ZASADA OGÓLNA UWZGLĘDNIENIA INTERESU 

SPOŁECZNEGO I SŁUSZNEGO INTERESU OBYWATELA 



II OSK 1424/06 

Wniosek, iż organ powinien wydać decyzję administracyjną, biorąc pod 

uwagę stan faktyczny sprawy istniejący w chwili jej wydania wywieść można 

przede wszystkim z zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 k.p.a., 

zgodnie, z którą w toku postępowania organy administracji publicznej 

podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Wskazana zasada obowiązuje 

również w postępowaniu przed organem II instancji.  

ONSA 2002/3/124 

W państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznej i sztywno pojmowanej 

zasady nadrzędności interesu społecznego nad interesem indywidualnym (art. 

7 k.p.a.). 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 przedłożenia w konkretnym wypadku interesu 

społecznego nad indywidualnym, podlegać muszą wnikliwej kontroli 

instancyjnej i sądowej, szczególnie wówczas, gdy w ocenie organu w interesie 

społecznym leży ograniczenie praw obywatela określonych w Konstytucji RP. 



ONSA 1988/2/72 

Organ odwoławczy, w ramach swoich uprawnień 
kontrolnych, ocenia materiał dowodowy, uwzględniając 
stan faktyczny stwierdzony w czasie wydania decyzji przez 
organ w pierwszej instancji, jak i zmiany stanu faktycznego, 
które zaszły pomiędzy wydaniem decyzji organu pierwszej 
instancji a wydaniem decyzji w postępowaniu 
odwoławczym.  

 

ONSA 1983/2/101 

Dopóki sprawa nie została zakończona decyzją ostateczną, 
strona może zmodyfikować swoje żądanie, a organ 
administracji państwowej ma obowiązek na nowo ocenić to 
żądanie w świetle przepisów prawa materialnego po 
wyczerpującym ustaleniu stanu faktycznego.  

 

 



 

 

ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ W 

POSTĘPOWANIU 

ADMINISTRACYJNYM I 

SĄDOWOADMINISTRACYJNYM 



ZASADA ZAUFANIA  

Art. 8 KPA Organy administracji 
publicznej prowadzą postępowanie w 

sposób budzący zaufanie jego 

uczestników do władzy publicznej. 



OSNP 1994/1/2 

Spełnienie wynikającego z art. 8 k.p.a. wymagania prowadzenia postępowania 
administracyjnego w taki sposób, aby pogłębić zaufanie obywateli do organów 
Państwa, jest szczególnie istotne w sprawie, w której uczestnicy postępowania 
reprezentują rozbieżne lub sprzeczne ze sobą interesy. W takich sprawach 
szczególna rola uzasadnienia decyzji administracyjnej i wyroku sądu 
administracyjnego polega na tym, by przekonać stronę, że jej stanowisko 
zostało poważnie wzięte pod uwagę, a jeżeli zapadło inne rozstrzygnięcie, to 
przyczyną tego są istotne powody.  

ONSA 1994/4/166 

Nie do pogodzenia z zasadą zaufania do państwa byłoby udzielenie 
obywatelowi przez organy celne informacji o treści mającej zapaść decyzji 
administracyjnej, od której zależy podjęcie przez niego określonej działalności 
powodującej zaangażowanie jego majątku, a następnie, gdy obywatel 
działalność taką podejmie, wydanie decyzji o treści innej.  

ONSA 1987/2/79 

Uchybienia organu administracji państwowej nie mogą powodować ujemnych 
następstw dla obywatela, który działa w dobrej wierze i w zaufaniu do treści 
otrzymanej decyzji administracyjnej. Odstępstwa od tej elementarnej zasady, 
znajdującej wyraz w art. 8 i 9 k.p.a., mogą mieć miejsce wyjątkowo i jedynie w 
sytuacjach wyraźnie przez prawo przewidzianych.  



ZASADA OBOWIĄZKU ORGANÓW 

UDZIELANIA INFORMACJI FAKTYCZNEJ I 

PRAWNEJ 

Art. 9 KPA Organy administracji publicznej są obowiązane 

do należytego i wyczerpującego informowania stron o 

okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć 

wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 

przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy 

czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w 

postępowaniu nie poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im 

niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 



ONSA 1984/2/117 

Obowiązek informowania strony przez organ administracji o okolicznościach 

faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i 

obowiązków (art. 9 k.p.a.), ciąży na organach administracji państwowej zwłaszcza 

w sprawach, których okoliczności dają podstawę do wniosku, że strona pierwszy 

raz zetknęła się z takimi problemami faktycznymi i prawnymi.  

 

OSNC 1994/5/112 

Strona postępowania administracyjnego, ustanawiająca pełnomocnika, chroni się 

przed skutkami nieznajomości prawa, a jeżeli organ administracji pomija 

pełnomocnika w toku czynności postępowania administracyjnego, to niweczy 

skutki staranności strony w dążeniu do ochrony swych praw i interesów oraz 

otrzymania takiej ochrony prawnej, jaką powinna ona uzyskać w państwie prawa. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY ZASADY UDZIELENIA 

INFORMACJI 



DWA ZAKRESY PODMIOTOWE ZASADY 

UDZIELANIA INFORMACJI 

• Strona postępowania administracyjnego: w odniesieniu do 

stron postępowania organ administracji publicznej 

obowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o 

okolicznościach faktycznych i prawnych 

• Uczestnik postepowania administracyjnego: w odniesieniu 

do uczestników postępowania administracyjnego organ 

administracji publicznej ma obowiązek udzielenia 

niezbędnych wyjaśnień i wskazówek w takim zakresie żeby 

nie poniosły one szkody z powodu nieznajomości prawa. 

POSTACIE NARUSZENIA ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI 



ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZASADY 

UDZIELANIA INFORMACJI 

Dotyczy on praw i obowiązków będących przedmiotem 

postępowania administracyjnego. Organ administracji 

publicznej obowiązany jest do udzielenia wyczerpującej 

informacji związanej z załatwieniem sprawy danego 

rodzaju, a zatem o stanie faktycznym założonym w normie 

prawa materialnego, z którego ustaleniem wiąże się 

określone następstwa prawe. Obejmuje on zarówno 

informacje o przepisach prawa materialnego jak i 

procesowego. Nie wystarczy samo odesłanie strony do 

przepisów, niezbędne jest wskazanie ich praktycznego 

zastosowania.  



ZASADA CZYNNEGO UDZIAŁU STRONY 

W POSTĘPOWANIU 

Art. 10. § 1 KPA Organy administracji publicznej obowiązane są 

zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a 

przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady 

określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie 

cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 
materialną. 

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach 
sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady 

określonej w § 1. 

 



CZYNNY UDZIAŁ STRONY 

POSTĘPOWANIA W 

POSZCZEGÓLNYCH STADIACH 

PROCESU ADMINISTRACYJNEGO 



SA/Ka 963/91 

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany zapewnić stronom 
czynny udział w postępowaniu administracyjnym, dotyczy to również 

zawiadomienia stron o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodów 

oraz możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do zebranych 

dowodów. Zachowanie tych wymagań nie jest pozostawione uznaniu 
organu, lecz stanowi jego bezwzględny obowiązek. 

 

V SA 1747/92 

Załatwienie sprawy administracyjnej w oparciu o określone w prawie 

materialnym kryteria przedmiotowe, z pominięciem gwarantowanych 

ustawowo praw strony do której kierowane jest rozstrzygnięcie stanowi 

naruszenie prawa. Strona ma prawo do czynnego udziału strony w 
postępowaniu, a nie jest spełnieniem tego prawa zapewnienie stronie 

wyłącznie obecności w postępowaniu.  

Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu stanowi 

podstawę od wznowienia postępowania administracyjnego.  



 

Stanowi o obowiązku organu administracji publicznej zapewnienia 
stronie możliwości udziału we wszystkich czynnościach 

poszczególnych stadiów postępowania, a stronie przyznaje takie 

uprawnienie, z którego może ona korzystać według swojej woli.  

Strona ma wybór środków obrony swoich interesów i może uznać za 

celową samą obecność przy czynnościach postępowania lub 

aktywny w nich udział ze zgłaszaniem inicjatyw procesowych, a 

może też zdać się wyłącznie na działanie organu i jego inicjatywę w 

tych czynnościach.  

W każdym jednak przypadku to organ będzie obowiązany do 

pełnego wyjaśnienia sprawy w całości i zawiadamiania strony 

(stron) o wszystkich czynnościach, w których może ona brać udział 

albo w których musi wziąć udział dla ich ważności i skuteczności 

procesowej.  

Granice dostępu strony do czynności postępowania, gromadzonych 

materiałów i dokumentów wyznacza prawnie ustanowiona ochrona 

informacji niejawnych.   



NIEPOWETOWANA SZKODA 

MATERIALNA  

Może powstać w odniesieniu do takich dóbr 

materialnych, których nie można będzie później 

przywrócić do stanu pierwotnego, ani w inny 

sposób uzyskać pełnowartościowy ekwiwalent. 

Obejmuje ona zarówno szkodę dla interesu 

społecznego, interesu strony oraz interesu osób 

trzecich.  



ZASADA PRZEKONYWANIA  

 

Art. 11 KPA Organy administracji publicznej 
powinny wyjaśniać stronom zasadność 

przesłanek, którymi kierują się przy 
załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w 

miarę możności doprowadzić do 
wykonania przez strony decyzji bez potrzeby 

stosowania środków przymusu. 



ZASADA SZYBKOŚCI I PROSTOTY 

POSTĘPOWANIA  

Art. 12. § 1 KPA Organy administracji publicznej 

powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, 

posługując się możliwie najprostszymi środkami 

prowadzącymi do jej załatwienia. 

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania 

dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być 

załatwione niezwłocznie. 

 



 

INSTYTUCJE PROCESOWE 

REALIZUJĄCE ZASADĘ SZYBKOŚCI I 

PROSTOTY POSTĘPOWANIA 



ZASADA UGODOWEGO ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Art. 13. § 1 KPA Sprawy, w których uczestniczą 

strony o spornych interesach, mogą być 

załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed 

organem administracji publicznej (ugoda 

administracyjna). 

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym 

toczy się postępowanie w sprawie, powinien w 

tych przypadkach podejmować czynności 

skłaniające strony do zawarcia ugody. 



OGRANICZENIA PODMIOTOWE I 

PRZEDMIOTOWE ZAWARCIA 

UGODY 



ZASADA PISEMNOŚCI  

Art. 14. § 1 KPA Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami 

komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia 

za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na 

przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego 

załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie 

protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. 

 



ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI 

 

Art. 78 KRP Każda ze stron ma prawo do 

zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w 

pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady 

oraz tryb zaskarżania określa ustawa. 

Art. 15 KPA Postępowanie administracyjne 

jest dwuinstancyjne. 
 

. 



Organ odwoławczy nie będzie kontrolował wyłącznie czynności 
postępowania i rozstrzygnięcia sprawy w I instancji, lecz ma 
obowiązek ponownego wyjaśnienia sprawy na podstawie już 
zebranego materiału faktycznego i prawnego, ewentualnego 
uzupełnienia jego braków i usunięcia w nim uchybień oraz 
załatwienia . sprawy co do jej istoty.  

Organ odwoławczy nie może jednak w wyjaśnieniu sprawy, jej 
okoliczności faktycznych i prawnych zastąpić w całości organu I 
instancji, bo naruszałoby to samą istotę zasady dwuinstancyjności, 
gdyż strony byłyby pozbawione dwukrotnego zbadania ich 
sprawy.  

Obowiązywanie zasady dwuinstancyjności wyklucza też 
dopuszczalność zastąpienia postępowania odwoławczego, 
którego celem jest ponowne rozpatrzenie sprawy w pełnym 
zakresie co do okoliczności faktycznych i prawnych, przez 
podejmowane z urzędu działania o charakterze nadzorczym 
wykonywane w nadzwyczajnych trybach postępowania 
administracyjnego, bo nie stwarzają one stronom tych możliwości 
obrony ich interesów, co postępowanie odwoławcze.  
 



POJĘCIE INSTACYJNOŚCI 



WYJĄTKI OD ZASADY 

DWUINSTACYJNOŚCI  



 

 

 

NARUSZENIE ZASADY 

DWUINSTANCYJNOŚCI 



ZASADA TRWAŁOŚCI DECYZJI 

OSTATECZNYCH 

Art. 16. § 1 KPA 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. 

 



DECYZJA OSTATECZNA  



WYJĄTKI OD ZASADY 

TRWAŁOŚCI DECYZJI 

OSTATECZNYCH 



NARUSZENIE ZASADY 

TRWAŁOŚCI DECYZJI 

OSTATECZNYCH 



ZASADA SĄDOWEJ KONTROLI DECYZJI 

OSTATECZNYCH 

Art. 16. § 2 KPA decyzje mogą być zaskarżane do 

sądu administracyjnego z powodu ich 

niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie 

określonych w odrębnych  

KONSTYTUCYJNE PODSTAWY SĄDOWNICTWA 

ADMINISTRACYJNEGO 

KOMEPTENCJA JUDYKACYJNA SĄDÓW 

ADMINISTRACYNYCH 

 


