
Piotr Janiak 

 

 

KAZUSY Z POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 

I SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO  

Opracowanie pomocy dydaktycznych z przedmiotu 

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław 2018 



2 
 

 

Kazusy z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Opracowanie 

pomocy naukowych z przedmiotu Postępowania administracyjne 

i sądowoadministracyjne 

zostało opublikowane na stronie internetowej Wydziału Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Kazusy z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Opracowanie pomocy 

naukowych z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 

zostało przygotowane przez Piotra Janiaka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
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WPROWADZENIE 

 

Niniejsze opracowanie stanowi w założeniu pomoc dydaktyczną, która może zostać 

wykorzystana podczas ćwiczeń z przedmiotu Postępowania administracyjne 

i sądowoadministracyjne. Udzielenie odpowiedzi na pytania do każdego z kazusów wymaga 

niejednokrotnie umiejętności nie tylko znalezienia właściwej podstawy prawnej, ale również 

jej interpretacji. Przydatne może się okazać również sięgnięcie do dorobku orzeczniczego 

sądów administracyjnych.  
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KAZUS NR 1 

31 maja 2017 r. do Prezydenta Wrocławia doręczono podanie Lucyny Kowalskiej o zezwolenie 

na usunięcie drzewa. Decyzją z 30 czerwca 2017 r. organ  odmówił udzielenia wnioskowanego 

zezwolenia. Decyzja została doręczona stronie 5 lipca 2017 r. 

10 lipca 2017 r. doręczono organowi oświadczenie Lucyny Kowalskiej o zrzeczeniu 

się odwołania.  

18 lipca 2017 r. strona wniosła do Prezydenta Wrocławia o wznowienia postępowania 

administracyjnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 24 § 1 pkt 2 k.p.a. 

Strona zarzuciła organowi, że decyzja z 30 czerwca 2017 r. została wydana z upoważnienia 

Prezydenta Wrocławia przez Krystynę Nowak, która jest żoną brata strony. O okoliczności 

tej Lucyna Kowalska dowiedziała się dopiero 17 lipca 2017 r., gdy przypadkowo na ulicy 

spotkała brata, z którym od wielu lat nie utrzymywała żadnych kontaktów, z towarzyszącą 

mu małżonką, która okazała się Krystyną Nowak.  

Organ przekazał podanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

we Wrocławiu, które postanowieniem z 24 lipca 2017 r. wznowiło postępowanie 

administracyjne, wskazując Prezydenta Wrocławia jako organ właściwy do przeprowadzenia 

postępowania wznowieniowego.  

Decyzją z 3 sierpnia 2017 r. Prezydent Wrocławia umorzył postępowanie wznowieniowe 

stwierdzając jego niedopuszczalność ze względu na fakt, że (zdaniem organu) zostało 

ono wszczęte wobec decyzji nieostatecznej.  

Strona wniosła odwołanie od decyzji, która została następnie decyzją Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 31 sierpnia 2017 r. utrzymana w mocy na podstawie 

art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.  

Lucyna Kowalska zaskarżyła decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu.         

Pytania 

1. Czy fakt wydania decyzji przez pracownicę organu, która jest małżonką brata strony 

postępowania stanowi przesłankę wznowienia postępowania zakończonego decyzją 

ostateczną? Czy wznowienie postępowania byłoby dopuszczalne wówczas, gdyby decyzję 

podpisał piastun organu w stosunku do którego nie zachodzą przyczyny wyłączenia 

od udziału w postępowaniu przy założeniu, że wszystkie czynności w postępowaniu 

prowadziłby pracownik wyłączony z mocy prawa?  

2. Jakie konsekwencje prawne miałoby wydanie decyzji przez pracownika organu, który 

nie został upoważniony przez jego piastuna do wydawania decyzji administracyjnych?  

3. Czy postanowienie SKO we Wrocławiu z 24 lipca 2017 r. o wznowieniu postępowania było 

prawidłowe?  

4. Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu? 

Wskaż jego podstawę prawną oraz propozycję sentencji orzeczenia.  

5. Czy ocenę prawną zaistniałego stanu faktycznego zmieniłby fakt, gdyby podanie Lucyny 

Kowalskiej o zezwolenie na usunięcie drzewa zostało doręczone 31 maja 2017 r. 

Wojewodzie Dolnośląskiemu, który 6 czerwca przekazał je organowi właściwemu?  
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KAZUS NR 2 

Pismem z 26 czerwca 2018 r., doręczonym organowi 3 lipca 2018 r. Lucyna Kowalska wniosła 

do Prezydenta Wrocławia o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie domu jednorodzinnego. 4 lipca 2018 r. organ wydał postanowienie o wszczęciu 

postępowania, które doręczył Lucynie Kowalskiej 11 lipca 2018 r.  

Decyzją z 8 sierpnia 2018 r. organ pozytywnie rozpatrzył przedłożony wniosek. Decyzja została 

doręczona 14 sierpnia 2018 r.  wnioskodawcy oraz Marii Kowalskiej, Tomaszowi 

Jarzębowskiemu oraz Karolinie Kwiatkowskiej - stronom postępowania. Jedna z nich – Maria 

Kowalska reprezentowana była w postępowaniu administracyjnym przez profesjonalnego 

pełnomocnika – Karola Nowaka. Dokonując czynności doręczenia decyzji organ pominął 

pełnomocnika Karola Nowaka, a decyzję doręczył samej stronie – Marii Kowalskiej, 

która 16 sierpnia 2018 r. wniosła od niej odwołanie. Prezydent Wrocławia postanowieniem 

z 20 sierpnia 2018 r. stwierdził niedopuszczalność odwołania powołując się na fakt, że decyzja, 

jako doręczona stronie z pominięciem pełnomocnika, nie weszła do obrotu prawnego – 

jest decyzją nieistniejącą. 

28 sierpnia 2018 r. odwołanie od decyzji wniósł Eugeniusz Adamski, który nie był przez organ 

pierwszej instancji traktowany jako strona postępowania, powołując się na swój interes prawny 

w postępowaniu. 28 sierpnia 2018 r. odwołanie od decyzji wniósł również Tomasz 

Jarzębowski. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 27 września 2018 r. uchyliło 

zaskarżoną decyzją i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 

17 października 2018 r. sprzeciw od decyzji SKO z 27 września 2018 r. do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego wniósł w imieniu Tomasza Jarzębowskiego jego pełnomocnik Witold 

Górski, który nie załączył do sprzeciwu dokumentu pełnomocnictwa. Po wezwaniu 

do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, przedłożono pełnomocnictwo datowane 

na 31 października 2018 r.   

23 października 2018 r. z wnioskiem o dopuszczenia do udziału w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym wystąpiło Stowarzyszenie „Stop uciążliwościom”, którego cele 

statutowe obejmowały udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych 

z procesem inwestycyjno-budowlanym. Wyrokiem z 30 października 2018 r. WSA oddalił 

sprzeciw. 

Pytania 

1. Który dzień należy uznać za datę wszczęcia postępowania administracyjnego?  

2. Czy postanowienia Prezydenta Wrocławia z 4 lipca 2018 r. oraz 20 sierpnia 2018 r. były 

prawidłowe?  

3. Czy odwołanie Eugeniusza Adamskiego było wniesione z zachowaniem terminu 

i czy mogło zainicjować postępowania odwoławcze? Jakie konsekwencje procesowe 

miałoby przesądzenie braku interesu prawnego Eugeniusza Adamskiego w postępowaniu? 

4. Czy data pełnomocnictwa, przypadająca po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia braków 

formalnych sprzeciwu, może stanowić podstawę do jego odrzucenia przez sąd 

administracyjny? 

5. Czy sąd administracyjny powinien uwzględnić wniosek organizacji społecznej 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?  
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WYKAZ ŹRÓDEŁ 

1. Akty normatywne: 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 

r. poz. 2096 i 1629), 

 Ustawa z dnia o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 i 1629). 

 

2. Literatura przedmiotu: 

 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 

Warszawa 2018 

 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Warszawa 2017 

 

3. Orzecznictwo sądów administracyjnych dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych (CBOSA)  

 

 


