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Model rozwiązania: 

 

Zdający reprezentując stronę – Annę Dębowską, winien – w oparciu o przepis art. 64a p.p.s.a. 

– sporządzić sprzeciw od decyzji Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, wnosząc o jej uchylenie (art. 64b § 2 p.p.s.a.). Jako strony 

zdający powinien wskazać skarżącą Annę Dębowską oraz organ – Wojewodę Wielkopolskiego. 

Z uwagi na przepis art. 64b § 3 p.p.s.a. zdający nie powinien wskazywać uczestnika (zob. wyrok 

NSA z dnia 26 kwietnia 2021 r., sygn. akt I OSK 611/21). Zaskarżonej decyzji należy zarzucić 

naruszenie art. 138 § 2 k.p.a.; art. 136 k.p.a.; art. 12 k.p.a.; art. 15 k.p.a.; art. 7 i 77 k.p.a. Zdający 

powinien wnieść o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o zasądzenie kosztów 

postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

 

Zgodnie z art. 64a p.p.s.a. od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie 

przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. 

Postępowanie w przedmiocie sprzeciwu zostało przez ustawodawcę znacznie uproszczone. Po 

pierwsze organ administracji nie musi udzielać odpowiedzi na skargę (art. 64c § 4 p.p.s.a.), po 

drugie w postępowaniu przed sądem nie biorą udziału uczestnicy, a jedynie strona skarżąca 

i organ, który wydał zaskarżoną decyzję (art. 64b § 3), ponadto sąd rozpoznaje sprawę na 

posiedzeniu niejawnym (art. 64d § 1 p.p.s.a.). Krótsze są również terminy procesowe, albowiem 

sprzeciw wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (art. 64c 

§ 1 p.p.s.a.), organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje sprzeciw od decyzji sądowi 

wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy w terminie czternastu dni od dnia jego 

otrzymania (art. 64c § 4 p.p.s.a.), a sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji w terminie trzydziestu 

dni od dnia wpływu (art. 64d § 1 p.p.s.a.). 

 

Zgodnie z art. 64e p.p.s.a. rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie 

przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a. 

 

Z kolei w myśl art. 151a § 1 p.p.s.a. Sąd, uwzględniając sprzeciw od decyzji, uchyla decyzję 

w całości, jeżeli stwierdzi naruszenie art. 138 § 2 k.p.a. Sąd może ponadto orzec z urzędu albo 

na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 

p.p.s.a. 
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Sąd rozpoznający sprzeciw nie ma obowiązku weryfikowania przyjętej przez organ oceny w 

zakresie wykładni i zastosowania w sprawie przepisów prawa materialnego, a jedynie czy 

zastosowane przepisy uzasadniały uchylenie zaskarżonej decyzji. Ocena prawidłowości 

zastosowania i wykładni prawa materialnego następuje dopiero w wyroku zapadłym w sprawie 

skargi od decyzji merytorycznej (zob. np. wyrok NSA z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt II 

OSK 570/20 i wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2021 r., sygn. akt I OSK 611/21). Dokonując 

kontroli rozstrzygnięcia wydanego na podstawie 138 § 2 k.p.a. sąd nie jest władny odnosić się 

do meritum sprawy w kierunku jej przesądzenia, skoro na skutek uchylenia decyzji organu I 

instancji sprawa wraca do merytorycznego rozpatrzenia przed tym organem (zob. wyrok NSA 

z 9 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 2219/15). Nie może zatem oceniać, czy zostały spełnione 

przesłanki do wydania przez organ administracji decyzji pozytywnej czy też negatywnej  (por. 

wyroki NSA: z 6 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 392/19 oraz z 24 listopada 2020 r., sygn. akt 

II OSK 2785/20). Podobnie w wyroku z 5 listopada 2019 r., sygn. akt II OSK 3238/19, 

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przepisy art. 64e oraz art. 151a § 1 p.p.s.a. należy 

wykładać w ten sposób, że określony w tych przepisach zakres rozpoznania sprawy przez sąd 

administracyjny na skutek sprzeciwu od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. nie 

może obejmować oceny tej decyzji w takim zakresie, w jakim przesądzałoby to o prawach 

podmiotów, które z uwagi na art. 64b § 3 p.p.s.a. nie mogą brać udziału w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym. 

 

Zdający powinien dostrzec, że punktem wyjścia do oceny zaskarżonej decyzji musi być treść 

przepisu art. 138 § 2 k.p.a., zgodnie z którym 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 postępowania, a konieczny do 

wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ 

ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym 

rozpatrzeniu sprawy. 

 

Zdający w treści sprzeciwu powinien zatem wskazać, iż organ II instancji wydał decyzję 

z naruszeniem art. 138 § 2 k.p.a., ponieważ bezpodstawnie uchylił się od załatwienia sprawy 

co do jej istoty. Co więcej odstępując od możliwości uzupełnienia postępowania dowodowego 

i wydając decyzję kasacyjną na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy wadliwie nie 

zastosował regulacji zawartej w art. 136 k.p.a. 
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Należy podkreślić, że wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 

administracyjnej muszą zostać ustalone w toku prawidłowo przeprowadzonego postępowania 

wyjaśniającego. Zgodnie z art. 7 k.p.a., 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. Konsekwencją obowiązywania 

wskazanej zasady, jak i wyrażonej w art. 6 k.p.a. zasady praworządności jest także regulacja 

zawarta w art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a., ustanawiającym obok innych wymogów decyzji obowiązek 

organu zawarcia w niej podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego, które w myśl § 3 tego 

artykułu powinno w szczególności obejmować wskazanie faktów, które organ uznał za 

udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym 

dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie 

podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. 

 

Powyższe obowiązki ciążą na organach administracji publicznej obu instancji. Organ 

odwoławczy ma obowiązek nie tylko dokonać kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia organu 

pierwszej instancji, ale co do zasady ma również rozpatrzyć całość sprawy i orzec 

merytorycznie. Na organie odwoławczym ciążą te same, co na organie pierwszej instancji 

obowiązki w zakresie wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i zgromadzenia 

pełnego materiału dowodowego (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.). 

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych – wydanym już na tle instytucji sprzeciwu – 

podkreśla się, że obowiązek prowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego dotyczy 

również dowodów o kluczowym znaczeniu dla sprawy (zob. np. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt II OSK 3011/17). 

 

Tak zakreślone ramy uzupełniającego postępowania dowodowego nie przekraczają zatem 

uprawnień organu odwoławczego, który mógł uzupełniające dowody przeprowadzić 

samodzielnie lub zlecić ich przeprowadzenie organowi pierwszej instancji (art. 136 § 1 k.p.a.). 

Należy podkreślić, że z zasady dwuinstancyjności postępowania (art. 15 k.p.a.) wynika, że w 

dwóch instancjach ma być rozpoznana dana sprawa administracyjna. Zasada dwuinstancyjności 

postępowania administracyjnego nie może być zatem rozumiana w ten sposób, że wszystkie 

istotne dowody powinny zostać przeprowadzone w postępowaniu przed organem I instancji, a 

rolą organu odwoławczego jest tylko dokonanie kontroli rozstrzygnięcia organu pierwszej 
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instancji. Zasady tej nie można również interpretować w ten sposób, że każdy dowód w sprawie 

musi być przeprowadzony i oceniony zarówno przez organ pierwszej, jak i drugiej instancji. 

Konkluzja taka nie tylko, że byłaby sprzeczna z zasadą szybkości postępowania 

administracyjnego (art. 12 § 1 k.p.a.) ale i byłaby nie do pogodzenia z art. 136 § 1 k.p.a. (wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt III 

SA/Kr 697/19). 

 

Nie ulega wątpliwości, iż do wydania decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. konieczne jest 

wykazanie, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie jest wystarczające do 

prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy i jednocześnie, że brak jest podstaw do uzupełnienia 

dowodów w oparciu o przepis art. 136 k.p.a. Zgodnie z art. 136 § 1 k.p.a. organ odwoławczy 

może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu 

uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania 

organowi, który wydał decyzję. Jeżeli zatem w ocenie organu odwoławczego organ pierwszej 

instancji nie wyjaśnił części istotnych okoliczności sprawy albo zgromadził niepełny, ale 

obszerny materiał dowodowy, wówczas organ odwoławczy miał możliwość, aby uchybienia te 

usunąć we własnym zakresie. Tak uzupełniony materiał dowodowy mógłby stanowić podstawę 

do wydania decyzji merytorycznej. 

 

Podsumowując organ odwoławczy powinien był dokonać merytorycznego rozpoznania 

sprawy. Jeżeli w ocenie Wojewody w tym celu było konieczne uzupełnienie zgormadzonego 

materiału dowodowego, to należało skorzystać z możliwości jego uzupełnienia w trybie art. 

136 k.p.a. W sprawie będącej przedmiotem kazusu nie było bez wątpienia podstaw wskazanych 

w art. 138 § 2 k.p.a. uprawniających organ odwoławczy do wydania decyzji kasatoryjnej.  

 

Konkludując na prawidłowe rozwiązanie kazusu składają się: 

 

1. prawidłowe oznaczenie sądu właściwego w sprawie i organu, za pośrednictwem którego 

wnosi się sprzeciw; 

2. prawidłowe oznaczenie podmiotów postępowania – skarżącej i organu; 

3. prawidłowe oznaczenie decyzji podlegającej zaskarżeniu i zakresu zaskarżenia; 

4. oznaczenie daty sprzeciwu w sposób spełniający wymóg zachowania terminu do jego 

wniesienia, a ponadto wskazanie daty doręczenia odpisu zaskarżonej decyzji; 

5. prawidłowe sformułowanie zarzutów; 
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6. prawidłowe skonstruowanie wniosków sprzeciwu (uchylenie zaskarżonej decyzji 

w całości), w tym wniosku o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego; 

7. prawidłowe sporządzenie uzasadnienia sprzeciwu, stanowiącego wywód prawny 

będący spójnym i logicznym rozwinięciem zarzutów oraz wniosków sprzeciwu; 

8. podpis pełnomocnika pod treścią sprzeciwu;  

9. wykaz załączników do sprzeciwu zawierający wszystkie wymagane załączniki, w tym 

również odpis sprzeciwu. Z uwagi na to, że skarżąca Anna Dębowska w postępowaniu 

administracyjnym występowała samodzielnie zdający winien dołączyć 

pełnomocnictwo do zastępstwa w postępowaniu przed sądem administracyjnym. 

Ponadto zdający może załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia wpisu od sprzeciwu. 

 

Skala ocen: 

 

Zdający może uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego za: 

 

1. spełnienie wymogów formalnych (prawidłowe wskazanie daty; sądu; organu; 

pełnomocnictwa od skarżącej; listy załączników; podpisanie sprzeciwu) 0 – 6 pkt; 

2. sformułowanie zarzutów wraz z ich zwięzłym uzasadnieniem (naruszenie art. 138 § 2 

k.p.a.; art. 136 § 1 k.p.a.; art. 12 k.p.a., art. 15 k.p.a.; art. 7 k.p.a.; art. 77 § 1 k.p.a.) 0 – 

10 pkt; 

3. sformułowanie wniosków sprzeciwu (uchylenie decyzji w całości; zasądzenie kosztów 

sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego) 0 – 4 pkt; 

4. uzasadnienie sprzeciwu 0 – 10 pkt. 

 

Zdający otrzymuje ocenę dostateczną przy uzyskaniu minimum 20 punktów. 

 

 


