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Ju¿ w przypadku przekroczenia przez urzêdnika 

tego podstawowego terminu, stronie przys³uguje 

prawo z³o¿enia za¿alenia do organu wy¿szego 

stopnia, lub - jeœli brak jest organu nadrzêdnego 

- wezwanie do usuniêcia naruszenia prawa. 

Bez wczeœniejszego z³o¿enia za¿alenia lub wezwania, 

strona nie mo¿e wnieœæ skargi do s¹du. Wymóg 

ten pozostaje aktualny tak¿e po Nowelizacji. To,

co uleg³o zmianie, to kszta³t dalszej procedury.  

Co siê zmieni³o?

Do tej pory, aby s¹d móg³ na³o¿yæ grzywnê na organ, 

strona musia³a przejœæ przez d³ug¹ i skomplikowan¹ 

procedurê: wnieœæ skargê na bezczynnoœæ organu 

do s¹du administracyjnego, poczekaæ na jej 

uwzglêdnienie, wezwaæ organ do wykonania wyroku 

uwzglêdniaj¹cego skargê i dopiero w razie jego 

niewykonania, wnieœæ skargê z ¿¹daniem 

wymierzenia organowi grzywny. W rzeczywistoœci 

wymierzana przez s¹d grzywna nie by³a wiêc kar¹ 

za bezczynnoœæ, lecz za niewykonanie wyroku 

s¹dowego. 

Ten stan rzeczy zmienia siê dziêki Nowelizacji. 

Przewiduje ona bowiem, ¿e wniosek o wymierzenie 

organowi grzywny strona mo¿e wnieœæ do s¹du ju¿ 

na etapie sk³adania skargi na bezczynnoœæ. Tym 

samym, s¹d zbada nie tylko czy organ pozostawa³ 

bezczynny, ale tak¿e czy bezczynnoœæ zosta³a 

spowodowana zawinion¹, czy te¿ niezawinion¹ 

opiesza³oœci¹ organu i ewentualnie wymierzy 

grzywnê. Takie rozwi¹zanie zwiêkszy efektywnoœæ 

oddzia³ywania skarg na bezczynnoœæ organów 

administracji pañstwowej.

Kontrowersyjne zmiany?

Po og³oszeniu projektu ustawy zastanawiano 

siê, czy s³uszne jest przyjête rozwi¹zanie 

sankcjonowania bezczynnoœci organu, a nie 

osoby, która rzeczywiœcie za ni¹ odpowiada. 

Uznano jednak, ¿e gdyby wprowadzono 

odpowiedzialnoœæ pracownika organu, Nowelizacja

W ¹dy administracyjne odnotowa³y 

szeœcioprocentowy wzrost liczby wniesionych

skarg na bezczynnoœæ organu – wynika 

z informacji przedstawionych przez Naczelny

S¹d Administracyjny. 12 lipca wesz³a w ¿ycie 

nowelizacja ustawy Prawo o postêpowaniu 

przed s¹dami administracyjnymi (dalej 

„Nowelizacja”), która mo¿e sprawiæ, ¿e ju¿

nied³ugo liczba ta wzroœnie. 

Zmiany w prawie spowoduj¹, ¿e droga do 

ukarania organu za bezczynnoœæ bêdzie szybsza 

i ³atwiejsza ni¿ dot¹d. Nowelizacja zak³ada, ¿e 

s¹d, uwzglêdniaj¹c skargê strony na bezczynnoœæ 

organu, bêdzie móg³ nie tylko - jak dotychczas 

- zobowi¹zaæ organ do podjêcia okreœlonego 

dzia³ania, ale tak¿e na³o¿yæ na niego grzywnê

w wysokoœci do 10-krotnoœci przeciêtnego 

miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim, og³aszanego 

przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. 

Przyk³adowo, w 2010 roku œrednie miesiêczne 

wynagrodzenie wynosi³o 2 822,66 z³, a wiêc 

maksymalna wysokoœæ na³o¿onej w bie¿¹cym 

roku kary mo¿e wynieœæ a¿ 28 226,60 z³.
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Kiedy skarga?

Skarga na bezczynnoœæ organu administracji 

publicznej przys³uguje stronie postêpowania 

w przypadku, gdy organ nie podj¹³ ¿adnych 

czynnoœci w sprawie albo, wprawdzie prowadzi³ 

postêpowanie, ale nie zakoñczy³ go wydaniem 

decyzji w terminie. 

Jakie s¹ terminy za³atwiania spraw?

Terminy za³atwienia spraw okreœla Kodeks 

postêpowania administracyjnego. Co do zasady, 

za³atwienie sprawy wymagaj¹cej postêpowania 

wyjaœniaj¹cego powinno nast¹piæ nie póŸniej 

ni¿ w ci¹gu miesi¹ca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej – nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dwóch 

miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania. 
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mog³aby przynieœæ efekt odwrotny do zamierzonego. 

Urzêdnicy mogliby bowiem unikaæ podejmowania 

jakichkolwiek dzia³añ i brania odpowiedzialnoœci 

za decyzje, obawiaj¹c siê ewentualnych 

konsekwencji. 

Podwa¿ano tak¿e zasadnoœæ wyboru sankcji 

– grzywny, która uiszczana jest na rzecz 

Skarbu Pañstwa, a nie odszkodowania, z którego

korzyœæ uzyskiwa³by podmiot bezpoœrednio 

dotkniêty bezczynnoœci¹ organu. Nale¿y jednak

zauwa¿yæ, ¿e dochodzenie odszkodowania 

przez stronê, która ponios³a szkodê w wyniku 

zaniechania w³adzy publicznej, w tym niewydania

decyzji, jest ju¿ mo¿liwe na gruncie Kodeksu 

Cywilnego. Jego wysokoœæ, w przeciwieñstwie 

do grzywny, nie jest ograniczona. Celem 

Nowelizacji jest natomiast zdyscyplinowanie 

organu, a kara grzywny jest sankcj¹, która 

w pe³ni realizuje to za³o¿enie.

Aleksandra Jankowska
+48 22 50 50 738
E-mail ? 
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