
Strona 1 z 13 
 

Strona skarżąca:  

Stowarzyszenie Idea Carpathia 

Ul. Kolejowa 5 

38-400 Krosno  

 

Skarżony organ: 

Wojewoda Podkarpacki  

Ewa Leniert 

Ul. Grunwaldzka 15 

35-959 Rzeszów 

Krosno, 24 sierpnia 2017 r.  

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Mariusz Błaszczak 

Ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

SKARGA 

Na podstawie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – j.t.) składamy skargę dot. sposobu załatwienia ponaglenia złożonego 

przez stronę skarżącą (sygn. P-II.1410.14.2017) na ręce Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Le-

niert, zarzucając wymienionemu Organowi rażące naruszenie następujących przepisów prawa ad-

ministracyjnego formalnego: 

 

1. art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: „KPA”), poprzez załatwienie sprawy 

w oparciu o nieobowiązujący w chwili wszczęcia postępowania stan prawny 

2. art. 8 § 1 KPA, poprzez wadliwe rozpoznanie środka prawnego użytego przez stronę skarżącą, 

mające negatywne konsekwencje dla interesu faktycznego i prawnego posiadanego przez stronę 

skarżącą i naruszające zaufanie do organów władzy publicznej. 

3. art. 6 w zw. z art. 37 § 3 pkt. 1) w zw. z art. 17 pkt. 1 KPA poprzez błędne przypisanie sobie przez 

organ posiadania kompetencji do rozpatrzenia ponaglenia. 

4. art. 7 w zw. z art. 77 § 1 KPA poprzez brak rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału do-

wodowego 

5. art. 11 KPA poprzez brak ustosunkowania się przez organ do twierdzeń strony skarżącej, które 

ta uznała za istotny dla sprawy  

6. art. 237 § 1 KPA poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, mające istotny wpływ na wynik 

postępowania  
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STAN FAKTYCZNY 

W dniu 10 lipca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej jako: „SKO”) otrzymało 

wniesione przez stronę skarżącą ponaglenie Rady Miasta Krosno (dalej jako: „Rada”), które na-

stępnie 13 lipca 2017 r. zostało przekazane Wojewodzie Podkarpackiemu w sprawie dotyczącej 

rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Krosna (dalej jako: „Prezydent”), uzupełnione pismem 

z dnia 25 lipca 2017 r.  

Ponaglenie złożone zostało na podstawie art. 37 § 1 pkt. 2 w zw. z art. 237. § 1 i § 4 KPA 

i zgodnie z wymogami ustawowymi było uzasadnione w następujący sposób.  

20 czerwca br. Stowarzyszenie złożyło do Rady dwie skargi na działalność Prezydenta zwią-

zane z brakami odpowiedzi na dwie petycje strony skarżącej do Prezydenta w terminach przewi-

dzianych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 - j.t.).  

Pierwsza z nich – z dnia 22 stycznia 2017 roku – została złożona w sprawie zmniejszenia 

obciążeń fiskalnych i wsparcia Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie. Zawierała ona dwa postu-

laty: zwolnienie szpitala z podatku od nieruchomości albo coroczne dotowanie zakupów sprzętu 

kwotami nie mniejszymi, niż podatek od nieruchomości płacony przez szpital do kasy miasta. Pre-

zydent odpowiedział na nią częściowo dnia 7 kwietnia 2017 roku, odnosząc się wyłącznie do 

pierwszego postulatu. Tym samym, przekroczony został termin z ww. przepisu ustawy o petycjach, 

czyniąc skargę zasadną.  

Druga z nich – z dnia 8 lutego 2017 roku – została złożona w sprawie zabezpieczenia histo-

rycznych piwnic w należącym do gminy budynku leżącym przy ul. Portiusa 4, gdzie znajdowała się 

siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa i do dzisiaj można znaleźć na ścianach tychże piw-

nic wydrapane imiona, nazwiska, a nawet rysunki wykonane przez więzionych i katowanych tam 

opozycjonistów. Ta petycja nie została umieszczona przez organ w Biuletynie Informacji Publicz-

nej (w związku z czym nie został spełniony ustawowy obowiązek z art. 8 ust. 1 ustawy o pety-

cjach), oraz brak było ze strony Prezydenta odpowiedzi na nią w terminie przewidzianym w art. 

10 ust. 1 ustawy o petycjach, czyniąc skargę zasadną.  

Przewodniczący Rady, pismami z dnia 26 czerwca poinformował stronę skarżącą, że obie 

skargi zostaną rozstrzygnięte podczas "najbliższej Sesji Rady Miasta Krosna w miesiącu sierpniu”. 

W planie pracy RM Krosna opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej sesja zaplanowana 

jest na 30 sierpnia, co oznaczało ponad dwukrotne przekroczenie miesięcznego terminu wyzna-

czonego w Art. 237 § 1. KPA. Ponadto, pisma przedstawione przez Przewodniczącego Rady nie 

zawierały informacji o przyczynie zwłoki i nie zawierały pouczenia do prawa wniesienia ponagle-

nia, czym naruszył art. 36 § 1 KPA. Zarazem, oba przedmiotowe pisma zawierały nieprawdę, po-

nieważ faktycznie najbliższa sesja Rady zaplanowana była na dzień 28 czerwca.  

Skargi strony skarżącej wpłynęły do Urzędu Gminy dnia 20 czerwca 2017 r. Stało się to 

więc nie tylko na 8 dni przed sesją, ale również: a) przed ogłoszeniem terminu sesji; b) przed ogło-

szeniem porządku obrad; c) przed obradami Komisji Rady Miasta. Przewodniczący Rady nie poin-

formował o przyczynach niezałatwienia sprawy na najbliższej sesji Rady (tj. sesji w dniu 28 
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czerwca 2017 r.), które nie dotyczyły kwestii skomplikowanych, ponieważ jedynymi czynnościami 

jakie powinien był dokonać organ rozpatrujący skargi było sprawdzenie: a) czy w przypadku jednej 

z petycji nie dochowano terminu przewidzianego w ustawie o petycjach; b) czy zamieszczono ją 

w BIP; c) czy poinformowano stronę o terminie rozpatrzenia petycji i przyczynach opóźnienia; d) 

czy na drugą petycję odpowiedziano tylko w połowie. 

Co warte odnotowania, podczas sesji Rady która odbyła się 28 czerwca 2017 r. poszerzono 

porządek obrad o kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Prezydenta.  

Wobec tych okoliczności, strona skarżąca uznała ponaglenie i uznanie działania Przewod-

niczącego Rady za przewlekłość za całkowicie uzasadnione. 

W toku postępowania strona skarżąca złożyła uzupełnienie ponaglenia w nawiązaniu do 

wyjaśnienia (BR.0004.69.2017.A) skierowanego przez Przewodniczącego Rady do Wojewody Pod-

karpackiego, gdzie strona skarżąca między innymi: 

a) potwierdziła, że złożone przez nią pismo jest ponagleniem, nie zaś skargą jak błędnie 

przyjęło najpierw SKO a później Wojewoda 

b) powtórzyła swoje stanowisko w sprawie, dodatkowo uzupełniając je o odpowiedzi na 

zarzuty Przewodniczącego Rady wyrażone w złożonym przez niego wyjaśnieniu 

Z tych względów strona skarżąca wniosła przedmiotowe ponaglenie, rozpoznane ostatecz-

nie przez Wojewodę Podkarpackiego jako skarga, o czym strona skarżąca została poinformowana 

zawiadomieniem o sposobie załatwienia „skargi” wydanym w dniu 8 sierpnia 2017 r. a otrzyma-

nym przez stronę w dniu następnym.  

W tym też miejscu strona skarżąca pragnie umówić się z organem rozpatrującym tę skargę, 

że słowo skarga, gdy zostanie umieszczone w cudzysłowie, będzie oznaczało ponaglenie które zo-

stało mylnie uznane za skargę przez organ skarżony. 

Owo zawiadomienie zostało w sposób rażąco naruszający prawo administracyjne for-

malne – co zostanie w sposób bardzo szczegółowy uzasadniony w następnej części niniejszej 

skargi – wliczając w to wiodące przepisy KPA, które jak słusznie zauważa doktryna są bardzo ważne 

dla całego systemu prawa administracyjnego (por. Jan Zimmermann, „Prawo Administracyjne”, 

Warszawa 2016, str. 171-172) takie jak: a) art. 6 KPA formułujący zasadę legalizmu; b) art. 7 KPA 

formułujący zasadę prawdy obiektywnej; c) art. 8 KPA formułujący zasadę prowadzenia postępo-

wania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej; d) art. 11 KPA formułu-

jący zasadę przekonywania.  

UZASADNIENIE 

 1. Strona skarżąca ma uzasadnione obawy, że postanowienie o uznaniu „skargi” za bezza-

sadną zostało wydane w oparciu o nieobowiązujący w chwili wszczęcia postępowania stan prawny.  

Ponaglenie złożono SKO w dniu 9 lipca 2017 r. Obowiązującą wówczas wersją KPA była, 

wersja z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – j.t.)  
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W tym stanie prawnym, art. 36 § 1 brzmi: „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w 

terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny 

zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia pona-

glenia.” 

Wojewoda z kolei w swoim uzasadnieniu stwierdza: „W literaturze podkreśla się, że ode-

słanie do przepisów art. 36-38 KPA będzie w każdym wypadku skuteczne prawnie, gdy chodzi o 

obowiązek zawiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki oraz wyznaczenie nowego terminu (art. 

36)”. Nietrudno zauważyć, że brakuje tutaj informacji o konieczności poinformowania strony o 

prawie do ponaglenia. 

Ostatnią wersją KPA w której art. 36 § 1 nie zawierał obowiązku informowania o prawie 

do ponaglenia (z tej przyczyny, że instytucja ponaglenia wówczas nie była obecna w KPA) była 

wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 maja 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2138-zm.), w której 

art. 36 § 1 posiadał brzmienie: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym 

w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiado-

mić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Innym dowodem jest samo petitum zawiadomienia, w którym organ stwierdza, że działa 

na podstawie art. 237 § 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Jeżeli przejrzy się historię obowiązujących dotychczas 

wersji KPA, okaże się że ta wersja KPA na którą powołuje się organ obowiązywała od 7 stycznia 

2016 r. do 17 czerwca 2016 r. a więc przestała obowiązywać na rok przed rozpoczęciem postępo-

wania. 

Jak głosi art. 6 KPA formułujący zasadę legalizmu: „Organy administracji publicznej działają 

na podstawie przepisów prawa.”. Zgodnie z głosami doktryny „za przepisy prawa w rozumieniu 

art. 6 KPA należy rozumieć wyłącznie przepisy powszechnie obowiązującego prawa” (dr hab. Piotr 

Marek Przybysz, „Komentarz do art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego”, Wolters Klu-

wer Polska 2017, Teza 6). Za przepisy powszechnie obowiązujące nie da się uznać przepisów nie-

aktualnych. W związku z tym, nie można uznać działania Wojewody przejawiającego się wyda-

niem zawiadomienia o sposobie załatwienia „skargi” na podstawie nieaktualnego stanu prawnego 

za zgodne z zasadą legalizmu. Jednocześnie wyjaśniałoby to, dlaczego wojewoda nie uznał złożo-

nego przez stronę pisma za ponaglenie – w stanie prawnym w którym działa wojewoda ponagle-

nie jeszcze nie istnieje.  

Tym samym, należy uznać pierwszy zarzut za uzasadniony. 

 

2. Jak wynika z przedstawionego przez stronę skarżącą stanu faktycznego, dnia 9. sierpnia 

2017 r., otrzymała wydane w dniu 8. sierpnia 2017 r. zawiadomienie o sposobie załatwienia 

„skargi” przez Wojewodę Podkarpackiego w związku ze skargą, jaka strona skarżąca złożyła w dniu 

9. lipca 2017 r. na działanie Rady Miasta Krosno. Problem w tym, że pismo złożone przez stronę 

skarżącą było w istocie ponagleniem w rozumieniu art. 37 KPA, nie skargą w rozumieniu art. 227 
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KPA jak wynikałoby to ze sposobu załatwienia sprawy przez organ, co zostanie udowodnione w 

poniższej analizie zasadności drugiego zarzutu przedstawionego we wstępie.   

Rozumiejąc i uznając za zasadną treść art. 222 KPA, zgodnie z którym o charakterze pisma 

decyduje nie jego forma zewnętrzna (a więc m.in. tytuł pisma), lecz treść, strona skarżąca pragnie 

zauważyć że:  

a) wyrażoną w petitum podstawą prawną złożonego pisma był art. 37 § 1 pkt. 2 w zw. z art. 

237. § 1 i § 4 KPA, nie zaś art. 227 KPA 

b) treść pisma jasno wskazywała na fakt, że jest to ponaglenie w rozumieniu art. 37 KPA, na 

co wskazuje m.in. użyte w petitum sformułowanie „zwracamy się o ponaglenie” czy też 

użyte na koniec argumentacji strony skarżącej słowa „Wobec braku podania przyczyn nie-

załatwienia sprawy w terminie ponaglenie (…) jest w naszym przekonaniu całkowicie za-

sadne” 

c) pismo zawierało uzasadnienie, które jest zgodnie z art. 37 § 2 KPA obligatoryjnym elemen-

tem ponaglenia, podczas gdy skarga powszechna nie musi posiadać takowego na co wska-

zuje brak nałożenia takiego obowiązku na podmiot skarżący przez ustawodawcę w Roz-

dziale 2, Działu VIII KPA dotyczącym skarg. 

d) strona skarżąca w piśmie z dnia 25 lipca 2017 r. uzupełniającym ponaglenie błędnie uznane 

przez organ za skargę kilkukrotnie potwierdziła, że w istocie pismo które przedstawiła jest 

ponagleniem w rozumieniu art. 37 KPA 

 

Gdyby strona skarżąca chciała wykorzystać skargę w rozumieniu art. 227 KPA (tzw. skargę 

powszechną albo obywatelską), dałaby temu wyraz w treści pisma wykorzystując takie sformuło-

wania jak: „wnosimy skargę na działalność organu” albo „zaskarżam działania Organu, zarzucając 

im naruszenie następujących przepisów prawa materialnego/procesowego”. Ponadto nie po-

twierdzałaby wielokrotnie expressis verbis w piśmie uzupełniającym, że jej środek prawny powi-

nien być traktowany jako ponaglenie. W ocenie strony skarżącej, pismo przez nią wniesione było 

zatem ponagleniem w rozumieniu art. 37 KPA. 

Z faktu uznania pisma przedstawionego organowi przez stronę skarżącą za skargę po-

wszechną, nie zaś ponaglenie, wyniknęły dla niej następujące, negatywne konsekwencje jawnie 

godzące w jej interes faktyczny i prawny: 

a) strona skarżąca zmuszona była liczyć się ze znacznie dłuższym czasem oczekiwania na od-

powiedź organu na pismo, w związku z tym, że skarga powszechna musi być rozpatrzona 

w ciągu miesiąca (zgodnie z art. 237 § 1 KPA), z kolei termin rozpatrzenia ponaglenia przez 

organ został ograniczony przez ustawodawcę do maksymalnie tygodnia (por. art. 37 § 4 

KPA) 

b) uznanie ponaglenia za zasadne rodzi po stronie organu obowiązek wydania postanowie-

nia, w którym tenże organ, zobowiązuje organ na który zostało wniesione ponaglenie do 
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załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest nieza-

kończone i zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub prze-

wlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub 

przewlekłości w przyszłości (por. art. 37 § 6 pkt. 2 liter. a) i b) KPA). W przypadku skargi 

zaś, zakres możliwości działania Organu rozpatrującego skargę w przypadku uznania jej za 

zasadne jest znacznie szerszy. Jak bowiem wskazują poglądy doktryny prawa administra-

cyjnego formalnego: „W zależności od konkretnej sytuacji skarga może zostać uznana za 

wniosek o wszczęcie postępowania, odwołanie albo za wniosek o wznowienie postępowa-

nia lub uchylenie, zmianę bądź stwierdzenie nieważności decyzji, dlatego organ właściwy 

do rozpatrzenia danego rodzaju skargi jest zobowiązany do działania w prawnej formie 

wskazanej przez przepisy dotyczące danego rodzaju postępowania. Tak więc załatwienie 

skargi w szerokim znaczeniu tego słowa może polegać zarówno na wydaniu decyzji, jak i 

postanowienia oraz na podjęciu działań o innym charakterze, np. na wszczęciu postępo-

wania, nadaniu dalszego biegu skardze uznanej za odwołanie.” (dr hab. Piotr Marek Przy-

bysz, „Komentarz do art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego”, Wolters Kluwer 

Polska 2017, Teza 1). Widzimy zatem że stopień swobody posiadanej przez organ admini-

stracyjny w zakresie tego jak zareaguje na skargę w razie uznania jej za zasadną, jest znacz-

nie szerszy niż w przypadku wydania postanowienia o uznaniu ponaglenia za zasadne. 

Mając na uwadze powyższe, oczywiste jest że prezentowane działanie Organu łamało wy-

rażoną w art. 8 § 1 KPA zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego 

uczestników do władzy publicznej (trudno bowiem „zaufać” organowi władzy publicznej który po-

mimo jasno wyrażonej przez stronę skarżącą chęci wykorzystania jednego środka prawnego, po-

stanawia uznać jej pismo za całkowicie inny instrument prawny, który – w razie uznania żądań 

strony za zasadne – gwarantowałby jej niższy stopień ochrony interesu prawnego i faktycznego).  

Strona skarżąca miała prawo oczekiwać od organu administracji publicznej: a) właściwego 

zakwalifikowania pisma wykorzystanego przez stronę skarżącą jako ponaglenie, przy licznych 

przesłankach potwierdzających chęć wykorzystania tego konkretnego instrumentu prawnego; b) 

rozpatrzenia przez organ pisma w sposób właściwy dla pism tego typu; c) wykorzystania przez 

Organ narzędzia prawnego przewidzianego przez przepisy postępowania administracyjnego dla 

danego pisma w razie uznania żądań strony za zasadne. Tymczasem organ administracyjny błęd-

nie zakwalifikował pismo przedstawione przez stronę skarżącą, co w konsekwencji skutkowało 

rozpatrywaniem pisma tak jak skargi (na co wskazuje między innymi termin w jakim organ rozpa-

trzył pismo wniesione przez stronę skarżącą oraz uzasadnienie sposobu załatwienia sprawy), a w 

razie uznania żądań strony za zasadne – wykorzystałby właściwie dowolne narzędzie, zależne od 

własnego uznania (co zostało już wykazane w niniejszym piśmie), nie zaś konkretną instytucję z 

art. 37 § 6 pkt. 2 liter. a) i b) KPA, przewidzianą dla pozytywnie rozpatrzonego ponaglenia. 

W konsekwencji, należy uznać drugi zarzut przedstawiony w skardze za w pełni uzasad-

niony.  



Strona 7 z 13 
 

 

3. Kolejnym problemem jest kwestia posiadania przez Organ kompetencji do rozpatrywa-

nia ponaglenia złożonego przez stronę skarżącą.  

Zgodnie z art. 37 § 3 pkt. 1) KPA, ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za 

pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Należy zadać sobie więc pytanie – jaki jest 

organ wyższego stopnia w stosunku do Rady Gminy? Odpowiedzi na to pytanie udziela, przynajm-

niej co do zasady, udziela art. 17 pkt. 1) KPA, zgodnie z którym organami wyższego stopnia w 

rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samo-

rządu terytorialnego są SKO, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Treść tę powtarza art. 

1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1659 – j.t.), który stwierdza, że SKO są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat-

kowa w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości 

jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 Truizmem będzie stwierdzenie, że gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, nato-

miast gwoli skrupulatności uzasadnienia zauważmy, że rada gminy jest organem gminy o czym 

mówi wprost art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 446 -j.t.).  

W związku z tym, w przypadku braku przepisów szczególnych – umieszczonych czy to w 

innej części kodeksu postępowania administracyjnego (np. w art. 37 KPA konstytuującym instytu-

cję ponaglenia, odsyłające czy to do norm z art. 229 KPA, czy też nadając kompetencję bycia „or-

ganem wyższego szczebla” zupełnie innej instytucji w przypadku ponagleń), czy to w ustawach 

szczegółowych – to SKO jest organem wyższego szczebla rozpatrującym ponaglenie rady gminy. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, brak jest takowych przepisów szczegółowych 

w odniesieniu do instytucji ponaglenia wprowadzonej do KPA z jego ostatnią nowelizacją. W kon-

sekwencji, organem rozpatrującym ponaglenie rady gminy powinno być SKO.  

Tymczasem Wojewoda nie zareagował na bezpodstawne przekazanie mu sprawy przez 

SKO poprzez zwrócenie pisma, ale postanowił uznać pismo wniesione przez stronę skarżącą za 

skargę oraz zastosować normę z art. 229 pkt. 1 KPA przyznającą mu kompetencję do rozpatrywa-

nia skargi na działalność rady gminy.  

Działanie Wojewody Podkarpackiego nie było zatem oparte o przepisy prawa, co łamie 

zasadę legalizmu wyrażoną w art. 6 KPA. Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych oraz 

doktryna, w odniesieniu do działalności organów publicznych nie obowiązuje zasada „co nie jest 

zabronione, to jest dozwolone” więc działanie organu administracji zostać może zakwalifikowane 

jako niezgodne z prawem zarówno wówczas, gdy zostało podjęte niezgodnie z obowiązującym 

prawem, jak i wówczas, gdy nie było podstawy prawnej do danego działania, co potwierdza teza 

druga wyroku NSA z 17 maja 1996 r. (sygn. III SA 535/95, LEX nr 27157).  



Strona 8 z 13 
 

Tym samym, trzeci z zarzutów postawionych Wojewodzie Podkarpackiemu w niniejszej 

skardze należy uznać za w pełni uzasadniony.  

 

4. Uzasadnienie uznania „skargi” za bezzasadną, jakie przedstawił organ w zawiadomieniu 

o sposobie jej załatwienia, budzi obawy strony skarżącej, czy organ w ogóle przeczytał zarówno 

ponaglenie jak i jego uzupełnienie z dnia 25 lipca.  

Wojewoda co prawda słusznie przyznaje, że istnieje obowiązek po stronie „organu zała-

twiającego skargę do powiadomienia zainteresowanego o każdym przypadku niezałatwienia 

skargi w terminie – przy zastosowaniu trybu z art. 36 § 1 KPA w zw. z art. 237 § 4 KPA, który 

stanowi że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w 

przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, po-

dając przyczyny zwłoki i wskazujący nowy termin załatwienia sprawy”, wynika to bowiem wprost 

z przepisów KPA, jednak w dalszej części uzasadnienia stwierdza, że „w niniejszej sprawie Prze-

wodniczący Rady, który przygotowuje sesję rady i ustala porządek obrad, poinformował Stowa-

rzyszenie pismem z dnia 26 czerwca 2017 r., iż skarga będzie rozpatrywana na najbliższej zwyczaj-

nej sesji Rady w miesiącu sierpniu br. Działania Przewodniczącego Rady znajdują oparcie w ww. 

przepisach KPA i nie można im przypisać zwłoki w rozpatrywania skargi.” 

Nie jest to jednak w ocenie strony skarżącej wypełnienie ustawowego obowiązku infor-

macyjnego. Jak zauważa strona skarżąca w swoim ponagleniu, pisma Przewodniczącego (o sygn. 

BR.0004.68.2017.A i BR.0004.67.2017.A z dnia 26 czerwca 2017 r.): a) nie zawierały informacji o 

przyczynie zwłoki; b) nie zawierały pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia; c) zawierały 

nieprawdę co do terminu odbycia się najbliższej sesji Rady. 

Zgodnie z art. 36 § 1 KPA o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ 

administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując 

nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ze względu 

na fakt, że pisma Przewodniczącego nie posiadały obowiązkowych elementów wspomnianych 

przez cytowany wyżej przepis, a więc informacji o przyczynie zwłoki i pouczenia o prawie do wnie-

sienia ponaglenia, należy w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, uznać 

obowiązek informacyjny wynikający z cytowanego przepisu nie został wypełniony, a zatem dzia-

łania Przewodniczącego wbrew twierdzeniu Wojewody nie posiadały oparcia prawnego, co wyni-

kało wprost ze stanu faktycznego.   

Organ ponadto stwierdza, że Rada mogła przekroczyć miesięczny termin uzasadniając: 

„Często bowiem zdarza się, iż nie jest możliwe dotrzymanie terminu w szczególności, gdy sprawa 

jest skomplikowana i wymaga podjęcia stosownych czynności wyjaśniających ze strony właściwej 

komisji rady, najczęściej komisji rewizyjnej”.  

Stanowisko to, jest elementem uzasadnienia możliwości przekroczenia przez Radę mie-

sięcznego terminu rozpatrywania skargi. Logicznie rzecz ujmując – przyjmując na moment za 

prawdziwą tezę organu o istnieniu możliwości przekroczenia tegoż terminu – gdyby nie zaistniał 
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szczególnie skomplikowany stan faktyczny, termin nie powinien być przekroczony. Biorąc pod 

uwagę treść ponaglenia oraz jego uzupełnienia można łatwo skonkludować, że stan faktyczny 

skarg złożonych Radzie nie był skomplikowany, a do stwierdzenia zasadności tychże skarg wystar-

czyło: a) sprawdzić czy w przypadku jednej z petycji nie dochowano terminu przewidzianego 

w ustawie o petycjach; b) czy zamieszczono ją w BIP; c) czy poinformowano stronę o terminie 

rozpatrzenia petycji i przyczynach opóźnienia; d) czy na drugą petycję odpowiedziano tylko w po-

łowie. Wszystkie dowody potwierdzające informacje zawarte w skargach na Prezydenta są do-

stępne w zakładce „Skargi, wnioski i petycje” w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Informacje te – jak również zauważyła strona skarżąca w uzupełnieniu ponaglenia – ze 

względu na umieszczenie ich w BIP wypełniały znamiona ich powszechnej znajomości w rozumie-

niu art. 35 § 2 KPA, w związku z czym powinny być one rozpatrzone niezwłocznie.  

Być może takie podejście ze strony Wojewody jest wyrazem dania wiary Przewodniczą-

cemu Rady, który w piśmie wyjaśniającym z dnia 19 lipca 2017 r. (sygn. BR.0004.69.2017.A) 

stwierdził, że skargi strony skarżącej nie mogły zostać rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną ze 

względu na niemożność jej zebrania ze względu na zaplanowane wcześniej urlopy jej członków, 

przed sesją Rady w dniu 28 czerwca 2017 r. tym samym czyniąc niemożliwym rozpatrzenie skargi 

przez Radę na tejże sesji oraz z uwagi na „potrzebę zebrania i przeanalizowania materiałów nie-

zbędnych do rzeczowego rozpatrzenia skargi”. 

Znów jednak wydaje się, że Wojewoda nie poznał stanu faktycznego zawartego w pismach 

strony skarżącej – w szczególności w uzupełnieniu ponaglenia.  

Po pierwsze, Strona skarżąca zauważyła, że Przewodniczący nie podał w swoim uzupełnie-

niu jakich osób z Komisji Rewizyjnej brakowało ze względu na urlop, a dodatkowo na sesji Rady w 

dniu 28 czerwca 2017 r. obecnych było aż czterech na pięciu członków Komisji, więc możliwe było 

zwołanie dodatkowej komisji w dniu samej sesji – umożliwiał to §84 ust. 3 w zw. z §79 pkt. 3) 

Statutu Miasta Krosno (dalej jako: „Statut”), który stwierdza że kontrole problemowe (a za taką 

należy uznać w świetle definicji legalnej kontroli problemowej umieszczonej w §79 pkt. 3 Statutu 

badanie skargi na Prezydenta w celu przedstawienia opinii na jej temat Radzie) mogą być prze-

prowadzane przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Zatem, w dniu 28 czerwca 2017 r. na sesji 

rady miasta było obecnych dwa razy więcej członków Komisji Rewizyjnej niż jest to wymagane 

statutowo do przeprowadzenia kontroli problemowej. Ponadto, członkowie Komisji Rewizyjnej 

będący członkami innych miejskich komisji byli obecni na ich posiedzeniach w dniach 22, 23, 26 i 

27 czerwca (co jest udokumentowane w BIP). Tym samym, można poddać w wątpliwość prawdzi-

wość twierdzenia Przewodniczącego, by radni będący członkami Komisji Rewizyjnej faktycznie byli 

na urlopach, co uniemożliwiałoby zwołanie dodatkowej Komisji.  

Po drugie, Przewodniczący powołuje się na „potrzebę zebrania i przeanalizowania mate-

riałów niezbędnych do rzeczowego rozpatrzenia skargi”, jednocześnie nie wspominając o tym ja-

kie miałyby być to materiały, tymczasem jak strona wywiodła w uzupełnieniu ponaglenia (a co 
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zostało już również w niniejszej skardze kilkukrotnie), wszelka dokumentacja wymagana do roz-

patrzenia skarg znajdowała się w BIP, ergo nie zaistniała potrzeba zebrania i przeanalizowania 

jakichkolwiek materiałów. Strona skarżąca pragnie powtórzyć, że jedynymi czynnościami które 

organ jakim jest Komisja Rewizyjna powinien podjąć było sprawdzenie: a) czy w przypadku jednej 

z petycji nie dochowano terminu przewidzianego w ustawie o petycjach; b) czy zamieszczono ją 

w BIP; c) czy poinformowano stronę o terminie rozpatrzenia petycji i przyczynach opóźnienia; d) 

czy na drugą petycję odpowiedziano tylko w połowie. Nie są to czynności które wymagają jakich-

kolwiek skomplikowanych procesów dowodowych i do tego całkowicie opierają się o dane które 

już są publicznie dostępne ze względu na umieszczenie ich w BIP. 

W uzasadnieniu do zawiadomienia o sposobie załatwienia „skargi” z kolei, brak jest jakich-

kolwiek elementów świadczących o tym, że Wojewoda Podkarpacki nie tylko rozpatrzył stan fak-

tyczny „wyczerpująco” jak wymaga tego art. 77 § 1 KPA, ale również że w ogóle stan faktyczny 

przedstawiony przez stronę skarżącą w ponagleniu został w jakikolwiek sposób rozpatrzony. Wy-

daje się, że organ rozpatrujący ponaglenie nie przeanalizował pism przesłanych przez stronę w 

toku postępowania, a jedynie wyjaśnienia Przewodniczącego Rady i wydał zawiadomienie o uzna-

nie skargi za bezzasadną z abstrakcyjnym uzasadnieniem które można wykorzystać w większości 

przypadków, w których ponagla się organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obra-

dujący w trybie sesyjnym i chce się skargę uznać za bezzasadną.  

W świetle powyższej argumentacji jest oczywistym, że Wojewoda Podkarpacki nie podjął 

wszelkich czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia 

sprawy, tym samym łamiąc zasadę prawdy obiektywnej formułowanej przez art. 7 KPA czyniąc 

czwarty spośród zarzutów całkowicie zasadnym.  

 

5. Kolejny zarzut jest częściowo powiązany z poprzednim, aczkolwiek należy przeanalizo-

wać go osobno. Dotyczy on braku przeanalizowania przez Wojewodę twierdzeń strony skarżącej, 

które ta uznała za istotne dla sprawy, co jeszcze bardziej uwydatnia, że uzasadnienie organu 

umieszczone w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi zostało wydane wręcz in abstracto, 

czyniąc sposób załatwienia sprawy jeszcze bardziej wadliwym.  

Aby to udowodnić, wystarczy przeanalizować fragment drugą część uzasadnienia, nastę-

pującą bezpośrednio po „wywodzie o skardze”, Wojewoda stawia tezę o możliwości przekrocze-

nia bez konsekwencji miesięcznego terminu z art. 237 § 1 KPA przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego obradujące w trybie sesyjnym, nie rzadziej niż raz na kwartał oraz próba jej obrony. 

Teza ta została postawiona całkowicie in abstracto, bez nawiązania do okoliczności stanu 

faktycznego przedstawionego przez stronę skarżącą w ponagleniu i uzupełnieniu ponaglenia, a 

które zostały już przytaczane w opisie stanu faktycznego oraz w uzasadnieniu trzeciego z zarzu-

tów: a) sesja sierpniowa nie była najbliższą sesją zwyczajną; b) strona skarżąca wniosła skargi 

przed ogłoszeniem terminu sesji; c) przed ogłoszeniem porządku obrad; d) przed obradami Komi-
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sji Rady Miasta e) Komisja Rewizyjna mogła się zebrać, ponieważ jej członkowie nie byli na urlo-

pach czego dowodzi ich obecność w trakcie prac innych komisji których byli członkami w dniach 

22-27 czerwca; f) sprawa nie wymagała skomplikowanych procesów dowodowych ponieważ 

wszystkie dowody były dostępne publicznie w BIP; g) porządek obrad Rady w dniu 28 czerwca 

2017 r. został poszerzony o kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Prezydenta. O tych okolicz-

nościach nie ma ani słowa w uzasadnieniu, pomimo tego że właściwie uniemożliwiają one obronę 

działań Rady i jej przewodniczącego polegających na terminów przewidzianych w art. 36 § 1 KPA 

oraz całkowicie uzasadniają stanowisko strony skarżącej. 

Z uwagi na wagę tychże okoliczności i nieprzeanalizowanie ich przez organ należy uznać za 

złamanie reguły prawdy obiektywnej z art. 11 KPA, tym samym czyniąc piąty zarzut zasadnym. 

 

6. Ostatnim zarzutem stawianym Wojewodzie Podkarpackiemu w niniejszej skardze, zwią-

zanym w dużej mierze z meritum samego uzasadnienia zawiadomienia Wojewody, jest błędna 

interpretacja i zastosowanie art. 237 § 1 KPA, mająca istotny wpływ na sposób rozpoznania 

sprawy przez Organ. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi: „W orzecz-

nictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, iż miesięczny termin załatwienia skargi nie jest 

dostosowany do specyfiki organów kolegialnych, a zwłaszcza organów samorządu terytorial-

nego, które obradują na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał 

(art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Często bowiem zdarza się, iż nie jest możliwe 

dotrzymanie terminu w szczególności, gdy sprawa jest skomplikowana i wymaga podjęcia stosow-

nych czynności wyjaśniających ze strony właściwej komisji rady, najczęściej komisji rewizyjnej”.  

Teza ta, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych a także stanowisk dok-

tryny, może i powinna być uznana za błędną. 

Przede wszystkim, przeczy ona samemu brzmieniu art. 237 § 1 KPA, który mówi jasno: 

„Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu miesiąca”. Najważniejsze jest tutaj sformułowanie „nie później jednak niż” 

użyte przez ustawodawcę, które jasno wskazuje jego wolę do wyznaczenia maksymalnego ter-

minu załatwienia skargi przez właściwy organ. Jest to interpretacja zgodna z całą aksjologią prawa 

administracyjnego procesowego, którego bardzo ważną wartością jest zarazem szybkość postę-

powania (czemu ustawodawca wielokrotnie daje wyraz, a szczególnie w art. 12 § 1 KPA formułu-

jącym zasadę szybkości i prostoty postępowania), a także budowanie zaufania obywatela do ad-

ministracji publicznej (wspomniany wcześniej art. 8 § 1 KPA) – obywatel ma bowiem znacznie 

większe zaufanie do organów administracji publicznej w sytuacji w której wie, że konkretne prze-

pisy ustawy jasno określają termin w jakim zostanie rozpatrzone jego pismo oraz że nawet jeśli 

termin ten zostanie przekroczony, to zostanie poinformowany przez organ o wyznaczeniu no-

wego terminu rozpoznania sprawy oraz o przyczynach tego opóźnienia. Odebranie tych praw oby-
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watelowi sprawia, że zostaje on pozostawiony przez organ administracji w stanie głębokiej nie-

pewności co do tego, czy organ w ogóle rozpatrzy jego sprawę – taka sytuacja stoi w sprzeczności 

z zasadą budowania zaufania obywatela do organów administracji publicznej. 

Przyjęcie tego typu wykładni może również budzić obawy co do tego, czy organ zachowuje 

bezstronność w postępowaniu. Nietrudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której organ admini-

stracyjny – stosując art. 237 § 1 w taki sposób, w jaki chciałby tego Wojewoda Podkarpacki – 

zaczyna „odkładać” skargi złożone przez obywatela czujnie patrzącego władzy na ręce, a przez to 

wybitnie niewygodnego organowi na stos spraw którymi Organ w ogóle się nie zajmie, a wszystko 

to w świetle prawa.  

Również zdaniem nauki miesięczny termin wyznaczony przez art. 237 § 1 KPA jest nieprze-

kraczalny, na dowód czego strona skarżąca pragnie przytoczyć tezy kilku uznanych dla prawa ad-

ministracyjnego formalnego: 

a) „Komentowany przepis wyznacza maksymalny termin miesiąca na załatwienie skargi” 

(dr hab. Piotr Marek Przybysz, „Komentarz do art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego”, 

Wolters Kluwer Polska 2017, Teza 1.) 

b) „Termin do załatwienia skargi jest terminem instrukcyjnym. Organ winien załatwić 

skargę bez zbędnej zwłoki (termin względny), nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca (termin 

bezwzględny). Termin miesięczny jest terminem maksymalnym, jego bieg rozpoczyna się w dniu, 

w którym skarga wpłynęła do organu właściwego do jej załatwienia.” (prof. dr hab. Hanna Knysiak-

Molczyk, Komentarz do art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego”, Wolters Kluwer Pol-

ska 2015, Teza 1.) 

c) „Komentowany przepis skorelowany jest z przepisami postępowania jurysdykcyjnego 

administracyjnego, określającymi terminy załatwienia sprawy i sposoby zwalczania bezczynności 

organów. Wyznaczono tu podobny termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki (termin 

względny), nie później jednak niż jeden miesiąc (termin bezwzględny).” (dr hab. Andrzej Matan 

prof. UŚ, „Komentarz do art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego”, LEX, 2010). 

 Odnośnie orzecznictwa sądów administracyjnych, warto zauważyć że organ administra-

cyjny rozpatrujący ponaglenie – pomimo powołania się na utartą linię orzeczniczą sądów admini-

stracyjnych mającą potwierdzać tezę organu, że organy kolegialne mogą bez konsekwencji prze-

kraczać miesięczny termin wyrażony w art. 237 § 1 KPA – nie przywołał choćby jednej sygnatury 

wyroków WSA lub NSA, żeby strona skarżąca mogła porównać czy stan faktyczny w sprawach 

które trafiły na wokandę sądów administracyjnych był w jakikolwiek sposób zbliżony lub analo-

giczny do stanu faktycznego zawartego w ponagleniu i jego uzupełnieniu.  

Z tych względów strona skarżąca pragnie przytoczyć fragmenty orzeczeń sądów admini-

stracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, z których jasno wynika, że miesięczny 

termin nie może być przekroczony również przez kolegialne organy, w tym organy jednostek sa-

morządu terytorialnego obradujące w trybie sesyjnym.  
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Wyrok WSA w Łodzi z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. II SA/Łd 166/09) w sprawie ze skargi 

Rady Powiatu (…) na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (…) w przedmiocie odmowy uwzględ-

nienia skargi na Starostę: „Stosownie do treści art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia 

skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca” 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

uchwały Rady Gminy Chojnów (sygn. NK-N.4131.13.9.2014.SP1): „Artykuł 244 § 1 Kodeksu sta-

nowi, że w sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1, zgodnie z któ-

rym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie póź-

niej jednak niż w ciągu miesiąca. Organ Nadzoru podkreśla, że w świetle cytowanych przepisów 

nie budzi wątpliwości, iż wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

winien zostać rozpoznany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.” 

Jednocześnie strona skarżąca, pomimo dołożenia należytej staranności, nie znalazła 

orzecznictwa potwierdzającego tezę Wojewody Podkarpackiego, które w związku z powołaniem 

się na nie organu powinno istnieć i być dostępne publicznie, w związku z tym przyjąć należy że 

poświadczył on nieprawdę. 

W konsekwencji, interpretacja art. 237 § 1 KPA przedstawiona i zastosowana przez Woje-

wodę Podkarpackiego jest niezgodna z prawem, co miało istotny wpływ na wynik postępowania, 

ponieważ to ona miała główny wpływ na uznanie przekroczenia terminu wynikającego z ww. prze-

pisu przez Radę gminy za zgodny z prawem i uznaniem skargi za bezzasadną, co czyni szósty zarzut 

całkowicie uzasadnionym. 

 

W świetle powyższego, żądamy od pana Ministra:  

1. przeprowadzenia kontroli działalności działu prawnego Urzędu Wojewódzkiego 

2. wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec urzędników realnie odpowiadających za treść 

dostarczonego stronie skarżącej zawiadomienia 

3. zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości 

 

 


