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O zasadzie pogłębiania zaufania obywateli 
do władzy publicznej

Organy państwa są obowiązane prowadzić postępowanie w taki sposób, 
by pogłębiać zaufanie do nich obywateli. Powszechnie przyjmuje się, że zasa
da ta realizowana jest wówczas, gdy organy prowadzące postępowanie admi
nistracyjne przestrzegają reguł prawnych wynikających z przepisów prawa, 
a przede wszystkim gdy praktyka ich działania jest przewidywalna i pewna 
oraz opiera się na jasnych i przejrzystych zasadach. Zasada ta pojmowana 
jest jako atrybut nowoczesnego administrowania, a na jej istotę składa się 
wiele elementów. Celem pracy jest przedstawienie istoty zasady zaufania 
uczestników postępowania do władzy publicznej w świetle znowelizowanego 
art. 8 k.p.a. W pierwszej kolejności podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia „zaufa
nie”, następnie omówiono zasadę zaufania na podstawie obowiązujących prze
pisów postępowania administracyjnego i jej realizację w takich instytucjach, 
jak: uzasadnienie decyzji administracyjnej, w postępowaniu dowodowym oraz 
w prawie do odwołania. Na koniec skonkretyzowano katalog postulatów płyną
cych z zasady zaufania oraz zaprezentowano wnioski końcowe.

E. Ochendowski wskazuje, iż zasada zaufania ma bardzo szeroki zakres 
oraz dużą doniosłość polityczną. W znacznym stopniu stanowi także postulat 
pod adresem aparatu administracji publicznej. Zwłaszcza w zakresie bezpo
średnich kontaktów z obywatelami działania podejmowane przez administra
cję publiczną winny być prawidłowe, zgodne z prawem, obiektywne, a także 
prezentować wysoki poziom etyczny, ponieważ tylko takie działania mogą 
wzbudzić zaufanie do organów państwa. Z kolei działalność wadliwa, aroganc
ka, nieetyczna, lekceważąca obywateli i ich sprawy nie tylko nie pogłębia 
zaufania obywateli, ale przynosi niewątpliwe szkody polityczne. Postępowanie 
administracyjne nie toczy się przecież w próżni społecznej, jego przebieg 
i wynik są komentowane oraz oceniane nie tylko przez same strony, lecz także 
przez ich krewnych i znajomych, a więc środowisko w którym żyją strony1.

1 E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne. Ogólne, egzekucyjne i sądowoadmini- 
stracyjne. Wybór orzecznictwa, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2012, s. 73-74.
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Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa jest więc 
jedną z tych zasad, które stanowią wyłącznie przesłankę do oceny działań 
organów administracji i nie są odzwierciedlone w dalszych przepisach k.p.a. 
W doktrynie zasada ta uznawana jest za klamrę, która spina całość ogólnych 
zasad postępowania administracyjnego, jest ona bowiem najszersza i można 
w niej pomieścić bogaty katalog zasad ogólnych2. W polskim postępowaniu 
administracyjnym zasadę tę wyraża art. 8 k.p.a., wskazujący, iż „organy 
administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie 
jego uczestników do władzy publicznej”. Nowe brzmienie3 tego artykułu zo
stało wprowadzone ustawą z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy -  Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy -  Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi4. W wersji sprzed nowelizacji art. 8 k.p.a. stano
wił, że „organy administracji powinny prowadzić postępowanie w taki spo
sób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa oraz świadomość 
i kulturę prawna obywateli”5.

Nowe brzmienie przepisu ma konsekwencje prawne dla umocnienia gwa
rancji prawnych jednostki wobec władzy publicznej. Umocnienie to wynika 
z wprowadzenia normy nakazującej prowadzenie postępowania administra
cyjnego w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej 
(w poprzednio obowiązującej regulacji -  do organów państwa). Zmiana po
wyższa ma istotne znaczenie prawne. Jak wskazuje B. Adamiak, to znacze
nie prawne należy rozważać w dwóch aspektach.

W aspekcie szerszym -  przez przyjęcie przez ustawodawcę obowiązku 
takich regulacji prawnych, które tworzą gwarancje prawne działania orga
nów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym budzącego 
zaufanie do władzy publicznej. Nowe rozwiązania w prawie procesowym mu
szą odpowiadać standardom demokratycznego państwa prawnego, państwa, 
które gwarantuje prawo do procesu opartego na poszanowaniu praw i wolności 
jednostki, procesu rzetelnego i sprawnego. Otwierać ma to drogę do wykładni 
przepisów prawa zawierających regulację procesową opartą na zasadzie ogól
nej pogłębiania zaufania do organów władzy publicznej. Odchodzenie w regu

2 P. Krzykowski, A. Brzuzy, Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego 
w orzecznictwie sądów administracyjnych, Wyd. UWM, Olsztyn 2009, s. 67.

3 Fragment uzasadnienia zmiany przedstawionego przez projektodawców, Druk Sejmowy 
2987: „Celem proponowanej nowelizacji art. 8 k.p.a. jest dostosowanie tego przepisu do demo
kratycznego systemu władzy państwowej RP. Postępowanie administracyjne w danej sprawie 
nie może służyć i faktycznie nie służyło celom wychowawczo-edukacyjnym (pogłębianiu świado
mości i kultury prawnej obywateli). Nie ulega jednak wątpliwości, że postępowanie to powinno 
być prowadzone w taki sposób, ażeby budziło zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, 
która ma wobec nich z jednej strony charakter służebny, z drugiej zaś strony musi brać pod 
uwagę interes ogólnospołeczny w sytuacji konfliktu tego interesu z interesem jednostki”.

4 Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 18 (nowelizacja weszła w życie 11 kwietnia 2011 r.).
5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
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lacji szczególnej od regulacji, która oparta jest na zasadzie zaufania do wła
dzy publicznej, musi powodować konsekwencje prawne co do jej stosowania, 
w tym oceny zgodności z przepisami prawa działania władzy publicznej.

Aspekt drugi zasady należy rozważać po pierwsze -  w zakresie prowa
dzenia postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami prawa mate
rialnego i procesowego, po drugie -  w zakresie „poza regulacją prawną”, 
wynikającym z kultury administrowania6.

Zasada ta początkowo została wprowadzona do kodeksu postępowania 
administracyjnego z przyczyn ideologicznych -  jako wyraz tendencji uspo
łecznienia administracji. Później jednak, po powołaniu Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego (NSA), sąd ten zaczął wykorzystywać omawianą zasadę do 
uchylania decyzji, które były wydane w wyniku postępowania, w którym 
organ nie naruszał żadnego z pozostałych przepisów k.p.a., a jednak zda
niem sądu było to postępowanie naganne. Na postawie analizy orzecznictwa 
NSA ujawnia się sposób stosowania omawianej zasady jako podstawy do 
kształtowania pewnych pozaustawowych standardów uczciwego postępowa
nia administracyjnego7.

Istotę omawianej zasady trafnie ujął WSA w Warszawie: „Jedną z klu
czowych zasad postępowania administracyjnego jest wyrażona w art. 8 k.p.a. 
zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Zasada ta wy
znacza standardy funkcjonowania organów administracji publicznej, które 
powinny działać w taki sposób, aby podstawy ich działania były zrozumiałe 
dla obywateli, a skutki niedopełnienia obowiązków służbowych czy niewłaści
we prowadzenie postępowania nie może działać na niekorzyść obywateli”8.

Termin „zaufanie” jest pojęciem niezwykle interesującym, analizowanym 
w ramach wielu dyscyplin, takich jak filozofia, socjologa, psychologia, pra
wo. Zaufanie jest niezbędnym czynnikiem demokratycznej polityki i rozwoju 
gospodarczego. Stanowi też podstawę bezpieczeństwa w życiu codziennym. 
Jest to uczucie, emocja, które można badać pod kątem wielu kryteriów. 
Autorzy książki Zarządzanie zaufaniem  w organizacjach wirtualnych  wy
szczególniają proste zasady, których znajomość staje się niezbędna przy bu
dowaniu zaufania9:

-  samozaufanie jest krytycznym czynnikiem kreującym zaufanie,
-  zaufanie buduje się bardzo długo, a może być zniszczone w jednym 

momencie,

6 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011, s. 64-65.

7 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administra
cyjne -  ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 13, Warszawa 
2010, s. 30-31.

8 Wyrok WSA w Warszawie z 15 grudnia 2009 r., sygn. II/SA/Wa 800/09.
9 Por. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufa

niem w organizacjach wirtualnych, Warszawa 2007.
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-  nie można zbudować zaufania bez respektowania wartości,
-  zaufanie wymaga zaangażowania,
-  zaufanie otwiera możliwości, które w innych przypadkach nie są możliwe,
-  należy unikać substytutów zaufania,
-  należy unikać gry władzy,
-  należy dbać o zgodność, unikać strategii oszustwa (zafałszowania, 

ukrycia, dwuznaczności) w procesach komunikacji,
-  trzeba traktować ludzi uczciwie i równo -  sprawiedliwie.
Współczesny świat, ciągłe zmiany, hiperkonkurencja, stres, działanie po

nad granicami czasu i przestrzeni stawiają przed państwami, politykami 
oraz uczestnikami rynku ogromne wymagania, którym sprostać można dzię
ki wzajemnemu zaufaniu. Znaczenie decyzji prowadzących do tworzenia kul
tury zaufania jest nie do przecenienia. Dobro całego społeczeństwa, rozwój 
społeczno-gospodarczy oraz sukces organizacji na całym świecie są zdetermi
nowane poziomem zaufania10. J. Łętowski jest zdania, iż „nie tylko indywi
dualny byt ludzki, ale przede wszystkim zorganizowany porządek społeczny, 
wzajemne współżycie ludzi między sobą, włączając w to formalne i nieformal
ne zbiorowości, są zapewne w ogóle nie do pomyślenia bez uwzględnienia 
oddziaływania kategorii zaufania jako elementu o charakterze psychologicz
nym i socjologicznym. Przenosi się to zatem również na porządki prawne, 
o ile zakładamy ich racjonalny charakter. [...] Tendencją obecnych czasów 
jest dążenie do umocnienia reguły wzajemnego zaufania także w prawie 
odnoszącym się bezpośrednio do politycznego systemu rządzenia, a więc 
w prawie konstytucyjnym i administracyjnym”11.

Na wstępie warto więc zastanowić się, czym w ogóle jest zaufanie. Spon
tanicznie powiedzieć można, że zaufanie jest emocją, uczuciem, wiarą 
w określone działania i ich efekty. Okazywane jest ludziom i instytucjom. 
Może być wzajemne. Można je także rozumieć jako przekonanie na temat 
zachowania się innej osoby w danej sytuacji w przyszłości. W zależności od 
tego, jakie kryteria weźmiemy pod uwagę, powstanie inna definicja.

Z filozoficznego punktu widzenia to, czy jedna osoba darzy drugą zaufa
niem, zależy najczęściej od tego, czy w danych warunkach uważa ją za 
wiarygodną, a to z kolei zależy od wiedzy o skłonności danej osoby do za
chowań, których się oczekuje. Niektórzy uważają, iż zaufanie jest kwestią 
racjonalnej oceny i racjonalnego wyboru dokonywanych przez osobę obdarza
jącą i obdarzoną zaufaniem. Być może oczywisty związek z prawdomównością 
sprawia, że niektórzy teoretycy przydają zaufaniu charakter normatywny 
-  stwierdzają, że obdarzanie zaufaniem rodzi po drugiej stronie obowiązek

10 Ibidem.
11 J. Łętowski, Zasada zaufania w stosunkach między obywatelem i administracją, [w:] 

J. Łętowski, W. Sokolewicz (red.), Państwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 
60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. A. Łopatki, Ossolineum 1989, s. 556.
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spolegliwości. Według Johna Locke’a zaufanie jest istotnym elementem kon
struującym władzę rządu. Pewni teoretycy odchodzą od wizji czysto racjonal
nego wyboru i powiadają, że tylko normatywne zobowiązanie się pewnych 
instytucji i organizacji do wiarygodności pozwala wyjaśnić funkcje, jakie 
pełnią wobec swych klientów12.

Brytyjski socjolog A. Giddens w pracy pod tytułem The Consequences of 
M odernity (1990) definiuje zaufanie jako przeświadczenie o niezawodności 
osoby lub systemu. Jego zdaniem niektóre właściwości zaufania okazują się 
ważne niezależnie od typu analizowanego społeczeństwa. Mimo iż człowieka 
z natury cechuje niepewność i poczucie zagrożenia, to na co dzień większość 
obywateli może uniknąć głęboko zakorzenionego niepokoju poprzez zbudowa
nie w nich w trakcie wychowania podstawowego zaufania do innych oraz do 
uznawanych za oczywiste sposobów życia13.

Polski socjolog P. Sztompka zauważył, iż „zaufanie jest sprawą aktualną 
w sytuacjach mniej skrajnych, gdy obywatele mają pewien, mniejszy lub 
większy, margines swobody w swoich działaniach, a władcy pewien stopień 
niepewności co do tego, jak obywatele się zachowają. I odwrotnie -  kiedy 
obywatele nie mają pewności, czy władcy będą działać zgodnie z ich oczeki
waniami, w ich interesie, a władcy mają w tym zakresie pewną swobodę 
decyzji. Ale to, czy w takich sytuacjach wytworzy się zaufanie, czy nieufność, 
zależy od tego, jakie racje skłaniające w jednym lub drugim kierunku zostaną 
przez obywateli wzięte pod uwagę”14. Wydaje się, że zaufanie staje się nieod
łącznym elementem demokratycznego, sprawiedliwego państwa, uwzględnia
jącego idee sprawiedliwości społecznej.

Zasada ochrony zaufania, pojmowana jako atrybut nowoczesnego admi
nistrowania, w polskim prawie została spopularyzowana m.in. w pracach 
J. Łętowskiego. Autor ten wskazuje, że warunkiem kształtowania zaufania 
w stosunkach między władzą publiczną a obywatelem jest tworzenie atmos
fery współdziałania. Budowa zaufania następuje wtedy, gdy „akt normatyw
ny, decyzja administracyjna lub inne działanie organów zarządu państwowe
go nie są przyjmowane jako zgoła nieprzewidywalne zrządzenie losu [...], lecz 
pojawiają się jako logiczny i naturalny rezultat procesów rządzenia w sen
sownie administrowanym państwie”15. Istnieją dwie zasadnicze sfery, w któ
rych możliwe jest bezpośrednie działanie ochrony zaufania: (1) sfera stabiliza
cji stosunków stanowionych przez oficjalną wypowiedź organu administracji, 
czyli poprzez ostateczną decyzję administracyjną, (2) sfera wyrównywania

12 T. Honderich, Encyklopedia filozofii, przekł. J. Łoziński, t. 2, Zysk i S-ka, Poznań 1999, 
s. 1011.

13 G. Marshall (red.), M. Tabin (red. nauk. wyd. polskiego), Słownik socjologii i nauk 
społecznych, WN PWN, Warszawa 2004, s. 440.

14 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 338.
15 J. Łętowski, Zasada zaufania..., s. 557 i 562.
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strat wywołanych w majątku obywatela przez odwołanie lub zmianę wypo
wiedzi.

Zasadę ogólną pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa usta
nawia cytowany już wcześniej art. 8 k.p.a. Zasada ta jest jedną z najważniej
szych zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Literatura i orzecz
nictwo wypracowały w oparciu o nią szereg dyrektyw, zgodnie z którymi 
powinno przebiegać postępowanie.

Nowe brzmienie zasady wprowadziło dwa rozszerzenie podmiotowe:
1) w zakresie podmiotów prowadzących postępowanie w miejsce dotych

czas obowiązującego pojęcia organów państwa wprowadziło pojęcie władzy 
publicznej;

2) pojęcie „obywatel” zastąpiło pojęciem „uczestnicy postępowania”.
Zmiana pierwsza uzasadniona jest złożonym systemem podmiotów wypo

sażonych w kompetencje ogólną do prowadzenia postępowania, która nie jest 
ograniczona wyłącznie do organów administracji publicznej w systemie 
ustrojowym administracji rządowej i administracji samorządowej, lecz także 
obejmuje inne jednostki organizacyjne. Zmiana ta wynika przede wszystkim  
z konstytucyjnej zasady co do sprawowania władzy publicznej, która nie jest 
przypisana wyłącznie organom państwowym. Jednostka ma mieć zatem zaufa
nie nie tylko do organów państwa, ale też do innych jednostek organizacyjnych 
powołanych do sprawowania władzy publicznej (np. organów samorządu tery
torialnego, organów samorządu zawodowego, jednostek prywatnych powoła
nych do prowadzenia postępowania administracyjnego)16.

Druga zmiana jest istotna z uwagi na fakt, że w doktrynie postępowania 
administracyjnego w ujęciu podmiotowym przyjmuje się klasyfikację: pod
miotów postępowania oraz grupę drugą -  uczestników postępowania. Wpro
wadzając do nowego brzmienia przepisu pojęcie uczestników postępowania, 
ustawodawca pojęciem tym obejmuje w pełnym ujęciu aspekt podmiotowy 
postępowania administracyjnego, a więc podmioty i uczestników postępo-
wania17.

Patrząc na omawianą zasadę z aksjologicznego punktu widzenia, wska
zać należy, iż ma ona zagwarantować bezpieczeństwo prawne jednostki, 
umożliwiające przewidywalność działań organów, a także prognozowanie 
działań własnych. Przewidywanie i dokonywanie wyborów na podstawie 
pewnej wiedzy na temat obowiązującego prawa i zasad stosowania tego pra
wa przez administrację umożliwia jednostce organizację jej życiowych spraw 
i przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje18.

16 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego 
(2011), s. 67.

17 Szerzej: ibidem, s. 67-68.
18 P. Krzykowski, A. Brzuzy, op. cit., s. 67.
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Przyjmuje się, że zasada pogłębiania zaufania do władzy publicznej reali
zuje się wówczas, gdy organy prowadzące postępowanie administracyjne 
przestrzegają reguł prawnych wynikających z przepisów prawa, a przede 
wszystkim, gdy praktyka tych organów jest przewidywalna i pewna, opiera 
się na jasnych i przejrzystych zasadach19.

W europejskiej nauce prawa oraz judykaturze zarysowały się spore roz
bieżności co do nazwy tej zasady. Według tradycji common law  określa się ją 
terminem legitim ate expectation , co można ująć jako „uzasadnione oczekiwa
nie” czy też „przewidywalność prawa”. Jego francuskim odpowiednikiem bę
dzie zwrot confiance legitim e . W prawie niemieckim operuje się pojęciem 
Vertrauensschutz, które zostało upowszechnione przez E. von Hippela, przy 
czym zasadę tę określa się też zbliżonym terminem Treu und Glauben. 
W krajach, w których uwidocznił się wpływ prawa romańskiego, przyjął się 
natomiast termin bona fides (dobra wiara)20.

Ogólne zasady postępowania administracyjnego, w tym oczywiście zasa
da pogłębiania zaufania, wyznaczają uniwersalne standardy działania, wła
ściwe dla konstrukcji demokratycznego, praworządnego państwa. Mają one 
postać norm ujętych w przepisach prawa obowiązującego i mogą mieć cha
rakter klauzul generalnych. Oznacza to, że poszczególne ich elementy rekon
struujemy na tle konkretnego stanu faktycznego przy rozstrzyganiu kwestii 
prawnej budzącej wątpliwości. Zasady ogólne k.p.a. cechuje różny stopień 
abstrakcji i złożoności21.

R. Kędziora skonkretyzował dyrektywy odnoszące się do sposobu działa
nia organów administracji publicznej22, pozwalające zrozumieć, jakiego ro
dzaju działania winny podejmować organy administracji, by przyczynić się 
do procesu pogłębiania zaufania obywateli. Będą to przede wszystkim:
• Reguła interpretowania i rozstrzygania wątpliwości w sprawie na korzyść 

obywatela, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie ważny interes społeczny.
• Obowiązek wyjaśnienia rzeczywistej woli strony występującej z podaniem 

do organu administracji publicznej, jeśli charakter i treść pisma wniesio
nego przez stronę budzą wątpliwości.

• Obowiązek precyzyjnego wskazania przez organ administracji publicznej 
motywów wydanego rozstrzygnięcia.

• Zasada ochrony obywatela, który podejmuje swoje działania w dobrej wie
rze oraz w zaufaniu, iż czynności organów państwa, które się do niego 
odnoszą, są zgodne z prawem.

19 S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon obywatela, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 646.
20 Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wyd. Prawnicze 

PWN, Warszawa 2000, s. 66.
21 Ibidem, s. 203.
22 Por. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 

2010, s. 103.
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• Zakaz obciążania obywatela skutkami prawnymi nieznajomości prawa lub 
niedopełnienia obowiązków służbowych przez organ administracji lub pod
ległych mu pracowników.

• Obowiązek ustosunkowania się przez organ drugiej instancji do zarzutów 
zawartych w odwołaniu w postaci twierdzeń uważanych przez stronę za 
istotne dla sposobu załatwienia sprawy.

• Obowiązek wyjaśnienia rzeczywistej woli strony występującej z podaniem 
do organu administracji publicznej, jeśli charakter i treść pisma wniesio
nego przez stronę budzą wątpliwości.

• Obowiązek precyzyjnego wskazania przez organ administracji publicznej 
motywów wydanego rozstrzygnięcia.

Katalog ten uzupełnić należałoby zasadą spójności działań publicznych, 
czyli niezmiennością rozstrzygnięć podejmowanych w tej samej sprawie, 
w tym niezmiennością polityki administracyjnej, respektowaniem udzielo
nych informacji oraz zasadą estoppel (współczesną wersją rzymskiej zasady 
allegans contraria non audiendus est -  kto swym zachowaniem skłonił inne
go do działania prawnego, nie może sprzeciwiać się jego konsekwencjom) 
oraz w rzeczy samej zasadą poszanowania praw fundamentalnych, czyli pod- 
stawowych23.

Sformułowane tezy znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów ad
ministracyjnych, które to niestety wielokrotnie wykazują naruszenie zasady 
z art. 8 k.p.a. Do reguły interpretowania i rozstrzygania wątpliwości 
w sprawie na korzyść obywatela nawiązuje NSA, wskazując, iż „uprawnień 
organu administracji [...] nie można interpretować w ten sposób, że w razie 
wątpliwości należy sprawę rozstrzygnąć na niekorzyść obywatela. Przeciw
nie, wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obywatela, jeśli nie 
stoi temu na przeszkodzie ważny interes społeczny, gdyż tylko takie postępo
wanie może pogłębić zaufanie obywateli do organów państwa”24.

W innym z orzeczeń NSA stoi na stanowisku, iż uchybienia organu 
administracji państwowej nie mogą powodować ujemnych następstw dla oby
watela, który działa w dobrej wierze i w zaufaniu do treści otrzymanej decyzji 
administracyjnej. Odstępstwa od tej elementarnej zasady, znajdującej wyraz 
w art. 8 i art. 9 k.p.a., mogą mieć miejsce wyjątkowo i jedynie w sytuacjach 
wyraźnie przez prawo przewidzianych (np. art. 139 i art. 174 k.p.a.)25.

NSA orzekł, iż dopuszcza się obrazy art. 8 oraz art. 9 k.p.a. organ admi
nistracji, który skutki nieznajomości prawa przez podległych mu pracowni
ków lub niedopełnienia przez nich obowiązków służbowych przerzuca na

23 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen
tarz, t. I: Komentarz do art. 1-103, Wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, s. 91.

24 Wyrok NSA z 23 września 1982 r., sygn. II SA 1031/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 91.
25 Wyrok NSA z 9 listopada 1987 r., sygn. III SA 702/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 79.
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obywateli. Tego rodzaju postępowanie organów administracji państwowej 
Sąd uznał „za podstawowe naruszenie zasady informowania podatników 
o obowiązkach podatkowych, a także za naruszenie podstawowych gwarancji 
procesowych zawartych w przepisach k.p.a., które można najogólniej określić 
jako ustawowe zobligowanie organów administracji państwowej do czuwania 
nad tym, aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, 
błędnego pouczenia lub nienależytego wyjaśnienia sprawy przez organy ad
ministracji państwowej albo wydania przez nie błędnej decyzji. Bowiem na
ruszenia, o których mowa, stanowią obrazę art. 8 i 9 k.p.a. i oznaczają 
niedopuszczalne, sprzeczne z zasadami praworządności działania [...] oraz 
przerzucanie na obywateli ujemnych skutków nieznajomości przepisów pra
wa przez organy administracji lub niedopełnienia obowiązków służbowych 
przez ich pracowników”26.

Podczas analizy treści zawartych w zasadzie pogłębiania zaufania, wska
zuje się na stanowiącą istotę tej zasady dynamikę. Założone przez ustawo
dawcę „pogłębianie zaufania” stanowi pewien proces, który w zasadzie nigdy 
nie zakończy się osiągnięciem celu. Ocena konkretnego postępowania może 
doprowadzić do konkluzji o prawidłowej realizacji w jego trakcie przedmioto
wej zasady, ale stan finalny w postaci niezmiennie i definitywnie „pogłębio
nego” zaufania wszystkich obywateli do wszystkich organów państwa nigdy 
nie zostanie osiągnięty. Zaufanie stanowi niejako warunek wstępny, podsta
wę do ukształtowania demokratycznego państwa prawnego27. Funkcjonowa
nie administracji opiera się więc na powierzonym jej przez suwerena upo
ważnieniu do działań władczych. Upoważnienie to bazuje na zaufaniu, że 
administracja swoje zadania będzie wykonywać w sposób odpowiadający 
wartościom i zasadom ujętym w Konstytucji i doprecyzowanym w aktach 
prawnych niższego rzędu.

Uzasadnienie jest integralną częścią decyzji administracyjnej, w której 
organ formułuje jej motywy. Uzasadnienie będące wyrazem mechanizmu po
dejmowania decyzji, zespołu czynności zmierzających do jej wydania oraz 
motywów, którymi kierował się organ, umożliwia każdorazową kontrolę jej 
zasadności, słuszności i w tym zakresie sprzyja zasadzie praworządności. 
Funkcją uzasadnienia jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia stanowiącego dyspo- 
zytywną część decyzji. Oparte na przepisach prawa, konkretne i niebudzące 
wątpliwości co do zasadności uzasadnienie decyzji administracyjnej może być 
jednym z czynników wpływających na pogłębianie zaufania obywateli do 
organów państwa.

26 Wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1478/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 72.
27 K. Celińska-Grzegorczyk, Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa 

w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania 
administracyjnego na 50-lecie KPA, Wyd. WSPA, Lublin 2010, s. 65-66.
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Wyróżniamy uzasadnienie faktyczne i prawne28. Uzasadnienie faktyczne 
będzie to ustalenie i wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy i materiału 
dowodowego w sprawie, a także zajęcie stanowiska wobec całego materiału 
procesowego, więc faktów i dowodów29. Innymi słowy, uzasadnienie faktycz
ne powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 
dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym 
dowodom odmówił mocy dowodowej i wiarygodności. Natomiast uzasadnienie 
prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przyto
czeniem przepisów prawa. Należy więc podać i przytoczyć treść przepisów 
będących podstawą prawną rozstrzygnięcia, jak również dokonać wykładni 
tych przepisów w kontekście tego właśnie konkretnego wypadku. Organ ad
ministracji publicznej rozstrzygający daną sprawę powinien wyjaśnić, dlacze
go zastosował dany przepis na tle konkretnego stanu faktycznego i materiału 
dowodowego, a w przypadku gdyby zachodziła możliwość różnej interpretacji 
tego przepisu, to organ winien wyjaśnić, dlaczego przyjął daną wykładnię 
przepisu, a nie inną30. Takie stanowisko organu na pewno będzie wzbudzało 
ufność, ponieważ zainteresowany dowie się, w jaki sposób i na jakich zasa
dach jest rozpoznawana jego sprawa przed organem administracji.

Celem uzasadnienia decyzji jest więc przekonanie strony o prawidłowo
ści rozstrzygnięcia. Organ orzekający powinien dążyć do starannego wyja
śnienia sprawy oraz przekonywającego uzasadnienia swojego rozstrzygnię
cia. Ma to znaczenie nie tylko dla stron postępowania, lecz również dla 
organów orzekających oraz tych badających prawidłowość decyzji, zwłaszcza 
dla sądu administracyjnego. Powinność ta wynika również z zasad ogólnych 
k.p.a., takich jak np. zasada ogólnego przekonywania (art. 11) czy zasada 
informowania (art. 9). Uzasadnienie decyzji, które pozwala przecież na skon
trolowanie podstaw i motywów rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy i przez 
organ działający w trybie nadzoru oraz w końcu przez sąd administracyjny, 
służy zabezpieczeniu i realizacji zasady pogłębiania zaufania obywateli do 
organów państwa31. Nawiązuje do tego również NSA w swoim orzecznictwie: 
„Jednym z istotnych czynników wpływających na umocnienie praworządno
ści w administracji jest obowiązek organów administracyjnych należytego 
i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i praw
nych, którymi kierowały się te organy w toku załatwiania spraw. Motywy te 
powinny znaleźć swój wyraz także w uzasadnieniu faktycznym i prawnym

28 Por. wyrok NSA z 20 stycznia 2006 r., sygn. I FSK 527/05.
29 A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne -  ogólne..., 

s. 153-154.
30 Ibidem, s. 154-156.
31 Por.: J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warsza

wa 1981, s. 20-23 oraz P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 4, 
LexisNexis, Warszawa 2007, s. 244-249.
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decyzji, bowiem strony mają prawo znać argumenty i przesłanki podejmo
wanych decyzji. Bez zachowania tego elementu decyzji strony nie mają moż
liwości obrony swoich słusznych interesów oraz prowadzenia polemiki z or
ganem -  zarówno w odwołaniu, jak też w skardze do Sądu. Niezależnie od 
powyższego, uzasadnienie stanowi jeden z warunków sine qua non skutecz
nej kontroli decyzji administracyjnych przez NSA. Prawidłowe uzasadnienie 
decyzji ma nie tylko znaczenie prawne, ale i wychowawcze, bowiem pogłębia 
zaufanie uczestników postępowania do organów administracyjnych”32.

W przekonaniu Sądu Najwyższego zadaniem sądów nie jest wyłącznie 
merytoryczne rozstrzyganie konkretnych, indywidualnych spraw. Dla uczest
ników postępowania musi być jasne i widoczne, że w rezultacie postępowania 
sądowego zapadło najsłuszniejsze pod każdym względem rozstrzygnięcie. 
Konstrukcja ta będzie wyraźnie nawiązywać do ugruntowanej w orzecznic
twie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tezy, zgodnie z którą nie 
wystarczy tylko wymierzać sprawiedliwości, ale trzeba jeszcze wykazać, że to 
się czyni33.

Tylko w przypadku, gdy organ zawsze będzie w stanie wykazać podsta
wę prawną, na której się oparł i będzie w stanie logicznie uzasadnić istotę 
podjętej decyzji, można mówić o działaniach organu pogłębiających zaufanie 
obywateli do administracji. W literaturze z kolei wskazuje się, iż uzasadnie
nie decyzji administracyjnym jest konkretnym przykładem zastosowania za
sady z art. 8 k.p.a. Motywy decyzji, zredagowane w sposób prawidłowy, 
powinny być w taki sposób ujęte, by strona mogła zrozumieć i w miarę 
możliwości zaakceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, któ
rymi kierował się organ, wydając decyzję. Uzasadnienie decyzji winno więc 
być sporządzone przede wszystkim dla strony34. Tymczasem do częstych 
błędów naruszających zasadę zaufania obywateli do organów Państwa Rzecz
nik Praw Obywatelskich zalicza wadliwe posługiwanie się uzasadnieniem  
decyzji administracyjnej. Decyzje takie przytaczają przepis zawierający 
w swej treści powinność określonego zachowania, nie precyzują jednak, na 
czym ono ma polegać. Organy administracji nie ujawniają własnego motywo
wania decyzji, pomijają motywację faktyczną, a nawet dowolnie interpretują 
pojęcia nieostre35. J. Zimmermann jako cechy dobrego uzasadnienia wymie
nia: jego logiczny związek i zgodność z rozstrzygnięciem, dokładność i ścisłość 
dowodów, jak również ich zwięzłość i prostota oraz kompletność motywów36.

32 Wyrok NSA OZ w Lublinie z 15 grudnia 1995 r., sygn. SA/Lu 2479/94, Lex Polonica.
33 Z. Kmieciak, op. cit., s. 76-77.
34 Por. szerzej: R. Taradejna, Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst ujednolicony 

z komentarzem i wybranym orzecznictwem. Praktyczny poradnik, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 
2011, s. 69.

35 RPO/7180/88/VIII, RPO/12530/88/VIII.
36 J. Zimmermann, op. cit., s. 132-133.
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Analiza orzecznictwa wskazuje, iż wyrazem realizacji zasady zaufania 
jest wyczerpujące i staranne uzasadnienie rozstrzygnięcia podjętego przez 
organ władzy publicznej, administracyjny lub sądowy. W razie kwestionowania 
przez stronę zgodności z prawem działań organu administracji do zarzutu tego 
należy szczegółowo odnieść się w motywach załatwiającej sprawę decyzji. Tyl
ko taki sposób postępowania służy budowie zaufania obywateli do organów 
państwa, co czyni zadość omawianej dyrektywnie płynącej z art. 8 k.p.a.37

Realizacja omawianej zasady w postępowaniu dowodowym następuje 
w sytuacji, kiedy strona uczestnicząca w postępowaniu wyjaśniającym może 
stwierdzić, że organ, ustalając zakres postępowania dowodowego, dopuszcza 
z urzędu dowody, które przemawiają za pozytywnym załatwieniem sprawy. 
Organ administracji publicznej powinien ponadto przy wyborze następstw  
prawnych ustalonego stanu faktycznego uwzględnić słuszny interes w spra
wie, nie przyznając prymatu interesowi społecznemu. Taki kierunek wykład
ni zasady z art. 8 k.p.a. przyjęty został w orzecznictwie sądowym38. NSA 
orzekł, iż „przy założeniu, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa, 
zasadom art. 8 k.p.a. nie odpowiada takie prowadzenie postępowania w spra
wie, w której występują sprzeczne interesy stron, gdy organ prowadzący postę
powanie bez wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy uwzględnia tyl
ko jeden z wchodzących w grę interesów, nie ustosunkowując się do 
zgłoszonych twierdzeń i wniosków stron reprezentujących inne interesy”39.

Warunkiem prawidłowego załatwienia sprawy administracyjnej przez 
organ administracji publicznej jest oparcie rozstrzygnięcia na prawidłowo 
ustalonych, tzn. obiektywnie istniejących oraz właściwie ocenionych oko
licznościach faktycznych. Osiągnięciu powyższego celu postępowania admi
nistracyjnego podporządkowana jest normatywna konstrukcja postępowania 
dowodowego, oparta na zasadach gwarantujących prawidłowe ustalenie pod
stawy faktycznej orzeczenia organu w sprawie indywidualnej.

Czynności dowodowe organu administracji publicznej ukierunkowane są 
na osiągnięcie celu, jakim jest ustalenie prawdy obiektywnej. Art. 7 k.p.a. 
nakłada na organ administracji publicznej prowadzący postępowanie admini
stracyjne obowiązek podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do do
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego danej sprawy. Sformułowana w tym 
przepisie zasada ogólna prawdy obiektywnej (prawdy materialnej) konkrety
zowana jest przez przepisy k.p.a. regulujące postępowanie dowodowe za po
mocą szeregu zasad szczegółowych, wśród których wymienić należy: zasadę

37 ONSA z 1984 r., nr 2, poz. 97 oraz OSPiKA 1986, nr 3, poz. 48 z glosami J. Borkowskie
go i A. Jaroszyńskiego.

38 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 79.

39 Wyrok NSA z 10 sierpnia 1983 r., sygn. I SA 367/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 64. Por. 
także wyrok NSA z 8 stycznia 2001 r., sygn. II SA 2625/00.
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oficjalności postępowania dowodowego, zasadę otwartego katalogu środków 
dowodowych, zasadę równej mocy dowodowej środków dowodowych czy też 
zasadę swobodnej oceny dowodów. Należy też podkreślić, iż ze względu na 
doniosłość zasady prawdy obiektywnej oraz jej charakter wszelkie instytucje 
prawa dowodowego zawarte w k.p.a., w szczególności normy prawne regulu
jące poszczególne środki dowodowe czy też formy postępowania wyjaśniające
go, muszą być interpretowane z uwzględnieniem dyrektyw wynikających 
z tejże zasady. Ponadto przebieg postępowania dowodowego jest determinowa
ny przez treść pozostałych zasad ogólnych postępowania administracyjnego, 
unormowanych w art. 6-16 k.p.a., a więc również przez zasadę zaufania 
obywateli do organów państwa40. Powyższe tezy zdaje się też odzwierciedlać 
orzecznictwo NSA: „przepisy k.p.a. nakładają na organy administracji publicz
nej obowiązek m.in. podejmowania wszelkich kroków do dokładnego wyjaśnie
nia stanu faktycznego sprawy, zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący 
całego materiału dowodowego, umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz do wskazania 
w uzasadnieniu faktycznym decyzji okoliczności, które organ uznał za udo
wodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których 
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej [...]. Prawidłowo 
przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala dopiero na ocenę, czy 
w sprawie zostały właściwie zastosowane odpowiednie przepisy prawa ma- 
terialnego”41.

Zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i w innych rodzajach 
postępowania sformułowano szereg zasad i postulatów zapewniających z jed
nej strony dotarcie do prawdy materialnej, z drugiej zaś zabezpieczenie 
przed przewlekaniem sprawy. Jak wskazał WSA w Olsztynie: „w sytuacji 
przedłużającego się postępowania wyjaśniającego w sprawie, organ zobligo
wany jest informować strony na bieżąco o postępach toczącego się postępo
wania. Natomiast w przypadku ewidentnego naruszenia ustawowych termi
nów, przewidzianych do załatwienia sprawy administracyjnej [...] organ 
powinien wskazać inny termin zakończenia takiej sprawy. Jeżeli niezbędne 
jest zebranie kolejnych dowodów, to wówczas także zasadnym jest poinformo
wanie o tym strony. Nie może być bowiem tak, że strona, na której wniosek 
postępowanie zostało wszczęte, nie ma informacji co do jego dalszego toku 
czy też przewidywalnego terminu załatwienia jej sprawy. Nonszalanckie na
ruszanie terminów ustawowych do zakończenia sprawy bez wskazania stro
nie przyczyn takiego naruszenia, może powodować utratę zaufania obywateli 
do organów administracji publicznej”42.

40 R. Kędziora, op. cit., s. 225.
41 Wyrok NSA z 11 marca 1981 r., sygn. SA 272/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 19.
42 Wyrok WSA w Olsztynie z 8 stycznia 2009 r., sygn. II SAB/Ol 34/08.
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Wskazać jeszcze należy na jeden istotny aspekt. Otóż zgodnie z art. 75 
k.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyja
śnienia sprawy, ajednocześnie nie jest sprzeczne z prawem. Unormowanie 
to wskazuje na zasadę równej mocy środków dowodowych. Dowodem w po
stępowaniu administracyjnym będą wszelkie niesprzeczne z prawem źródła 
prawdziwych informacji. Kodeks postępowania administracyjnego wprawdzie 
nie określa, na czym sprzeczność polega, chodzi tu jednak o sprzeczność 
w sensie materialnym, np. posłużenie się jako środkiem dowodowym infor
macją, której treść objęta jest prawnym zakazem rozpowszechniania. Do 
grupy procesowych środków dowodowych sprzecznych z prawem należy zali
czyć np. zeznania świadków czy opinie biegłych, w stosunku do których 
zastosowano presję psychiczną czy inne działania ograniczające ich swobodę 
wypowiedzi, takie jak groźba bezprawna czy szantaż. Dowodem sprzecznym 
z prawem będzie też fałszywy dokument urzędowy, tzn. dokument podrobio
ny lub przerobiony43. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia omawia
nej zasady. Trudno będzie mówić o pogłębianiu zaufania obywatela, kiedy 
przy rozpoznaniu jego sprawy organ uwzględni dowody sprzeczne z prawem, 
nieprawdziwe czy podrobione. Obywatel utraci wówczas wiarę nie tylko 
w prawidłową działalność administracji, lecz także w praworządną idee pań
stwa. Dlatego też tak ważne jest skrupulatne zbadanie dowodów w postępo
waniu wyjaśniającym, na podstawie których powstaje rozstrzygnięcie w da
nej sprawie.

B. Adamiak jest zdania, że już sam fakt dopuszczania przez organ dowo
dów przemawiających za pozytywnym załatwieniem sprawy stanowi realiza
cję zasady pogłębiania zaufania do organów państwa: „realizacja tej zasady 
następuje, jeżeli strona uczestnicząc w postępowaniu wyjaśniającym może 
stwierdzić, że organ ustalając zakres postępowania dowodowego, dopuszcza 
dowody, które przemawiają za pozytywnym załatwieniem sprawy. Przy wybo
rze następstw prawnych ustalonego stanu faktycznego uwzględnia słuszny 
interes w sprawie, nie przyznając prymatu interesowi publicznemu (aspekt 
materialny)”44.

Prawo do odwołania będzie kolejną instytucją, za pomocą której organy 
mają możliwość wdrożenia postulatów ujętych w zasadzie pogłębiania zaufa
nia obywateli do władzy. Wskazuje to niestety na to, iż pewien poziom nieuf
ności obejmuje nawet sam proces egzekwowania prawa. Organy administra
cji publicznej, a nawet sądy administracyjne nie są wolne od podejrzeń 
o stronniczość, niedbalstwo i uchybienia. Stąd bierze się potrzeba apelacji, 
a niekiedy sprawa musi przejść przez kilka instancji odwoławczych, zanim

43 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, op. cit., s. 665-666.
44 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydaw

nicza Unimex, Wrocław 2008, s. 524.
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rozstrzygnięcie stanie się wiążące i prawomocne45. Prawo do odwołania wy
wodzić będziemy z konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności.

Według art. 78 Konstytucji RP46, każda ze stron ma prawo do zaskarże
nia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji z zastrzeżeniem wy
jątków przewidzianych ustawą. Zasada ta znajduje realizację w zasa
dzie ogólnej dwuinstancyjności -  przyjętej w art. 15 k.p.a. i doprecyzowanej 
w art. 127. Zgodnie z tą zasadą, każda sprawa indywidualna rozpoznawana 
i rozstrzygana decyzją organu pierwszej instancji w wyniku wniesienia od
wołania podlega ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ dru
giej instancji. Od każdej decyzji niestatecznej służy prawo odwołania, a wy
jątki od tej zasady mogą być określone jedynie ustawowo. Dotyczy to 
zarówno decyzji wydanej w postępowaniu zwykłym, którego przedmiotem 
jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy decyzją administracyjną, jak i po
stępowania nadzwyczajnego, którego przedmiotem jest weryfikacja decyzji 
administracyjnej wydanej w postępowaniu zwykłym. Postępowanie w spra
wie wznowienia, sprawie stwierdzenia nieważności, sprawie uchylenia 
(zmiany) decyzji prawidłowej bądź dotkniętej wadą niekwalifikowaną oparte 
jest na zasadzie dwuinstancyjności. Od decyzji wydanych w pierwszej instan
cji na zasadach ogólnych służy odwołanie47. NSA stoi na stanowisku, iż „do 
uznania, że zasada dwuinstancyjności postępowania została zrealizowana, 
nie wystarcza stwierdzenie, że w sprawie zapadły dwa rozstrzygnięcia dwóch 
organów różnych stopni. Konieczne jest też, by rozstrzygnięcia te zostały 
poprzedzone przeprowadzeniem przez każdy z organów, który wydał decyzję, 
postępowania umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których postępowanie 
to jest prowadzone”48. Skutki naruszenia zasady dwuinstancyjności postępo
wania są wysoce doniosłe: „wydanie decyzji z pogwałceniem zasady dwuinstan
cyjności, obowiązującej w postępowaniu administracyjnym (art. 15 k.p.a.), 
godzi w podstawowe prawa i gwarancje procesowe obywatela i musi być 
ocenione jako rażące naruszenie prawa”49. Będzie to więc kwalifikowana 
wada decyzji administracyjnej, wymagająca stwierdzenia jej nieważności na 
podstawie art. 156 k.p.a.

Korelatem prawa odwołania jest obowiązek ponownego rozpatrzenie 
sprawy indywidualnej przez właściwy organ drugiej instancji i ustosunkowa
nia się do merytorycznego rozpatrzenia sprawy i skontrolowania postępowa
nia oraz decyzji organu pierwszej instancji z punktu widzenia legalności 
i celowości. Kontrola organu odwoławczego jest więc kontrolą pełną, polega

45 P. Sztompka, op. cit., s. 348.
46 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
47 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego 

(2008), s. 582.
48 Wyrok NSA z 12 listopada 1992 r., sygn. V SA 721/92, ONSA 1992, nr 3-4, poz. 95.
49 Wyrok NSA z 10 kwietnia 1989 r., sygn. II SA 1198/88, ONSA 1989, nr 1, poz. 36.
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jącą na ponownym merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy. Zobowiązanie or
ganu do takiego działania przepisami prawa zapobiec ma jego samowolnemu, 
prawnie nieuzasadnionemu działaniu50. Organ jest również zobowiązany za
pewnić wszystkim stronom udział w postępowaniu odwoławczym. Jeśli nato
miast w jakikolwiek sposób nie umożliwi tego uczestnikom postępowania, 
mogą oni odnieść się do tego, opierając się właśnie na przesłankach płyną
cych z zasady zaufania: „w ocenie skarżącego nie zapewniono mu czynnego 
udziału w postępowaniu odwoławczym, zapewniając ten udział innym stro
nom postępowania, czym naruszono art. 8 i 10 k.p.a. Kolegium Odwoławcze 
wyznaczając 14-dniowy termin na wypowiedzenie się wyłącznie pozostałym 
stronom naruszyło zasadę zaufania do organu, zasadę czynnego udziału, 
a przede wszystkim zasadę równości wobec prawa”51.

Tak więc realizacja przez stronę prawa odwołania nie będzie podlegała 
ani ograniczeniom formalnym, ani materialnym, kodeks nie uzależnia bo
wiem jej od udziału strony w postępowaniu. Prawo wniesienia odwołania 
ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu zakończonym decy
zją, ale również osoba, która wprawdzie nie brała w nim udziału, ale jest 
stroną w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a. Brak ograniczeń materialnych 
wskazuje, że uruchomienie postępowania odwoławczego nie jest uzależnione 
od obiektywnego stwierdzenia naruszenia zaskarżoną decyzją interesu praw
nego strony. Ocena, czy i w jakim zakresie rozstrzygnięcie „realizuje” interes 
prawny strony, należy wyłącznie do niej52.

Samo prawo do ponownego rozpoznania sprawy może stanowić czynnik 
wzbudzający czy też pogłębiający zaufanie obywatela do organów państwa, 
ponieważ zapewnia obywatelowi ponowne zbadanie jego sprawy, a także 
świadczyć może błędach popełnianych przez organ, które wymagają weryfi
kacji.

Reasumując zasada zaufania zakłada maksymalną humanitaryzację sto
sunku jednostka -  władza publiczna, która to ma stanowić przeciwieństwo 
biurokracji i dążyć do wypracowania wzajemnego zaufania obywatela do 
władzy i władzy do obywatela53. Jak trafnie wskazano w literaturze przed
miotu, władza nie wzbudzi w obywatelu zaufania do siebie bez wykazania 
ufności do obywatela54. Należy także zaznaczyć, iż współczesne orzecznictwo 
podkreśla konstytucyjny charakter zasady zaufania: „z zasady wyrażonej 
w art. 8 k.p.a. wynika bowiem wymóg praworządnego i sprawiedliwego pro

50 R. Kędziora, op. cit., s. 303-304.
51 Wyrok WSA w Olsztynie z 9 grudnia 2008 r., sygn. II SA/Ol 820/08.
52 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, op. cit., s. 182-183.
53 J. Malanowski, [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania ad

ministracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 50.
54 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, 

wzory i formularze, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1970, s. 55.
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wadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy, co jest zasadniczą treścią 
zasady praworządności. Zasada zaufania wyrażona w ww. przepisie ma kon
tekst konstytucyjny. Organy administracji publicznej są zobowiązane, w ra
mach wykładni zgodnej z Konstytucją RP, uwzględniać, że zasada zaufania, 
również w aspekcie procesowym, jest zasadniczym elementem zasady demo
kratycznego państwa prawa”55.

Nakaz wzbudzania zaufania nie odnosi się tylko do organu prowadzące
go postępowanie, ale też do innych organów władzy państwowej (władzy 
sądowniczej, ustawodawczej), a jej celem jest stworzenie takiej sytuacji, 
w której pozycje obywatela i władzy nie kształtują się na zasadzie antagoni- 
stycznej polaryzacji, lecz przeciwnie -  władza ma prawny obowiązek dążyć 
do stworzenia takiej atmosfery postępowania, w której obywatel ma zaufanie 
i jest przekonany, że stojąc przed urzędem -  reprezentacją władzy -  będzie 
potraktowany w sposób sprawny, kompetentny, zgodny z prawem oraz mak
symalnie uwzględniający jego interesy56. Pamiętać należy, iż administracja 
pełni wobec obywatela rolę służebną. Wobec powyższego obowiązkiem orga
nów jest m.in. udzielanie fachowej i rzetelnej pomocy, szczególnie tam, gdzie 
brak takiej pomocy może skutkować pozbawieniem możliwości dochodzenia 
przez strony swoich uprawnień. Brak takiej pomocy jest wysoce naganny 
i może prowadzić do naruszenia konstytucyjnie chronionej godności człowie
ka, na której straży stoi także administracja publiczna57.

Wnioski końcowe zbieżne będą z podglądami R. Taradejny, który w nastę
pujący sposób podsumował postulaty płynące z zasady zawartej w art. 8 k.p.a.:

1) „obsłuż osobę, która przyszła do Ciebie ze swoją sprawą, dokładnie 
tak jak chciałbyś być obsłużony, będąc na jej miejscu. I pamiętaj, że następ
nego dnia to ty będziesz mieć sprawę w urzędzie”;

2) „obywatele nieprzekonani mają prawo i będą składać odwołania od 
niekorzystnych dla nich decyzji i skargi na te decyzje -  do sądów i gdzie tylko 
się da. Rozgoryczeni dadzą temu wyraz w wyborach oraz na ulicy -  w zgroma
dzeniach, których przebieg może być czasem bardzo gwałtowny”58.

Na zakończenie wskazać należy, iż sama zasada ochrony zaufania nie 
może być traktowana jako magiczna formuła, za pomocą której dążyć się 
będzie do masowego korygowania rozstrzygnięć ustawodawczych. Takie nie
bezpieczeństwo istnieje jednak zawsze i należy zapobiegać sytuacjom, przy 
których dochodzić może do masowego, nieuzasadnionego odwoływania się 
przez obywateli do zasady zaufania. Dlatego też jak wskazuje J. Łętowski: 
„w praktyce stosowania prawa zasadę zaufania należy traktować jako jeden

55 Wyrok WSA w Warszawie z 4 lutego 2010 r., sygn. VII SA/Wa 2042/09, Legalis.
56 J. Malanowski, [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania ad

ministracyjnego, s. 50.
57 Por. wyrok NSA z 15 kwietnia 2003 r., sygn. SK 4/02.
58 R. Taradejna, op. cit., s. 71.
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z możliwych wentylów bezpieczeństwa, służący tylko w indywidualnych przy
padkach i właściwie tylko w postępowaniu sądowym. Politycznie rzecz biorąc 
powinna być rozumiana szerzej: jako determinanta kierunku ustawodawstwa, 
jako zasadnicza reguła działania wszelkich organów państwa”59. Wówczas ode
grać może, jak wskazuje autor, niezmiernie ważną, kształtującą rolę.

Sum m ary

The prin c ip le  o f  im proving c itizen s’ tru st tow ards pu b lic  au thority

Key words: general principle of administrative proceedings, principle of trust, public admini
stration body/agency.

The principle of improving the trust of proceedings’ participants towards 
public authority (the principle of clause 8 of the Administrative Procedure 
Act dated 3.12.2010, Journal of Laws No. 6 of 2011, item 18, which came into 
force 11.04.2011) is one of the most vital principles of general administrative 
proceedings underpinning all other general principles. Judicial decisions and 
juridical doctrine developed, on its basis, a number of directives which go
vern administrative proceedings. Arising from this principle are, for instan
ce, the obligation of predictability of public administration actions, settling 
doubts in favour of the citizen, and undertaking public administration ac
tions within the boundaries of the law.

This article is about the essence of the trust principle of the proceedings’ 
participants towards public authority in the light of the amended article 8 of 
the Public Administration Act. Firstly, the article explains the notion of 
“trust” in general, this is followed by a discussion on the principle based on 
the provisions of administrative proceedings and its application in, for in
stance, the justification of an administrative decision, evidentiary proce
edings, and the right to appeal. Finally, it specifies a list of legal require
ments stemming from the principle of trust and presents the conclusions.

59 J. Łętowski, Zasada zaufania..., s. 566.


