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Glosy

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini
stracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2013 r., 
sygn. ak t III SA/Gd 799/12

W szczęcie p ostęp ow an ia  w  sp raw ie  s tw ierd zen ia  n iew ażn ośc i 
decyzji przez organ adm in istracji w  sytuacji, gdy na  tę  decyzję zo 
sta ła  uprzednio  złożona skarga do sądu adm in istracyjnego, n ie  jest  
w  ogóle dopuszczalne. Innym i słowy, poddanie k ontroli sądu  ad m in i
stracyjnego określonej decyzji stan ow i przeszkodę un iem ożliw iającą  
sk uteczne za in icjow an ie adm in istracyjnego p ostęp ow an ia  nadzw y
czajnego w  tej spraw ie. W łaściw ym  jest zatem  zastosow an ie  przez  
organ art. 61a § 1 k.p.a.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozpra
wie w dniu 20 lutego 2013 r. sprawy ze skargi L.Z. na postanowienie Samo
rządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 września 2012 r. nr (...) 
w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważno
ści decyzji dotyczącej nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo
wych uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

U zasad n ien ie

W dniu 9 maja 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało 
decyzję nr [...], którą utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego z dnia 20 stycznia 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważ
ności udzielonego L.Z. przez Burmistrza w dniu 26 czerwca 2009 r. zezwole
nia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 
piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W uzasadnieniu 
Kolegium wskazało, że z ksiąg wieczystych wynika, iż w budynku położonym 
w Ł. przy ul. [...] znajdują się dwa lokale mieszkalne należące do K.P. oraz
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lokal użytkowy należący do L.Z. Taki budynek, w świetle przepisów prawa 
budowlanego, należy uznać za budynek mieszkalny wielorodzinny, co na pod
stawie art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., 
nr 70, poz. 473 z późn. zm.) powodowało konieczność dołączenia przez L.Z. do 
wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pisemnej zgody współ
właściciela tego budynku. Brak uzyskania i przedstawienia takiej zgody po
wodował, że zezwolenie Burmistrza z dnia 26 czerwca 2009 r. na sprzedaż 
alkoholu zostało wydane z rażącym naruszeniem ww. przepisu prawa [...].

Na powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego L.Z. 
wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę, która 
została oddalona wyrokiem z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Gd 
336/11). Od tego wyroku L.Z. wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Następnie pismem z dnia 16 lipca 2012 r. L.Z. wystąpił do Samorządowe
go Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji 
Kolegium z dnia 9 maja 2011 r. W uzasadnieniu wniosku skarżący powołał 
się na zgromadzone i uzyskane dokumenty, które w jego ocenie podważają 
podstawę do „unieważnienia” decyzji zezwalającej na sprzedaż alkoholu. [...]

Pismem z dnia 24 sierpnia 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
zawiadomiło o wszczęciu na wniosek L.Z. postępowania administracyjnego 
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Kolegium z dnia 
9 maja 2011 r. i w tym samym dniu wydało postanowienie orzekające 
o zawieszeniu tego postępowania. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, 
że prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie decyzji 
objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności zobowiązuje organ do zawie
szenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W ocenie organu za 
przedwczesne należy uznać orzekanie w sprawie wniosku strony w przed
miocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 9 maja 2011 r. przed rozpa
trzeniem przez Sąd skargi kasacyjnej strony. Zgłoszone bowiem we wniosku 
okoliczności dotyczące charakteru budynku w Ł. przy ul. [...] w dacie wyda
nia unieważnionego zezwolenia będą stanowiły przedmiot rozpoznania NSA 
w związku ze złożoną skargą kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2011 r., a wynik tamtego 
postępowania może mieć znaczenie dla wnioskowanego postępowania.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w dniu 27 września 2012 r. wydało postanowienie, którym utrzymało w mocy 
postanowienie wydane w I instancji. Kolegium wskazało, że nie jest władne 
dokonać rozpoznania wniosku skarżącego przed zakończeniem postępowania 
kasacyjnego przed NSA, ponieważ z jednej strony od orzeczenia tego Sądu 
zależeć będzie istnienie kwestionowanej decyzji Kolegium z dnia 9 maja 2011 r., 
a tym samym istnienie przedmiotu postępowania, a z drugiej strony wyrok
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ten dotyczyć też będzie oceny dowodów wniesionych przez stronę w tym 
postępowaniu i właśnie ta ocena sądów obu instancji będzie wiążąca dla 
Kolegium.

Na powyższe postanowienie L.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Admini
stracyjnego w Gdańsku skargę, zarzucając organowi naruszenie: art. 97 § 1 
pkt 4 k.p.a. oraz art. 2 i art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 
1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., 
nr 79, poz. 856 ze zm.). W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w jego 
ocenie zawieszenie przez organ postępowania czyni bezskutecznym wniosek 
o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
z dnia 9 maja 2011 r., u podstaw którego leży konieczność ustalenia charak
teru budynku położonego przy froncie ul. [...] w Ł., jako jednorodzinnego lub 
wielorodzinnego. [...] W ocenie skarżącego brak było podstaw do zawieszenia 
postępowania, ponieważ przedłożone przez niego dokumenty są wystarczają
ce do merytorycznego rozpoznania przez Kolegium sprawy i zakończenia 
postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:
[...] Przedmiotem kontroli Sądu na skutek złożonej skargi było postano

wienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 września 2012 r. 
nr [...] i poprzedzające je postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoław
czego z dnia 24 sierpnia 2012 r., wydane w przedmiocie zawieszenia -  wsz
czętego na wniosek skarżącego -  postępowania w sprawie stwierdzenia nie
ważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 
9 maja 2011 r. orzekającej o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji 
Burmistrza z dnia 26 czerwca 2009 r. udzielającej skarżącemu zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

W konsekwencji kontrola Sądu w niniejszej sprawie ograniczona została 
wyłącznie do oceny zgodności z prawem podjętego przez organ rozstrzygnię
cia kwestii procesowej, tj. zawieszenia postępowania. Podjęte rozstrzygnięcie 
o zawieszeniu przedmiotowego postępowania zostało dokonane przez organ 
na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. z uwagi na toczące się w sprawie decyzji 
objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności postępowanie sądowoadmini- 
stracyjne (zawisłe w dniu wydania postanowienia przed NSA) i wpływ jego 
wyniku (zagadnienie wstępne) na merytoryczne rozpoznanie złożonego 
wniosku.

Kluczową zatem okolicznością dla oceny prawidłowości dokonanego 
przez organ w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia musi być uwzględnie
nie faktu, iż wnioskowana do weryfikacji w trybie nieważności decyzja Kole
gium z dnia 9 maja 2011 r. stała się przedmiotem kontroli sądowoadmini- 
stracyjnej. Wyrokiem bowiem z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Gd 
336/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę złożoną 
na tę decyzję, natomiast od tego wyroku skarżący złożył skargę kasacyjną do
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NSA, która do dnia wydania przez Kolegium drugoinstancyjnego postano
wienia nie została rozpoznana.

W ocenie Sądu zaistniały w sprawie stan faktyczny, z którego wynika, że 
wnioskowana do weryfikacji decyzja ostateczna została poddana kontroli są- 
dowoadministracyjnej musi skutkować przyjęciem stanowiska o braku możli
wości (niedopuszczalności) prowadzenia przez organy administracji publicz
nej jakiegokolwiek z nadzwyczajnych postępowań administracyjnych w tej
-  zawisłej przed sądem administracyjnym -  sprawie.

Zakaz wszczęcia przez organy administracji nadzwyczajnego postępowa
nia administracyjnego (w tym postępowania w przedmiocie stwierdzenia nie
ważności) w stosunku do decyzji lub postanowienia, na które uprzednio zo
stała skutecznie złożona skarga do sądu administracyjnego zarówno 
w doktrynie, jak i w orzecznictwie wywodzony jest na podstawie art. 56 p.p.s.a. 
[...] Zakaz prowadzenia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego 
w sprawie, w której została uprzednio złożona skarga do sądu administracyj
nego, uzasadniają zarówno względy ekonomii postępowania organów pań
stwowych, jak i ochrona autorytetu ich orzeczeń, które nie zezwalają na 
dopuszczenie możliwości zajmowania się tą samą sprawą oraz na wydanie 
rozbieżnych orzeczeń przez organ administracji publicznej i sąd administra
cyjny. W konsekwencji powszechnie przyjmuje się, że wniesienie prawnie 
skutecznej skargi do sądu administracyjnego stanowi przeszkodę do wszczę
cia postępowania administracyjnego mającego na celu usunięcie z obrotu 
prawnego zaskarżonej decyzji bądź postanowienia [...].

Należy zatem uznać, że -  z uwagi na poddanie ostatecznej decyzji Samo
rządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 maja 2011 r. kontroli sądowej
-  nie zaistniały podstawy do prowadzenia przez Kolegium wnioskowanego 
przez skarżącego nadzwyczajnego postępowania w trybie stwierdzenia nie
ważności ww. decyzji ostatecznej objętej już kontrolą sądowoadministracyjną.

W tym zakresie należy zgodzić się ze stanowiskiem Samorządowego Ko
legium Odwoławczego co do niemożności rozpoznania złożonego przez skar
żącego wniosku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia 9 maja 2011 r. 
z powodu zawisłości sprawy przed sądem administracyjnym. Nie można się 
jednak zgodzić co do prawidłowości zastosowanego w tej sprawie przez Kole
gium rozstrzygnięcia procesowego. [...] Jak wynika ze wskazanych powyżej 
poglądów doktryny i orzecznictwa, wszczęcie postępowania w sprawie stwier
dzenia nieważności decyzji przez organ administracji w sytuacji, gdy na tę 
decyzję została uprzednio złożona skarga do sądu administracyjnego, nie jest 
w ogóle dopuszczalne. Innymi słowy, poddanie kontroli sądu administracyj
nego określonej decyzji stanowi przeszkodę uniemożliwiającą skuteczne za
inicjowanie administracyjnego postępowania nadzwyczajnego w tej sprawie.

Należy zatem przyjąć, że w zaistniałej w sprawie sytuacji faktycznej 
Kolegium winno było zastosować instytucję prawną skutkującą uniemożli
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wieniem wszczęcia wnioskowanego przez skarżącego postępowania, a nie 
instytucję prawną polegającą na tamowaniu biegu tego postępowania. Wła
ściwe w sprawie było zatem zastosowanie art. 61a § 1 k.p.a., który stanowi, 
że w przypadku, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione 
przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępo
wanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postano
wienie o odmowie wszczęcia postępowania. [...] W opisanej sytuacji Samorzą
dowe Kolegium Odwoławcze winno było dokonać rozstrzygnięcia na 
podstawie art. 61a § 1 w zw. z art. 157 § 2 k.p.a. i orzec o odmowie wszczęcia 
postępowania w odniesieniu do złożonego przez skarżącego wniosku o weryfi
kację w trybie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 9 maja 2011 r. [... ]

Reasumując, opisane w sprawie działanie Samorządowego Kolegium Od
woławczego stanowiło naruszenie przepisów postępowania mające istotny 
wpływ na jego wynik, co w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit.c w zw. z art. 135 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi dało podstawę do uchylenia przez Sąd zaskarżonego po
stanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia [...].

Glosa

Po otrzymaniu decyzji organu drugiej instancji strona postępowania ad
ministracyjnego ma prawo wybrać, w jaki sposób decyzja ta będzie dalej 
weryfikowana. Może wnieść na decyzję skargę do wojewódzkiego sądu admi
nistracyjnego, może również złożyć do organu administracji publicznej wniosek 
o wszczęcie jednego z trybów nadzwyczajnych. Czasami strona domaga się w 
stosunku do tej samej decyzji uruchomienia postępowania sądowoadministra- 
cyjnego i zarazem nadzwyczajnego trybu postępowania administracyjnego. 
Ustawodawca starał się jednak zapobiec jednoczesnemu prowadzeniu obu po
stępowań. Mogłyby się one bowiem zakończyć odmiennymi rozstrzygnięciami, 
co nie pozostałoby bez wpływu na autorytet orzeczeń organów państwowych.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowa
niu przed sądami administracyjnymi1 (dalej: p.p.s.a.), w razie wniesienia 
skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, 
uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania po
stępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Obowiązujące aktualnie przepisy 
dopuszczają zatem możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego 
już po wszczęciu postępowania nadzwyczajnego trybu postępowania admini
stracyjnego. W takim przypadku postępowanie sądowe zostaje jednak zawie
szone z urzędu na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 270.
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W przepisach nie ma wyraźnej regulacji odnoszącej się do sytuacji złoże
nia wniosku o wszczęcie jednego z trybów nadzwyczajnych postępowania 
administracyjnego już po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego. 
W doktrynie i w orzecznictwie wskazuje się, że skuteczne wniesienie skargi 
do sądu administracyjnego stanowi przeszkodę do wszczęcia w sprawie nad
zwyczajnego postępowania administracyjnego2. Po wniesieniu skargi do sądu 
administracyjnego ocena legalności aktów wydanych we wszystkich postępo
waniach w granicach sprawy przechodzi bowiem do kompetencji sądu. Na 
tym etapie postępowania organ administracji, na podstawie art. 54 § 3 
p.p.s.a., może jedynie w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę 
w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Natomiast każdą ingerencję organu 
administracji w sprawę, w której wszczęto postępowanie sądowoadministra- 
cyjne, wykraczającą poza dyspozycję art. 54 § 3 p.p.s.a. należy uznać za 
naruszenie określonej w art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP zasady 
prawa do sądu3.

W orzecznictwie prezentowane jest również stanowisko, że w przypadku 
złożenia do organu administracji publicznej wniosku o wszczęcie nadzwyczaj
nego trybu postępowania już po wniesieniu skargi do sądu administracyjne
go na tę samą decyzję dopuszczalne jest wszczęcie takiego postępowania, 
jednakże powinno ono zostać zawieszone do czasu zakończenia postępowania 
sądowoadministracyjnego4.

W glosowanym wyroku skład orzekający Sądu stwierdził, że „wszczęcie 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przez organ admi
nistracji w sytuacji, gdy na tę decyzję została uprzednio złożona skarga do 
sądu administracyjnego, nie jest w ogóle dopuszczalne. Innymi słowy, podda
nie kontroli sądu administracyjnego określonej decyzji stanowi przeszkodę 
uniemożliwiającą skuteczne zainicjowanie administracyjnego postępowania 
nadzwyczajnego w tej sprawie”. Sąd wskazał, że właściwym w sprawie jest 
zastosowanie przez organ art. 61a § 1 k.p.a.

Stanowisko zajęte w glosowanym orzeczeniu zasługuje na aprobatę. Za 
niedopuszczalne należy uznać wszczynanie przez organ administracji postę
powania w trybie nadzwyczajnym w sytuacji, gdy na tę samą decyzję została

2 Por. A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo 
o postępowaniu przed sądam i administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 201; J.P. Tar- 
no, Prawo o postępowaniu przed sądam i adm inistracyjnym i. Komentarz, Warszawa 2010, 
s. 185; T. Woś [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsza
wa 2009, s. 349. Postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2011 r., II OSK 185/11; wyrok WSA we 
Wrocławiu z dnia 4 listopada 2010 r., I SA/Wr 844/10; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 
26 listopada 2012 r., I SA/Gl 1184/11, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

3 Por. wyrok NSA z dnia 8 lutego 2012 r., II FSK 2292/10; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 
15 lipca 2010 r., I SA/Ol 354/10; wyrok WSA w Kielcach z dnia 16 września 2010 r., I SA/Ke 
419/10, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

4 Por. wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r., II FSK 1972/11; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 10 grudnia 2012 r., I SA/Wa 1312/12, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl
http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl
http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl


Glosy 267

już skutecznie wniesiona skarga do sądu administracyjnego. W ramach sądo
wej kontroli obowiązkiem sądu jest m.in. dokonanie oceny, czy w trakcie 
prowadzonego postępowania administracyjnego nie doszło do naruszenia 
prawa materialnego lub procesowego, czy nie zaistniały takie uchybienia, 
które mogą stanowić okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania 
bądź stwierdzenie nieważności decyzji. Obowiązek sądu w tym zakresie wy
nika z art. 134 § 1 i art. 135 p.p.s.a.

Na podstawie art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej 
sprawy, ale nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną 
podstawą prawną. Brak związania sądu administracyjnego zarzutami i wnio
skami skargi oraz powołaną podstawą prawną oznacza, że niezależnie od 
sformułowanych w skardze twierdzeń i zarzutów sąd dokonuje oceny zaskar
żonej decyzji z punktu widzenia jej zgodności z prawem5. Ponieważ obowiąz
kiem sądu jest dokonanie oceny legalności zaskarżonej decyzji, to może on 
uchylić decyzję bądź stwierdzić jej nieważność z powodu innych uchybień niż 
te, które zostały podniesione w skardze.

Z kolei art. 135 p.p.s.a. stanowi, że sąd stosuje przewidziane ustawą 
środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynno
ści wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych 
w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do jej 
zakończenia. W literaturze wskazuje się, że na podstawie tego przepisu woje
wódzki sąd administracyjny jest upoważniony i jednocześnie zobowiązany do 
wydania stosownego orzeczenia, „w celu usunięcia naruszenia prawa w sto
sunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postę
powaniach prowadzonych w granicach danej sprawy, jeżeli jest to niezbędne 
dla końcowego jej załatwienia”6.

Niezależnie zatem od treści skargi, sąd uwzględniając skargę na decyzję 
wybierze właściwy sposób rozstrzygnięcia sprawy wskazany w art. 145 
p.p.s.a. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd uchyla decyzję w całości 
lub części, jeżeli stwierdzi: naruszenie prawa materialnego, które miał 
wpływ na wynik sprawy; naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia 
postępowania administracyjnego; inne naruszenie przepisów postępowania, 
jeżeli mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Z kolei w oparciu o art. 
145 § 1 pkt 2 sąd stwierdza nieważność decyzji w całości lub części, jeżeli 
zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach. Sąd 
może również stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa, jeżeli zacho
dzą przyczyny określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks 
postępowania administracyjnego7 lub innych przepisach (art. 145 § 1 pkt 3 
p.p.s.a.).

5 Por. wyrok NSA z dnia 27 lipca 2004 r., OSK 628/04, Lex nr 183144.
6 T. Woś [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami..., s. 567.
7 Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267.
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Sąd administracyjny, nie będąc związany granicami skargi, właściwy jest 
zatem do wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego również w sytuacji 
wystąpienia naruszeń prawa, które są podstawą do weryfikacji decyzji 
w trybach nadzwyczajnych. Jeżeli zaistnieją podstawy np. do stwierdzenia 
nieważności decyzji, to chociaż skarżący nie wnosił o stwierdzenie nieważno
ści, sąd z urzędu podejmie takie rozstrzygnięcie.

W tej sytuacji, jeżeli po uruchomieniu postępowania sądowoadministra- 
cyjnego odnośnie tej samej decyzji do organu administracji publicznej wpły
nie wniosek zawierający żądanie wszczęcia jednego z trybów nadzwyczajnych 
(np. trybu stwierdzenia nieważności decyzji), organ powinien odmówić wsz
częcia takiego postępowania. Organ nie jest natomiast uprawniony do wsz
częcia i następnie zawieszenia postępowania. Sąd, jak zostało wcześniej 
wskazane, z urzędu zbada, czy nie doszło do naruszenia przepisów prawa 
materialnego lub procesowego i wybierze właściwy sposób rozstrzygnięcia 
sprawy.

Podstawą prawną odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia 
postępowania będzie art. 149 § 3 k.p.a., natomiast w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji -  art. 61a § 1 k.p.a. Zgodnie z treścią art. 61a § 1 k.p.a., 
organ administracji w drodze postanowienia odmawia wszczęcia postępowa
nia administracyjnego, jeżeli z żądaniem wszczęcia postępowania admini
stracyjnego wystąpi osoba niebędąca stroną postępowania oraz z innych uza
sadnionych przyczyn. Pod pojęciem „inne uzasadnione przyczyny” należy 
rozumieć sytuacje, które stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania, 
np. żądanie jednostki dotyczy sprawy rozstrzygniętej już decyzją administra
cyjną albo dotyczy sprawy, w której jest już prowadzone postępowanie8. Za 
przeszkodę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji, należy uznać wcześniejsze wniesienie na tą samą decyzję skutecznej 
skargi do sądu administracyjnego.

Dorota Całkiewicz

8 B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2012, s. 299.


