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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

 

(druk nr 525) 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) 

 

Art. 28. 

§ 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności 

w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. 

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, 

z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej. [W zakresie 

określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 2261) za Skarb Państwa czynności w postępowaniu podejmuje 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej] 

<§ 3. W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) za: 

1) organy administracji rządowej, 

2) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

3) Skarb Państwa 

– czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

Art. 175. 

§ 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z 

zastrzeżeniem [§ 2 i 3] <§ 2–3>. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, 

notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub 

doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub 
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pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw 

Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. 

<§ 2a. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy stroną postępowania jest Prezes 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy czynności 

w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe  jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane 

są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.> 

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 

1)   doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w 

sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 

2)   rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. 

 

Art. 194. 

§ 1. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia 

wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a 

ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: 

1)   przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; 

1a)  odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 

§ 3; 

1b)  umorzenie postępowania; 

2)   wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego 

aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 

3)  (uchylony); 

4)   odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 

5)   sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 

5a)  odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia; 

6)   oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 

7)   odrzucenie skargi kasacyjnej; 

8)   odrzucenie zażalenia; 

9)   zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; 

10)  ukaranie grzywną. 

§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. 
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§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu 

sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę 

lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. 

§ 4. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być 

sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 [§ 2 i 3] <§ 2–

3>stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 287. 

W przypadku gdy sąd w orzeczeniu: 

1)   uchyli zaskarżoną decyzję, a organ rozpatrując sprawę ponownie umorzy postępowanie, 

2)   stwierdzi nieważność aktu albo ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie 

nieważności aktu, 

stronie, która poniosła szkodę, służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję.] 

 

 

 


