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ŚCIĄGA  
KSIĘGOWEGO

SKARGA I SPRZECIW W POSTĘPOWANIU 
PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

Rodzaje skarg
Rodzaj środka zaskarżenia Kiedy ma zastosowanie

Skarga Skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, czyli wte-
dy gdy stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak:
�� zażalenie
�� odwołanie
�� ponaglenie.

Sprzeciw od decyzji Sprzeciw wnosi się na decyzję organu odwoławczego wydaną w trybie art. 138 
§ 2 k.p.a., w której organ ten:
�� uchyla zaskarżoną decyzję w całości oraz
�� przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Wniosek o ponowne rozpa-
trzenie sprawy

Jeżeli przepisy przewidują taką możliwość, strona może wnioskować o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy przez organ, który decyzję wydał.
UWAGA!
Strona może skutecznie wnieść skargę do sądu – bez konieczności składania 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Podstawa prawna: art. 52 i 64a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1370

I. SKARGA
1. Kto może wnieść skargę

Lp. Podmiot uprawniony do wniesienia skargi

1. Każdy, kto ma w tym interes prawny

2. Prokurator

3. Rzecznik Praw Obywatelskich

4. Rzecznik Praw Dziecka

5. Organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów praw-
nych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym

6 Inny podmiot niż wymienione w pkt 1–5, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi

UWAGA! Skargę w jednej sprawie może wnieść kilka podmiotów uprawnionych, jeżeli ich skargi dotyczą tej 
samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowa-
dzenia postępowania (współuczestnictwo). 
Podstawa prawna: art. 50 i 51 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi –j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1370
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2. Termin wniesienia skargi
Lp. Skargi na: Termin wniesienia skargi

1 2 3

1. Decyzje administracyjne Skargę wnosi się w terminie trzydziestu 
dni od dnia doręczenia skarżącemu roz-
strzygnięcia w sprawie.

2. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyj-
nym, na które służy zażalenie albo kończące postępowa-
nie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co 
do istoty

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu 
dni od dnia doręczenia skarżącemu roz-
strzygnięcia w sprawie.

3. Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym 
i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłącze-
niem:
�� postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgło-
szonego zarzutu oraz
�� postanowień, przedmiotem których jest stanowisko 
wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu 
dni od dnia doręczenia skarżącemu roz-
strzygnięcia w sprawie.

4. Inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu 
administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłącze-
niem aktów lub czynności podjętych w ramach:
�� postępowania administracyjnego określonego 
w k.p.a.
�� postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordy-
nacji podatkowej
�� postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 
1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 
�� postępowań, do których mają zastosowanie przepi-
sy ww. ustaw

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu 
dni od dnia doręczenia skarżącemu roz-
strzygnięcia w sprawie
UWAGA!
Jeżeli ustawa nie przewiduje środków za-
skarżenia w sprawie będącej przedmiotem 
skargi, skargę na akty lub czynności, o któ-
rych mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., wnosi 
się w terminie trzydziestu dni od dnia, w 
którym skarżący dowiedział się o wydaniu 
aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po 
wniesieniu skargi, może uznać, że uchybie-
nie tego terminu nastąpiło bez winy skar-
żącego i rozpoznać skargę.

5. Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego 
wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabez-
pieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu 
dni od dnia doręczenia skarżącemu inter-
pretacji, opinii zabezpieczającej lub odmo-
wy wydania takiej opinii.

6. Akty prawa miejscowego organów jednostek samorzą-
du terytorialnego i terenowych organów administracji 
rządowej

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków za-
skarżenia w sprawie będącej przedmiotem 
skargi i nie stanowi inaczej, skargę można 
wnieść w każdym czasie.

7. Akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków, inne niż określone w pkt 6, podejmowane w 
sprawach z zakresu administracji publicznej

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków za-
skarżenia w sprawie będącej przedmiotem 
skargi i nie stanowi inaczej, skargę można 
wnieść w każdym czasie.

8. Akty nadzoru nad działalnością organów jednostek sa-
morządu terytorialnego

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków za-
skarżenia w sprawie będącej przedmiotem 
skargi i nie stanowi inaczej, skargę można 
wnieść w każdym czasie.

9. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 
w przypadkach określonych w pkt 1–4 lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania w przypadku określonym 
w pkt 5

Skargę na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania można wnieść 
w każdym czasie po wniesieniu ponagle-
nia do właściwego organu.
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1 2 3

10. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 
w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1–3 
aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej 
dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podjętych w ramach:
�� postępowania administracyjnego określonego 
w k.p.a.
�� postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordy-
nacji podatkowej
�� postępowań, do których mają zastosowanie przepi-
sy ww. ustaw

Skargę na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania można wnieść 
w każdym czasie po wniesieniu ponagle-
nia do właściwego organu.

UWAGA! Termin wniesienia skargi uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona 
wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę 
odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą 
przedmiotem skargi.

Podstawa prawna: art. 53 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
–j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1370

3. Jaka obowiązuje procedura wnoszenia skargi do sądu

Jak wnieść skargę Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie, bez-
czynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem 
skargi.
UWAGA!
Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd 
uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia 
prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności do-
tkniętych wadą nieważności.

Jaki jest termin przekazania 
sprawy do sądu

Organ, do którego wniesiono skargę ma 30 dni od dnia jej otrzymania na:
�� przekazanie skargi sądowi (wraz z odpowiedzią na skargę oraz kom-
pletnymi uporządkowanymi aktami sprawy)

albo
�� uwzględnienie skargi w całości 

UWAGA!
W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ:
�� uchyla zaskarżoną decyzję 
�� wydaje nową decyzję
�� stwierdza, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym 
naruszeniem prawa.

Jak postąpić, gdy organ nie 
przekaże skargi do sądu

�� skarżący może wnieść do sądu wniosek o ukaranie tego organu 
karą grzywny. Kara może zostać wymierzona do wysokości dziesię-
ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej w roku poprzednim
�� jeżeli organ nie przekaże skargi do sądu – mimo nałożenia kary 
grzywny - skarżący może zażądać rozpoznania sprawy na podsta-
wie nadesłanego odpisu skargi. Sąd rozpatrzy sprawę, gdy stan fak-
tyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych 
wątpliwości.

Podstawa prawna: art. 54, art. 55, art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1370
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4. Jakie są podstawowe elementy skargi
Lp. Skarga powinna zawierać

1. wszystkie elementy pisma procesowego

2. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności

3. oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skar-
ga dotyczy

4. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego

Podstawa prawna: art. 57 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
– j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1370

II. SPRZECIW
Jaka obowiązuje procedura wnoszenia sprzeciwu od decyzji 

Kiedy odwołanie do sądu 
należy wnieść w formie 
„sprzeciwu od decyzji”

„Sprzeciw  od decyzji” wnosi strona niezadowolona z treści decyzji wydanej 
w trybie art. 138 § 2 k.p.a., czyli decyzji, w której organ uchyla zaskarżoną 
decyzję w całości i przekazuje ją do ponownego rozpoznania. 
UWAGA! Na decyzję o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania nie 
przysługuje „skarga”, tylko „sprzeciw”.

Jakie naruszenia uzasad-
niają wniesienie sprzeciwu

Rozpoznając sprzeciw, sąd ocenia jedynie, czy istniały przesłanki do wydania 
decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
Organ może bowiem wydać taką decyzję tylko wówczas, gdy:
�� decyzja organu pierwszej instancji została wydana z naruszeniem przepi-
sów postępowania, a 
�� konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. 

Jakie są podstawowe ele-
menty „sprzeciwu od decy-
zji”

Sprzeciw od decyzji powinien zawierać:
�� wszystkie wymagane elementy pisma procesowego
�� wskazanie zaskarżonej decyzji
�� żądanie uchylenia decyzji
�� oznaczenie organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Jaki  jest termin na wniesie-
nie sprzeciwu

Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
skarżącemu decyzji.

Jak wnieść sprzeciw Sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, którego decyzja 
jest przedmiotem sprzeciwu od decyzji.

Jaki jest termin przekaza-
nia sprzeciwu do sądu

Organ ma 14 dni od dnia otrzymania na:
�� przekazanie sprzeciwu sądowi  (wraz z kompletnymi i uporządkowanymi 
aktami sprawy) albo
�� uwzględnienie sprzeciwu w całości (w tym celu organ uchyla zaskarżoną 
decyzję i wydaje nową).

Jak postąpić, gdy organ 
nie przekaże sprzeciwu do 
sądu

�� skarżący może wnieść do sądu wniosek o ukaranie organu karą grzywny. Kara 
może zostać wymierzona do wysokości dziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim
�� jeżeli organ nie przekaże sądowi sprzeciwu – mimo nałożenia kary grzyw-
ny – skarżący może przesłać do sądu odpis sprzeciwu od decyzji, a sąd 
rozpoznaje sprawę na podstawie nadesłanego odpisu sprzeciwu.

W jakim terminie sąd rozpo-
znaje sprzeciw od decyzji

Sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji w terminie trzydziestu dni od dnia wpły-
wu sprzeciwu od decyzji.

UWAGA! Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Podstawa prawna: art. 64a, 64b, 64c, 64d, 64e ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1370


