
 

 

 

KIEDY ORGANIZACJI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SKARGI NA PRZEWLEKŁOŚĆ 

POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO/ADMINISTRACYJNEGO I JAK JĄ WNIEŚĆ? 

 

Wszystkie organizacje pozarządowe działają w określonej przestrzeni prawnej i stają się 

stronami bądź uczestnikami różnego typu postępowań o charakterze administracyjnym lub 

sądowym. Warto więc znać swoje prawa w przypadku przeciągających się postępowań 

sądowych, sądowo-administracyjnych czy administracyjnych. 

 

Wszystkie organizacje pozarządowe działają w określonej przestrzeni prawnej i stają się 

stronami bądź uczestnikami różnego typu postępowań o charakterze administracyjnym lub 

sądowym. Ze względu na coraz bardziej rozbudowany system prawa oraz wzrastającą od 

dłuższego czasu liczbę spraw zarówno w urzędach jak i sądach, warto zapoznać się z 

przysługującymi podmiotom prawami, dotyczącymi przeciwdziałania przewlekłości 

prowadzenia postępowań przez te organy. Pamiętajmy, że Konstytucja w art. 45 ust. 1 

rozstrzyga, iż „Każdy ma prawo do (…) rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (…)”. 

Niniejszy tekst jest zainspirowany opublikowaniem tekstu jednolitego Ustawy o skardze na 

naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2016 r., Poz. 1259). 

Jeżeli chodzi o przewlekłość prowadzenia postępowania przed sądami, uprawnienia nadane 

stronom według ww. ustawy dotyczą zarówno sądów powszechnych, jak i sądów 

administracyjnych. Prawo do wniesienia skargi ma strona której prawo do rozpoznania 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone zarówno przez działanie, jak i 

bezczynność sądu. Prawo do wniesienia skargi przysługuje w momencie stwierdzenia, że 

postępowanie którego skarga dotyczy, trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia tych 

okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.  

W celu oceny, czy w sprawie doszło do nieuzasadnionej zwłoki, trzeba wziąć pod uwagę m.in. 

takie elementy jak: terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu 

rozstrzygnięcia sprawy, charakter sprawy, stopień zawiłości sprawy, znaczenie dla strony 

rozstrzyganych w sprawie zagadnień oraz zachowanie stron postępowania, w szczególności 

samego skarżącego1. 

Art.3 Ustawy ww. określa krąg uprawnionych podmiotów do wnoszenia skargi na 

przewlekłość postępowania, w zależności od typu postępowania. Pamiętajmy, że wniesienie 

skargi łączy się z kosztami, w tym przypadku 100 PLN. 
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 Na podstawie „Obywatel w postępowaniu cywilnym – prawa i obowiązki”, red. nauk. Tomasz Sroka, wyd. 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 



 

 

 

Skargę wnosimy w toku postępowania w sprawie i składamy ją do sądu, przed którym toczy 

się postępowanie, a sądem który rozpozna skargę jest sąd przełożony nad sądem, przed 

którym postępowanie się toczy. 

Skarga powinna zwierać: tytuł pisma, dane podmiotu, oznaczenie sądu, żądanie stwierdzenia 

przewlekłości postępowania. Może też zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu 

sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz 

zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej2, datę i podpis, załączniki. 

 

Rozstrzygnięcie skargi: Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w terminie 2 miesięcy od 

daty jej złożenia; skargę niezasadną sąd oddala. Uwzględniając skargę, sąd stwierdza, że w 

postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania. Na żądanie 

skarżącego lub z urzędu sąd może zlecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty 

(…) odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie – zalecenia nie mogą wkraczać w 

zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy; na żądanie skarżącego sąd uwzględniając skargę 

może przyznać od Skarbu Państwa, (…); strona, której skargę uwzględniono może dochodzić 

naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa (…). 

Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o 

odszkodowanie lub zadośćuczynienie.3 Z ponowną skargą w tej samej sprawie możemy 

wystąpić po 12 miesiącach od daty wydania przez sąd orzeczenia w sprawie poprzedniej 

skargi na przewlekłość postepowania. 

 

Warto także przyjrzeć się problemowi przewlekłości w samym postępowaniu 

administracyjnym i sądowo-administracyjnym, którego podstawy prawne stanowią dwie 

ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., Poz.23 z 

późn.zm.) i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity – Dz.U. z 

2016 r., Poz.718 z późn.zm.; dalej PoPpSA).  

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

Oczywiście prawo różnicuje czas (niezwłocznie, do 1 miesiąca i do 2 miesięcy), jaki jest 

potrzebny do rozpoznania sprawy, zależnie od typu spraw i organu przed jakim toczy się 

sprawa, również uwzględniając niezbędny tryb prowadzenia postępowania. Także przepisy 

innych ustaw mogą różnicować czas rozstrzygnięcia sprawy. Dodatkowo kwestia 

terminowości rozstrzygnięcia administracyjnego jest uzupełniana o okresy niewliczane do 

ww. terminów z tytułu dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Jednakże w 

o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym ustawowo organ jest 

                                                           
2
 Suma wypłacana w wysokości od 2 do 20 ty. PLN w przypadku uwzględnienia skargi przez sąd. 

3
 Na podstawie opracowania Agnieszki Wejchert z Sądu Okręgowego w Poznaniu. 



 

 

obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy, nawet jeżeli zwłoka nastąpiła z przyczyn niezależnych od organu. 

 

W przypadku jednak, gdy organ w sposób opieszały prowadzi sprawę, stronie przysługuje 

zażalenie (ten typ skargi ma szczególny charakter, bowiem kwestionuje się w nim pewien 

stan faktyczny i prawny wywołany opieszałością organu4) na przewlekłe prowadzenie 

postępowania do organu wyższego stopnia. Jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa. Organ wyższego stopnia, gdy uzna zażalenie za zasadne: 

wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy, zarządza wyjaśnienie przyczyn, ustala 

osoby winne niezałatwienia sprawy w terminie a w razie potrzeby także podjęcie środków 

zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ ten nie 

rozstrzyga pierwotnej sprawy merytorycznie. Organ stwierdza jednocześnie, czy 

niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, bowiem 

rażące naruszenie prawa może mieć wpływ na ocenę wydanej decyzji w ramach 

postepowania o stwierdzenie jej nieważności. 

 

Także sądy administracyjne mogą rozstrzygać sprawy dotyczące przewlekłości prowadzenia 

postępowania w zakresie określonym art. 3 § 2 pkt 1-4 oraz 4a PoPpSA. Sąd administracyjny, 

jeżeli uwzględni skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania: zobowiązuje organ do wydania 

w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności; zobowiązuje organ 

do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa;  

stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. 

Jednocześnie sąd stwierdza, czy przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miało 

miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto, w przypadku zobowiązania organu do 

wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności lub 

zobowiązania organu do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających 

z przepisów prawa, sąd może orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, 

jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości 

okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. W postępowaniu tym sąd może także orzekać 

co do grzywny organowi lub przyznaniu skarżącemu sumy pieniężnej. Warto również 

zapoznać się  z postanowieniem Naczelnego  Sądu Administracyjnego sygn. II OSK 1360/12. 

W zakresie postępowania w przypadkach przewlekłości postępowania w sprawach 

podatkowych, które to postępowanie reguluje Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 

2015 r., Poz. 613, z późn.zm.), autor niniejszego tekstu informuje - ponieważ nie ma 

uprawnień doradcy podatkowego, że dla celów informacyjnych (ponieważ tekst wskazany 

poniżej nie ma charakteru rozstrzygającego), warto zapoznać się w opinią Andrzeja 
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 Na podstawie B. Adamiak, J. Borkowski – „Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”, 

wyd. PWN 



 

 

Melezini5, która została zamieszczona na stronie „Doradca Podatkowy – Portal Społeczności 

Doradców Podatkowych” pod adresem:  

http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/482,skarga_ponaglenie_na_bezczynnosc_orga

nu_podatkowego 

Opracowanie: Jerzy Kraus 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Bielsko-Biała, 2016 r. 

 

                                                           
5
 wg Źródła: doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki związany z Wydziałem Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, 
członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego 
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i kontroli 
skarbowej 

http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/482,skarga_ponaglenie_na_bezczynnosc_organu_podatkowego
http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/482,skarga_ponaglenie_na_bezczynnosc_organu_podatkowego

