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Prof. nadzw. dr hab. Irena LIPOWICZ 

Prawo obywatela do dobrej administracji 

Dobra administracja – oparta na zakotwiczonych w konstytucji warto�ciach, 

rzetelna, sprawna i efektywna, działaj�ca według wła�ciwej podstawy prawnej i 

w formach prawem przewidzianych, przestrzegaj�ca procedury administracyjnej 

a równocze�nie elastyczna i odbiurokratyzowana to pewien wyobra�alny dla 

obywateli ideał tej cz��ci władzy wykonawczej. Wyst�puj�cy jako poj�cie 

ogólne, niedookre�lone, u�ywane było w debatach politycznych na szczeblu 

ogólnopa�stwowym i lokalnym nie miało jednak odbicia normatywnego, było 

raczej cz��ci� potocznego, powszechnego rozumienia poj�cia „dobrego 

pa�stwa”, „dobrej władzy”. Prawo to stopniowo instytucjonalizowała Rada 

Europy w swoich rekomendacjach 1. 

Wraz z przyj�ciem Europejskiej Karty Praw Podstawowych (art. 41) a nast�pnie 

inkorporowaniem tej Karty do podpisanego lecz jeszcze nieratyfikowanego 

Traktatu o Konstytucji Europejskiej, prawo do dobrej administracji zyskało 

oblicze normatywne w art. II – 41. Pod wzgl�dem charakteru prawnego mo�na 

je zaliczy� do tzw. praw trzeciej generacji. 

Kwesti� omawian� do�� obszernie w doktrynie prawa administracyjnego jest to, 

czy istnieje indywidualne prawo do dobrej administracji. Zygmunt 

Niewiadomski stawia tez�2, �e przyj�cie i przekonstruowanie tego poj�cia jako 

poj�cia prawnego niesie ze sob� – w �wietle polskiego prawa – zasadnicz� 

zmian� jako�ciow�. Oznacza przej�cie w prawie administracyjnym do ochrony 

przez administracj�, a nie przed administracj�. Oznacza skuteczne ��danie od 

pa�stwa nie tylko skonstruowania i zastosowania normy prawnej, ale tego, aby 

administracja był� „dobra”. Czy jest to przej�cie od fazy pa�stwa prawa 

                                                 
1 por. Biuletyn nr 4 Rady Europy „Prawo do dobrej administracji” Warszawa 2003 /aneks/ i cytowane tam 
rekomendacje dotycz�ce tak�e władz lokalnych. R (80) z 11.03.1980, R (81) 19 z 25.11.1981, R 84/15 z 
18.09.1984, R 91/10 z 9.09.1991  
2 Z. Niewiadomski, „Prawo do dobrej administracji – aspekty procesowe, ustrojowe i materialne” w: „ Prawo do 
dobrej administracji”, Warszawa 2003, s.42 i in. Biuletyn RE nr 4; J. Bo� „Ku inteligentnej administracji 
publicznej” s. 65- 66; B. Kudrycka (red.) „Profesjonalizm w administracji publicznej”, Białystok 2004; 
zwłaszcza T. Rabska „Wyzwania administracji publicznej w �wietle integracji z Uni� Europejsk�” s.56 i n. 
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rozumianego raczej „s�dowo” do fazy „administracyjnej”? Wydaje si�, �e pełny 

rozwój tego prawa istotnie b�dzie oznacza� pocz�tek takiej przemiany. 

Zbigniew Cie�lak widzi w prawie do dobrej administracji cz��� prawa do 

dobrego pa�stwa i wyró�nia cztery podstawowe mo�liwe rozumienia tego 

poj�cia analizuj�c kolejno konsekwencje uznania go za kategori� pozaprawn�, 

paraprawn� i prawn� – publicznego prawa podmiotowego lub uprawnienia 

obywatela, opowiadaj�c si� za diagnoz�, �e chodzi o poj�cie prawne 3. Czy 

wystarcza to jednak, aby obywatel mógł sformułowa� samodzielne roszczenie 

aby administracja stała si� dobra? 

 

Prawo do dobrej administracji ma ju�– jako cz��� Karty Praw Podstawowych i 

b�dzie mie� po ratyfikacji Konstytucji Europejskiej - charakter prawny. Czy 

jednak uzna�, �e ma ju� tak�e obecnie charakter publicznego prawa 

podmiotowego? Zarówno bowiem to prawo jak i Kodeks Dobrej Administracji 

(dokładne tłumaczenie – Kodeks Dobrych Praktyk Administracyjnych) 

stanowi�cy w zamy�le twórców konkretyzacj� prawa do dobrej administracji 

dotyczy głównie post�powania i odpowiada zasadniczo naszym – mocno 

rozwini�tym przez orzecznictwo i literatur� – zasadom post�powania 

administracyjnego. Post�powanie sprawne, szybkie, przejrzyste, budz�ce 

zaufanie do pa�stwa i jego administracji, zapewniaj�ce mo�liwo�� odwołania i 

kontroli s�dowej stanowi cel formułowany od lat w polskiej nauce prawa 

administracyjnego. Takie w�skie rozumienie prawa do dobrej administracji nie 

stanowiłoby wi�c zasadniczego przełomu, nie wymagałoby przewarto�ciowania 

dotychczasowego spojrzenia na administracj�4. Je�eli jednak – za Teres� Rabsk� 

– uznamy mieszany charakter tego prawa odró�niaj�c regulacj� art. 41 Karty od 

                                                 
3 Z. Cie�lak, w: „Prawo do dobrej administracji” UKSW, Warszawa 2003, Materiały ze zjazdu Katedr Prawa 
Administracyjnego, s.18-20 por. J. Bo� op. cit. s. 66  
4 T. Rabska głos w dyskusji w: „Prawo do dobrej...” op.cit. o aspektach prawnych s. 67 – 68 por. M. Bullinger: 
„Das Recht auf eine gute Verwaltung nach der Grundrechtcharta der EU” w: „Neue Juristische Wochenschrift” 
2000 nr. 8 s. 538 i n. Ten�e: „Das Recht auf eine gute Verwaltung nach der Grundrechtcharta der EU. Festschrift 
für W. Brohm zum 70 Geburtstag“ München 2002 s. 25 i n.   
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proceduralnego „Kodeksu” jako kodeksu dobrych praktyk administracji to 

mo�emy mówi� o przełomie. Byłoby to nało�enie obowi�zku „aktywno�ci i 

efektywno�ci” na administracje, a dla obywatela roszczenie „aby uchwalone 

przez Parlament ustawy zostały - w stosunku do niego przez aktywn� 

administracj� dobrze, tzn. tak�e skutecznie zastosowane”.  

 

Jaka jest geneza instytucjonalizacji prawa do dobrej administracji? 

Prawo do dobrej administracji zostało umieszczone w rozdziale V Karty Praw 

Podstawowych pt. „Prawa obywateli” – odpowiada to na pytanie, czym miało 

si� ono sta� w zamy�le twórców. Z samej systematyki wyprowadza si� daleko 

id�ce wnioski, ma to by� prawo obywatelskie i polityczne wychodz�ce poza 

aspekty procesowe (Hinger). Usytuowanie w�ród praw obywatelskich jest 

adresowne do „ka�dego”. Dostatecznie dobrze znamy równie� okoliczno�ci 

powstania Kodeksu Dobrej Administracji 5; twórcy (głównie Perry i 

Soendermann) opierali si� na prawie francuskim i skandynawskim, praktycznie 

pomijaj�c – bogaty przecie� – dorobek nauki niemieckiej i austriackiej.  

 Art. 41 Karty Praw Podstawowych przeniósł ostatecznie to poj�cie dobrej 

administracji z kr�gu poj�� poza- lub paraprawnych do kr�gu „praw 

obywatelskich” obywateli Unii Europejskiej. Przed inkorporacj� Karty do tekstu 

Konstytucji Europejskiej mo�na było spekulowa�, czy nie s� to tylko prawa 

obywateli Unii wobec administracji unijnej, obecnie jasny si� staje szerszy 

zasi�g tego prawa, stopniowo rozszerzanego na administracje narodowe. Takie 

zalecenie towarzyszyło ju� uchwaleniu Karty. 6 

Administracja „dobra” to w rozumieniu autorów Karty niekoniecznie taka, która 

pozytywnie odpowiada na wniosek obywatela albo jest wobec niego dobra, bo 

opieku�czo, �wiadcz�co oddziaływuje, ale taka, która jest sprawiedliwa, 

                                                 
5 J. �wi�tkiewicz „Kodeks Dobrej Administracji” Biuro RPO Warszawa 2002 s. 3 i n. 
6 por. P. Devolve: Raport ko�cowy w: „Prawo do dobrej administracji” Biuletyn RE nr 4 s. 123 i n. op. cit. 
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bezstronna i uczciwa, działa w sposób terminowy, sprawny i uprzejmy, 

rozstrzyga w taki sposób sprawy administracyjne. 

W jakim zakresie – w zwi�zku z dojrzałym stadium post�powania 

administracyjnego w naszym kraju – mo�emy mówi� o elementach nowych w 

europejskim prawie do dobrej administracji? Czy nie stanowi� one tylko 

odmiennej redakcji znanych ju� praw i obowi�zków; czy odmienny kontekst 

kulturowy nie sprawia, �e jest to po prostu inne opakowanie znanych ju� do tej 

pory tre�ci? Takie pytania stawia m.in. Jan Bo� pytaj�c o „inteligentn� 

administracje” 7. Nale�y w zaproponowanej tematyce wyró�ni� poszczególne 

warstwy problemu: Czy prawo do dobrej administracji b�dzie działa� samoistnie 

czy wymaga – dla podmiotów administracyjnych – konkretyzacji ustawowej? 

Jakie s� główne elementy tego prawa? 

 

Scharakteryzujmy najpierw podstawow� regulacj� Karty wł�czon� do projektu 

Traktatu. Art. II - 41 stanowi, pod nagłówkiem „Prawo do dobrej administracji”, 

�e: 

1. „Ka�da osoba ma prawo do tego, aby jej sprawy zostały załatwione przez 

organy i instytucje Unii bezstronnie, sprawiedliwie i w odpowiednim 

terminie. 

2. Prawo to obejmuje w szczególno�ci: 

– prawo ka�dej osoby do bycia wysłuchanym zanim zostanie zastosowany 

wobec niej niekorzystny, indywidualny �rodek;  

– prawo ka�dej osoby do dost�pu do akt jej dotycz�cych z zachowaniem 

prawnie uzasadnionego interesu poufno�ci oraz tajemnicy zawodowej i 

handlowej; 

– obowi�zek administracji do uzasadniania swych decyzji. 

                                                 
7 J. Bo� „Ku administracji publicznej jako organizacji inteligentnej” w: B. Kudrycka „Profesjonalizm” op. cit. s. 
31-34   
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3. Ka�da osoba ma prawo do tego, aby Wspólnota, zgodnie z ogólnymi 

zasadami wspólnymi dla porz�dków prawnych pa�stw członkowskich, 

wyrównała jej szkody spowodowane przez działanie jej organów lub jej 

personelu przy wykonywaniu ich działa� słu�bowych. 

4. Ka�da osoba mo�e kierowa� wyst�pienia do Unii w jednym z j�zyków 

Traktatu i musi otrzyma� odpowied� w tym samym j�zyku.” 

 

Mo�na wi�c wyró�ni� okre�lone cechy „dobrej administracji” organów i 

instytucji Unii, które nie s� ograniczone do obywateli Unii – art. II - 41 mówi, 

�e prawo załatwiania jej spraw bezstronnie, sprawiedliwie i w odpowiednim 

terminie przysługuje ka�dej8 osobie. Bezstronne i sprawiedliwe rozpatrzenie 

sprawy w rozs�dnym terminie to rdze� art. II – 41 Konstytucji Unii Europejskiej 
9. Nast�puj�ce konkretyzacje maj� charakter przykładowy, a nie wyczerpuj�cy.  

 

Bezstronno�� to zaprzeczenie stronniczo�ci i interesowno�ci, cz��� 

obiektywno�ci działania administracji. Bezstronny organ rozstrzyga spraw� 

według kryteriów merytorycznych, bez przyjmowania interesów własnych lub 

osób bliskich, realnych lub hipotetycznych, obecnych lub przyszłych, za 

kryterium rozstrzygaj�ce 10.  

 

Pojawienie si� tego kryterium wywołało w polskiej doktrynie prawa 

administracyjnego reakcj�, według której zasada ta od dawna – czego dowodem 

jest zakaz stronniczo�ci i interesowno�ci urz�dnika zamieszczony ju� w ustawie 

z 1982 roku o pracownikach urz�dów pa�stwowych oraz instytucja wył�czenia 

                                                 
8 „ka�da osoba” osoba prywatna, podmiot administrowany, klient administracji, „rezydent administracyjny” – te 
poj�cia ilustruj� pewn� bezradno�� doktryny w poszukiwaniu poj�cia- szerszego ni� obywatel – które opisze 
partnera administracji, a który nie chce by� dłu�ej „podmiotem administrowanym”  
9 Cytuj� za tekstem niemieckim „Verfassung für Europa” oraz Kart� Praw Podstawowych, z komentarzem red S. 
Hambura, M. Muszy�ski, Bielsko-Biała 2003 
10 Poj�cie bezstronno�ci por. Rekomendacja RZ Komitetu Ministrów Rady Europy z 11 marca 1980 szerzej:   
  Z. Kmieciak: „Ogólne zasady prawa i post�powania administracyjnego” Warszawa 2000 oraz E. Bojanowski, 
Z. Cie�lak, J. Lang „Post�powanie administracyjne i post�powanie przed s�dami administracyjnymi” Warszawa 
2000 s. 37 
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si� organu lub pracownika – ma nale�ne miejsce w polskim systemie prawa. 

Tymczasem przez długie lata instytucja wył�czenia była stosowana niezwykle 

rzadko, nawet w małych miejscowo�ciach, w których wi�kszo�� urz�dników 

była gł�boko zintegrowana rodzinnie i towarzysko ze �rodowiskiem lokalnym. 

Najcz��ciej stronniczo�� jest wynikiem interesowno�ci. Interesowno�� to, wg 

siedmiu zasad �ycia publicznego z Raportu Nolana11, podejmowanie decyzji w 

celu uzyskania korzy�ci materialnych lub finansowych dla siebie, rodziny lub 

przyjaciół. Złamanie zasady bezstronno�ci nie musi by� jednak wynikiem 

interesowno�ci – mo�e to by� bezinteresowna, niematerialna wi�� emocjonalna, 

która ka�e przedło�y� interes jednej strony ponad interes drugiej – nie tylko 

dlatego, �e jest członkiem rodziny lub grupy przyjaciół, ale dlatego, �e podziela 

nasze pogl�dy, budzi sympati�, lito�� czy współczucie. Kryterium 

odró�niaj�cym jest porzucenie celu – dobra wspólnego i odrzucenie 

merytorycznych kryteriów selekcji. O ile zwalczanie interesowno�ci, przepisy 

antykorupcyjne znajduj� si� obecnie w centrum zainteresowania nauki i 

praktyki, to stronniczo�ci po�wi�cono o wiele mniej uwagi. W�ród licznych 

apeli o blisko��, zbli�enie administracji do obywatela pomija si� fakt, �e ro�nie 

wtedy niebezpiecze�stwo stronniczo�ci – zanika bowiem dystans organizacyjny. 

	�damy wi�c od administracji rzeczy wewn�trznie sprzecznych: aby była jak 

najbli�ej jednostki a równocze�nie aby emocjonalnie odseparowała si� od jej 

sytuacji.  

 

Ustawodawca projektuj�c obszary uznania i poj�� niedookre�lonych typu 

„trudna sytuacja �yciowa” zostawiał �wiadomie wolne obszary, w których organ 

administracji lub administruj�cy mógł gł�boko, ale zachowuj�c dystans, wczu� 

si� w sytuacj� �yciow� strony. Zwłaszcza uznanie administracyjne pozwala na 

wywa�enie reakcji i dostosowanie działa� administracji do indywidualnej 

                                                 
11 „Zasady w sprawie funkcjonowania najwy�szych organów kontroli” Biuletyn NIK wyd. specjalne grudzie� 
1999 
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sytuacji adresata. Poza tymi obszarami równe z zało�enia traktowanie 

podmiotów administracyjnych legitymuje społecznie stosowanie władztwa 

administracyjnego jako emanacji ogólnego imperium pa�stwa.  

Jednym z wa�nych narusze� tre�ci normy o bezstronno�ci, które mog� mie� 

znaczenie z punktu widzenia standardów dobrej administracji jest kwestia 

aktywno�ci politycznej i przynale�no�ci partyjnej urz�dników. Koncepcja 

apolitycznej słu�by cywilnej tylko cz��ciowo odpowiada na pytanie o granice 

zaanga�owania politycznego administracji. Orzecznictwo europejskie 

uszanowało decyzje pa�stw członkowskich zakazu aktywno�ci politycznej dla 

niektórych grup pracowników np. policjantów i wojskowych. Precyzyjne 

wyznaczanie granicy mi�dzy administracj� a polityk� wymaga takiej regulacji, 

która zapobiega naruszaniu bezstronno�ci pod k�tem korzystnych rozstrzygni�� 

dla podmiotów „dobrze postrzeganych” politycznie a równocze�nie pozwala 

aktualnej wi�kszo�ci parlamentarnej opartej na partiach politycznych skutecznie 

rz�dzi�. Radykalizacja �ycia politycznego mo�e postawi� przed nami inny 

problem – usuwania ze słu�by publicznej osób, które s� członkami partii 

faszystowskich lub komunistycznych oraz innych, takich, które odrzucaj� 

porz�dek konstytucyjny RP i d��� gwałtownie i bezprawnie do jego zmiany. 

Problemem słu��cym naprawie �ycia publicznego musi sta� si� okre�lenie 

granic polityki administracyjnej 12. 

Problem ustawicznie deklarowanej apolityczno�ci administracji i podkre�lanie, 

�e system słu�by cywilnej, wymagaj�cy najwy�ej uelastycznienia, stanowi 

element to�samo�ci europejskiej w opozycji do ameryka�skiego systemu łupów 

oznacza, �e sterowanie polityczne działaniami administracji w zwi�zku ze 

zmiana kierunku rz�dów jest ograniczone do instrumentów prawnych, tre�ci 

zarz�dze�, rozporz�dze�, uchwał Rady Ministrów przy oczywi�cie dominuj�cej 

                                                 
12 W. Okresek: „Miejsce urz�dnika pa�stwowego w polityce (rozdzielenie władzy administracyjnej od władzy 
politycznej)” w: „Prawo do dobrej...”, Biuletyn RE nr 4, 2003 s. 79 por. tam�e M. Kulesza: „Dobre zarz�dzanie 
a dobra administracja” s. 54 i n. por. Z. Janowicz „Kodeks Post�powania Administracyjnego. Komentarz” 
Warszawa 1992 s. 52 i n. zwłaszcza uwagi o zasadach ogólnych  
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roli ustaw uchwalonych przez wi�kszo�� parlamentarn�. Tak� ustalan� przez 

ka�dorazowy rz�d polityk� administracyjn� miałby wciela� w �ycie w�ski 

zespół w ka�dym resorcie: minister, wiceministrowie i jego gabinet polityczny. 

Reszta ma przestrzega� bezstronno�ci w sensie apolityczno�ci, czyli jako 

zdystansowana, ale i zdyscyplinowana słu�ba cywilna, realizowa� nawet 

kra�cowo odmienne polityki. Poniewa� to wła�nie miejsce pracy dla 

zwolenników traktowane jest jako „dobro rzadkie” zaczynaj� „puchn��” 

marginalne elementy struktur, np. doradcy ministra licz�cy sobie 26 lat, osoby 

„pełni�ce obowi�zki”. W zachodniej kulturze politycznej, przy niewielkich 

ró�nicach mi�dzy partiami zmiana ma cz�sto charakter symboliczny, u nas 

natomiast oznacza zasadnicze przewarto�ciowanie i staje si� prób� lojalno�ci. 

Nale�ałoby wi�c z jednej strony uszczelni� system prawny – ograniczy� prawnie 

liczb� doradców ministra, okre�li� ich minimalne do�wiadczenie b�d� 

kwalifikacje, przestrzega� ustawy o słu�bie cywilnej. Z drugiej strony istniej�cy 

w Europie Zachodniej i USA system politycznych fundacji, nawet powstaj�cych 

przy wsparciu pa�stwa, pozwala ugrupowaniu politycznemu zachowa� system 

think-tanku; utrzyma� legalnie własnych doradców politycznych równie� przy 

zmianie władzy. W innym przypadku b�dziemy stale boryka� si� z próbami 

obej�cia prawa. Drug� stron� medalu apolityczno�ci słu�by cywilnej jest 

zdyscyplinowanie przy wcielaniu w �ycie pomysłów nowej władzy, z którymi 

urz�dnik zasadniczo si� nie zgadza lub uwa�a za niem�dre czy szkodliwe. W 

naszej sytuacji ustrojowej – cz�stych zmian rz�dów i ministrów – bierny opór, 

bojkotowanie pomysłów danej władzy (od prawicowej do lewicowej), a nawet 

ciche kontrakcje w komisjach sejmowych s� łagodnie oceniane przez 

przeło�onych i opini� publiczn�. Taki opór skłania z kolei ministrów do taktyki 

wprowadzania „swoich ludzi” do struktur. Powstaje „bł�dne koło” typowe dla 

okresów gwałtownej transformacji. 
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Kolejnym składnikiem prawa do dobrej administracji jest prawo ka�dego 

człowieka do tego, aby „organy, urz�dy, agencje i instytucje” Unii załatwiły 

jego spraw� sprawiedliwie. Jak wskazano w literaturze, ani Karta, ani Traktat 

Konstytucyjny nie definiuj�, które poj�cie, które rozumienie sprawiedliwo�ci 

wchodzi w rachub�. Autorzy s� jednak zgodni co do tego, �e z konstrukcji tego 

zapisu wynika zarówno obowi�zek sprawiedliwego – w tym równego 

traktowania adresatów działa� administracji unijnej, jak i wymóg, aby tre�� 

rozstrzygni�� była sprawiedliwa, a wi�c „odpowiadała zasadom 

sprawiedliwo�ci”. Trudno w tym miejscu referowa� pogl�dy filozofów i 

teoretyków prawa na istot�, przejawy i zasady sprawiedliwo�ci, sprawiedliwych 

rozstrzygni�� pa�stwa 13. W polskiej doktrynie prawa najcz��ciej w podej�ciu do 

kwestii sprawiedliwo�ci przyjmuje si� rozró�nienie Wróblewskiego14. Spo�ród 

trzech mo�liwych sposobów uj�cia sprawiedliwo�ci: legalistycznego 

(sprawiedliwo�� to zgodno�� z prawem), a legalistycznego (sprawiedliwo�� nie 

jest powi�zana z prawem) i nielegalistycznego (zgodno�� z prawem jako 

konieczny, lecz niewystarczaj�cy warunek sprawiedliwo�ci) akceptowane jest 

najcz��ciej poj�cie nielegalistyczne odpowiadaj�ce ju� wyra�onej w łaci�skiej 

paremii zasadzie, �e naj�ci�lej stosowane prawo mo�e okaza� si� wcielonym 

bezprawiem. W rozstrzygni�ciu sprawiedliwym oprócz zgodno�ci z prawem 

mie�ci si� wi�c realizacja zasad słuszno�ci (cz�sto wyodr�bniana jako kolejna 

zasada), przy całej historycznej, społecznej i politycznej zmienno�ci zasad 

sprawiedliwo�ci. W polskim systemie prawnym Konstytucja wprowadza poj�cie 

sprawiedliwo�ci społecznej – to poj�cie wymagałoby jednak odr�bnej analizy, 

wykraczaj�cej daleko poza kwesti� prawa do dobrej administracji. Spo�ród 

autorów polskich zajmuj�cych si� poj�ciem dobrej administracji poj�cie, reguł� 

                                                 
13 por. G. Palmieri: „Kryteria dobrej administracji...” w: „Prawo do...” Biuletyn RE nr 4 por. tam�e D. Lilovska 
„Prawo do dobrej administracji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” s. 116,            
P. Mazurkiewicz „Europeizacja Europy”  Warszawa 2001 s. 207-211 o poj�ciach „themis” i „dike” daje 
kompletny przegl�d klasycznego uj�cia genezy poj�cia sprawiedliwo�ci. 
14 J. Wróblewski „Warto�ci a decyzja s�dowa” Wrocław 1973 s. 185 i n. 
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sprawiedliwo�ci w jej działaniu definiuje Jan Zimmermann15. W uj�ciu autora 

decyzja administracyjna musi by� oparta na prawie, ale to prawo musi by� 

stosowane i interpretowane zgodnie z normami etyki – sprawiedliwie. Postulat 

sprawiedliwego działania organów administracyjnych przejawia si� w 

konstruowanych w polskiej nauce prawa administracyjnego zasadach dobrej 

administracji dla dziedzin szczegółowych np. policji 16. Poj�cie administracji 

sprawiedliwej jest cz��ci� debaty na temat administracji opartej na warto�ciach, 

realizuj�cej dobro wspólne.17 

 

Wymóg terminowo�ci załatwiania spraw nie wydaje si� w polskim systemie 

prawnym kwesti� now�. Kodeks post�powania administracyjnego traktuje 

załatwianie spraw bez zb�dnej zwłoki jako niezb�dny element budowy zaufania 

obywateli do organów pa�stwa 18. Szczegółowe rozró�nienie terminów w 

zale�no�ci od rodzaju sprawy – pocz�wszy od zgłaszania zgromadze� po 

terminy wyło�enia projektów planów zagospodarowania przestrzennego, 

wskazuje, �e ustawodawca był w pełni �wiadomy znaczenia terminowo�ci 

załatwiania spraw, a z drugiej strony konieczno�ci ustawowego zró�nicowania 

terminów. Najci��sze (i najcz�stsze równocze�nie) naruszenia zasady 

terminowo�ci dotycz� prawa do s�du. To przewlekło�� post�powania s�dowego, 

a nie administracyjnego była przedmiotem najwi�kszej krytyki podczas 

negocjacji akcesyjnych i jest przedmiotem orzecznictwa ETSC oraz debaty 

publicznej. Literatura prawa i post�powania administracyjnego wszechstronnie i 

wielokrotnie podnosi znaczenie terminowo�ci załatwienia sprawy i analizuje 

ró�ne aspekty naruszenia tej zasady oraz konsekwencje procesowe zwłoki w 

                                                 
15 J. Zimmermann „Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie” Warszawa 1981 s. 39- 43 
16 B. Dolnicki w: ”Prawo do dobrej...”, B. Dolnicki „Policyjne funkcje pa�stwa w Polsce” s. 395 i n. w: 
„Problemy prawa angielskiego i europejskiego” por. J. �wi�tkiewicz „Kodeks...”, J. Zimmerman – por. dyskusj� 
na Zje�dzie Katedr Prawa Administracyjnego, Pozna� 2004 
17 por. E. Popławska (red.) „Dobro wspólne – władza - korupcja. Konflikt interesów w �yciu publicznym” 
zwłaszcza A. Kami�ski „Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolno�ci pa�stwa”, ISP Warszawa 1997 
18 E. Bojanowski, Z. Cie�lak, J. Lang „Post�powanie...” op. cit. s.25 por. Z. Janowicz „Kodeks...” op. cit. s.65-68 
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post�powaniu oraz „bezczynno�ci władzy” 19. Trudno wi�c mówi� tu o 

elemencie nowo�ci. Gdyby przenie�� zasad� terminowo�ci na kwesti� prawa 

krajowego, mo�na by mówi� najwy�ej o jej rozci�gni�ciu na wszystkie działania 

administracji – a nie tylko post�powanie administracyjne. W tym aspekcie 

zasada terminowego (punktualnego, niezwłocznego) działania nie zawsze była 

rozpatrywana z nale�yt� staranno�ci�. Postulat terminowo�ci nie si�gał tak�e z 

równ� moc� poszczególnych etapów procesów decyzyjnego o charakterze 

wewn�trznym. Terminowo�� nie jest równie� odnoszona z równ� moc� do 

działa� prawodawczych administracji. Nieterminowo�� wydawania 

rozporz�dze� i zarz�dze� przez Rad� Ministrów i Ministrów rzadko jest 

traktowana jako ci��kie naruszenie kryteriów dobrej administracji, tymczasem 

podwa�a ona Kodeksu  Dobrych Praktyk Administracyjnych – nazywanym u 

nas Kodeksem Dobrej Administracji. 

 

Parlament Europejski zalecił w 2001 roku stosowanie Kodeksu Dobrej 

Administracji w pa�stwach UE 20. To, co stanowi istot� Europejskiego Kodeksu 

Dobrej Administracji, to przepisy proceduralne b�d�ce konkretyzacj� art.41 

Karty. Uchwalone przez Parlament Europejski w 2001 roku daj� si� 

uporz�dkowa� w szereg zasad. S� jednak w�ród nich tak�e zasady dotycz�ce 

struktury i funkcjonowania administracji unijnej, lecz maj�ce sta� si� wzorem 

dla administracji narodowych. Do zasad tych nale�� (art.4 – 20 Europejskiego 

Kodeksu Dobrej Administracji) zasady: 

a) praworz�dno�ci 

b) niedyskryminacji 

c) proporcjonalno�ci 

d) nieu�ywania władzy publicznej w innym celu ni� j� powierzono 

                                                 
19 J. Borkowski w: J. Borkowski, J. Jendroska, R. Orzechowski, A. Zieli�ski „Kodeks post�powania 
administracyjnego. Komentarz” Warszawa 1989, Z. Janowicz „Kodeks...”op. cit. s.159 
20 cyt. za J. �wi�tkiewicz ‘Kodeks Dobrej Administracji” Warszawa 2003, J. Bo� (red.) „Administracja 
publiczna”, Wrocław 2002 por. J. Supernat „Zasady dobrej administracji” s. 598 i n. w: „Prawo do dobrej…”  
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e) bezstronno�ci 

f) obiektywno�ci 

g) uczciwo�ci 

h) uwzgl�dnienia słusznego interesu jednostki 

i) uprzejmo�ci 

j) odpowiadania na pisma w j�zyku obywatela 

k) potwierdzania odbioru pism kierowanych do administracji publicznej 

l) przekazania sprawy wła�ciwemu organowi w sprawie w przypadku 

mylnego skierowania 

m) wysłuchania jednostki przed podj�ciem rozstrzygni�cia 

n) terminowo�ci 

o) pouczenie o mo�liwo�ci odwołania 

p) dor�czenia rozstrzygni�cia 

q) ochrony danych 

r) uzasadnienia decyzji 

s) udzielenia informacji 

t) prowadzenia rejestrów poczty wychodz�cej i przychodz�cej 

u) zaskar�enia wszystkich zaniedba� do Europejskiego Rzecznika Praw 

Człowieka 

Polski czytelnik ma cz�sto poczucie lektury spisu tre�ci Kodeksu Post�powania 

Administracyjnego 21. Jak wskazuj� jednak autorzy, zajmuj�cy si� Europejskim 

Kodeksem Dobrej Administracji podstawow� ró�nic� stanowi szerszy zakres 

stosowania. Kodeks dotyczy całokształtu kontaktów „urz�dów, instytucji i 

agencji” Unii z jednostk�, „chyba �e kontakty te podlegaj� przepisom 

szczególnym”. Nie tylko wi�c sprawa indywidualna z zakresu administracji 

publicznej, załatwiana w drodze decyzji (lub postanowienia) czy te� ugody 

administracyjnej, ale ka�dy „kontakt” przypominaj�cy kontakt klienta z 

                                                 
21 W. Chró�cielewski, J.P. Tarno „Post�powanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe” Warszawa 2002 s. 
25 i n. 
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usługodawc� powoduje swoiste uruchomienie Kodeksu. Zapytanie, petycja, 

protest obywateli Unii, przedstawienie uwag do projektu Konstytucji 

Europejskiej, obywatelski projekt dyrektywy b�d� obj�te wi�c zasi�giem 

Kodeksu. Jest rzecz� oczywist�, �e takie elementy Kodeksu jak praworz�dno��, 

zakaz nadu�ywania władzy, niedyskryminacja czy zasada uczciwo�ci 

wykraczaj� poza typowo proceduralne postanowienia 22.  

 

Charakterystyczne dla odmiennej kultury prawnej i skandynawskiego 

pragmatyzmu jest przemieszanie poszczególnych elementów – uczciwo�� na 

przykład jest wymieniona po kilku zasadach �ci�le procesowych. Interesuj�ce s� 

dla nas szczególnie te elementy, które nie wyst�puj� w takiej ogólnej formie w 

naszych regulacjach prawnych. To nakaz uprzejmo�ci, potwierdzenia odbioru 

pism, uczciwo�ci. Mamy wi�c do czynienia z charakterystyczn� mieszank�. Z 

jednej strony ogromny dorobek praktyki, orzecznictwa i doktryny wokół 

post�powania administracyjnego k.p.a. sprawia, �e cz��� autorów komentuje 

nowe warunki z pewnym poczuciem ich spełnienia od dawna, z drugiej 

fotografia rzeczywisto�ci administracyjnej, dost�pna Najwy�szej Izbie Kontroli 

skutecznie leczy z takiego poczucia wy�szo�ci 23.  

 

Jakie s� główne braki polskiej administracji w kontek�cie celu głównego – 

nadania jej charakteru „dobrej”? Najbardziej przekonuj�ce podsumowanie tej 

kwestii zawdzi�czamy J. �wi�tkiewiczowi: okre�la on główne braki w 

administrowaniu jako triad� braków w: przejrzysto�ci struktur i procedur – 

pewno�ci obrotu – przewidywalno�ci działania. Obok plagi korupcji i 

nepotyzmu b�d�cej przeciwie�stwem dobrej, spolegliwej (w znaczeniu nadanym 

przez T. Kotarbi�skiego) administracji s� to istotne elementy utrudniaj�ce 

                                                                                                                                                         
 
22 por. wpływ orzecznictwa ETSC i art. 6 Konwencji D. Lilovska op. cit. s.  
23 J. �wi�tkiewicz op. cit. por. A. Zoll: „Dobra administracja jako prawo obywatela” w: „Prawo do dobrej 
administracji” op.cit. s. 9- 10 
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okre�lenie polskiej administracji jako „dobrej”. Nie tyle wi�c – dla pełnej 

realizacji celu uzyskania dobrej administracji – jest potrzebne przebudowanie 

procedur administracyjnych, zwłaszcza k.p.a. stwarzaj�cego (jak wskazano 

wy�ej) zarówno w kwestii czynnego udziału stron w post�powaniu jak i w 

kwestii terminowo�ci cz�sto wy�sze standardy ni� te, których wymaga kodeks 

dobrej administracji, ile potrzebne s� zmiany w strukturach i w samym 

funkcjonowaniu administracji – przewidywalno�ci działania i stało�ci reguł 24. 

 

Obowi�zek uzasadniania przez administracj� swoich rozstrzygni�� znajduje w 

Kodeksie Dobrej Administracji szczególn� konkretyzacj�, je�eli chodzi o 

odmow� udost�pnienia dokumentów i ogólnie odmow� udost�pnienia 

informacji. Odmowa taka musi zawiera� indywidualn� argumentacj�, fakty i 

podstaw� prawn� wydanej decyzji oraz powody, na których opiera si� wydana 

decyzja. Przykład ten wskazuje jak wielk� rol� odgrywa obecnie informacyjna 

faza procesu decyzyjnego, poprzednio starannie ukryta przed oczami adresatów 

podejmowanych rozstrzygni��. Wielkie wołanie o przejrzysto��, otwarto�� i 

transparentno�� administracji przenika liczne, cz�sto krzy�uj�ce si� co do 

zakresu i niezupełnie odpowiadaj�ce naszej kulturze prawnej postanowienia 

Karty i Kodeksu. Ta przejrzysto�� i otwarto�� niweluje jednocze�nie skutecznie 

jedn� z cech klasycznej, weberowskiej administracji – anonimowo�� – chroni�c� 

urz�dnika przed represjami otoczenia.  

 

W literaturze stawia si� wi�c pytanie o celowo�� takiego zalecenia w sytuacji 

Polski, kraju o skodyfikowanej procedurze administracyjnej, „której 

postanowienia maj�, w przeciwie�stwie do Kodeksu Dobrej Administracji, 

charakter bezwzgl�dnie obowi�zuj�cy, s� wsparte s�dow� kontrol� oraz 

                                                 
24 Z. Duniewska „Ignorantia iuris w prawie administracyjnym” Łód� 1998 tak�e A. Zoll „Prawo do dobrej 
administracji” s. 3 w: J. �wi�tkiewicz „Europejski Kodeks Dobrej Administracji’ Warszawa 2002 
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doktryn� i bogatym pi�miennictwem” – pisze �wi�tkiewicz. Autor dostrzega 

jednak kilka przyczyn obni�enia tak wysokiej samooceny: 

1. Post�puj�ca dekodyfikacja, której kamieniem milowym było wył�czenie 

w sprawach podatkowych (1997), a wi�c jednym z najistotniejszych dla 

obywatela. Ordynacja podatkowa nie przej�ła przepisów ogólnych.  

2. Ograniczony zasi�g stosowania k.p.a. (co omówiono wcze�niej) do spraw 

rozstrzyganych decyzj� lub postanowieniem. Szerszy zasi�g ustawy o 

NSA wymaga dopiero harmonizacji. 

3. K.p.a. nie obejmuje działania administracji w formach cywilnoprawnych. 

4. Kodeks Dobrej Administracji wkracza równie� w sytuacje luzu 

decyzyjnego, w którym „pod pozorem” stosowania uznania 

administracyjnego i prowadzenia polityki administracyjnej mo�na 

maskowa� w istocie nadu�ycia. 

 

To najciekawszy punkt całej debaty. Autor powołuje si� na „post�pow�” 

interpretacj� art. 7 k.p.a. i znany cytat z J. Ł�towskiego, �e organ, nawet w 

warunkach uznania administracyjnego ma zasadniczo spraw� załatwi� 

pozytywnie 25. Linia polskiego orzecznictwa i Kodeksu Dobrej Administracji s� 

tu w istocie zgodne, ale samo zagadnienie jest fascynuj�ce. Po latach zw��ania 

luzu decyzyjnego administracji, głównie przez eksternalizacj� dawnych 

stosunków wewn�trznych administracji, stopniowego obejmowania kontrol� 

s�dow� nowych obszarów stosunków zakładowych (zakładu karnego, szkoły 

wy�szej, itp.) mamy do czynienia z zupełnie nowym etapem.  

 

Uznanie administracyjne zostaje „zaatakowane” w samym swoim j�drze, swojej 

istocie. Nawet wi�c tam, gdzie organ „mo�e” ale „nie musi” zachowa� si� w 

okre�lony sposób jest zobowi�zany b�d� oczekuje si�, �e zachowa si� zgodnie z 

wnioskiem strony. Dopiero je�li słuszny interes strony wchodzi w kolizj� z 
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interesem społecznym lub przekracza uprawnienia i �rodki organu, mo�na 

stronie odmówi�. Jak daleko odeszli�my w tym uj�ciu od swobodnego niegdy� 

uznania administracji! Polityka administracyjna postrzegana jest raczej nieufnie 

jako cz�ste „kamuflowanie przypadków nadu�y�”, któremu tam� kładzie k.p.a., 

i ogólnie jest dezawuowana. Ostro�na pocz�tkowo s�dowa kontrola tego, czy 

organ nie przekroczy granic uznania zamienia si� stopniowo w kontrol� istoty 

działania, rozstrzygni�cia. Chodzi ju� teraz o „ukierunkowanie działalno�ci” 

takich organów, cho� maj� przecie� z zało�enia luz decyzyjny.  

 

Zakres obowi�zywania Kodeksu Dobrej Administracji ma znowu widoczny 

charakter rozszerzaj�cy reguły znane nam z k.p.a. Obejmuje bowiem nie tylko 

urz�dników i osoby o takim statusie. Instytucje i ich administracje maj� 

zapewni� �eby były one stosowane tak�e przez osoby zatrudnione w ramach 

umów cywilnoprawnych, rzeczoznawców z krajowych słu�b publicznych i 

praktykantów. Dotyczy wszelkich kontaktów z „jednostk�” – a jednostk� jest 

zarówno osoba fizyczna jak i prawna – ju� nie jednak jednostka organizacyjna 

bez osobowo�ci prawnej. Mo�na postawi� tez�, �e w dobie intensywnych 

kontaktów z wszelkimi instytucjami Unii Europejskiej, starania si� przez wiele 

polskich podmiotów o dopłaty i subwencje, Kodeks mo�e istotnie wymaga� 

popularyzacji od strony pozycji petenta, partnera administracji unijnej wa�nie w 

cało�ci kontaktów, a wi�c te� w trakcie kontroli wykorzystania �rodków 

unijnych. Konsekwentne ��danie aktywno�ci i �yczliwo�ci, precyzji i 

uzasadnienia decyzji, odszkodowania za nieudolno�� unijnych urz�dników mo�e 

znacznie poprawi� nasz� sytuacj� wobec administracji unijnej.  

Morten Oosting26 zwraca uwag� na zanik dominuj�cej roli prawników w 

administracji, postrzegania administrowania jako usługi �wiadczonej przez 

pa�stwo i post�puj�c� w zwi�zku z tym tendencj� kodyfikacji reguł uznawanych 

                                                                                                                                                         
25 J. Ł�towski, Glosa do wyroku NSA z 11 czerwca 1981 (ONSA 1981 nr 1 poz. 57 OSPIKA 1981 nr 1 poz. 22) 
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za reguły dobrej administracji. Podkre�la rol� rz�dów prawa, pisze, �e „dobra 

administracja nie jest celem samym w sobie, ale instrumentem słu��cym 

wdra�aniu rz�dów prawa”. Oosting podkre�la, �e reguły słu�� ochronie 

jednostki przed administracj� „nieudoln�” i s� elementem kultury prawno – 

administracyjnej ka�dego „nowoczesnego pa�stwa europejskiego”. Z całego 

opracowania wyłania si� jednak obraz pot��nej administracji, na któr� władza 

ustawodawcza delegowała w du�ej mierze takie stanowienie prawa i której 

władza dyskrecjonalna jest wszechpot��na. Mamy tu pewien kontrast z nowymi 

członkami Unii, w tym Polsk�. O ile słabo�ci naszej administracji s� 

powszechnie znane, o tyle parlament jest niezwykle �ywy i aktywny (w złym i 

dobrym znaczeniu tego słowa). Problemy naszej administracji s� Kolegium NIK 

�wietnie znane, okre�lenie jej jednak – na wzór zachodnioeuropejski jako 

„imponuj�cej władzy” nie odpowiada powszechnemu odczuciu. Art. 41 Karty a 

nast�pnie Traktatu Konstytucyjnego nie mo�na wi�c traktowa� w izolacji od 

rzeczywisto�ci ustrojowej i proceduralnej poszczególnych krajów.  

 

Od roku 1980 Rada Europy wydala szereg aktów osłabiaj�cych 

„dyskrecjonaln�” władz� administracji i precyzuj�cych kryteria kontrolne. Coraz 

wi�cej miejsca zajmowały w tych regułach (cz�sto krzy�uj�cych si� ze sob�) 

kryteria etyczne. Przykładem jest poj�cie uprzejmo�ci. Jest ono przez KDA 

jeszcze bardziej sprecyzowane przez wprowadzenie obowi�zku przeproszenia za 

decyzj� bł�dn�. 	yczliwo��, obowi�zek jasnego wytłumaczenia motywów 

doprowadzaj� do kolejnego „detalicznego” regulowania poj�cia nale��cego 

niegdy� do kategorii zwyczajowej. To interesuj�ce zjawisko w działaniu 

administracji. W polskim systemie prawnym nakaz �yczliwo�ci i uprzejmo�ci 

                                                                                                                                                         
26 M. Oosting „Rola nowoczesnej administracji w pa�stwie opartym na zasadzie rz�dów prawa” w: „Prawo do 
dobrej administracji” op. cit. Biuletyn RE nr 4 s. 29 i n. 
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jest zawarty ju� w ustawie z 22 marca 1990 o pracownikach samorz�du 

terytorialnego (art.15 ust 2 pkt. 2) 27 nie został jednak dalej skonkretyzowany. 

  

Czy prawo do dobrej administracji nie zwiastuje daleko id�cych przemian w 

administrowaniu zjednoczona Europ�? Zasady, które kiedy� były cz��ci� 

powszechnie akceptowanej moralno�ci, statusu społecznego, niepisan� reguł�, 

s� obecnie uroczy�cie wpisywane do Konstytucji Europejskiej i do Kodeksu 

Dobrej Administracji. Nakaz uczciwo�ci i uprzejmo�ci, nadawanie zasadom 

etycznym charakteru normatywne2go wskazuje na post�puj�ce osłabienie 

wspólnej płaszczyzny aksjologicznej 28. Nakazy moralne trac� swoj� 

oczywisto�� – ustawodawca ma wi�c skłonno�� do nadawania im charakteru 

prawnego. Oznacza to jednak, �e organy kontroli pa�stwowej cz��ciej b�d� 

kierowane do kontrolowania np. aktywno�ci i uprzejmo�ci i musz� w tej kwestii 

skonstruowa� odpowiednie mierniki, je�eli autorytet prawa ma by� zachowany. 

Koszty kontroli b�d� rosły, a aparat kontroli wymaga odpowiedniej rozbudowy.  

 

Jakie s� konkretne ró�nice w odniesieniu do regulacji polskiej? 

Ró�nica w rozumieniu terminowo�ci w prawie do dobrej administracji i w 

Kodeksie Dobrej Administracji w porównaniu z unormowaniami polskimi 

obejmuje wi�c nast�puj�ce elementy: 

1. W polskim k.p.a. terminy załatwiania spraw zasadniczo „niezwłoczne” 

obejmuj� jeden miesi�c a dwa w szczególnie skomplikowanych sprawach 

– w Kodeksie Dobrej Administracji termin zasadniczy (oprócz spraw 

załatwianych niezwłocznie) to dwa miesi�ce 

2. Niezwykle szeroki zasi�g Kodeksu Dobrej Administracji sprawia jednak, 

�e wymogiem terminowo�ci zostaj� obj�te wszelkie ”kontakty” 

                                                 
27 DZ.U. nr 21 poz. 124 z pó�n. zm.  
28 Por. Theodore Fortsakis „Zasady rz�dz�ce dobr� administracj�” tam�e s. 58 i n. 
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administracji z obywatelem. Wydaje si�, �e w tym kierunku winno 

pod��a� tak�e nasze ustawodawstwo. 

3. Elementem zasadniczo poprawiaj�cym „poczucie bezpiecze�stwa” klienta 

(bo tak jest w coraz wi�kszym stopniu rozumiany) administracji jest 

obowi�zek potwierdzania w ci�gu dwóch tygodni odbioru ka�dego pisma. 

Post�p komputeryzacji sprawia, �e wymóg ten staje si� realny równie� u 

nas. Obowi�zek potwierdzania odbioru pism jest obecnie realizowany na 

�yczenie strony – nie stanowi jednak rutynowego obowi�zku organu. 

Wydaje si�, �e je�eli poszukujemy elementów Kodeksu Dobrej 

Administracji, które mogliby�my przej�� z pragmatycznego podej�cia 

głównie administracji nordyckiej, to głównie obowi�zek potwierdzania 

pism stanowiłby taki element.  

 

Wa�nym elementem prawa do dobrej administracji jest kwestia odszkodowania 

za działania organów Wspólnoty i ich pracowników (personelu), które 

spowodowały powstanie szkody. Ma nast�pi� to według zasad prawnych 

wspólnych dla porz�dków prawnych pa�stw członkowskich; chodzi o 

„wyrównanie szkody”, a obowi�zek odszkodowawczy adresowany jest do 

„Wspólnoty”. Chodzi wi�c o szkody wyrz�dzone przez organy i funkcjonariuszy 

Unii przy wykonywaniu ich czynno�ci słu�bowych, a nie poza nimi, ale 

uprawniona do uzyskania wyrównania szkody jest ka�da osoba, a nie tylko 

obywatel Unii. Mo�na wi�c rozpatrywa� ten przepis gównie jako reguł� 

zapewniaj�c� nam poczucie bezpiecze�stwa wobec działa� słu�bowych – 

równie� na terytorium Polski – organów unijnych. Je�eli jednak pami�tamy o 

wzorcowym charakterze prawa do dobrej administracji dla porz�dków prawnych 

pa�stw członkowskich, nale�y postawi� pytanie o relacj� nowego uregulowania 

do art. 77 Konstytucji RP z kwietnia 1997 roku. Ju� art. 77, jak wskazano w 

literaturze, stanowi przełom wobec regulacji kodeksu cywilnego. Odrywał 

bowiem kwesti� naprawienia szkody od zawinionego działania organu. 
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Wystarczył zwi�zek niezgodnego z prawem działania organu władzy publicznej 

z wyrz�dzon� szkod�. Rozszerzenie art.77 Konstytucji pod��ało wi�c w dwóch 

kierunkach: chodziło o wszelkie organy władzy publicznej, a wi�c tak�e 

parlament i samorz�d terytorialny – po raz pierwszy do naszego systemu weszła 

kwestia odpowiedzialno�ci legislatywy – cho� odpowiedzialno�� ta nie jest 

jeszcze egzekwowana w praktyce, wydaje si� to ju� – w �wietle literatury i 

orzecznictwa europejskiego – kwesti� czasu. Skoro odpowiedzialno�� ponosi 

minister, który nie wydal rozporz�dzenia, to parlament uchylaj�cy si�, mimo 

upływu np. trzech lat od wprowadzenia w �ycie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, stanie tak�e przed tak� odpowiedzialno�ci�. Art. 41 Karty 

tak�e nie zaw��a odpowiedzialno�ci tylko do organów władzy wykonawczej. W 

przypadku UE oddzielenie władz byłoby szczególnie trudnym zadaniem. 

Równie� art. 41 Karty nie dotyczy tylko zawinionego działania, ale idzie jeszcze 

dalej. Wymieniona jest szkoda – powoduj�ce j� działanie nie musi teoretycznie 

by� niezgodne z prawem. Równie� działania legalne, ale powoduj�ce szkod� 

wymaga wi�c wyrównania. Ograniczeniem jest stwierdzenie, �e odszkodowanie 

nast�puje według zasad, wspólnych dla porz�dków prawnych pa�stw 

członkowskich. Do zasad tych nale�y - w naszym przypadku odszkodowanie za 

działania nielegalne władzy publicznej. 

Art. 77 naszej Konstytucji dotyczył „organów”, nie mówi�c wprost – jak art. 

417 k.c – o funkcjonariuszach, cho� w literaturze wywodzono, �e dotyczy to 

tak�e pracowników urz�du. Art. 41 nie pozostawia w tym wzgl�dzie 

w�tpliwo�ci, mówi�c tak�e o personelu. Poprzeczka ustawiona przez art. 41 jest 

niezwykle wysoka i jest interesuj�ce, czy Europa ud�wignie ci��ar 

wyrównywania szkód wszelkich. 

 

Charakterystyczny jest zaskakuj�co konkretny charakter Kodeksu, w którym 

unormowania o bardzo ogólnym charakterze – u nas rangi konstytucyjnej, np. o 

dost�pie do informacji publicznej – przemieszane s� z unormowaniami 
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niezwykle konkretnymi, np. takimi, �e urz�dnik ma podawa� swoje imi� i 

nazwisko i nr telefonu. Poniewa� Kolegium wysłuchało odr�bnego, obszernego 

opracowania na temat jawno�ci w administracji, który obejmował równie� te 

elementy, które wypływaj� z prawa do dobrej administracji, jego konkretyzacji 

– Kodeksu Dobrej Administracji, tote� w niniejszym opracowaniu nie chc� 

rozwija� kwestii ju� omówionych. Wystarczy wspomnie�, �e w naszym 

systemie prawnym istnieje prawo dost�pu do informacji publicznej – od 

poziomu konstytucyjnego do k.p.a. oraz analogicznie ochrony danych 

osobowych od konstytucji do ustawy, które spełniaj� warunki wyra�one w 

prawie do dobrej administracji. Brakuje natomiast regulacji drobnych, 

praktycznych elementów, które pozostawiane u nas były zarz�dzeniom, 

regulaminom b�d� praktyce administracyjnej. Pytanie brzmi, czy powinny by� 

dalej konkretyzowane. S�dz�, �e wydaje si� to przedwczesne. 

 

Stosunkowo najlepiej opracowany, z bogatym orzecznictwem i praktycznymi 

konsekwencjami dla partnerów administrowania jest ten element „dobrej 

administracji”, który dotyczy załatwiania spraw w taki sposób, aby zapewni� im 

wysłuchanie przed podj�ciem wobec nich niekorzystnej decyzji 

(rozstrzygni�cia) �rodka prawnego. Zasada ta odpowiada znanej z polskiego kpa 

zasadzie czynnego udziału strony w post�powaniu. Nasze orzecznictwo i 

literatura rozumiej� t� zasad� jako prawo strony do wypowiedzenia si� co do 

zebranych materiałów i dowodów oraz prawo do udziału w ka�dym stadium 

post�powania administracyjnego. Zasi�g jest wi�c szerszy ni� art. 41. 

 

Uzasadnienie decyzji jest klasycznym obowi�zkiem organu, znanym prawu 

polskiemu. Czy w prawie do dobrej administracji regulowanym przez artykuł 41 

ust. 2 znajdujemy jakie� nowe elementy nie znane lub nie eksponowane 

dostatecznie przez prawo polskie? Pewn� nowo�ci� jest powi�zanie 

uzasadnienia z prawem dost�pu do dokumentów, do informacji dotycz�cych 
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adresata rozstrzygni�cia - z zachowaniem zasad poufno�ci i tajemnicy 

handlowej. Redakcja art. 41 uwydatnia ten bliski zwi�zek. Ponadto nowo�ci� 

jest szeroki zasi�g obowi�zku uzasadnienia, nie ograniczony do zakresu 

obowi�zywania kodeksu post�powania administracyjnego i procedur 

pokrewnych, ale dotycz�cy uzasadniania rozstrzygni�cia jako generalnej zasady 

kontaktów z administracj�. Adresat musi zna� i rozumie� powody dla których 

organ sformułował i podj�ł rozstrzygni�cie niezale�nie od jego formy.       

 

Prawo dost�pu do informacji publicznej to kolejny artykuł – 42 – Karty. Ustawa 

o dost�pie do informacji publicznej z 6 wrze�nia 2001 roku w całym swoim 

zakresie weszła wa�nie w �ycie 1.01.2005 roku. Rozszerza ona prawo dost�pu 

do informacji publicznej na cudzoziemców i bezpa�stwowców, cho� zgodnie z 

Konstytucj� RP jest to prawo obywatela. Konwencja Europejska z 1950 roku 

mówi jednak, podobnie jak nasze orzecznictwo o prawie „ka�dego”. Ten 

„ka�dy” nie musi obecnie uzasadnia�, dlaczego pragnie dost�pu do informacji 

publicznej. Prawo to realizowane jest powszechnie, generalnie i indywidualnie, 

zasadniczo bezpłatnie, osoba odpowiedzialna za spraw� ma obowi�zek 

ujawniania swoich danych. Odmowa dost�pu do informacji publicznej wymaga 

uzasadnienia, a sama informacja mo�e by� przesyłana ró�nymi kanałami. 

Odmowa dost�pu podlega odwołaniu, a nast�pnie skardze do s�du 

administracyjnego. 

 
Istotnym elementem prawa do dobrej administracji jest prawo obywatela do 

dost�pu do dotycz�cych go danych. Art. 51 ust. 3 naszej konstytucji czyni 

zado�� ogólnie formułowanym wymogom art.1 Karty 29. Postanowienia 

konstytucyjne posiadaj� te� rozwini�cia w ustawie o ochronie danych 

osobowych, umo�liwiaj�c w sposób szeroki i nieodpłatny (poza przypadkami 

                                                 
29 M. Jabło�ski, K. Wygoda „Dost�p do informacji i jego granice” Wrocław 2002; B. Banaszak, A. Preisner 
„prawa i wolno�ci obywatelskie w Konstytucji RP”; M. Wyrzykowski „Status informacyjny obywatela” w: 
„Prawo i ład społeczny” Warszawa 2000 
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pieniactwa) na dost�p do danych, które obywatela dotycz�. Obok wi�c dost�pu 

strony i podmiotu na prawach strony do akt post�powania administracyjnego 

mamy szersze prawo dost�pu do matrycy informacji niezale�nej od tocz�cego 

si� post�powania. Istotne jest równie� – dosy� jeszcze rzadkie – 

materialnoprawne ograniczenie samego gromadzenia i przetwarzania danych do 

takich, które s� niezb�dne w demokratycznym pa�stwie prawnym. 

Egzekwowanie dost�pu do własnych akt sprawy jest do�� efektywne i w 

przeciwie�stwie do dost�pu do informacji publicznej i ogólnego obowi�zku 

ochrony danych rzadziej krytykowane. Spory i debata – nie tylko naukowa ale 

równie� przed s�dami administracyjnymi - dotyczy wył�cze� z powodu 

tajemnicy pa�stwowej i słu�bowej. Cho� Karta takich uzasadnionych wył�cze� 

nie zabrania, to ich zasi�g i ograniczenie praw strony w post�powaniu budziło 

krytyk�. Powstaje pytanie o zbli�anie si� do „rdzenia” tego prawa, jego istoty. 

 

Dla przejrzysto�ci działania administracji prawo dost�pu osoby zainteresowanej 

do informacji na swój temat jest fundamentalne. Daje pozna� baz� informacyjn� 

podejmowanej decyzji co nawet lepiej ni� streszczenie motywów i uzasadnienie 

pozwala cz�sto zrozumie� motywy podejmowanej decyzji i ukierunkowa� 

odwołanie. Zasada dost�pu do własnych danych i dokumentów dotycz�cych 

sprawy jest wi�c ł�cznie realizowana przez Ustaw� o ochronie danych 

osobowych, kodeks post�powania administracyjnego i procedury pokrewne. W 

zale�no�ci od tego czy „dotycz�ce nas dokumenty” s� cz��ci� materiału 

dowodowego w post�powaniu, które wła�nie si� toczy, czy te� organ 

przechowuje je w zwi�zku z charakterem swych kompetencji odmiennie 

ukształtowane s� prawa i obowi�zki „dobrej administracji”. Nie nale�y do 

charakteru wyst�pienia szczegółowa charakterystyka prawa ochrony danych 

osobowych. Mo�na jednak stwierdzi�, �e poza – dostrzeganym równie� przez 

organy Unii – niezwykle szerokim zakresem wył�cze� dost�pu z powodu 
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tajemnicy pa�stwowej i słu�bowej – ten element prawa do dobrej administracji 

jest w naszym systemie prawnym nale�ycie uregulowany. 

 

Obywatel wobec administracji publicznej: Przywykli�my postrzega� t� relacj� 

jako relacj� podmiot silniejszy (administracja) – podmiot słabszy (obywatel). 

Cały system instytucji post�powania administracyjnego miał słu�y�  - wraz ze 

�rodkami odwoławczymi złagodzeniu tego nierównego podej�cia. 

Stopniowo jednak zmienia si� stan wyj�ciowy. Administracja traci ten potencjał 

swojego autorytetu, który pochodził z ekskluzywno�ci jej wiedzy. Obecno�� 

internetu sprawia, �e ka�dy adresat aktu administracyjnego mo�e pozna� jego 

tre��. 

Najdalej id�ce konsekwencje prawa do dobrej administracji wyci�ga – z jego 

umieszczenia w rozdziale „prawa obywateli” P. Bullinger30. Oznacza to, według 

niego, �e celem przepisu staje si� prawo podstawowe obywatela, aby uchwalane 

przez parlament ustawy zostały przez aktywn� administracj� dobrze, tj. 

skutecznie zastosowane. Jak zwraca uwag� Teresa Rabska jest to inne 

rozumienie partycypacji – partycypacji ju� nie w wyra�aniu woli przez 

administracj� lecz partycypacji w demokratycznej kontroli. Obywatel 

dochodz�cy swoich praw w indywidualnym przypadku – podkre�la Teresa 

Rabska wyst�puje równocze�nie w interesie dobra wspólnego. O ile 

kontrowersyjna wydaje si� teza, �e prawo do dobrej administracji osi�gnie rang� 

równ� zasadzie pa�stwa prawnego to nowe podej�cie jest inspiruj�ce. Mo�na 

jednak postawi� pytanie, dlaczego wył�czamy z jego zasi�gu, jak czyni to 

Bullinger, parlament. Je�eli bowiem przyjmujemy, �e prawo do dobrej 

administracji wykracza poza prawa proceduralne a prawo do dobrej 

administracji miałoby – w europejskim traktacie konstytucyjnym rang� 

                                                 
30 P. Bullinger op. cit. por. T. Rabska „Pogl�dy nauki niemieckiej na prawo do dobrej administracji” Warszawa 
2002 
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konstytucyjn�, to równie� parlament zobowi�zany jest stanowi� prawo, które 

tworzy dobr� – strukturalnie i funkcjonalnie – administracj�. 

W naszej preambule mamy odniesienie do „rzetelnej i sprawnej” administracji – 

w tym konstytucja wyprzedziła (1997- 2000) Kart� Praw Podstawowych, cho� 

jest to tylko zapis w preambule. Administracja „rzetelna” zawiera w sobie tak�e 

cz��� aksjologicznych postulatów Kodeksu Dobrej Administracji.  

 

Jak prawo do dobrej administracji zmieni postrzeganie administracji publicznej 

od strony samej administracji i nauki prawa administracyjnego? Wydaje si�, �e 

stanowi to kolejny krok w kierunku demonta�u weberowskiego poj�cia 

administracji – tracimy stopniowo anonimowo�� i izolacj� urz�dnika od petenta 

jako ideał administracji. Rozlu�nia si� hierarchia i przewaga informacyjna 

administracji, zw��a uznanie. Z drugiej strony mówi�c o „partnerze” 

administracji, obywatelu, jednostce, cz�sto w istocie mamy na my�li coraz 

pot��niejsze podmioty gospodarcze b�d�ce adresatami decyzji. Organ, 

dysponuj�cy imperium pa�stwa jawi si� wobec nich jako partner w istocie 

słabszy – samotny wobec armii prawników i doradców. Prawo do dobrej 

administracji jest i powinno by� odbiciem tych zmian. Administracja publiczna 

odchodzi wi�c od swojej klasycznej postaci w stopniu, który uzasadnia pytanie o 

stopniow� zmian� paradygmatu. Mo�na oczywi�cie stwierdzi�, �e postulaty 

cz�stkowe rzetelno�ci, sprawno�ci, efektywno�ci istniały przecie� ju� wcze�niej, 

�e tak�e administracja �wiadcz�ca była poj�ciem, w którym element 

„opieku�czo�ci” wobec całkowicie zdanego na pa�stwo w sprawach w 

sprawach pomocy społecznej, zaopatrzenia w wod� czy w energi� elektryczn� 

był obecny. Postulat „dobrej” administracji oznacza realizacj� postulatu 

zapewnienia bezpiecze�stwa ju� nie przed nadu�yciem władzy – oswojonej, 

słabszej, przejrzystej i przyjaznej (a przez to mniej gro�nej) ale bezpiecze�stwa 

„na zewn�trz”. Administracja nie tylko rozstrzyga, zajmuje stanowisko, ale 

zaczyna by� współodpowiedzialna za rezultat administrowania. To niezwykle 
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fascynuj�ca ewolucja podej�cia do administracji towarzysz�cej niejako 

obywatelowi, a nie b�d�cej surowym nadzorc� i egzaminatorem pozostaj�cym w 

izolacji i – je�eli chodzi o konkretnego urz�dnika anonimowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


