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Janusz Borkowski  

          Bezczynno ść w administracji publicznej 1  

 1. Prawo administracyjne materialne zawiera szereg  takich re-

gulacji prawnych, które mo Ŝna podzieli ć na dwie grupy. Do pierwszej 

będzie mo Ŝna zaliczy ć te z nich, które wprost i bezpo średnio okre-

ślaj ą skonkretyzowane prawa lub obowi ązki ró Ŝnych podmiotów, a do 

drugiej takie, które odnosz ą si ę po średnio do indywidualnych praw 

lub obowi ązków. W tym znaczeniu po średnio, Ŝe stanowi ąc o nich abs-

trakcyjnie, wymagaj ą skonkretyzowania w aktach lub czynno ściach or-

ganów administracji publicznej.  

W pierwszym wypadku egzekwowanie obowi ązków lub korzystanie z 

praw mo Ŝe albo obywa ć si ę zupełnie bez udziału organów administracji 

publicznej, gdy s ą one realizowane bezkonfliktowo, albo b ędzie wyma-

gać jej działa ń tylko w przypadku konieczno ści rozstrzygni ęcia sporu 

co do prawa lub obowi ązku, stwierdzenia jego tre ści, jak równie Ŝ po-

dejmowania działa ń o charakterze lub skutku egzekucyjnym. W drugim 

wypadku udział organów administracyjnych w konkrety zacji prawa b ę-

dzie zawsze musiał mie ć miejsce w celu podj ęcia aktu stosowania pra-

wa, bez tego nie wejd ą do obrotu prawnego indywidualne obowi ązki lub 

uprawnienia, po prostu nie b ędą mogły zaistnie ć w tym obrocie. Takie 

unormowania prawne stwarzaj ą podstaw ę roszcze ń wobec organów admini-

stracji publicznej podmiotów domagaj ących si ę praw lub okre ślenia 

obowi ązków albo s ą podstaw ą działa ń podejmowanych przez organ admi-

nistracyjny z urz ędu w ramach realizacji prawnie okre ślonych zada ń.  

Istnienie przepisów prawnych reguluj ących po średnio prawa lub 

obowi ązki jednostkowe nakłada na organy administracji pub licznej  

szczególny obowi ązek urz ędowy polegaj ący – w modelowym uj ęciu teore-

tycznym - na podejmowaniu w ró Ŝnym trybie i formie prawnej tego, co 
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nazywanym umownie decyzj ą stosowania prawa. Decyzje stosowania prawa 

są podejmowane w sytuacji nieustalenia prawa lub spor u o prawo, co 

„polega na ustaleniu konsekwencji prawnych stanu fa ktycznego albo 

stwierdzeniu lub stworzeniu pozycji prawnej adresat a decyzji”, a to  

prowadzi do ustanowienia jednostkowej konkretnej no rmy prawnej w 

sferze prawa publicznego 2.  

Szeroki zakresu obligatoryjnego udziału organów adm inistracji 

publicznej w konkretyzacji prawa obowi ązuj ącego powoduje, Ŝe w regu-

lacjach prawnych, orzecznictwie i doktrynie wiele u wagi po świ ęca si ę 

środkom zwalczania bezczynno ści, któr ą moŜna nazwa ć orzecznicz ą, a 

moŜe nieco mniej tej bezczynno ści, któr ą umownie mo Ŝna okre śli ć jako 

egzekucyjn ą, co mie ści si ę w szerszym problemie gwarancji wykonywa-

nia prawa obowi ązuj ącego. W odniesieniu do bezczynno ści orzeczniczej 

trzeba zwróci ć zwłaszcza uwag ę na przepisy o charakterze procedural-

nym, przede wszystkim składaj ące si ę na post ępowania administracyjne 

jurysdykcyjne, a w drugim przypadku trzeba zaj ąć si ę poszczególnymi 

rodzajami prawnych form działania administracji zna jduj ących zasto-

sowanie w konkretnych sytuacjach. Przywoła ć moŜna od razu wyrok NSA 

z 22 wrze śnia 1981 r., II SA 442/81 3, moc ą którego stwierdzono nie-

waŜność decyzji administracyjnej wydanej w przypadku, gdy nale Ŝało 

od razu egzekwowa ć obowi ązki ustanowione bezpo średnio przepisami 

prawa, a wi ęc gdy podj ęto działania orzecznicze, chocia Ŝ nale Ŝało 

zastosowa ć czynno ści bezpo średnio słu Ŝące wykonaniu prawa obowi ązu-

j ącego i na tej drodze doprowadzi ć do powstania wymaganego stanu 

faktycznego lub prawnego.  

 2. Bezczynno ść organu administracji publicznej mo Ŝe przejawia ć 

si ę w ró Ŝnych postaciach naruszenia urz ędowego obowi ązku działania, 

w rozmaitych rodzajach jego bierno ści. Celowe wydaje si ę podj ęcie 
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próby sporz ądzenia typologii praktycznej przypadków, w których moŜna 

stwierdzi ć lub dostrzec przejawy bezczynno ści organów administracji 

publicznej albo kwalifikowane jako faktyczne albo p rawne. Ze wzgl ędu 

na przyczyny bezczynno ść moŜe by ć: 1. losowa, gdy powoduj ą j ą oko-

liczno ści nadzwyczajne odcinaj ące od komunikacji z organem, uniemo Ŝ-

liwiaj ące działanie osobom, urz ądzeniom technicznym (co znamienne w 

dobie informatyzacji), czyli ró Ŝne skutki kwalifikowane jako działa-

nie siły wy Ŝszej; 2. wynikaj ąca z pozostawania w bł ędzie co do ro-

dzaju i zakresu obowi ązku działania, mo Ŝe to by ć bł ąd co faktu (oce-

na okoliczno ści) lub co do prawa (nieprawidłowe ustalenie znacze nia 

norm prawnych); 3. spowodowana niewiedz ą lub nieudolno ści ą organiza-

cyjn ą, gdy gin ą akta, dokumenty, wadliwa jest rejestracja, ewiden-

cja, reorganizacje przerywaj ą ci ągło ść działania osób lub komórek 

organizacyjnych; 4. zamierzona, z uwagi na polityk ę prowadzon ą lub 

narzucon ą w niektórych sprawach, rodzajach spraw, obszarach obj ętych 

zakresem zada ń i wła ściwo ści; 5. „wynikowa”, zaistniał ą w skutek 

nieudolno ści powodowanej brakiem kwalifikacji fachowych, lub te Ŝ po-

zorowania aktywno ści zawodowej wykluczaj ącej skutki faktyczne lub 

prawne wobec podmiotów zewn ętrznych; 6. „opozycyjna” spowodowana ce-

lowym d ąŜeniem do utrzymania raz zaj ętego stanowiska bez wzgl ędu na 

nast ępstwa. Jak ka Ŝda typologia praktyczna, równie Ŝ i ta proponowa-

na, musi by ć traktowana jako otwarta, do której mo Ŝna co ś doda ć lub 

z niej usun ąć, ale s ądzę, Ŝe nawet w tej postaci pozwoli na pewne 

uporz ądkowanie dalszych rozwa Ŝań.  

 Kontynuuj ąc kategoryzowanie przypadków bezczynno ści admini-

stracji publicznej, trzeba przej ść do rozpatrzenia zagadnie ń bar-

dziej szczegółowych. Z uwagi na sytuacje, w których  pojawia si ę bez-

czynno ść moŜna wyró Ŝni ć przypadki nast ępuj ące: a) nie wszczyna si ę 
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nakazanego działania obowi ązkowego pomimo kategorycznych przesłanek 

jego podj ęcia; b) nie podejmuje si ę działania fakultatywnego, cho-

cia Ŝ okoliczno ści, które nale Ŝy oceni ć na zasadzie uznania admini-

stracyjnego, wskazuj ą na jego potrzeb ę i zasadno ść; c) nie kontynu-

uje si ę ju Ŝ rozpocz ętych działa ń, bez widocznych faktycznych lub 

prawnych przeszkód w ich prowadzeniu; d) nie zamyka  si ę definitywnie 

sprawy, pozostawiaj ąc j ą jako otwart ą, w stanie zawisło ści, bez 

okre ślenia terminu zako ńczenia lub wskazania okoliczno ści, w jakich 

zostanie zako ńczona; d) nie podejmuje si ę działa ń zmierzaj ących do 

realizacji ju Ŝ wydanych aktów lub osi ągni ęcia skutku dokonanych 

wcześniej czynno ści.  

W odniesieniu do działalno ści orzeczniczej mo Ŝna wyró Ŝni ć kil-

ka przypadków, w których z ró Ŝnym stopniem poprawno ści mo Ŝna tak Ŝe 

mówić o bezczynno ści organu administracyjnego w konkretnej sprawie 

indywidualnego podmiotu. W toku post ępowania administracyjnego stan 

bezczynno ści organu administracyjnego mo Ŝe wyst ępować w przypadku 

tzw. spoczywania procesu, czyli czasowego zastoju c zynno ści proceso-

wych z powodu braku zainteresowanie stron w nadaniu  im dalszego bie-

gu i biernej akceptacji tego stanu rzeczy przez org an. Podobny cha-

rakter ma sytuacja istniej ąca w okresie wyczekiwania na zaj ęcie sta-

nowiska przez organ współdziałaj ący przy wydaniu decyzji, zwłaszcza 

ze wzgl ędu na oczekiwanie na uzyskanie cechy ostateczno ści przez akt 

zawieraj ący to stanowisko; co mocno zaznaczono w uchwale (7)  NSA z 

9.11.1998 r., OPS 8/98 4. W zasadzie z pełn ą bezczynno ści ą organu ad-

ministracyjnego b ędzie si ę mie ć do czynienia w okresie zawieszenia 

post ępowania administracyjnego obligatoryjnego albo faku ltatywnego, 

bo tylko wyj ątkowo powstaje w tym czasie urz ędowy obowi ązek dokony-

wania czynno ści słu Ŝących ochronie dóbr poddanych szczególnej ochro-
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nie ( Ŝycie, zdrowie ludzi, powa Ŝna szkoda). Znamiona bezczynno ści 

próbuje si ę niekiedy przypisa ć znacznej przewlekło ści post ępowania, 

temu co bywa okre ślane jako biurokratyczne działanie, w wyniku czego 

czas załatwienie sprawy nie mie ści si ę w rozs ądnym terminie. Osobne-

go potraktowania wymaga taka sytuacja, która jest o kre ślana mianem 

milczenia administracji.  

Jako przypadek milczenia administracji kwalifikuje si ę tak ą 

sytuacj ę, gdy uprawniony podmiot dokonuje czynno ści, która ma ini-

cjowa ć działanie organu administracyjnego i spowodowa ć wydanie odpo-

wiedniego aktu lub dokonanie oczekiwanej czynno ści albo po upływie z 

góry okre ślonego terminu nada ć cech ę legalno ści działaniu wspomnia-

nego podmiotu. W celu ochrony uprawnie ń jednostki z poj ęciem milcze-

nia administracji wi ązano dwie konstrukcje prawne, upływ terminu al-

bo uznawano za decyzj ę odmowną, co otwierało drog ę do wnoszenia 

środków zaskar Ŝenia albo za decyzj ę pozytywn ą, za milcz ące przyzwo-

lenie na działanie jednostki okre ślone w jej wniosku. Trzeba od razu 

zaznaczy ć, Ŝe potraktowanie upływu terminu jako ustanawiaj ące fikcj ę 

decyzji negatywnej albo pozytywnej b ędzie mie ć znamiona bezczynno ści 

tylko w relacji zewn ętrznej: organ – wnioskodawca, albowiem organ 

administracyjny mógł w czasie biegu terminu do zała twienia sprawy 

ustali ć w drodze czynno ści wewn ętrznych, Ŝe moŜna uzna ć za celowe 

dopuszczenie w sprawie takiego skutku, jaki prawo p rzywi ązuje do 

upływu terminu. Byłby to pewien rodzaj polityki adm inistracyjnej 

prowadzonej dla odsuni ęcia od siebie skutków stanowczej odmowy albo 

pobła Ŝliwego traktowania roszcze ń dotycz ących jednostkowych praw i 

przeniesienia ci ęŜaru odpowiedzialno ści na organy wy Ŝszego stopnia 

lub te Ŝ na s ąd administracyjny.  
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 3. Do wi ąŜącego ustalenie, Ŝe mamy do czynienia z bezczynno-

ści ą administracji publicznej, konieczne jest zastosowa nie kryteriów 

oceny ustanowionych wprost w przepisach prawa obowi ązuj ącego lub z 

nich wyprowadzonych w wyniku wykładni. Na plan pier wszy jako elemen-

tarne kryterium oceny wysuwa si ę naruszenie terminów ustanowionych w 

prawie materialnym lub procesowym ograniczaj ących czas działa ń w 

sprawie (termin ad quem). Terminy takie konstruowane jako maksymalne 

mogą powodowa ć skutek automatycznie, je Ŝeli po ich upływie upada  

moŜliwo ść stosowania prawa przez organ administracyjny. Taki  wła śnie 

skutek powoduje upływ terminu przedawnienia ustanow iony w prawie ma-

terialnym. Terminy ustawowe o charakterze procesowy m nie wywołuj ą 

takich skutków, gdy Ŝ z reguły wymagaj ą oceny mo Ŝliwo ści ich dotrzy-

mania w konkretnych okoliczno ściach sprawy, a co wa Ŝniejsze, nie po-

zbawiaj ą organu umocowania do podejmowania decyzji stosowan ia prawa 

(nie nast ępuje przedawnienie orzekania w sprawie). Upływ term inu 

ustawowego wywiera ten skutek, Ŝe otwiera si ę prawna droga zwalcza-

nia bezczynno ści organu środkami procesowymi, zabiegania przez jed-

nostk ę, dotkni ęt ą w swych prawach bezczynno ści ą, o zastosowania wo-

bec organu stosownych sankcji. Terminy instrukcyjne  wyznaczane przez 

organ mog ą by ć potraktowane jako probierz efektywno ści działania or-

ganów administracyjnych, a tylko po średnio mog ą by ć równie Ŝ potrak-

towane jako kryterium kwalifikowania sytuacji jako znamionuj ącej 

stan bezczynno ści. Jednak Ŝe trzeba mie ć na uwadze to, Ŝe terminy ta-

kie mog ą by ć przedłu Ŝane przez organ administracyjny bez Ŝadnego 

wpływu na wa Ŝność jego czynno ści podejmowanych w sprawie.  

 Terminy okre ślane ści śle w dniach lub miesi ącach stanowi ą je-

den z ich rodzajów, bo drugi b ędą stanowiły terminy okre ślane przez 

pewne ich cechy. Do takich nale Ŝą terminy wynikaj ące z tre ści praw-
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nych okre śle ń jak np. termin rozs ądny, wykonanie działania nie-

zwłoczne, działanie szybkie, działania bez zb ędnej zwłoki. Takie 

okre ślenia traktuje si ę raczej jako postulaty kierowane do organów 

administracyjnych, a nie jako wyznaczaj ące ścisłe reguły działania. 

JeŜeli maj ą one mie ć zastosowanie w sprawach prostych i mniejszej 

wagi, to naruszenie ich mo Ŝna kwalifikowa ć jako przypadek opieszało-

ści organu, ale dopiero wtedy, gdy chodzi o sprawy, w których ko-

nieczne jest podejmowanie aktów lub czynno ści w stanie nagłej ko-

nieczno ści administracyjnej, w sytuacjach okre ślanych jako kryzyso-

we, to mo Ŝna uzna ć, Ŝe ka Ŝde spowolnienie działa ń b ędzie miało cech ę 

bezczynno ści.  

 Ustalenie, czy zachodzi przypadek bezczynno ści organu admini-

stracji, je śli jego działanie miało by ć wykonane w okre ślonym termi-

nie, jest mo Ŝliwie tylko wtedy, gdy wiadomo kiedy rozpocz ął si ę bieg 

terminu. Pocz ątek biegu terminu stanowi ą ró Ŝne zdarzenia, czy te Ŝ 

okoliczno ści faktyczne lub prawne. Do podejmowania czynno ści rozpo-

czynaj ących bieg terminu b ędą legitymowane prawnie osoby fizyczne, 

osoby prawne lub te Ŝ inne jednostki organizacyjne, wyst ępuj ące z 

wnioskami lub Ŝądaniami dotycz ącymi czynno ści organów administracyj-

nych odnosz ących si ę do ich praw lub obowi ązków. Taki skutek mo Ŝe 

równie Ŝ powodowa ć znacznie odformalizowana skarga powszechna lub pe-

tycja wnoszona w interesie innych osób lub w intere sie publicznym. 

Działania jednego organu administracyjnego mog ą nakłada ć prawny obo-

wi ązek podj ęcia czynno ści przez inny organ (np. przy obowi ązku 

współdziałania). Orzeczenie s ądu administracyjnego lub powszechnego, 

wymagaj ące wykonania przez organ administracyjny, b ędzie po jego do-

r ęczeniu organowi rozpoczynało bieg terminu do dokona nia nakazanych 

czynno ści albo w zakresie orzekania albo wdro Ŝenia egzekucji admini-
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stracyjnej. Szczególnym przypadkiem b ędzie obowi ązek wykonania orze-

czenia s ądu administracyjnego wydanego ze skargi na bezczynn ość, w 

którym stanowi si ę o terminie załatwienia sprawy.       

Przypadkiem, który trzeba kwalifikowa ć jako bezczynno ść admi-

nistracji, b ędzie brak jakichkolwiek czynno ści urz ędowych w sytu-

acji, w której na podstawie znamion sytuacji faktyc znej lub prawnej 

i ich oceny nale Ŝało przyst ąpi ć do działania zgodnie z prawem obo-

wi ązuj ącym, bez oczekiwania na inicjatywy zewn ętrzne. Dotyczy ć to 

moŜe typowych obowi ązków działania w celu nieprzerwanego funkcjono-

wania składników infrastruktury cywilizacyjnej zbio rowo ści miejskiej 

lub wiejskiej, ale równie Ŝ stanów potencjalnych zagro Ŝeń nadzwyczaj-

nych wynikaj ących z zaniedba ń konserwacyjnych np. urz ądze ń wodnych, 

instalacji gazowych lub elektrycznych, które powinn y by ć wykonywane 

przez wła ścicieli lub u Ŝytkowników tych obiektów. Kwalifikowanie ta-

kiego przypadku jako bezczynno ści organu administracyjnego, czy jego 

milczenia, jest bardziej skomplikowane, gdy Ŝ wymaga to bezspornego 

ustalenia naruszenia przez organ obowi ązku urz ędowego powstałego na 

podstawie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa ma terialnego. Punkt 

odniesienia podstawowy w ocenie braku aktywno ści stanowi bowiem 

unormowanie zada ń organu, jego wła ściwo ści i kompetencji w relacji 

do okre ślonych zdarze ń lub stanu faktycznego. W sytuacjach znacznych 

zagro Ŝeń dóbr chronionych wchodz ą w rachub ę dodatkowe elementy oce-

ny, jakie ustanawiaj ą przepisy szczególne, ale poza tymi przypadkami 

przejawy rozmycia granic obowi ązków urz ędowych mog ą powa Ŝnie utrud-

ni ć ustalenie faktu bezczynno ści organu administracji publicznej. 

Przede wszystkim trzeba bowiem stwierdzi ć, od jakiego momentu mo Ŝna 

mówić o bierno ści organu administracyjnego, albowiem w takich sytu -

acjach działania zewn ętrzne musza lub powinny by ć poprzedzone czyn-



 9 

nościami wewn ętrznymi, które jako działania operatywne nie zawsze  

będą wystarczaj ąco udokumentowane.  

W sprawach jednostkowych zapewne nie uniknie si ę prób prak-

tycznej oceny działania administracji lub braku jej  aktywno ści i 

przypisania im bezczynno ści w potocznym rozumienia tego wyrazu. Ska-

la ocenianych zaniedba ń w wykonywaniu urz ędowych obowi ązków organu 

administracyjnego mo Ŝe wtedy rozci ągać si ę od kwalifikowania zacho-

wania jako milczenia w sprawie, a Ŝ do traktowania podejmowanych 

działa ń jako nieefektywnych, pozorowanych, nie prowadz ących do ocze-

kiwanego przez jednostk ę skutku prawnego lub faktycznego w rozs ądnym 

czasie. Ocena takiej sytuacji i ustalenie, czy b ędzie to miało rze-

czywi ście znamiona bezczynno ści administracji, stanowi odr ębną kwe-

stia. Wynika to z konieczno ści przeniesienia ocen na grunt prawa 

obowi ązuj ącego zarówno organy administracyjne, jak równie Ŝ osoby 

piastuj ące ich stanowiska, tak Ŝe pracowników tworz ących korpus oso-

bowy w przydanym do pomocy urz ędzie, a wi ęc w znacznie szerszym za-

kresie ró Ŝnych przyczyn i skutków bierno ści albo te Ŝ zahamowa ń lub 

spowolnie ń czynno ści i wpływu na bieg spraw.  

4. Lista regulacji prawnych słu Ŝących zapobieganiu lub zwal-

czaniu bezczynno ści organów administracyjnych stosowanych niegdy ś i 

obecnie jest obszerna i podlega niewielkim chocia Ŝ stałym zmianom. 

MoŜna wyró Ŝni ć rozwi ązania prawne o charakterze ogólnym oraz szcze-

gółowym, które mieszcz ą si ę w sferze ustrojowej, materialnej oraz 

procesowej. Do rozwi ązań ogólnych trzeba zaliczy ć spłaszczenie 

struktury organów administracji publicznej, lokowan ie zada ń, kompe-

tencji i wła ściwo ści na niskich szczeblach tej struktury, co zapew-

nia łatwiejsz ą komunikacj ę z adresatami działa ń i czynno ści oraz 

ułatwia ich aktywno ść w sprawach. Do tego samego rodzaju trzeba za-
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liczy ć regulacje prawne stanowi ące podstaw ę tworzenia dora źnych ze-

społów decyzyjnych lub te Ŝ sztabów kryzysowych w przypadku sytuacji 

nadzwyczajnych. Z rozwi ązaniami ustrojowymi s ą powi ązane unormowania 

statusu funkcjonariuszy i pracowników, stanowi ących substrat osobowy 

organów i ich urz ędów. Pragmatyki słu Ŝbowe zawsze zawieraj ą regula-

cje prawne dotycz ące prawidłowego, a wi ęc tak Ŝe terminowego, wykony-

wania obowi ązków słu Ŝbowych, odpowiedzialno ści porz ądkowej, słu Ŝbo-

wej i dyscyplinarnej w przypadku naruszenia tych ob owi ązków. Zawarte 

w nich rozwi ązania prawne spełniaj ą rol ę komplementarn ą w stosunku 

do zało Ŝeń ustroju i zakresu zada ń administracji publicznej, przez 

formułowanie wymaga ń etyki koniecznych w sprawowaniu funkcji admini-

stracji publicznej. Wspomnie ć w tym miejscu trzeba o deklarowanym w 

unijnym prawie uprawnieniu jednostki do dobrej admi nistracji oraz o 

Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji przyj ętym przez Parlament 

Europejski 6 wrze śnia 2001 r. 5, z jej zało Ŝeniami dobrej praktyki 

administracyjnej ł ącz ącymi proste wskazania nauki administracji z 

ideologi ą praworz ądnego, etycznego i – mo Ŝna powiedzie ć - wr ęcz 

przyjacielskiego wykonywania czynno ści przez pracowników administra-

cji, z obowi ązkiem wydania decyzji w stosownym terminie, nie dłu Ŝ-

szym ni Ŝ dwa miesi ące (art. 17 ust. 1).  

Rangę ustrojow ą trzeba przypisa ć zasadom ogólnym stanowionym w 

Konstytucji, którym maj ą by ć podporz ądkowane działania organów wła-

dzy wykonawczej, a wi ęc oczywi ście równie Ŝ dualistycznej administra-

cji publicznej, działaj ącej na podstawie i w granicach prawa. W w ęŜ-

szym zakresie b ędą mogły by ć podobnie potraktowane zasady ogólne po-

st ępowania administracyjnego oraz post ępowania podatkowego, co wy-

starczy tylko zasygnalizowa ć w tym miejscu 6.  
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 W prawie materialnym na plan pierwszy wysuwaj ą si ę zdecydowa-

nie dwie instytucje, a mianowicie przedawnienie ora z kompensacje 

szkód w drodze odszkodowania. Terminy przedawnienia  takich roszcze ń, 

jakich dochodzenie wymaga nieodzownie działania adm inistracji pu-

blicznej, wywieraj ą skutek dwojaki, bo aktywizuj ą podmioty, które 

ich dochodz ą, a na organy administracyjne oddziałuj ą po średnio ze 

wzgl ędu na mo Ŝliwo ść wyst ępowania o odszkodowania za bezprawno ść 

bezczynno ści judykacyjnej stwierdzonej urz ędowymi czynno ściami (art. 

417 § 1 i 2 oraz art. 417 1 § 3 KC) 7. Doda ć trzeba zwi ązane z dyscy-

plin ą finansów publicznych dalsze konsekwencje dla organ u admini-

stracyjnego jak równie Ŝ pracownika bezpo średnio odpowiedzialnego za 

wyrz ądzenie szkody zaniedbaniem swoich obowi ązków i nara Ŝeniem na 

odpowiedzialno ść odszkodowawcz ą Skarbu Pa ństwa lub jednostki organi-

zacyjnej samorz ądu terytorialnego.  

 Do środków zapobiegaj ących negatywnym skutkom bezczynno ści or-

ganów administracyjnych, które ze swej natury b ędą mie ściły si ę w 

sferze prawa materialnego, ale swe skutki b ędą rozci ągały na dzie-

dzin ę regulowan ą prawem procesowym, b ędą nale Ŝały konstrukcje wpro-

wadzaj ące domniemanie podj ęcia decyzji administracyjnej po upływie 

maksymalnego terminu załatwienia sprawy. Konstrukcj a ta wyst ępuje w 

dwóch odmianach albo jako domniemana decyzja odmown a dla strony (ne-

gatywna) wnosz ącej wniosek o jej wydanie w pierwszej instancji lub  

składaj ącej odwołanie od niekorzystnej decyzji albo jako do mniemanie 

decyzji pozytywnej zgodnej z wnioskiem lub odwołani em strony. Kon-

strukcja domniemanej decyzji negatywnej miała zapew nia ć moŜliwo ść 

korzystania ze środków słu Ŝących weryfikacji decyzji w toku instan-

cji administracyjnych oraz w drodze skargi do s ądu administracyjne-

go. Ze wzgl ędu na to, Ŝe Najwy Ŝszy Trybunał Administracyjny nie był 
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wła ściwy do rozpoznawania skarg na bezczynno ść organów administra-

cyjnych, w literaturze zwracano uwag ę na mo Ŝliwo ść wprowadzenia do 

ustawy fikcji, pełni ącej rol ę gwarancyjn ą. Nawi ązywano do pogl ądów 

doktrynalnych, ale te Ŝ odwoływano si ę do francuskiej ustawy z 17 

lipca 1900 r. stanowi ącej, Ŝe milczenie administracji w ci ągu czte-

rech miesi ęcy jest uznane za decyzj ę odmowną, któr ą moŜna zaskar Ŝyć 

do Rady Stanu 8. W prawie francuskim nadal obowi ązuj ą przepisy daj ące 

podstaw ę do uznania milczenia organu administracyjnego w ok resie po-

nad dwóch miesi ęcy za domnieman ą decyzj ę, jednak Ŝe reguły obowi ązu-

j ące w tej materii stały si ę skomplikowane w odniesieniu do fikcji 

decyzji pozytywnej dla strony, której stosowanie je st obwarowane ka-

zuistycznymi obostrzeniami ró Ŝnego rodzaju 9. Do wła ściwo ści Naczel-

nego S ądu Administracyjnego wprowadzono skarg ę na milczenie organu 

administracyjnego w 1980 r., a w kolejnych ustawach  rozszerzono za-

kres jej stosowania na postanowienia oraz inne akty  lub czynno ści 

indywidualne, nie było wi ęc potrzeby konstruowania w prawie domnie-

mania decyzji negatywnej lub pozytywnej dla stron.   

 W prawie polskim w celu uproszczenia i przyspiesze nia procesów 

inwestycyjnych w budownictwie podzielono sprawy na te, które wymaga-

j ą pełnej procedury poprzedzaj ącej wydanie pozwolenia budowlanego 

oraz na wymagaj ące tylko zgłoszenia inwestycji z okre śleniem termi-

nu, w którym organ nadzoru budowlanego władny jest uzna ć, Ŝe ko-

nieczne jest pełne post ępowanie i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Nie wchodz ąc w szczegóły regulacji prawnej trzeba zwróci ć 

uwagę, Ŝe ocena przez organ nadzoru budowlanego inwestycji obj ętej 

obowi ązkiem zgłoszenia b ędzie dokonywana w trybie post ępowania we-

wnętrznego, bo bez niego nie mo Ŝna byłoby stwierdzi ć, Ŝe nale Ŝy 

wszcz ąć post ępowanie o wydanie pozwolenia. Nie bez w ątpliwo ści takie 
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rozwi ązanie prawne mo Ŝna potraktowa ć jako wprowadzaj ące konstrukcj ę 

domniemanej decyzji pozytywnej dla strony (milcz ącej aprobaty).         

 W prawie procesowym wyst ępowały i nadal wyst ępuj ą ró Ŝne unor-

mowania, które maj ą słu Ŝyć zwalczaniu przypadków bezczynno ści organu 

administracyjnego, zwykle skojarzonych jest ich kil ka. Podstaw ą 

wszystkich rozwi ązań jest ustanowienie maksymalnego terminu zała-

twienia sprawy administracyjnej, liczonego od wnies ionego w niej 

wniosku albo od pierwszej zewn ętrznej czynno ści, gdy organ działa z 

urz ędu. Do biegu terminu nie wlicza si ę przewidzianych prawem przerw 

w czynno ściach ani te Ŝ ich zahamowa ń wywołanych okoliczno ściami nie-

zale Ŝnymi od organu administracyjnego. Termin taki nie p owoduje 

skutku to Ŝsamego z terminem przedawnienia i jego upływ nie po zbawia-

nia ani organu prawnego umocowania do wydania aktu lub podj ęcia 

czynno ści, ani jednostki nie pozbawia roszczenia o rozstrz ygni ęcie 

sprawy. Prawne nast ępstwa upływu terminu rozstrzygni ęcia sprawy mog ą 

być rozmaicie ukształtowane.  

Pierwsz ą konsekwencj ą, któr ą moŜna wymieni ć, b ędzie uprawnie-

nie adresata przyszłych rozstrzygni ęć sprawy do skorzystania z Ŝąda-

nia dewolucji kompetencji, czyli przekazania sprawy  organowi wy Ŝsze-

go stopnia 10. Organ ten ma orzeka ć wtedy za organ pozostaj ący w zwło-

ce w tej samej co on instancji, z zachowaniem zwykł ych środków wery-

fikacji rozstrzygni ęć. Jest to rozwi ązanie prawne, które spełnia 

swoj ą role w strukturze organów administracyjnych wielos zczeblowej, 

okre ślanej mianem smukłej, w strukturze płaskiej nie nad aje si ę do 

zastosowania bez naruszenia wszystkich gwarancji dw uinstancyjno ści w 

sprawach indywidualnych, w szczególno ści weryfikacji rozstrzygni ęcia 

przez organ wy Ŝszego stopnia.  
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Swoistym przykładem jednostkowej dewolucji kompeten cji mo Ŝe 

być rozwi ązanie prawne wprowadzone do przepisów o zagospodaro waniu 

przestrzennym zgodnie z którym, po upływie terminu do wydania decy-

zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz nego o znaczeniu 

krajowym lub wojewódzkim wojewoda wzywa organ samor ządu terytorial-

nego do wydania decyzji w dodatkowym terminie, a po  jego bezskutecz-

nym upływie staje si ę kompetentny do wydania decyzji, obci ąŜaj ąc 

gmin ę kosztami jej wydania. Sprawy z zakresu planowania przestrzen-

nego nale Ŝą do zada ń własnych organów samorz ądu terytorialnego, a 

wspomniane rozwi ązanie prawne dopuszcza wyj ątkowo przej ęcie kompe-

tencji organu tego samorz ądu przez organ administracji rz ądowej 11.  

Innym rodzajem wł ączenia organów administracyjnych wy Ŝszego 

stopnia w zapewnienie terminowo ści działania organów ni Ŝszego stop-

nia jest system sygnalizacji uchybie ń terminów załatwienia sprawy. 

Organ administracyjny popadaj ący w zwłok ę w załatwieniu sprawy ma 

obowi ązek poinformowania o tym stron ę oraz organ wy Ŝszego stopnia 

jednocze śnie wyznaczaj ąc nowy termin zako ńczenia sprawy. W przepi-

sach tekstu pierwotnego Kodeksu post ępowania administracyjnego (art. 

33 i 34) unormowanie obowi ązku organu dokonywania sygnalizacji nie-

terminowo ści załatwiania spraw powi ązano z prawem strony do wniesie-

nia za Ŝalenia do organu wy Ŝszego stopnia 12. Elementem, który miał 

zapewni ć efektywno ść tych środków zwalczenia bezczynno ści miało by ć 

poci ągni ęcie do odpowiedzialno ści słu Ŝbowej lub dyscyplinarnej pra-

cownika winnego zaniedbania obowi ązków (art. 35). Sankcje takie mo-

gły jednak by ć wymierzane tylko na podstawie odr ębnych przepisów i w 

przewidzianych w nich trybach post ępowania, bo wymieniony przepis 

kodeksowy nie stanowił samodzielnej podstawy ich st osowana.  
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Sygnalizacja jako instrument zwalczania bezczynno ści lub opie-

szało ści organów administracyjnych nie sprawdziła si ę, bo stała si ę 

tylko rutynowym działaniem w wielu sprawach. Przy n owelizacji Kodek-

su post ępowania administracyjnego w 1980 r. odst ąpiono od jej stoso-

wania, przenosz ąc cały ci ęŜar zwalczania bezczynno ści na procesow ą 

aktywno ść strony post ępowania, której słu Ŝy prawo wniesienia za Ŝale-

nia 13 do organu wy Ŝszego stopnia po zawiadomieniu jej przez organ 

administracyjny o uchybieniu maksymalnemu terminowi  załatwienia 

sprawy i wyznaczeniu nowego. Zachowano odesłanie do  odr ębnych prze-

pisów odno śnie do odpowiedzialno ści słu Ŝbowej lub dyscyplinarnej 

pracownika winnego nieterminowo ści załatwienia sprawy. W toku prac 

legislacyjnych rozwa Ŝano mo Ŝliwo ść wprowadzenia do przepisów Kodeksu 

podstawy prawnej do dochodzenia przez stron ę poszkodowan ą bezczynno-

ści ą organu odszkodowania za poniesion ą strat ę oraz dochodzenia 

przez Skarb Pa ństwa roszcze ń regresowych wobec pracownika winnego 

zaniedba ń14. Takie stanowcze rozwi ązanie prawne nie znalazło si ę w 

projekcie ustawy nowelizuj ącej Kodeks jako zbyt restrykcyjne. Zasady 

odpowiedzialno ści za administracyjn ą bezczynno ść judykacyjn ą unormo-

wano dopiero przy nowelizacji Kodeksu cywilnego w 2 004 r.  

Poza ramami post ępowania administracyjnego o charakterze ju-

rysdykcyjnym, zarówno ogólnego jak równie Ŝ szczególnego, maj ą zasto-

sowanie odr ębne środki zwalczania bezczynno ści organów administracji 

publicznej. Przede wszystkim trzeba wskaza ć na skarg ę powszechn ą lub 

petycj ę, która jest mocno osadzona w przepisach Konstytucj i RP (art. 

63) i ukształtowana w Kodeksie post ępowania administracyjnego jako 

ogólnie dost ępny instrument kontroli społecznej działania admini -

stracji publicznej. Jej przedmiotem mog ą by ć wszelkie przypadki nie-

prawidłowo ści w działaniach administracji publicznej, a w tym rów-
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nie Ŝ jego przewlekło ść lub zbiurokratyzowanie (art. 227 Kodeksu). 

Skarga słu Ŝy uruchomieniu wewn ętrznego trybu kontroli działania osób 

i organów, a w zwi ązku z tym odró Ŝnienia wymaga samo załatwienie 

skargi zamieszczone w zawiadomieniu skierowanym do skar Ŝącego od za-

łatwienia sprawy, w której skarg ę lub petycj ę wniesiono 15. Z tego 

powodu skarg ę powszechna (petycj ę) nale Ŝy potraktowa ć jako po średni ą 

form ę zwalczania bezczynno ści w administracji publicznej, bo słu Ŝy 

ona uruchomieniu czynno ści w sferze działa ń o charakterze wewn ętrz-

nym, a ich skuteczno ść jest oceniana wewn ątrz administracji.  

Do środków bezpo średnich zwalczania bezczynno ści administracji 

publicznej nale Ŝy zaliczy ć jednorazow ą grzywn ę nakładane na opiesza-

ły organ. S ąd administracyjny, post ępowaniu wszcz ętym wskutek odpo-

wiedniej skargi strony, władny jest wymierzy ć grzywn ę organowi, któ-

ry nie wykonał jego wcze śniej wydanego orzeczenia 16. Inaczej uregulo-

wano stosowanie jednorazowej grzywny w Prawie budow lanym, bo w przy-

padku uchybienia ustawowemu terminowi do wydania po zwolenia na budo-

wę organ wy Ŝszego stopnia wymierza opieszałemu organowi w drodz e po-

stanowienia grzywn ę w kwocie ustalonej w ustawie, która jest ści ąga-

na w trybie egzekucji administracyjnej.  

5. Tre ść poj ęcia „bezczynno ść administracji publicznej” musi 

być ustalana z uwzgl ędnieniem wielu okoliczno ści, w jakich działaj ą 

organy władzy wykonawczej. Nie jest to poj ęcie, którego tre ść i za-

kres mog ą by ć ustalone intuicyjnie jako oczywiste i zrozumiałe w  

bezpo średnim rozumieniu przyjmowanym potocznie. Administr acja pu-

bliczna stanowi du Ŝą struktur ę zło Ŝoną z wielu ró Ŝnych elementów o 

zmiennym zakresie zada ń i kompetencji oraz zmiennym składzie osobo-

wym, co ogranicza skuteczno ść realizowania jednolitych standardów 

działania we wszystkich przypadkach. Konieczno ść stosowania wielu 
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kryteriów w celu stwierdzenia, Ŝe w danej sytuacji, sprawie lub oko-

liczno ściach, zaistniał wła śnie przypadek bezczynno ści administracji 

powoduje, Ŝe ocena nie zawsze b ędzie mogła by ć jednoznaczna, a to 

moŜe komplikowa ć stosowanie środków zwalczania bezczynno ści admini-

stracji i osłabia ć ich efektywno ść. Z samego faktu istnienia wielu 

postaci bezczynno ści oraz niemałej regulacji prawnej wprowadzaj ącej 

przepisy umo Ŝliwiaj ące jej zwalczanie wyci ągnąć moŜna wniosek, Ŝe 

samo zjawisko jest chyba nieodł ączne od działania wysoce zło Ŝonej 

struktury organizacyjnej i funkcjonalnej, jak ą jest administracji 

publicznej. Korygowanie i usuwanie negatywnych skut ków bezczynno ści 

w sferze faktów i prawa jest mo Ŝliwe tylko do pewnych granic wyzna-

czonych odwracalno ści ą skutków lub zasadami kompensacji szkód. Pełna 

eliminacja tego zjawiska z funkcjonowania administr acji publicznej i 

jego nast ępstw nie wydaje si ę prawdopodobna, a w miar ę narastania 

cywilizacyjnych i społecznych komplikacji funkcji i  zada ń aparatu 

władzy wykonawczej jego opanowanie b ędzie raczej trudniejsze ni Ŝ ła-

twiejsze dla samej administracji, dla s ądownictwa administracyjnego 

krajowego i unijnych organów s ądownictwa oraz przede wszystkimi dla 

jednostki, która powinna znale źć si ę w meandrach procedury zwalcza-

nia bezczynno ści i dochodzenia naprawy jej negatywnych skutków.  
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