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Bezczynność władzy w świetle Konstytucji 

 

Istnieją dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. 

Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam.  

F. Kafka 

 

 Bezczynność moŜe mieć róŜne oblicza. Według słownika języka polskiego, bezczynny 

znaczy tyle co „nic nie robiący, niczym nie zatrudniony; nie wypełniony pracą, zajęciem”. Jako 

przykłady tego stanu słownik podaje „bezczynne Ŝycie, bezczynne ręce, bezczynne dni”. Mówi 

takŜe o „pozostawaniu bezczynnym” w określonej sprawie lub w określonym czasie, a takŜe o 

bezczynności na „polu naukowym lub społecznym”1. Podobne rozumienie tego słowa przyjęto 

takŜe w nauce prawa administracyjnego oraz w orzecznictwie sądowym: jest to stan, w którym 

dany podmiot (organ) nie załatwia sprawy w określonym terminie, nie dokonuje konkretnej 

czynności, nie wykazuje swej aktywności. Stan ten nazywany jest milczeniem, bezczynnością lub 

opieszałością tego organu. Pojęć tych uŜywa się często zamiennie, chociaŜ niejednokrotnie 

dokonuje się teŜ ich rozróŜnienia2. Zjawisko bezczynności obejmować moŜe wszystkie sfery 

Ŝycia społecznego, a co za tym idzie – wszystkie organy państwa, zarówno ustawodawcze jak i 

wykonawcze oraz sądownicze. Zjawisko bezczynności stanowi więc zagroŜenie dla sprawnego 

funkcjonowania całego państwa, a zwłaszcza administracji publicznej, bowiem jedną z 

podstawowych cech administracji, jest organizatorski charakter jej działań, przejawiający się w 

aktywności, inicjatywie, działalności ukierunkowanej na przyszłość3. Administracja publiczna 

winna więc działać sposób ciągły i stabilny. Bezczynność w tym zakresie wpływa takŜe na brak 

aktywności innych organów, zwłaszcza ustawodawczych, bowiem jedną z form aktywności 

                                                 
1 Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Warszawa 1995, s. 135. 
2  Por. J. Jendrośka, Milczenie administracji w postępowaniu administracyjnym [w:] Problemy prawa publicznego, 
Annales UMCS, sectio G, t. XI, Lublin 1993, s. 58; tenŜe, Kompetencje proceduralnoprawne a bezczynność 
organów administracyjnych, PiP 1979, z. 5, s. 15. 
3 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Toruń 2002, s. 22–23. 
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administracji jest przygotowywanie projektów ustaw, a takŜe wydawanie aktów wykonawczych, 

w granicach zawartych w ustawach delegacji. 

 Zjawisko bezczynności moŜe być spowodowane róŜnymi przyczynami. Obok ograniczeń 

występujących najczęściej, tzw. ograniczeń obiektywnych takich jak ograniczenia czasowe, 

finansowe, personalne i rzeczowe, wystąpić mogą takŜe ograniczenia prawne, etyczne, 

polityczne, organizacyjne i naukowo-techniczne4. Bardzo często pojawiać się mogą takŜe 

ograniczenia społeczne, gdy realizacja określonych przedsięwzięć moŜe napotykać opór ze strony 

obywateli lub ich zorganizowanych grup. Jak się podkreśla w literaturze, nierzadko obywatele 

stosują tę technikę oporu z obawy przed nieznanym lub z opacznego rozumienia istoty 

projektowanych działań, co z kolei bardzo często wynika z niedostatecznie wyczerpującej 

informacji o zamierzonych działaniach właściwych organów państwa, a nawet całkowitego braku 

tych informacji5. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ograniczenia te mogą  występować pojedynczo, a czasami 

mogą mieć charakter zbiorowy. 

 Z istoty Konstytucji wynika, Ŝe ustawa ta nie moŜe zawierać zbyt wielu unormowań  

szczegółowych. Dotyczy to takŜe problematyki bezczynności. Zatem unormowań dotyczących 

tego negatywnego zjawiska naleŜy poszukiwać przede wszystkim w przepisach początkowych 

Konstytucji, a takŜe w tych, które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania władz 

państwowych, sprawności organów wymiaru sprawiedliwości oraz do podstawowych praw i 

wolności człowieka. Postanowienia takie zawarte są juŜ w preambule Konstytucji, wskazujące na 

gwarancje poszanowania praw obywatelskich, poszanowanie wolności i sprawiedliwości. W tej 

grupie znajdują się takŜe postanowienia odnoszące się do współdziałania władz, do dialogu 

społecznego oraz do zasady pomocniczości. Na szczególną uwagę zasługują jednak te słowa 

preambuły, które odnoszą się do rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych. Nie 

ulega wątpliwości, Ŝe to właśnie z tych słów w sposób najbardziej wyrazisty wypływa troska 

ustawodawcy o właściwie zorganizowane i dobrze działające instytucje publiczne. 

Wprost do problematyki bezczynności odnosi się natomiast regulacja zawarta w art. 45 

ust. 1 Konstytucji. Przepis ten stanowi, Ŝe „kaŜdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezaleŜny, bezstronny i 

                                                 
4 Brak dostatecznej wiedzy w sprawach informatyzacji spowodował, Ŝe niektóre przepisy ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) wejdą w Ŝycie dopiero w dniu 1 maja 
2008 r. 
5 E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan, Elementy nauki administracji. Kolonia Limited 2002, s. 89 -97. 
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niezawisły sąd”. Problematyka ta moŜe być rozpatrywana w dwóch aspektach: w odniesieniu do 

zakresu przedmiotowego ochrony sądowej oraz w odniesieniu do szybkości i prostoty tego 

postępowania. Na tym tle naleŜy odnotować pozytywne zjawisko poszerzanie się zakresu 

kognicji sądów powszechnych. Pogląd taki wyraził m.in. Sąd NajwyŜszy w uchwale z dnia 27 

czerwca 2007 r., stwierdzając, Ŝe w sprawach ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji 

"Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pienięŜnego 

ofiarom represji nazistowskich, osoby te mogą dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej”6. 

Zdaniem sądu „przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji gwarantuje kaŜdemu prawo do sądu, które ma 

charakter autonomiczny, jest podmiotowym prawem obywatela i stanowi odrębne oraz 

niezaleŜne od innych rozwiązań normatywnych prawo przysługujące jednostce w stosunku do 

Państwa. W myśl natomiast art. 77 ust. 2 i art. 177 Konstytucji, ustawa nie moŜe nikomu 

zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych praw, przy czym naleŜy domniemywać 

kompetencję sądu powszechnego we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo 

zastrzeŜonych dla właściwości innych sądów”. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe konstytucyjne prawo do sądu mieści się takŜe w pojęciu prawa do 

rzetelnego procesu sądowego zawartego w art. 6 konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności7, a takŜe w art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.8. Jak się wydaje, regulacje te legły 

takŜe u podstaw uchwalenia ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa 

strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki9, choć w 

literaturze wskazuje się tutaj na słynny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 

z 4 czerwca 2000 r. w sprawie Kudła przeciwko Polsce. DostrzeŜono przy tym, Ŝe „choroba w 

postaci przewlekłości postępowań sądowych rozwija się, szczególnie we Włoszech, a ponadto we 

Francji, Polsce, Portugalii, na Węgrzech, ale i w innych państwach”10. W wyroku tym ETPC 

wskazał ponadto, Ŝe prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie nie będzie efektywne, 

jeŜeli nie zostanie wprowadzona moŜliwość wnoszenia skargi na przewlekłość postępowania do 

                                                 
6 III CZP 152/2006, OSNC 2007/12/175, Biul. SN 2007/6/10. 
7 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.  
8 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
9 Dz. U. Nr 179, poz. 1843. 
10 P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński, Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Oficyna, 2007, Lex 
2008. 
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organu danego państwa, a przyjęcie skargi do rozpoznania przez Trybunał jest moŜliwe dopiero 

po wyczerpaniu środków prawnych słuŜących odwołaniu w prawie krajowym danego państwa.  

Z danych opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, Ŝe w tylko 2005 r. 

sądy okręgowe i apelacyjne rozpatrzyły 4921 skarg na opieszałość sądów. Blisko połowa 

dotyczyła spraw cywilnych, co piąta - karnych. Zaledwie 1001 skarg zostało uwzględnionych. 

Jeszcze mniej - bo tylko w 643 przypadkach - przyznano pokrzywdzonym zadośćuczynienie. 

Nikt nie dostał maksymalnej kwoty 10 tys. zł, a np. w Gliwicach przyznano 200 zł. Średnia 

krajowa to zaledwie 2253 zł.11. 

Problematyka ta została takŜe zauwaŜona przez Trybunał Konstytucyjny, który w 

postanowieniu z dnia 30 października 2006 r. wyraźnie podkreślił, Ŝe prawo do rozstrzygnięcia 

sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi istotny element konstytucyjnego prawa do 

sądu12. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny postanowił zasygnalizować Sejmowi konieczność 

rozwaŜenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania systemu 

powoływania osób sprawujących władzę sądowniczą, tak aby zapewnić pełną realizację 

konstytucyjnych standardów prawa do sądu.  

Na tym tle rozgorzał spór o to, czy Prezydent RP mógł nie powołać sędziów 

rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Spór ten wykracza daleko poza 

problematykę prawa do rozpatrzenia sprawy przez sądy w rozsądnym terminie, ale dotyczy takŜe 

sprawności funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa.   

NaleŜy zatem przypomnieć, Ŝe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych13, art. 5 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych14 oraz art. 179 Konstytucji, sędziowie są powoływani przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Prezydent początkowo 

zwlekał z podjęciem postanowienia w tej sprawie15, co było przedmiotem bezskutecznej skargi 

na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie), a następnie wydał 

formalne postanowienie o odmowie powołania, jednak bez jakiegokolwiek uzasadnienia16. Był to 

pierwszy taki przypadek od 17 lat. Powstała zatem wątpliwość, czy Prezydent ma prawo do 

                                                 
11 B. Wróblewski, Opieszałe sądy płacą grosze. Gazeta Wyborcza z 18 czerwca 2006 r. 
12 OTK-A 2006/9/146. 
13 Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm. 
14 Dz. U. Nr 153, poz.1269 z późn. zm. 
15 A. Łukaszewicz, Kandydaci na sędziów oceniani dwa razy. Rzeczpospolita z dnia 7 stycznia 2008 r. 
16 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 
sędziego (M. P. Nr 4, poz. 38). 
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ponownej oceny kandydatów na sędziów, skoro wcześniej oceniła ich KRS. W obronie sędziów 

wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i 

organizacje międzynarodowe. Z kolei KRS zwróciła się do I Prezesa SN i Prezesa NSA, o 

wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie tego sporu. W dniu 28 

lutego 2008 r. taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złoŜył I Prezesa SN17.           

 W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego naleŜy podkreślić, Ŝe jak 

dotychczas w literaturze nie dokonano szczegółowej analizy konstytucyjnych uprawnień 

Prezydenta RP. Na ogół przyjmuje się, Ŝe powoływanie sędziów na wniosek KRS, czy 

nadawanie tytułu profesora na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, jest 

wyrazem szczególnego uhonorowania tych osób, a uprawnienia Prezydenta RP mają w tym 

względzie charakter polityczny, a nie merytoryczny. W tej ostatniej sprawie wypowiada się 

bowiem kompetentny organ, który dokonuje uprzedniej kontroli, czy kandydat spełnia ustawowe 

przesłanki do powołania go na to stanowisko, czy do otrzymania tytułu naukowego. Wskazuje na 

to takŜe treść przepisów Konstytucji oraz właściwych ustaw ustrojowych, zawierających zwroty 

„nadaje”, „powołuje”, „wydaje”. Na gruncie prawa administracyjnego zgłoszony został pogląd o 

ścisłej współzaleŜności „pomiędzy uprawnieniami i obowiązkami w funkcjonowaniu podmiotów 

administrujących. Zazwyczaj przyznanie uprawnień oznacza równocześnie nałoŜenie 

obowiązków, które podmiot administrujący musi realizować” 18. Na takie rozumienie 

omawianych zwrotów wskazuje takŜe wykładnia językowa. MoŜna jednak takŜe przytoczyć 

poglądy przeciwne, wedle których uŜycie przez ustawodawcę omawianych zwrotów oznaczać 

moŜe zarówno obowiązek Prezydenta RP „jak i uprawnienie, z którego korzystać nie musi”19. 

Wprawdzie Autor cytowanej wypowiedzi w swych rozwaŜaniach nie odnosi się wprost do 

sprawy powoływania sędziów, niemniej z jej całokształtu poglądu takiego nie da się 

jednoznacznie wykluczyć. Teoretycy prawa zwracają teŜ uwagę na naduŜywanie przez 

ustawodawcę omawianych tutaj zwrotów, podkreślając jednocześnie, Ŝe „znaczenia tych 

czasowników w odniesieniu do zachowania się nie da się generalnie określić tak jak zwrotów 

„powinien”, jest obowiązany” czy „moŜe”20. 

                                                 
17 Gazeta Wyborcza z dnia 29 lutego 2008 r. 
18 Z. Rybicki [w:] Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji. Warszawa 1984, s. 
245. Zob. takŜe J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa. Wolters Kluwer 2007, s. 46-47. 
19 P. Winczorek, Prezydencki obowiązek czy uprawnienie. Rzeczpospolita z dnia 7 stycznia 2008 r.  
20 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa 2002, s. 162. 
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Na marginesie naleŜy jednak dodać, Ŝe opóźnienia w powoływaniu osób na stanowiska 

sędziów leŜy takŜe po stronie Ministra Sprawiedliwości, który zbyt późno zamieszcza w 

Monitorze Polskim obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich21. 

 Bezczynność kompetentnych organów w sprawach powoływaniu osób do pełnienia 

funkcji publicznych, nie dotyczy tylko sędziów, ale ma znacznie szerszy charakter. Zjawisko to 

nasiliło się zwłaszcza w ostatnich latach i dotyczy wielu funkcjonariuszy publicznych. Jako 

przykłady moŜna podać wielomiesięczną bezczynność Marszałka Sejmu w sprawie powoływania 

wiceprezesów NIK22, bezczynność ministra właściwego do spraw zagranicznych i Prezydenta RP 

w sprawach mianowania ambasadorów23, czy bezczynność Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

powołania członków i prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych, pomimo zakończenia 

procedury konkursowej24. Przykładem swoistej bezczynności jest rozciągnięty w czasie proces 

kształtowania się wewnętrznych organów Sejmu i Senatu. Do powyŜszych przykładów moŜna 

takŜe dodać zwłokę w uzupełnieniu składu zarządu województwa w przypadku rezygnacji jego 

członków25, zaniechanie wyboru przewodniczącego rady gminy, po odwołaniu jego 

poprzednika26. Nie ulega wątpliwości, Ŝe we wszystkich podanych przykładach dochodzi do 

naruszenia zasady praworządności, bowiem organy te nie działają w pełnym, ustawowym lub 

statutowym składzie, pomimo tego, Ŝe zazwyczaj mają zagwarantowane niezbędne dla ich 

funkcjonowania środki finansowe. Zjawisko to z kolei rodzić moŜe opóźnienie w załatwianiu 

spraw naleŜących do właściwości poszczególnych organów publicznych, bowiem organ 

                                                 
21 A. Łukaszewicz, Biurokracja szkodzi sędziom i asesorom. Rzeczpospolita z dnia 4 stycznia 2008 r. 
22 Zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 
1701) „Wiceprezesów NajwyŜszej Izby Kontroli, w liczbie od 2 do 4, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na 
wniosek Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli”. 
23 Zob. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o słuŜbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 z późn. zm.), 
„Ambasadora mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów”. 
24 Zob. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) „Prezes Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium powołuje 
prezesa kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium” oraz art. 7 ust. 2 tej ustawy 
„Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii 
zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy jego składu”. 
25 Zob. art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1590 z późn. zm.) „W przypadku złoŜenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym 
marszałek województwa obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu 
okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić sejmikowi województwa nową kandydaturę na członka zarządu”. 
26 Zob. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”. 
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działający w niepełnym składzie, ze swej istoty nie moŜe funkcjonować zgodnie z zasadą 

szybkości i prostoty. O ile jednak w tych ostatnich przykładach, organy nadzorcze dysponują 

(wprawdzie dość łagodnymi) środkami nadzoru, to w pozostałych przypadkach nie ma 

jakichkolwiek (oprócz politycznych) środków prawnych, które moŜna by zastosować w celu 

doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem i szybkiego obsadzenie wszystkich wolnych 

stanowisk. Czy zatem we wszystkich tych przypadkach racjonalny byłby postulat wprowadzenia 

określonych terminów do dokonywania tych czynności oraz wprowadzenie sankcji za ich nie 

dotrzymanie?    

Inny rodzaj bezczynności dotyczy procesu stanowienia prawa. Zamknięty katalog źródeł 

prawa zawiera art. 87 Konstytucji i są nimi: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy 

międzynarodowe oraz rozporządzenia, a takŜe akty prawa miejscowego. O ile jednak w 

odniesieniu do Sejmu nie moŜna postawić zarzutu, Ŝe narusza on zasadę uchwalania ustaw w 

rozsądnym terminie, wobec braku takiej regulacji, to nie ulega wątpliwości, Ŝe proces 

legislacyjny w niektórych przypadkach znacznie się przeciąga. Z kolei po uchwaleniu i 

ogłoszeniu ustawy niekiedy znacząca część jej przepisów nie moŜe wejść w Ŝycie wskutek 

niewłaściwie rozpoznanych ograniczeń technicznych. Warto przypomnieć, Ŝe od 1999 r. w art. 

63 K.P.A. istnieje moŜliwość składania podań za pomocą poczty elektronicznej, niemniej do dnia 

21 listopada 2005 r. nie było przepisów, które umoŜliwiłyby złoŜenie podania w tej formie27, a 

więc z tzw. bezpiecznym podpisem. Podobnie było z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym28, której niektóre przepisy wejdą w Ŝycie z prawie 3 – letnim 

opóźnieniem, w dniu 1 maja 2008 r. NaleŜy dodać, Ŝe krytycznie o pracach nad nowelizacją 

ustawy o podpisie elektronicznym wypowiedziała się takŜe NajwyŜsza Izba Kontroli. W 

wystąpieniu z dnia 19 lipca 2006 r. (P/05/050/KGP/41012-2/05, s. 5-6) stwierdzono, Ŝe były 

Minister Gospodarki i Pracy (właściwy wówczas takŜe w sprawach informatyzacji) zaniechał 

sfinalizowania podjętych w ministerstwie działań, niezbędnych do wprowadzenia zmian w 

omawianej ustawie, mających na celu poprawę "konkurencyjności krajowych podmiotów 

świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego na rynku europejskim 

oraz dostosowanie polskich uregulowań do Dyrektywy 1999/93/EC z dnia 13 grudnia 1999 r. w 

sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 

                                                 
27 Zob. art. 36 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 
28 Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.  
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19.01.2000, s. 12-20)". Ministerialny projekt zmian zakładał takŜe "wyeliminowanie przepisów 

dotyczących wymagań technicznych stawianych kwalifikowanym certyfikatom i 

kwalifikowanym podmiotom świadczącym usługi certyfikacyjne, zbędnych w kontekście  

Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2003 r. (Dz. Urz. WE L 175 z 15.07.2003, s. 0045-

0056), wprowadzającej zalecane standardy w tym zakresie".  

 W odniesieniu do procesu uchwalania ustaw stawiane są niekiedy (głównie przez 

polityków) zarzuty o bezczynności Sejmu i Senatu. JeŜeli jednak zwaŜymy, Ŝe w 2004 r. 

Dziennik Ustaw liczył 21031 stron, w 2005 r. - 17610 stron, w 2006 r. - 12936 stron a w 2007 r. 

– 17 988 stron, to naleŜy się zastanowić, czy tego procesu stanowienia prawa nie naleŜy 

ograniczyć oraz rozpocząć proces jego deregulacji, co w literaturze postulowano juŜ dawno29. 

 Na tle uwag podniesionych wyŜej naleŜy rozwaŜyć problem, czy bezczynność w procesie 

stanowienia prawa moŜe stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, zwłaszcza na 

tle regulacji zawartej w art. 77 ust. 1 Konstytucji.  Stanowi on, Ŝe „KaŜdy ma prawo do 

wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu 

władzy publicznej”. Jak podkreślił Sąd NajwyŜszy w uchwale z dnia 24 listopada 2005 r.30 

„Niewątpliwie w art. 77 ust. 1 chodzi o odpowiedzialność cywilnoprawną. W piśmiennictwie, a 

następnie w orzecznictwie zgodnie twierdzono, Ŝe działanie sprawcze według tego przepisu 

obejmuje czynienie i zaniechanie, a pojęcie władzy publicznej rozciąga się równieŜ na organy 

posiadające kompetencje prawodawcze. Takie odczytanie normy zawartej w art. 77 ust. 1 

Konstytucji, nawet bez głębszej analizy przesłanek, oznaczało radykalną zmianę stanu prawnego, 

dopuszczającego juŜ moŜność obciąŜenia struktur państwa szerokim obowiązkiem naprawienia 

szkody za zdarzenia (stany), z których dotychczas taka odpowiedzialność nie wynikała”. Dalej 

jednak Sąd NajwyŜszy zaznacza, Ŝe "problematyka dochodzenia roszczeń cywilnych w ogóle jest 

objęta unormowaniem kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych, dlatego art. 77 ust. 1 w związku 

z art. 8 ust. 2 Konstytucji nie stanowi wystarczającej podstawy uwzględnienia roszczenia 

odszkodowawczego”. Wymaganiom tym w ocenie sądu w zgodzie z art. 77 ust. 1 Konstytucji 

czyni natomiast zadość znowelizowany z dniem 1 września 2004 r., art. 4171 § 4 K.C., 

przewidujący w sposób nie budzący wątpliwości odszkodowanie wskutek niewydanie aktu 

normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa. Sąd jednocześnie 

                                                 
29 T. Rabska, Regionalizacja a zasady, Biuletyn Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa 1998, nr 1, s. 16-17. 
30 III CZP 82/2005, OSNC 2006/9/148, Biul. SN 2005/11/7, OSP 2006/9/106. 
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podkreślił, Ŝe „odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną tzw. zaniechaniem 

legislacyjnym powstaje tylko wtedy, gdy prawa jednostek - przyznane przez prawodawcę w 

sposób oczywisty i bezwarunkowy - nie mogą być zrealizowane na skutek niewydania 

odpowiedniego aktu normatywnego”31. Podobnie orzekł Sąd NajwyŜszy w wyroku z dnia 15 

lutego 2007 r.32 oraz  w uchwale z dnia 6 lipca 2006 r.33 stwierdzając, Ŝe podstawy 

odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania (lub zaniechanie) legislacyjne 

Państwa w sferze prawodawczej nie moŜe stanowić art. 77 ust. 1 Konstytucji, ale przepisy K.C.  

 Z całą jednak pewnością zarzut bezczynności moŜna natomiast postawić organom 

wydającym rozporządzenia do ustaw. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji akty te są wydawane 

przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upowaŜnienia zawartego w 

ustawie i w celu jej wykonania. W praktyce bardzo często rozporządzenia są nieodpowiednio 

przygotowane podczas prac nad projektem ustawy, a co za tym idzie, nie są wydawane po 

wejściu w Ŝycie ustawy, wskutek przedłuŜających się prac legislacyjnych. Zjawisko to jest dzisiaj 

powszechne, a szczególny niepokój budzi bezczynność w przygotowywaniu rozporządzeń 

obligatoryjnych, które zazwyczaj winny być wydane w określonym terminie. Jest to niezgodne z 

treścią § 13 i § 127 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

"Zasad techniki prawodawczej"34 wedle których, wraz z projektem ustawy winny być 

przygotowane wszystkie projekty rozporządzeń o znaczeniu podstawowym dla jej 

funkcjonowania oraz, Ŝe rozporządzenie powinno wchodzić w Ŝycie w dniu wejścia w Ŝycie 

ustawy, na podstawie której jest ono wydawane.  

Jak zaznaczyłem wyŜej, zjawisko nieterminowego wydania rozporządzeń jest dziś 

powszechne. Przykładowo rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 

27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 

elektronicznych35, powstałe na podstawie art. 391 § 2 k.p.a., zostało wydane ponad rok po 

nowelizacji k.p.a. (co nastąpiło w dniu 21 listopada 2005 r.), ogłoszone zostało w dniu 11 grudnia 

2006 r., a weszło w Ŝycie w dniu 11 czerwca 2007 r., przy czym jego obowiązkowe zastosowanie 

przed organami administracji publicznej będzie miało dopiero po 1 maja 2008 r. z uwagi na 

                                                 
31 Zob. wyrok SN z dnia 4 sierpnia 2006 r. III CSK 138/05, OSNC 2007/4/63. 
32 II CSK 483/2006, Lex nr 274157. 
33 III CZP 37/2006, OSNC 2007/4/56, Biul. SN 2006/7/7. 
 
34 Dz. U. Nr 100, poz. 908. 
35 Dz. U. Nr  227, poz. 1664. 
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opóźnione wejście w Ŝycie przepisów ustawy o podpisie elektronicznym, o czym była mowa 

wyŜej. Trzykrotne opóźnianie wejścia w Ŝycie niektórych przepisów ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne36, a takŜe brak 

przepisów wykonawczych do tej ustawy spowodował teŜ półtoraroczne opóźnienie w dostępie do 

elektronicznych dzienników urzędowych zawierających powszechnie obowiązujące akty prawne. 

Jak widać, nawet groźba odpowiedzialności odszkodowawczej nie stanowi wystarczającego 

argumentu skłaniającego właściwe organy do podjęcia skutecznych działań legislacyjnych. 

 Szczególnie niepokojące są jednak przypadki nie wydawania rozporządzeń w sprawach, 

które przed wejściem w Ŝycie obecnej Konstytucji, uregulowane były w formie zarządzeń 

wykonawczych lub tzw. aktów samoistnych wydawanych przez naczelne i centralne organy 

administracji publicznej. NaleŜy przypomnieć, Ŝe stosownie do art. 87 Konstytucji, który 

wprowadził zamknięty katalog źródeł prawa, akty te nie mogły juŜ stanowić podstawy prawnej 

nakładającej na obywateli jakiekolwiek prawa lub obowiązki. Wykonując postanowienia 

Konstytucji, Sejm w dniu 22 grudnia 2000 r. uchwalił ustawę o zmianie niektórych upowaŜnień 

ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw37. Zgodnie z 

art. 75 ust. 1 tej ustawy, wraz z jej wejściem w Ŝycie utraciły swą moc „uchwały Rady Ministrów 

oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, 

podjęte lub wydane przed dniem wejścia w Ŝycie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jeŜeli 

zostały podjęte lub wydane bez upowaŜnienia ustawowego”. Z tym dniem przestały takŜe 

obowiązywać inne niŜ wymienione w ust. 1 „akty normatywne Rady Ministrów, Prezesa Rady 

Ministrów oraz ministrów lub innych organów administracji rządowej, podjęte lub wydane przed 

dniem wejścia w Ŝycie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jeŜeli zawierały normy prawne o 

charakterze powszechnie obowiązującym lub wewnętrznym, z wyjątkiem rozporządzeń”. 

Jednocześnie omawiana ustawa dokonała zmian w licznych ustawach prawa materialnego, 

upowaŜniając właściwe organy do uregulowania określonych w delegacjach spraw w formie 

rozporządzeń. 

Z wykładni tych przepisów mogłoby wynikać, Ŝe wszystkie zarządzenia, utraciły swą moc 

obowiązującą. Tak jednak nie jest, bowiem art. 78 tej ustawy wprowadził swoisty „okres 

ochronny” w stosunku do tych aktów stwierdzając, Ŝe „Akty wydane na podstawie upowaŜnień 

                                                 
36 Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm. Zob. w szczególności art. 42a i 42b tej ustawy. 
37 Dz. U. Nr 120, poz. 1268. Ustawa weszła w Ŝycie 29 marca 2001 r., choć niektóre jej przepisy stały się 
obowiązujące juŜ w dniu 30 grudnia 2000 r. 
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ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty 

wydane na podstawie niniejszej ustawy”. W świetle tego przepisu swoją moc obowiązującą długo 

zachowało wiele aktów o charakterze wewnętrznym, poniewaŜ właściwi ministrowie zaniechali 

ich dostosowanie do wymogów zawartych w Konstytucji. Z tego zapewne powodu w przepisach 

o postępowaniu przed konsulem stosuje się w dalszym ciągu przepisy zarządzenia Ministra 

Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 

przed konsulem38, które poza nieprzystającymi do współczesności rozwiązaniami prawnymi, 

wielokrotnie posługuje się takŜe nieobowiązującymi pojęciami, jak np. Polska Rzeczpospolita 

Ludowa.  

Niekiedy zwłoka w wydaniu aktu wykonawczego moŜe spowodować wymierne straty. Jak 

wynika z informacji prasowych39, w 2007 istniała moŜliwość zmniejszenia stawek opłat za 

transport i dostawę gazu. Stawki te powinny być zmniejszone, stosownie do nowelizacji ustawy z 

dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne40, dostosowującej nasze przepisy do 

zaleceń Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 46. ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw 

gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, miał określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz szczegółowe 

zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną 

państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym 

kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i 

opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych, równoprawne 

traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek 

opłat. Niemal trzy lata po tej nowelizacji omawianego rozporządzenia nie wydano, a nawet nie 

ma na stronie internetowej ministerstwa gospodarki jego projektu41. Póki co obowiązuje 

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi42. 

 Z powodu opieszałości w porządkowaniu przepisów prawa Polska (razem z Czechami i 

Hiszpanią,) została w dniu 31 stycznia 2008 r. pozwana do Trybunału Sprawiedliwości UE przez 

                                                 
38 M. P. Nr 35, poz. 233. 
39 A. Kublik, Opieszałość ministerstwa winduje rachunki za gaz? Gazeta Wyborcza z 16 marca 2007 r. 
40 Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.  
41 Zapytany przez dziennikarza Rafał Miland wiceszef departamentu ropy i gazu w Ministerstwie Gospodarki co stoi 
na  przeszkodzie by wydać rozporządzenie, które być moŜe zmniejszyłoby nasze rachunki za gaz? Odparł: to trudne 
rozporządzenie i nie moŜna go wydać na łapu-capu. 
42 Dz. U. Nr 277, poz. 2750. 
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Komisję Europejską za niewdroŜenie kluczowej Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych 

zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG43. Zgodnie z art. 70 tej 

dyrektywy, państwa członkowskie były zobowiązane uchwalić „przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne” niezbędne do wykonania tej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 

stycznia 2007 r. i do niezwłocznego powiadomienia o tym Komisji Europejskiej. Jak wynika z 

uzasadnienia pozwu, bezczynność w tym zakresie szkodzą firmom z branŜy usług finansowych, 

które nie wiedzą, w jakim "środowisku prawnym" mają funkcjonować. Przypomnijmy, Ŝe 

omawiana dyrektywa ustanawia nowe ramy prawne dla świadczenia usług inwestycyjnych w UE: 

reguluje kwestie zezwoleń i prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw inwestycyjnych i 

rynków regulowanych. Główna nowość to moŜliwość uŜywania przez przedsiębiorstwa 

inwestycyjne zezwolenia udzielonego w jednym kraju do świadczenia usług finansowych w 

innym kraju członkowskim. W krajach, które nie wdroŜyły dyrektywy, firmy nie mogą korzystać 

w pełni z tego systemu. W Polsce implementacja dyrektywy wymagała zmian w ustawach: z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych44, z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi45 oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych46,  

a takŜe przyjęcia odpowiednich przepisów wykonawczych. 

 Nie ulega wątpliwości, Ŝe poza bezczynnością organów administracji w wydawaniu 

decyzji administracyjnych, zwłoka w wydawaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

jest chyba największą bolączką współczesnej administracji. Pomijam tutaj problematykę 

uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo ich uchwalanie nie jest 

obowiązkowe. Niemniej nawet tam, gdzie przepisy dopuszczają warunkowo zawieszenie na rok 

postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy z powodu 

przystąpienia do uchwaleniem planu, bardzo często rady gmin nie uchwalają w tym terminie 

planu albo podejmują uchwały o odstąpieniu od jego uchwalenia47.    

                                                 
43 Dz.U.UE.L.04.145.1 oraz Dz.U.UE-sp.06-7-263 
44 Dz. U. Nr 146, poz.1546 z późn. zm.  
45 Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.  
46 Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. 
47 Zob. art. 62. 1. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.). 
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Na nieco mniejszą skalę zaobserwować moŜna takŜe zwłokę w wydawaniu przepisów o 

charakterze wewnętrznym, które wprawdzie nie stanowią źródła prawa, niemniej mają wpływ na 

sprawne wykonywania zadań organów publicznych. Chodzi tu o statuty, regulaminy 

organizacyjne, czy regulaminy gospodarowania określonymi funduszami. Przykładem moŜe być 

regulamin specjalnej strefy ekonomicznej zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki48, statut powiatu określający usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów 

uchwalany przez radę powiatu49, regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu nadzoru 

budowlanego ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony 

przez wojewodę50, czy regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

ustalany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii właściwych komisji sejmowych51. Zwłaszcza ten 

ostatni przykład wskazuje, jak bardzo moŜe być rozproszona właściwość organów w sprawach 

tworzenia regulaminów organizacyjnych. Pomijając fakt, Ŝe w niektórych wypadkach zasadnicze 

wątpliwości budzić moŜe zakres i stopień wzajemnego oddziaływania na siebie uczestniczących 

w tym procesie organów (np. działanie w porozumieniu, po porozumieniu, po zasięgnięciu opinii, 

w uzgodnieniu itp.), to brak jakiegokolwiek terminu, w jakim te czynności mają być dokonane 

nie sprzyja szybkiemu załatwieniu tej sprawy. 

 Problematyka bezczynności dotyczy takŜe funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. 

Jak wynika z informacji prasowych52, Fundacja Helsińska zwróciła się do Trybunału 

Konstytucyjnego, by przyspieszył rozpoznawanie spraw i zmniejszył zaległości, bowiem sprawy 

czekają na rozpatrzenie nawet kilka lat, a trzy z nich wpłynęły do Trybunału w 2004 r. Ze spraw 

zarejestrowanych przez Trybunał w roku 2005 dziesięć nie zostało zakończonych 

merytorycznym rozstrzygnięciem. Wśród nich dotyczące: zasad zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości (sygn. K 10/05), zasad waloryzacji rent i emerytur (sygn. K 20/05), pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami – nadania licencji zawodowej (sygn. SK 17/05), a takŜe penalizacji 

zniesławienia (sygn. SK 43/05). Nie rozstrzygnięto teŜ ośmiu pytań prawnych skierowanych 
                                                 
48 Zob. art. 10 ust. 1 ustawy  z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 274. Por. teŜ. M. Waligórski, Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej w tzw. 
specjalnych strefach ekonomicznych. Studia Prawnicze 1997, nr 2, s. 15. 
49 Zob. art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50, poz. 331 
z późn. zm.). 
50 Art. 87 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 
51 Zob. art. 23 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. – ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późn. 
zm.). 
52 M. Domagalski, Opieszałość Trybunału rodzi niepewność obywateli, Rzeczpospolita z dnia 29 stycznia 2008 r. 
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przez sądy (rozpoznające konkretne sprawy), m.in. dotyczącego przejścia prawa własności 

samochodu na Skarb Państwa (sygn. P 4/06), przepisów o wypłacie zaliczki alimentacyjnej 

(sygn. P 18/06) i przepadku przedmiotów wykroczenia skarbowego (sygn. P 26/06). Te ostatnie 

budzą szczególny niepokój bowiem wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje z 

mocy prawa zawieszenie postępowania przed sądem, który wystąpił z pytaniem. Oznacza to, Ŝe 

obywatel do czasu wyroku Trybunału pozostaje w niepewności co do swych praw i 

obowiązków53. Ustosunkowując się do tych zarzutów prezes Trybunału Konstytucyjnego 

stwierdził, Ŝe przyczyna opóźnienia tkwi w duŜej ilości skarg napływających do Trybunału, przez 

co zauwaŜyć moŜna zjawisko „naduŜywania” Trybunału, zmiany osobowe w składzie Trybunału 

(w ostatnich dwóch latach przyszło siedmiu nowych sędziów) oraz zbyt późne przygotowywanie 

stanowisk przez Sejm i Prokuratora Generalnego wobec zaskarŜonych przepisów, które często 

wpływają w przeddzień rozprawy54. Tutaj takŜe moŜna postawić pytanie, czy realizowana jest 

konstytucyjna zasada prawa do rozstrzygnięcia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 Wątpliwości niekiedy budzi takŜe odraczanie przez Trybunał Konstytucyjny terminu 

wejścia w Ŝycie jego orzeczeń. NaleŜy przypomnieć, Ŝe zgodnie z art. 190 Konstytucji orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne i podlegają 

takŜe niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był 

ogłoszony. JeŜeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w 

Ŝycie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny moŜe określić inny termin utraty mocy 

obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie moŜe przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy 

chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny - dwunastu miesięcy. W przypadku 

orzeczeń, które wiąŜą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budŜetowej, 

Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po 

zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów. 

Jak z powyŜszego wynika, Trybunał Konstytucyjny orzekając o utracie mocy 

obowiązującej przepisu jest związany przepisami Konstytucji. Jedynie w ostatnim przypadku, 

gdy realizacja orzeczenia wiąŜe się z nieprzewidzianymi w budŜecie nakładami finansowymi, 

Trybunał ma pewną swobodę działania, opierając się takŜe na opinii rządu w tej sprawie. NaleŜy 

                                                 
53 TamŜe. 
54 Sprawy w Trybunale czekają na rozpatrzenie kilka lat, Opinia prezesa TK,  J. Stępnia, Rzeczpospolita z dnia 30 
stycznia 2008 r.  
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zatem postulować, by terminy te były realne, bowiem często z powodu braku pieniędzy wyroki te 

nie są wykonywane. Jak podkreśla Trybunał w jednym ze swych orzeczeń, odroczenie terminu 

wejścia w Ŝycie wyroku powoduje, „Ŝe legislator uzyskuje szansę zmiany stanu prawnego mocą 

aktu wydanego w okresie odroczenia (...). W tej sytuacji, jeśli ustawodawca wykorzysta okres 

odroczenia, aby przygotować nowe przepisy, to derogacja przepisów uznanych za 

niekonstytucyjne nastąpi na podstawie działania ustawodawcy pozytywnego, nie będzie zaś 

bezpośrednim skutkiem orzeczenia Trybunału. Gdyby jednak okres odroczenia upłynął 

bezskutecznie, wówczas nadejście końca terminu oznaczonego w wyroku Trybunału spowoduje 

eliminację niekonstytucyjnych norm z systemu prawa, ze skutkiem właściwym dla wady, jaka 

spowodowała niekonstytucyjność” 55. Trybunał podkreślił takŜe, Ŝe błędem normodawcy byłoby 

załoŜenie, Ŝe w czasie biegu terminu odroczenia przysługuje mu immunitet usprawiedliwiający 

bezczynność. Konieczna zmiana powinna nastąpić zatem tak szybko, jak jest to moŜliwe, bez 

wyczekiwania końca terminu odroczenia.  

 Zjawisko bezczynności dotyczy takŜe działalności organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organów wykonujących nad nimi funkcje nadzorcze. Uwagę zwraca przede 

wszystkim nieterminowe przekazywanie do odpowiednich organów nadzoru uchwał 

podejmowanych przez samorządowe organy stanowiące. Przyczyn tego zjawiska upatruje się w 

instrukcyjnym terminie56, w którym uchwały te winny być tym organom przekazane. Z drugiej 

jednak strony, często organy nadzorcze nie wykonują swych uprawnień na tyle starannie, Ŝe 

upływa termin do uniewaŜnienia takich uchwał. Co więcej, ani przepisy Konstytucji, ani przepisu 

ustaw samorządowych nie przewidują moŜliwości zaskarŜenia bezczynności organu nadzoru w 

tym zakresie57. Zjawisko to jest niekiedy bardzo groźne w skutkach, jak miało to miejsce w 

przypadku zaniechania uniewaŜnienia uchwały w sprawie powołania kierownika urzędu stanu 

cywilnego58. 

 Jak z powyŜszego widać, zjawisko bezczynności nie dotyczy tylko nieterminowego 

załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, choć z pewnością tych 

                                                 
55 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2007 r. U5/06, OTK – A 2007/1/3 
56 Zob. np. art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy: „Wójt obowiązany jest do przedłoŜenia wojewodzie uchwał 
rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 
dni od ich ustanowienia”. 
57 Zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim, II SA/Go 580/07, Dz. Urz. Lubus 2007/116/1535. 
58 Wskutek bezczynności Wojewody Śląskiego nie została uniewaŜniona uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w 
sprawie powołania kierownika USC. Zrobił to dopiero WSA w Gliwicach wskutek wniesionej przez wojewodę 
skargi, ale w tym czasie nieprawidłowo powołany kierownik USC wydawał akty stanu cywilnego.   
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spraw jest najwięcej. Jest to zjawisko szerokie obejmujące wiele podmiotów, zaliczanych 

zarówno do kręgu organów stanowiących, wykonawczych jak i wymiaru sprawiedliwości. 


