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Prawo strony do weryfikacji decyzji 
administracyjnej w świetle realizacji 
strategicznych inwestycji przesyłowych

I. WSTĘP

Regulacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strate-
gicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych1 zakłada przyśpieszenie postę-
powań administracyjnych (lokalizacyjnych, wywłaszczeniowych, budowlanych) 
poprzedzających realizację strategicznych dla Państwa inwestycji w elektryczne 
sieci przesyłowe. Istnienie celu publicznego, takiego jak rozbudowa systemu 
przesyłowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak 
i wspólnoty państw europejskich, jest bezsporne i nie wymaga głębszych rozważań 
prawnych. Regulacje przywołanej ustawy muszą ze swej istoty dotknąć sfery 
praw podmiotowych, takich jak prawo własności przysługujące jednostce oraz 
z natury rzeczy kształtować będą dalsze uprawnienia właściciela nieruchomości 
(strony postępowania) przez wprowadzenie do porządku prawnego znanego już 
polskiemu ustawodawstwu sformalizowania charakteru (treści) odwołania. Jest 
to niewątpliwie dla strony postępowania administracyjnego ograniczenie istotne 
z punktu widzenia jej praw podmiotowych i procesowych. Konieczne jest tym 
samym ustalenie, czy dochodzi we wskazanym zakresie do ograniczenia praw 
strony postępowania, a jeżeli dochodzi, to jaki ma to wpływ na pozycję procesową 
strony w postępowaniu administracyjnym? Dlaczego ustawodawca zdecydo-
wał się na ukształtowanie postępowania odwoławczego w sprawach realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, nie odsyłając do mini-
malnych standardów stanowiących o treści odwołania przewidzianych w art. 128 
kodeksu postępowania administracyjnego2 (dalej: k.p.a.)? Należy również dokonać 
oceny tego, czy przyjęte w ustawie rozwiązanie dotyczące odwołań od decyzji 
przyczyni się do przyśpieszenia procesu administracyjnego prowadzonego 
w związku z planowaną realizacją strategicznych celów gospodarczych Państwa? 
Postawiona hipoteza zakłada wykazanie, że wprowadzenie ustawą z dnia 24 lipca 
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych szczególnych wymogów co do treści odwołania ma za cel przy-
śpieszenie postępowania poprzedzającego budowę urządzeń przesyłowych. 
W aspekcie praktycznym istnieje ryzyko, że powyższy postulat przyśpieszenia 

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 1812.
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 23.
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inwestycji może nie zostać zrealizowany. Do rozważenia pozostanie również 
problem realizacji przez organy administracji zasady dwuinstancyjności postę-
powania administracyjnego, szczególnie w kontekście możliwych rodzajów roz-
strzygnięć wobec odwołań niespełniających szczególnych wymogów co do ich 
treści.

II . UZASADNIENIE WPROWADZENIA REGULACJI DO POLSKIEGO 
PORZĄDKU PRAWNEGO

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zwana dalej specustawą przesyłową, 
jest aktem epizodycznym z wyraźnym określeniem w załączniku do ustawy 23 
strategicznych inwestycji w zakresie elektrycznych sieci przesyłowych. Tak 
ukształtowane ramy przedmiotowe ustawy wyłączają możliwość jej zastosowania 
do innych inwestycji, niewymienionych w owym załączniku.

Przyczyną jej uchwalenia był impuls polityczny wyznaczony przez instytucje 
Unii Europejskiej w zakresie stworzenia wspólnej polityki dotyczącej rozwoju 
energetycznego Państw UE – zwany projektem wspólnego zainteresowania (ang. 
project of common interest – w skrócie: PCI). Wiele inwestycji dotyczących wspól-
nych sieci transgranicznych relacji (Polska–Niemcy, Polska–Czechy czy też Pol-
ska–Litwa) zostało określonych w Załączniku II do Decyzji 1364/2006/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. 3 ustanawiającej wytyczne 
dla transeuropejskich sieci energetycznych. Jak wynika z uzasadnienia projektu 
specustawy przesyłowej, obowiązki państw członkowskich w zakresie przyspie-
szenia realizacji PCI nie są realizowane w sposób satysfakcjonujący od roku 2006, 
co szkodzi budowie wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. Konsekwencją 
powyższego było wydanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.4 w sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, które nałożyło na Polskę obowiązki 
przyznania inwestycjom kwalifikowanym jako PCI priorytetowego charakteru, 
wyznaczenia dla PCI właściwego organu koordynującego i przyspieszającego 
postępowania zmierzające do uzyskania wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń 
niezbędnych do rozpoczęcia budowy w ramach realizacji PCI oraz zapewnienia, 
że łączna długość postępowań związanych z uzyskaniem decyzji, zgód i pozwoleń 
niezbędnych do realizacji PCI nie będzie przekraczała, włączając w to konsultacje 
społeczne, łącznie 3 lat i 6 miesięcy5.

3 Dz. Urz. UE, L 262 z 22.9.2006, s. 1–23.
4 Dz. Urz. UE, L 115 z 25.4.2013, s. 39–75.
5 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, nr druku: 3475, pkt 3, podpunkt (iii), s. 18. 



 Prawo strony do weryfikacji decyzji administracyjnej w świetle realizacji strategicznych... 57

III . SFORMALIZOWANE TREŚCI ODWOŁANIA JAKO POSTULAT PRZYŚPIESZENIA 
PROCESU INWESTYCYJNEGO I  INGERENCJA W PRAWA PROCESOWE STRONY

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania prawnego doty-
czącego szczególnej treści odwołania od decyzji m.in. w takich aktach prawnych 
jak:

–   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa6 (art. 222),
–   ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym7 (art. 53 ust. 6),
–   ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji 

w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących8 
(art. 37 ust. 2),

–   ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu9 (art. 34 
ust. 3),

oraz omawiana specustawa przesyłowa (art. 25 ust. 3).
Powyższe akty prawne stanowią we wskazanych wyżej przepisach, iż: 

„Odwołanie od decyzji o (…) powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, 
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające to żądanie”. Niewątpliwie wprowadzenie regulacji 
obostrzającej prawo do odwołania w zakresie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym miało w założeniu usprawnić proces wydawania 
decyzji lokalizacyjnej wobec częstych przypadków blokowania procesów inwes-
tycyjnych przez różnego rodzaju podmioty (np. fundacje czy stowarzyszenia 
rejestrowe statutowo zajmujące się ochroną środowiska).

Na marginesie można postawić pytanie, dlaczego ustawodawca w specusta-
wach, które również regulują kwestię realizacji inwestycji będących celami publicz-
nymi, takich jak: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych10 oraz ustawa 
z dnia 12 lutego 2012 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwes-
tycji w zakresie lotnisk użytku publicznego11 stosuje rozwiązanie odmienne 
od sformalizowanej treści odwołania i skąd wynika ta różnica? Wydaje się, 
że w pojęciu celu publicznego ustawodawca odróżnia inwestycję budowy infra-
struktury transportowej od budowy infrastruktury energetycznej. Konsekwencją 
takiego rozróżnienia jest przyjęcie wspólnego szkieletu dla ustaw, które dotyczą 

6 Dz. U. z 2015 r. poz. 613.
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 552. 
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 1731.
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 1496. 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 1122.
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procesu wywłaszczeniowego, przy jednoczesnym zróżnicowaniu poszczególnych 
elementów w zależności od materii objętej daną regulacją.

Analizowana specustawa przesyłowa w swym założeniu ma między innymi 
przyśpieszyć proces związany z uzyskaniem przez inwestora decyzji ustalającej 
lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Wydaje się, iż 
jest to jeden z jej najważniejszych celów. Niewątpliwie wyrazem postulatu przy-
śpieszenia procedury uzyskania decyzji jest art. 6 ust. 1 ustawy, wyznaczający 
ramy czasowe rozpatrzenia wniosku przez właściwy organ pod rygorem zasto-
sowania wobec tego organu (przez organ wyższego stopnia) kary pieniężnej 
w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji. Założenie usta-
wodawcy o przyśpieszeniu postępowania znajduje wyraz także w swoistym 
ukształtowaniu terminów wniesienia odwołania od decyzji, a także terminu 
rozpoznania odwołania przez organ II instancji wynoszące odpowiednio: 7 dni 
na wniesienie odwołania i 14 dni na jego rozpatrzenie przez organ odwoławczy12. 
W ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym na skutek wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego właściwy wojewódzki sąd administracyjny 
będzie zobowiązany do rozpoznania skargi w terminie 30 dni od daty jej prawi-
dłowego wpłynięcia do sądu13.

Zdecydowanie należy opowiedzieć się za tezą, iż sama modyfikacja terminu 
wniesienia odwołania nie może w istocie naruszyć prawa strony do odwołania. 
Skrócenie terminów rozpatrywania sprawy przez organ pod rygorem nałożenia 
kary pieniężnej należy nawet ocenić pozytywnie zarówno z punktu widzenia 
interesu obywatela, jak i realizacji celu publicznego. Obywatel zyskuje bowiem 
przyśpieszone w stosunku do ogólnych regulacji procedury administracyjnej 
rozstrzygnięcie jego indywidualnej sprawy. Także cel publiczny realizowany jest 
przez zainteresowane podmioty w sposób bardziej usprawniony. W tym miejscu 
na uwagę zasługuje jednak treść art. 27 ust. 1 specustawy przesyłowej, który 
warunkuje dopuszczalność orzeczenia o stwierdzeniu nieważności decyzji od tego, 
czy inwestor rozpoczął budowę (inwestycję), a także od terminu, w jakim strona 
złoży wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Treść art. 27 ust. 1 i 2 specu-
stawy przesyłowej sprowadza się bowiem do braku możliwości wyeliminowania 
z obrotu prawnego decyzji obarczonej jedną z wad, o której mowa w art. 156 
§ 1 k.p.a. Jest to rozwiązanie kontrowersyjne, prowadzące do obowiązku organu 
II instancji lub sądu pozostawienia w obrocie prawnym decyzji wadliwych kosz-
tem faktycznej realizacji rozpoczętej inwestycji celu publicznego. Kontrowersyj-
ność rozwiązania zdaje się jednak łagodzić art. 27 ust. 2 i 3 specustawy przesyłowej, 
który przewiduje ochronę strony postępowania polegającą na możliwości docho-
dzenia naprawienia szkody powstałej w jego majątku w związku z wykonaniem 
wadliwej decyzji.

12 Art. 25 ust. 2 i 4 specustawy przesyłowej.
13 Art. 26 ust. 1 pkt 2 specustawy przesyłowej.
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W tym miejscu przywołać należy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 
października 2012 r.14, który dotyczył m.in. oceny zgodności z ustawą zasadniczą 
art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa dro-
gowa). Nadmienić należy, iż art. 31 ust. 1 i 2 tej specustawy jest niejako wzorem 
powielonym w rozwiązaniu specustawy przesyłowej wyrażonym w jej art. 27 
ust. 1 i 2. Trybunał Konstytucyjny, oceniając zaskarżone regulacje (art. 31 ust. 1 
i 2) specustawy drogowej, przyjął, iż są one zgodne z przedstawionym wzorcem 
kontroli, to jest art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym Trybunał przesądził m.in. o tym, iż prawo 
do sądowej kontroli decyzji nie jest w istocie iluzoryczne, gdyż uwzględnienie 
skargi przez sąd administracyjny otwiera drogę do żądania, na podstawie art. 4171 
§ 2 zdanie drugie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, ze zm.; dalej: k.c.), naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem decyzji 
dotkniętej bezprawnością.

Kluczowym elementem ustawy w zakresie oceny stopnia ochrony praw strony 
postępowania administracyjnego jest przyjęcie w jej treści, iż odwołanie od decyzji 
określonych w art. 25 ust. 1 powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, 
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wska-
zywać dowody uzasadniające to żądanie. Przyjęte rozwiązanie dotyczy zatem 
decyzji, których wydanie może nastąpić na bazie omawianej ustawy, to jest: decyzji 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji celu publicznego (art. 5 ust. 1), decyzji 
o pozwoleniu na budowę (art. 13 ust. 1), decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (art. 14 ust. 1) 
oraz decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości (art. 15 ust. 1).

Niewątpliwie prawem strony postępowania administracyjnego niezależnie 
od rodzaju postępowania jest uprawnienie do odwołania się od wydanego przez 
organ I instancji rozstrzygnięcia. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi 
w art. 128 k.p.a. o tym, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. 
Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej 
decyzji. Przepisy szczególne mogą natomiast ustalać inne wymogi co do treści 
odwołania i tak też niewątpliwie jest na gruncie specustawy przesyłowej.

Odnotować należy, iż koncepcja sformalizowania odwołania od decyzji poja-
wiła się również w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego przygo-
towywanego przez Zespół Ekspercki powołany decyzją nr 8 Prezesa NSA z dnia 
10 października 2012 r., przewidując nową treść art. 128 § 1 k.p.a.: „Odwołanie 
od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, żądanie, oraz wskazywać 
okoliczności lub dowody uzasadniające to żądanie”15. Wprowadzenie regulacji 

14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2012 r., sygn. akt K 4/10, dostępny na stro-
nie http://otkzu.trybunal.gov.pl.

15 Z. Kmieciak, [w:] Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. Raport Zespołu Eksperckiego, 
Warszawa czerwiec 2015 r., s. 27, s. 156. 
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uzasadniano tym, że pozwoli w istocie na bardziej sprawne załatwienie sprawy 
strony postępowania administracyjnego przez organ odwoławczy przez zwięk-
szenie efektywności procedury odwoławczej. Wydaje się, iż powyższa koncepcja 
nowej treści art. 128 k.p.a. nie zyskała aprobaty ustawodawcy, gdyż projekt nowe-
lizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r.16 oraz 3 
listopada 2016 r.17 zakładał pozostawienie art. 128 k.p.c. w obecnej treści. Tak 
zwana „duża nowelizacja” kodeksu postępowania administracyjnego, która 
weszła w życie 1 czerwca 2017 r., utrzymała art. 128 w niezmienionej treści18.

Jak wynika z uzasadnienia projektu specustawy przesyłowej, w rozdziale 5 
projektu zawarto katalog przepisów zawierających znaczące ułatwienia i uprosz-
czenia obowiązujących procedur, w szczególności z zakresu postępowania admi-
nistracyjnego. Zasadniczo regulacje te bazują na istniejących przepisach ustaw 
szczególnych, w tym m.in. ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Docelowym 
rozwiązaniem ustawy ma być „wyposażenie” inwestora w decyzję, która będzie 
zawierać w sobie elementy decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej 
oraz umożliwienie mu następnie uzyskania pozwolenia na budowę – również 
na zasadach określonych w tejże ustawie. Z punktu widzenia operatora przesy-
łowego, specustawa przesyłowa stanowi niewątpliwie znaczne udogodnienie. Jej 
brak zmuszałby operatorów przesyłowych do pozyskiwania tytułu prawnego 
do nieruchomości w trybie postępowania cywilnego19 – przez ustanowienie słu-
żebności przesyłu bądź też administracyjnego w trybie wniosku o wydanie decyzji 
wynikającej z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami20. W konsekwencji wpłynęłoby to na wydłużenie czasu uzyskania tytułu 
prawnego do nieruchomości na cele budowy urządzeń przesyłowych.

IV. TREŚĆ ODWOŁANIA A RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU ODWOŁAWCZEGO

Z treści art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej21 wynika, że „Każda 
ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 
instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa”. Istotnie 
zatem prawo do zaskarżenia odnieść należy do rozstrzygnięć wydawanych 

16 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw, nr druku UD33 (projekt wnioskowany przez Ministra Rozwoju i Infrastruktury), s. 12.

17 Ibidem, s. 16. 
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 23.
19 Patrz art. 626 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 305 (1) kodeksu cywilnego. 
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 2147.
21 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
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we wszelkiego typu postępowaniach, chyba że zostanie ono wyłączone szczegól-
nym przepisem konstytucyjnym. Trzeba podkreślić, iż w doktrynie prezentowany 
jest pogląd o tym, że art. 78 Konstytucji wyraża zasadę dwuinstancyjności postę-
powania administracyjnego22. Pogląd powyższy aprobowany jest także przez 
B. Adamiak, która stwierdza, iż art. 78 Konstytucji ustanawia expressis verbis zasadę 
dwuinstancyjności postępowania administracyjnego23. W doktrynie prezentowany 
jest także pogląd, iż nie można art. 78 Konstytucji nadać przymiotu przepisu 
uniwersalnego w tym sensie, że swą normą obejmowałby zastosowanie wprost 
do postępowania administracyjnego i zasady dwuinstancyjności.24

Uznając zatem, że strona postępowania administracyjnego prowadzonego 
w trybie przepisów specustawy przesyłowej ma zagwarantowane konstytucyjnie 
prawo do odwołania od decyzji administracyjnej, powstaje pytanie, w jaki sposób 
prawo to będzie stosowane przez organy administracji publicznej w sytuacji, 
w której odwołanie strony od decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 1 specustawy 
przesyłowej, nie będzie zawierało niezbędnych elementów, takich jak: zarzuty 
odwołania, istota i zakres żądania oraz wskazanie dowodów albo też będzie 
zawierało jedynie część wskazanych elementów. Zasadnym jest postawienie 
pytania, czy organ II instancji jest w ogóle władny w ramach posiadanych kom-
petencji do dokonania oceny tego, czy wyartykułowane przez odwołującego 
stwierdzenie w odwołaniu jest wystarczające, aby uznać je za zarzut procesowy 
uprawniający z kolei do merytorycznej oceny treści odwołania?

Jedna z koncepcji interpretacyjnych projektodawcy w tym przedmiocie wynika 
z uzasadnienia projektu ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego25 
(postulowanej przez środowiska branżowe kompleksowej regulacji wywłaszcze-
niowej uwzględniającej zasady i tryb realizacji dróg krajowych, linii kolejowych, 
lotnisk, która nie doczekała się do dziś promulgacji), który stanowi, iż „w sytuacji 
wniesienia odwołania niespełniającego wymogów wynikających z art. 42 ust. 4 
ustawy, organ zobowiązany jest do wezwania skarżących do uzupełnienia braków 
formalnych podania (odwołania) w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich 

22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, red. Leszek Garlicki, Marek 
Zubik, Warszawa 2016, s. 882; cyt. za: M. Wyrzykowski, M. Wróblewski, Konstytucyjny status procedu-
ralny jednostki jako adresata działań organów administracji, [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania 
administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 2, red. R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wró-
bel, Warszawa 2012, s. 296–305.

23 B. Adamiak, Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, [w:] Pozycja 
samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, red. C. Martysz, A. Matan, 
Kraków 2005, s. 25.

24 Z. Kmieciak, Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP, „Państwo 
i Prawo” 2012, nr 5, s. 10.

25 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 29 czerwca 2015 r. o strategicznych inwestycjach celu 
publicznego, numer projektu UD 16, s. 34. Projekt zastąpił wycofany projekt ustawy o korytarzach 
przesyłowych, zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM – planowany 
termin przyjęcia projektu miał nastąpić w III kwartale 2015r. (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/
r354,Projekt-ustawy-o-strategicznych-inwestycjach-celu-publicznego.html), dostęp 22.01.2018 r.
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nieuzupełnienie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. W tym 
przypadku pozostawienie sprawy bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. 
nie wymaga wydania rozstrzygnięcia w postaci decyzji lub postanowienia”.

Wskazany projekt ustawy zakładał w powołanym art. 42 ust. 4, iż odwołanie 
od decyzji zintegrowanej powinno zawierać: zarzuty odnoszące się do decyzji, 
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające to żądanie. Jest to więc identyczne rozwiązanie, jak w ana-
lizowanej specustawie przesyłowej. Można więc przez analogię wywieść, że zapre-
zentowane stanowisko pozostaje aktualne w zakresie wytycznych stosowania 
przez organy administracji przepisów specustawy przesyłowej w zakresie odwo-
łań od decyzji wydanych na jej podstawie.

Powyższe stanowisko zajęte w projekcie ustawy o strategicznych inwestycjach 
celu publicznego (przełożone na zakres zastosowania specustawy przesyłowej) 
w świetle ochrony prawa strony do odwołania od decyzji i jej merytorycznej 
weryfikacji może budzić wątpliwości. Organ II instancji musi bowiem ustalić 
kryteria oceny takich pojęć jak: zarzut odwołania oraz istota i zakres żądania. Jest 
to niezbędne do oceny chociażby tego, czy dane twierdzenie odwołującego się 
wyrażone w odwołaniu można uznać za zarzut w rozumieniu treści art. 25 ust. 2 
specustawy przesyłowej. Skoro samo wyartykułowanie przez stronę niezadowo-
lenia z wydanej decyzji ma być zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy niewy-
starczające dla skuteczności uruchomienia realnego procesu weryfikacji odwoła-
nia, to strona postępowania, niebędąca profesjonalistą, w istocie nie ma pewności 
co do tego, w jaki sposób winno zostać sporządzone odwołanie, aby uruchomiło 
merytoryczną kontrolę zaskarżonej decyzji.

Doktryna i judykatura przyjmuje, że w sytuacji, w której podanie (również 
odwołanie) nie będzie zdaniem organu rozpoznającego określało zarzutów odno-
szących się do decyzji, istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania 
oraz wskazania dowodów uzasadniających to żądanie – prawnie dopuszczalne 
będzie pozostawienie takiego podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 k.p.a. 
Jest to założenie znajdujące potwierdzenie w orzecznictwie26.

Należy jednak podkreślić, że przy tak przyjętej „wytycznej” w istocie każde 
odwołanie rozpoznawane na gruncie specustawy przesyłowej może być „storpe-
dowane” przez organ. Wystarczy wydać postanowienie wzywające do uzupełnia-
nia braków formalnych, a następnie uznać, iż braki nie zostały uzupełnione i pozo-
stawić podanie (odwołanie) bez rozpoznania, nie wydając w tym przedmiocie 
stosownego aktu w postaci decyzji lub postanowienia, czym utrudni się stronie 
możliwość zakwestionowania decyzji. Wskazać należy, że pogląd o formie pozo-
stawienia podania bez rozpoznania w drodze czynności materialno-technicznej 

26 Wyrok WSA w Warszawie z 27 kwietnia 2007 r., sygn. akt. IV SA/Wa 2386/06; wyrok NSA z 21 paź-
dziernika 2008 r., sygn. akt II OSK 1268/07; wyrok NSA z 4 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 1731/15; 
wyrok NSA z 23 sierpnia 2016 r., sygn. akt II OSK 406/16; wszystkie orzeczenia sądów administracyj-
nych są dostępne na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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dominuje w orzecznictwie27. Stwierdzenie autora uzasadnienia projektu ustawy 
o strategicznych inwestycjach celu publicznego o braku wymogu rozstrzygnięcia 
przez organ o pozostawionym bez rozpoznania odwołaniu jest sprzeczne 
z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2000 r.28, w której stwier-
dzono, iż czynność pozostawienia podania bez rozpoznania, bez wydania w tym 
przedmiocie decyzji ograniczona jest do sytuacji związanych z wszczęciem 
postępowania, a nie z sytuacją wniesienia podania (odwołania) przez podmiot 
będący już stroną w toku postępowania. Wnioskując a contrario, należy uznać, 
że w wypadku wystąpienia sytuacji faktycznej objętej zastosowaniem art. 64 
§ 2 k.p.a., w zw. z art. 128 k.p.a. przy wniesieniu odwołania, które zdaniem 
organu nie spełnia prawem przewidzianych wymagań w zakresie jego treści 
(brak zawarcia zarzutów przeciwko decyzji, żądania oraz wskazania okolicz-
ności lub dowodów uzasadniających to żądanie), zasadnym byłoby wydanie 
rozstrzygnięcia w sprawie w formie decyzji lub postanowienia o niedopusz-
czalności odwołania29, które lepiej zabezpieczyłoby stronie możność obrony jej 
praw w postępowaniu odwoławczym niż instytucja pozostawienia podania bez 
rozpoznania30.

Powyższe rozważania oraz przywołana uchwała składu siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego nie wykluczają możliwości pozostawienia danego podania 
bez rozpoznania, bez rozstrzygania o tym zdarzeniu w formie decyzji lub posta-
nowienia, a jedynie w drodze czynności materialno-technicznej, która winna być 
tylko ujęta przez organ administracji publicznej w aktach prowadzonego postę-
powania31. Nie jest przy tym wykluczona możliwość kwestionowania przez stronę 
takiego rozstrzygnięcia organu w drodze skargi do sądu administracyjnego32.

Zgodnie art. 134 k.p.a. „Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowie-
nia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwo-
łania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne”. Prawnie dopuszczalne jest 
zatem orzeczenie przez organ II instancji w formie postanowienia o niedopusz-
czalności odwołania w sytuacji, w której strona wnosząca odwołanie nie spełni 
wymogów odwołania33. Taką tezę wyraża też Filip Wasilewski, dodając jednak, 
że braki formalne odwołania winny być usuwane pod rygorem stwierdzenia 

27 Wyrok NSA z 23 stycznia 1996 r., sygn. akt II SA 1473/94; wyrok NSA z 30 września 1999 r., 
sygn. akt I SAB 89/99; wyrok NSA z 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt I GSK 489/07.

28 Sygn. akt III ZP 11/00.
29 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 kwietnia 1986 r., sygn. akt 

III SAB 14/85.
30 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 773.
31 Wyrok NSA z 21 października 2008 r., sygn. akt. II OSK 1268/07.
32 W doktrynie i judykaturze podnosi się, iż w takiej sytuacji możliwe jest złożenie przez stronę skar-

gi do sądu na bezczynność organu zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. oraz skargi na podstawie art. 3 § 2 
pkt 4 p.p.s.a. (uzasadnienie postanowienia WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1336/11). 

33 Wyrok WSA w Łodzi z 11 marca 2009 r., sygn. akt. II SA/Łd 805/08.
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niedopuszczalności odwołania na podstawie art. 134 k.p.a.34 Niedopuszczalność 
odwołania może wynikać z zaistnienia przesłanki przedmiotowej, jaką będzie 
wniesienie odwołania w formie nieodpowiadającej wymogom art. 25 ust. 3 ustawy. 
Co do możliwości postulowanego rozstrzygnięcia należałoby jednak podchodzić 
z dużą dozą ostrożności, gdyż co do zasady dopuszczalność orzeczenia w takiej 
formie wydaje się być zarezerwowana dla sytuacji, gdy brak jest przedmiotu 
zaskarżenia, wyłączona jest możliwość wniesienia środka odwoławczego lub 
wyczerpano przysługujące stronie środki odwoławcze oraz z podmiotowego 
punktu widzenia, gdy odwołanie wnoszone jest przez podmiot niebędący stroną 
postępowania lub niemający zdolności do czynności prawnych35.

V. PRAWO STRONY I  OBOWIĄZEK ORGANU DO REALIZACJI  ZASADY 
DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA

Istotą zrealizowania postulatu dwuinstancyjności postępowania administra-
cyjnego jest dokonanie przez organ II instancji weryfikacji orzeczenia organu 
I instancji zarówno pod względem ewentualnego naruszenia procedury admi-
nistracyjnej, jak i właściwych przepisów prawa materialnego, na podstawie któ-
rych organ I instancji podejmuje określone rozstrzygnięcie.

Jeżeli postępowanie ma być dwuinstancyjne, należy zastanowić się nad tym, 
czy brak jasnych kryteriów oceny przez organ treści sformalizowanego odwołania 
sprzyja realizacji tej zasady, czy też wręcz przeciwnie. W orzecznictwie sądowo-
administracyjnym zauważono, iż rozstrzygnięcie organu w wyniku złożonego 
odwołania (oparte na art. 222 o.p.) nie powinno cechować się nadmiernym for-
malizmem przy ocenie chociażby takiego pojęcia jak „zarzut” odwołania w imię 
uczynienia zadość realizacji zasady dwuinstancyjności postępowania36. Orzecz-
nictwo dopuszcza także nieoperowanie przez stronę odwołującą się (bez ujemnych 
dla niej konsekwencji) wprost pojęciem sformułowania zarzutów, byleby tylko 
ze sformułowań odwołania wynikała niezgodność z prawem kwestionowanego 
przez stronę rozstrzygnięcia37.

Oczywistym jest, że praktyka orzecznicza organów administracji publicznej 
może być różna w zależności od dokonanej oceny treści odwołania. Jednakże 
orzecznictwo sądowoadministracyjne zmierza w kierunku takiej interpretacji 
rozstrzygnięć organów administracji, która zachowuje istotę konstytucyjnego 
prawa dwuinstancyjności postępowania i czyni jej zadość. Jeżeli tylko organ może 

34 Filip Wasilewski, Środki zaskarżenia w świetle ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Lex/el. 2017. 

35 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016, 
s. 689. 

36 Wyrok NSA z 18 września 2007 r., sygn. akt. II FSK 1153/06.
37 Wyrok NSA z 16 maja 2013 r., sygn. akt. II FSK 1893/11.
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odczytać z treści odwołania zarzuty (nawet wprost niewyartykułowane) dotyczące 
orzeczenia I instancji, nie ma prawa zastosować konstrukcji opartej na art. 64 k.p.a., 
wzywając do uzupełninia braków formalnych podania38. Skoro odwołanie 
od decyzji jest rodzajem podania, które ma spełniać określone w art. 222 o.p. 
warunki, to musi zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania, wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 
Wykładnia powołanego przepisu powinna być dokonana w sposób ścisły i przez 
pryzmat podstawowego prawa strony do instancyjnej kontroli aktu administra-
cyjnego. Należy mieć na względzie, że przepis ten wprowadza wyjątek od zasady 
odformalizowania treści podań w postępowaniu administracyjnym i nie może 
ograniczać prawa strony do dwuinstancyjnego postępowania39. Organ odwoław-
czy na gruncie specustawy przesyłowej nie będzie rozpoznawał wyłącznie zasad-
ności postawionych przez stronę zarzutów czy wskazanego zakresu żądania. 
Z istoty kontroli instancyjnej wynika bowiem obowiązek organu II instancji roz-
poznania całości sprawy administracyjnej niejako ponownie, niezależnie od traf-
ności zarzutów czy ilości dowodów wskazanych przez odwołującego. Na organie 
ciążyć będzie także ewentualne uzupełnienie stanu faktycznego i materiału dowo-
dowego sprawy oraz uwzględnienie tych zmian w stanie prawnym sprawy, które 
nastąpiły w okresie dzielącym orzekanie po raz pierwszy od ponownego orzekania 
wskutek odwołania40. Nie będzie można stwierdzić, iż zasada dwuinstancyjności 
postępowania administracyjnego zostanie zachowana, jeżeli organ II instancji, 
kierując się zbyt daleko idącym formalizmem procesowym, nie podda istoty 
sprawy (odwołania) ponownej ocenie, a skupi się jedynie na ocenie formalnych 
przesłanek odwołania. Artykuł 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, 
że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierw-
szej instancji. Nierozpoznanie przez organ odwoławczy sprawy z powodu podjęcia 
„decyzji” o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania może skutkować w okreś-
lonych stanach faktycznych naruszeniem wskazanego artykułu ustawy 
zasadniczej.

VI. WNIOSKI

Rozwiązanie przyjęte w art. 25 ust. 3 specustawy przesyłowej daje organowi 
odwoławczemu możliwość rozstrzygnięcia sprawy przez:

a) pozostawienie odwołania bez rozpoznania w drodze czynności 
materialno-technicznej,

38 Wyrok WSA w Krakowie z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1648/14.
39 Wyrok WSA w Poznaniu z 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 108/12.
40 Janusz Borkowski, Glosa do wyroku SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., sygn. akt III RN 12/97 (teza nr 1), 

„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1998, z. 5.
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b) wydanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania,
c) wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 138 k.p.a.
Powstaje zatem pytanie, czy ustawodawca nie doprowadziłby do zrealizo-

wania procesu inwestycyjnego na podstawie specustawy przesyłowej w sposób 
szybszy i bardziej przejrzysty, gdyby odesłał do minimalnych standardów odwo-
łania od decyzji opisanych w art. 128 k.p.a.? W ocenie autora przyjęcie rozwiązania 
obowiązującego obecnie w art. 128 k.p.a. pozwoliłoby organowi na rozstrzygniecie 
sprawy (przy założeniu, iż odwołanie ma minimalne cechy podania, wraz z pod-
pisem osoby wnoszącej) co do zasady jedynie w sposób określony w art. 138 k.p.a. 
Sprowadzałoby się to zatem do oceny odwołania przez organ bez deliberowania 
nad tym, czy dane odwołanie może „przejść” etap formalny. Nie powstałby zatem 
problem oceny tego, w jaki sposób postąpić z odwołaniem, które nie spełnia 
zdaniem organu wymogów zawartych w art. 25 ust. 3 ustawy lub spełnia je jedynie 
w części. Organ niezmuszony do oceny takich pojęć jak zarzuty odwołania i zakres 
zaskarżenia wydawałby rozstrzygnięcia klarowne, zmierzające w istocie do oceny 
samej poprawności rozstrzygnięcia merytorycznego organu pierwszej instancji.

Wniosek, jaki jawi się po dokonaniu takiej oceny, zmierza w kierunku ustalenia, 
że jest możliwa i prawdopodobna niejednolitość rozstrzygnięć w ramach organu 
II stopnia w przedmiocie wnoszonych odwołań, co może przełożyć się w konsek-
wencji na szybkość procesu inwestycyjnego, nawet w obliczu tego, iż decyzje, 
o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 specu-
stawy przesyłowej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Jak najbardziej realna 
jest również możliwość wystąpienia w jednym postępowaniu różnych rozstrzygnięć 
w stosunku do stron postępowania, które nie będą pozytywnie wpływać na fak-
tyczną (biznesową) decyzję operatora przesyłowego co do prowadzenia inwestycji 
przesyłowej (np. ogłoszenia przetargów na roboty budowlane w przedmiocie budo-
wy sieci czy też innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym, skoro 
w toku mogą pozostawać do rozpoznania zażalenia bądź odwołania od rozstrzy-
gnięć niemerytorycznie, a jedynie formalnie rozstrzygających sprawę). Wydaje się, 
iż przepisu określającego sformalizowaną treść odwołania nie należało w ogóle 
ujmować w regulacji specustawy przesyłowej – analogicznie jak ma to miejsce 
w przypadku ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 11g ustawy).

Reasumując, pozostawienie organowi odwoławczemu kilku możliwych roz-
strzygnięć w zakresie oceny odwołania, które musi zawierać szczególną treść, 
zdecydowanie nie sprzyja faktycznej realizacji zasady dwuinstancyjności postę-
powania, a także szybkości realizacji celu publicznego. Orzecznictwo sądowoad-
ministracyjne (co prawda w sprawach podatkowych, lecz zasada oceny treści 
odwołania jest taka sama na gruncie specustawy przesyłowej) stoi na stanowisku, 
iż organy administracji winny oceniać sformalizowane odwołania w sposób nie-
kolidujący z uczynieniem zadość realizacji zasady dwuinstancyjności postępo-
wania administracyjnego i jest to kierunek słuszny. Ukształtowanie przepisów 
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specustawy przesyłowej przez odesłanie do minimalnych wymagań co do środka 
odwoławczego w znacznym stopniu usprawniłoby proces decyzyjny i równowa-
żyłoby interesy: strony postępowania, inwestora oraz Państwa zobowiązanego 
do terminowej realizacji obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Mateusz Perkowski

Summary

The Right of a Party to the Proceedings 
to Verify an Administrative Decision 
in the Light of Execution of Strategic 
Transmission Investments
Expropriation is an instrument which may be useful for a public authority 

to achieve public purposes. Building transmission devices will always be a realization 
of such a purpose. This article focuses on the catalog of rights which may be used 
by the owner of a property during an investment process. For example, such an 
instrument as an appeal must be provided for in the course of administrative pro-
cedure, in particular when ownership or possession is affected by an expropriatory 
act. However, the need to provide for efficient investment process requires that 
regulations governing the process need to be conclusive, especially when proceedings 
conducted before a public administration consist of two instances. Hence, there is 
a need to assess how the Act of July 24, 2015, on preparation and execution of strategic 
investments in the field of transmission systems implement those assumptions.
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