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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

IV.7004.45.2015.MC

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji prowadzonej przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (wystąpienia RPO: z 7 
stycznia 2016 r. oraz z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie IV.7004.45.2015; odpowiedzi Pana 
Sebastiana Chwiałka, Sekretarza Stanu: z 22 stycznia 2016 r., znak: BMP-0790-3-
1/2016/EW oraz z 31 maja 2017 r., znak: BMP-0790-4-2/2017/EW), pozwalam sobie 
powrócić do kwestii konieczności znowelizowania art. 156 kodeksu postępowania 
administracyjnego – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r., sygn. P 
46/13. Orzeczeniem tym stwierdzono niekonstytucyjność art. 156 § 2 k.p.a. w zakresie, w 
jakim przepis ten nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z 
rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a 
decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy.

W ostatniej odpowiedzi Ministerstwo zapewniło Rzecznika, że ze względu na 
zarzucenie inicjatywy legislacyjnej Senatu w tej sprawie (Druk Senacki Nr 154) w resorcie 
powrócono do prac koncepcyjnych oraz działań w kierunku opracowania propozycji 
projektu zmiany tej regulacji. W maju br. etap ten miał być na ukończeniu. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1648, 
ze zm.) ponownie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji o stanie 
prac legislacyjnych oraz o kierunku projektowanych zmian. Przede wszystkim zaś proszę o 
wskazanie, w jakim czasie można oczekiwać przedstawienia konkretnych propozycji 
legislacyjnych i doprowadzenia do oczekiwanej zmiany prawa – obecnie bardzo niejasnego 
– tak, by zapewnić jego zgodność z wartościami konstytucyjnymi szeroko omówionymi w 
przywołanym wyżej wyroku.

Z poważaniem 

Warszawa, dnia 25 września 2017 r. 

Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
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