
  
  
Na podstawie ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 36, poz. 196) – z dniem 10 kwietnia 2010 r. została 
zmieniona procedura sądowoadministracyjna poprzez dodanie Działu VIIa „Skarga o 
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia” do ustawy prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

   
Przedmiotowa skarga przysługuje: 
- od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy przez jego 
wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze 
innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe, 
- w wyjątkowych przypadkach od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, jeżeli strony nie skorzystały z przysługujących im środków prawnych, gdy 
niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub 
konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, chyba że jest możliwa zmiana 
lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych, 
- od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie przysługuje, z wyjątkiem gdy 
niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. 
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane w 
postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi. 
 
Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można oprzeć na 
podstawie naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały 
niezgodność orzeczenia z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona 
szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny 
dowodów. 
 
Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi się do sądu, 
który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. 

 
  
 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia podlega opłacie 
stałej. 
  
Skarga przysługuje również od orzeczeń, które stały się prawomocne w okresie od 01 
stycznia 2004 r., a przed dniem 10 kwietnia 2010 r. W takim przypadku można ją wnieść 
w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie nowelizacji tj. od 10 kwietnia 2010 r. 
  
  
 


