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W zwiazku z pojawiajacymi sie watpliwosciami dotyczacymi udostepniania akt
postepowania skargowego, przedstawiam nastepujace stanowisko.

Przepisy dotyczace postepowania skargowego, zawarte w ustawie z dnia J-I c:::er\l'ClI1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20()() r. Nr 98 poz. J071 ::: pÓin. zm.) i
rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organiz(u:ji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wnioskÓw (Dz. U. Nr 5. poz. -16). nie reguluja kwestii udostepnienia akt
postepowania skargowego na wniosek osób lub organów, których skarga dotyczy.

W powyzszym przypadku nie ma równiez zastosowania art. 73 ustawy z dnia 1-1c::enl'ca
196() r. - Kodeks postepowania adminislracyjnego (Dz. U. z 200(j r. Nr 98. poz. 1071 z pcjin. Z/ll.).

dotyczacy prawa strony postepowania administracyjnego do przegladania akt sprawy. Nalezy
bowiem zaznaczyc. ze postepowanie skargowe ma charakter uproszczony. odrebny od
postepowania administracyjnego. Kodeks postepowania administracyjnego poswieca postepowaniu
skargowemu osobny dzial (Dzial VIII). W konsekwencji przepisy zawarte w pozostalych dzialach
k.p.a. - w tym przepisy Dzialu II (dotyczacego postepowania administracyjnego) - nie maja
zastosowania w postepowaniu skargowym. Potwierdzeniem tego jest wyjatkowe odesianie do
niektórych innych przepisów tego Kodeksu zawarte wart. 237 § 4 k.p.a.

W postepowaniu skargowym nie stosuje sie zatem art. 73 i art. 74 k.p.a. Stanowisko takie
zajal wojewódzki sad administracyjny w Gdansku w postanowieniu z dnia 9 listopada 2007 r.
(sygn. akt: II SAS/Gd 33/07). Podobny poglad wyrazil wojewódzki sad administracyjny w
Warszawie w postanowieniu z dnia 18 lipca 2005 r. (sygn. akt: II SAS 334/03). zgodnie 7. ktÓrym

akta postepowania skargowego sa dokumentami o charakterze wewnetrznym i nie mozna ich
utozsamiac z aktami postepowania administracyjnego, których zasady udostepniania oraz l-orm<;
odmowy reguluja przepisy art. 73-74 k.p.a.

Reasumujac, organ prowadzacy postepowanie skargowe nie ma obowiazku umozliwic
podmiotom. których skarga dotyczy, przegladanie akt tego postepowania. Obowiazek taki moze
wynikac jedynie z przepisów szczególnych.
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