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1. Racj¹ dla istnienia instytucji odwo³ania od decyzji administracyjnej jest
nie tylko ochrona praw podmiotowych jednostki, ale tak¿e ochrona obiektywnego porz¹dku prawnego. Takie za³o¿enia aksjologiczne znajduj¹ wyraz w konstrukcji cofniêcia odwo³ania, opartej na zasadzie ograniczonej rozporz¹dzalnoci. Podobne wzglêdy le¿¹ u podstaw konstrukcji zakazu reformationis in peius,
który tak¿e podlega okrelonym ograniczeniom wynikaj¹cym z zasady praworz¹dnoci.
Ochrona interesów strony nie mo¿e siêgaæ granicy sprzecznoci z prawem.
Nie powinno siê zatem dopuszczaæ do tego, by uprawnienia strony okrelone
w decyzji nieostatecznej mia³y uzyskaæ moc prawn¹, je¿eli organ I instancji przyzna³ je stronie z naruszeniem prawa. O ile bowiem pozostawienie w obrocie
prawnym wadliwych decyzji ostatecznych, a wiêc wykonalnych, znajduje swoje
uzasadnienie w wymogach ochrony praw nabytych i zasadzie trwa³oci decyzji
ostatecznych, o tyle ¿adne wzglêdy nie przemawiaj¹ za zakazem wzruszenia naruszaj¹cych prawo decyzji nieostatecznych. Strona, wnosz¹c odwo³anie, powinna mieæ pewnoæ, ¿e nie pogorszy siê jej status prawny wynikaj¹cy z decyzji
organu I instancji, ale przy za³o¿eniu, ¿e decyzja ta nie gwa³ci prawa. Pewne
ryzyko dla strony wi¹¿¹ce siê z wniesieniem odwo³ania jest natomiast wskazane,
by ograniczyæ nadmierne i niepoparte ¿adnymi argumentami kwestionowanie
wydawanych decyzji, zw³aszcza ¿e uzasadnienie odwo³ania nie jest warunkiem
jego wniesienia. Za tak¹ regulacj¹ przemawia nie tylko zasada praworz¹dnoci,
ale tak¿e zasada szybkoci postêpowania rozpatrywana z punktu widzenia uczest-
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ników innych postêpowañ. Nale¿y bowiem mieæ na uwadze wzajemn¹ zale¿noæ
pomiêdzy faktyczn¹ realizacj¹ konstytucyjnego prawa do za³atwienia sprawy
w rozs¹dnym terminie oraz niegwarantowanego w konstytucji i kontrowersyjnego w doktrynie prawa do niepogorszenia sytuacji w wyniku wniesienia rodka
zaskar¿enia. Regulacja prawna powinna wiêc sprzyjaæ takiemu korzystaniu z instytucji odwo³ania, które wynika³oby z autentycznego poczucia skrzywdzenia
wydan¹ decyzj¹, a nie tylko z samego istnienia takiej mo¿liwoci.
2. Zgodnie z art. 137 k.p.a. strona, która wnios³a odwo³anie od decyzji
organu I instancji, ma prawo je cofn¹æ. Cofniêcie odwo³ania ma cel przeciwny
w stosunku do jego wniesienia. Przyjmuj¹c wiêc, ¿e celem odwo³ania jest ponowne rozpatrzenie sprawy pod k¹tem prawid³owoci decyzji organu I instancji
i ewentualne jej nowe rozstrzygniêcie co do istoty, celem cofniêcia odwo³ania
jest zaniechanie tych czynnoci.
Istota cofniêcia odwo³ania bywa postrzegana jako ¿¹danie przywrócenia stanu istniej¹cego przed jego wniesieniem. Wed³ug tej koncepcji z³o¿enie przez
stronê owiadczenia woli o cofniêciu odwo³ania powodowa³oby, ¿e odwo³anie
nie wywo³ywa³oby ¿adnych skutków prawnych, jakie kodeks wi¹¿e z jego wniesieniem, chyba ¿e organ odwo³awczy sprzeciwi³by siê cofniêciu odwo³ania z przyczyn okrelonych w art. 137 zd. 2 in fine k.p.a.1 Skuteczne cofniêcie odwo³ania
oznacza³oby zatem powrót do stanu sprzed jego wniesienia. Czynnoci dokonane
przez organ odwo³awczy w ramach rozpoznawania sprawy oraz czynnoci uczestników postêpowania odwo³awczego nale¿a³oby uznaæ za nieistniej¹ce. Zbêdne
sta³oby siê w takiej sytuacji wydanie decyzji o umorzeniu postêpowania odwo³awczego. Konsekwencj¹ przyjêcia takiej koncepcji by³aby ponadto koniecznoæ
przyznania stronie prawa do ponownego wniesienia odwo³ania, pod warunkiem
zachowania wymogów formalnych.2
Skrajnie odmienn¹ treæ ma koncepcja, wed³ug której cofniêcie odwo³ania
traktowane jest jako ¿¹danie umorzenia postêpowania odwo³awczego. Przyjmuj¹c tê koncepcjê, trudno by³oby dopuciæ mo¿liwoæ ponownego wniesienia odwo³ania od decyzji organu I instancji. Je¿eli bowiem organ nie uwzglêdni owiadczenia strony, to postêpowanie odwo³awcze jest kontynuowane, wobec czego
wniesienie odwo³ania jest bezcelowe; je¿eli za organ przychyli siê do owiadczenia strony, to postêpowanie odwo³awcze podlega umorzeniu decyzj¹ ostateczn¹, a zatem wniesienie odwo³ania jest niedopuszczalne. Koncepcja ta jest nie
do przyjêcia ze wzglêdu na brak wród przes³anek negatywnych skutecznego
cofniêcia odwo³ania sprzeciwu ewentualnych pozosta³ych stron, które równie¿
wnios³y odwo³anie.
1
Por.: A. Wróbel [w:] M. J a  k o w s k a, A. W r ó b e l, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, s. 739.
2
Por. L. ¯ukowski [w:] L. ¯ u k o w s k i, R. S a w u ³ a, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed NSA, Warszawa 2002, s. 124.
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Wydaje siê, ¿e cofniêcie odwo³ania, podobnie jak cofniêcie innych owiadczeñ procesowych stron, mo¿e powodowaæ jedynie zaniechanie dokonania przez
organ czynnoci, które powinny zostaæ podjête jako reakcja na z³o¿one owiadczenie strony, a zw³aszcza czynnoci finalnej, za³atwiaj¹cej sprawê uruchomion¹ z³o¿eniem owiadczenia, nie mo¿e natomiast pozbawiaæ mocy prawnej
czynnoci ju¿ dokonanych. W wiêkszoci przypadków cofniêcia owiadczenia
procesowego problem ten nie istnieje, gdy¿ z³o¿enie przez stronê owiadczenia
procesowego rodzi na ogó³ u organu obowi¹zek ustosunkowania siê do takiego
owiadczenia w jednym rozstrzygniêciu procesowym (pozytywnym lub negatywnym). W sytuacji gdy takie rozstrzygniecie zostanie wydane, cofniêcie owiadczenia stanowi¹cego bodziec dla tego rozstrzygniêcia jest ju¿ niedopuszczalne.
Celem cofniêcia owiadczenia jest wiêc nie tyle wy³¹czenie uprzedniej czynnoci z ³añcucha faktów procesowych (poprzez stworzenie fikcji prawnej jego niez³o¿enia), co pozbawienie jego znaczenia jako podstawy dla przysz³ego dzia³ania
lub dzia³añ organu prowadz¹cego postêpowanie. Przy pomocy czynnoci odwo³uj¹cej strona chce wiêc uzyskaæ niejako zaniechanie dzia³ania przez organ; odwo³uj¹c czynnoæ, ¿¹da od tego organu, aby na podstawie czynnoci odwo³ywanej nie
podejmowa³ ¿adnej dzia³alnoci w kierunku udzielenia jej ochrony prawnej.3
Odwo³anie owiadczenia jest niemo¿liwe (niewykonalne), gdy wywo³a³o ono
nieodwracalne skutki prawne. Reakcj¹ organu na owiadczenie woli strony jest
podjêcie rozstrzygniêcia procesowego. Poniewa¿ takie czynnoci organu s¹ z regu³y nieodwo³ywalne, nieodwracalnoæ stanu spowodowanego owiadczeniem
strony zachodziæ bêdzie w zasadzie wtedy, gdy organ podejmie rozstrzygniêcie
w przedmiocie danego owiadczenia. W wypadku gdy w wyniku owiadczenia
strony organ podejmuje ci¹g czynnoci procesowych (taka sytuacja ma miejsce
w efekcie wniesienia odwo³ania), nieodwracalnoæ stanu spowodowanego owiadczeniem strony zachodziæ bêdzie wtedy, gdy organ wyda (tj. podejmie i uzewnêtrzni) finalne rozstrzygniêcie.
Odwo³anie owiadczenia bêdzie wiêc mo¿liwe jedynie dopóty, dopóki organ
nie uzewnêtrzni swojego rozstrzygniêcia podjêtego w przedmiocie danego owiadczenia. W sytuacji gdy w wyniku owiadczenia strony organ podejmuje ci¹g
czynnoci procesowych, odwo³anie owiadczenia bêdzie mo¿liwe dopóty, dopóki organ nie uzewnêtrzni finalnego rozstrzygniêcia podjêtego w przedmiocie danego owiadczenia. Odwo³anie owiadczenia przed tym momentem powoduje
przerwanie ci¹gu czynnoci organu zapocz¹tkowanego z³o¿eniem owiadczenia,
nie pozbawia natomiast mocy prawnej  ani tym bardziej bytu prawnego  czynnoci ju¿ dokonanych. Czynnoci ju¿ dokonane przez organ strac¹ znaczenie
procesowe lub je zachowaj¹, zale¿nie od tego, czy maj¹ one znaczenie dla procePor. J. M o k r y, Odwo³alnoæ czynnoci procesowych w s¹dowym postêpowaniu cywilnym,
Warszawa 1973, s. 2122.
3
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su same w sobie, czy te¿ jedynie w razie dokonania ostatniej (finalnej) czynnoci
sk³adaj¹cej siê na ci¹g czynnoci organu, wywo³any z³o¿eniem owiadczenia przez
stronê. Pozbawienie mocy prawnej czynnoci ju¿ dokonanych mo¿e byæ tylko
skutkiem ich wadliwoci.
3. Cofniêcie odwo³ania jest szczególnym rodzajem odwo³ania czynnoci
(owiadczenia). Szczególny charakter cofniêcia odwo³ania przejawia siê w tym,
¿e dla jego skutecznoci nie wystarcza, aby strona dokona³a go przed ustosunkowaniem siê przez organ do ¿¹dania zawartego w cofanym owiadczeniu (w tym
przypadku  przed wydaniem decyzji koñcz¹cej postêpowanie odwo³awcze). Jego
skutecznoæ zale¿y od spe³nienia dodatkowych przes³anek, których obecnoæ podlega zbadaniu przez organ. Okolicznoæ ta zbli¿a cofniêcie odwo³ania do owiadczeñ zawieraj¹cych ¿¹danie wobec organu. Nie zmienia to jednak charakteru
cofniêcia odwo³ania jako owiadczenia odwo³uj¹cego pierwotnie dokonan¹ czynnoæ, tj. wniesienie odwo³ania. Odwo³anie czynnoci nie obliguje za organu do
ustosunkowania siê do niego w formie rozstrzygniêcia procesowego, je¿eli jest
ono dopuszczalne. Istot¹ owiadczenia odwo³uj¹cego pierwotnie dokonan¹ czynnoæ jest bowiem cofniêcie ¿¹dania. Fakt, ¿e cofniêcie ¿¹dania nie wi¹¿e organu
(jak w przypadku cofniêcia odwo³ania), nie jest wystarczaj¹cym powodem, aby
uznaæ, ¿e mamy do czynienia ze spraw¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia pozytywnego lub negatywnego. Owiadczenie strony powoduje powstanie sprawy
i stwarza koniecznoæ jej formalnego za³atwienia (pozytywnego lub negatywnego) wtedy, gdy zawiera ¿¹danie. Cofniêcie ¿¹dania wymaga natomiast od organu
zajêcia formalnego stanowiska tylko wtedy, gdy organ uznaje je za niedopuszczalne. Cel ¿¹dania strony nie mo¿e bowiem zostaæ osi¹gniêty bez podjêcia przez
organ czynnoci procesowej (na ogó³  aktu administracyjnego), natomiast cel
cofniêcia ¿¹dania  tak (przez jego milcz¹c¹ akceptacjê, tj. niepodejmowanie
¿¹danych pierwotnie przez stronê czynnoci). Skuteczne cofniêcie ¿¹dania mo¿e
determinowaæ treæ okrelonej czynnoci organu (tak jest w przypadku cofniêcia
odwo³ania, które w okrelonych warunkach determinuje treæ decyzji koñcz¹cej
postêpowanie odwo³awcze), nie determinuje natomiast faktu jej podjêcia. Czynnoæ taka nie mo¿e byæ zatem traktowana jako forma uwzglêdnienia cofniêcia
czynnoci (za³atwienia ¿¹dania uwzglêdnienia cofniêcia ¿¹dania). Wydaj¹c
decyzjê o umorzeniu postêpowania odwo³awczego, organ odwo³awczy koñczy
wiêc postêpowanie wszczête wniesieniem odwo³ania, a nie jego cofniêciem.
Wola cofniêcia odwo³ania musi byæ wyra¿ona przez stronê w sposób wyrany, a nie dorozumiany. Organ nie mo¿e wnioskowaæ o wycofaniu odwo³ania na
podstawie faktów (okolicznoci), które porednio wskazywa³yby na pogodzenie
siê przez stronê z treci¹ wydanej w I instancji decyzji i utratê zainteresowania jej
wzruszeniem w postêpowaniu instancyjnym. W szczególnoci za nie mo¿na traktowaæ jako równoznacznego z cofniêciem odwo³ania faktu, ¿e strona wykona³a
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decyzjê nieostateczn¹.4 Mo¿liwoæ cofniêcia odwo³ania oznacza dopuszczalnoæ
podjêcia przez stronê czynnoci procesowej polegaj¹cej na wniesieniu podania
w rozumieniu art. 63 k.p.a., zawieraj¹cego jej owiadczenie woli o cofniêciu
odwo³ania.5
4. W pimiennictwie przyjmuje siê na ogó³, ¿e z³o¿enie przez stronê owiadczenia woli o cofniêciu odwo³ania rodzi sprawê (kwestiê w³¹czon¹) podlegaj¹c¹ rozstrzygniêciu przez organ prowadz¹cy postêpowanie.6 Sprawê cofniêcia
odwo³ania organ odwo³awczy powinien rozstrzygn¹æ w ten sposób, ¿e albo
uwzglêdni cofniêcie odwo³ania (w drodze decyzji o umorzeniu postêpowania
odwo³awczego), albo odmówi uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania (w drodze postanowienia, na które nie s³u¿y za¿alenie).
Tak pojmowanej istocie cofniêcia odwo³ania sprzeciwia siê A. Wróbel. Zdaniem tego autora cofniêcie odwo³ania powinno byæ pojmowane nie jako wniosek strony o uwzglêdnienie jej ¿¹dania cofniêcia odwo³ania, który podlega rozpatrzeniu przez organ odwo³awczy, lecz jako zrzeczenie siê przez stronê swojego uprawnienia do ¿¹dania wydania decyzji przez organ odwo³awczy, które 
o ile zosta³o z³o¿one przed wydaniem decyzji przez organ II instancji  jest
skuteczne, chyba ¿e organ odwo³awczy go nie uwzglêdni. Organ odwo³awczy
nie rozstrzyga tu zatem sprawy cofniêcia odwo³ania w tym sensie, ¿e mo¿e
uwzglêdniæ wniosek strony o cofniêcie odwo³ania lub odmówiæ uwzglêdnienia
takiego wniosku, tylko sprzeciwia siê skutkom niedopuszczalnego cofniêcia
odwo³ania. Autor nie kwestionuje natomiast faktu, ¿e sprzeciwienie siê skutkom tej czynnoci nastêpuje w drodze postanowienia, za nastêpstwem skutecznego cofniêcia odwo³ania jest umorzenie postêpowania odwo³awczego na podstawie art. 138 §1 pkt 3 k.p.a.
Rozró¿nienie powy¿szych stanowisk by³oby uzasadnione, gdyby z cofniêciem
odwo³ania wi¹za³y siê jakie skutki prawne, które ujawniaj¹ siê pomiêdzy z³o¿eniem przez stronê owiadczenia woli a ustosunkowaniem siê do niego przez organ,
albo te¿ gdyby wi¹za³y siê z nim skutki, które istnia³yby pomimo nieuwzglêdnienia
przez organ owiadczenia strony (których nie niweczy³oby negatywne rozstrzygniêcie organu). Takim skutkiem mog³aby byæ na przyk³ad utrata prawa do czynnego udzia³u w postêpowaniu. Nie ma jednak ¿adnych podstaw, by tego rodzaju
skutki przypisywaæ cofniêciu odwo³ania. Jak zauwa¿a zreszt¹ sam autor koncepcji, istot¹ cofniêcia odwo³ania jest zrzeczenie siê przez stronê swojego uprawnienia do ¿¹dania wydania decyzji (merytorycznej) przez organ odwo³awczy.
Utrata tego prawa za wyrazi siê  tak czy inaczej (niezale¿nie od przyjêtej kon4
Zob.  Wyrok NSA z 17 kwietnia 1985 r., SA/Wr 111/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 121,
a tak¿e Wyrok NSA z 19 lutego 1998 r., I SA/Ka 1254/96, LEX, nr 34116.
5
G. £aszczyca [w:] G. £ a s z c z y c a, Cz. M a r t y s z, A. M a t a n, Postêpowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 749.
6
Na przyk³ad W. D a w i d o w i c z, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 159.
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cepcji)  i tak dopiero w decyzji koñcz¹cej postêpowanie odwo³awcze. Powoduje
to, ¿e powy¿sze kontrowersje maj¹ charakter sporu czysto akademickiego i pozbawione s¹ znaczenia prawnego. Koncepcja A. Wróbla znajduje natomiast uzasadnienie o tyle, ¿e umorzenie postêpowania odwo³awczego nie zawsze jest skutkiem uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania, a zatem nie mo¿na traktowaæ decyzji
o umorzeniu jako formy rozstrzygniêcia sprawy cofniêcia odwo³ania. Innymi
s³owy, niewydanie decyzji o umorzeniu postêpowania odwo³awczego nie w ka¿dej sytuacji procesowej oznacza nieuwzglêdnienie cofniêcia odwo³ania.
5. Mo¿liwoæ cofniêcia odwo³ania, podobnie jak mo¿liwoæ jego wniesienia, jest przejawem rozporz¹dzalnoci stron, której nie mo¿na uznaæ za zasadê
naczeln¹ postêpowania administracyjnego. Rozporz¹dzalnoæ ta równie¿ w odniesieniu do powy¿szych czynnoci podlega okrelonym ograniczeniom. O ile
jednak ograniczenia wniesienia (i uwzglêdnienia) odwo³ania maj¹ charakter wy³¹cznie proceduralny i nie dotycz¹ treci wydanej decyzji, rozpatrywanej pod
k¹tem rodzaju jej wadliwoci, o tyle istota i rodzaj wady, któr¹ obci¹¿ona jest
zaskar¿ona decyzja, stanowi okolicznoæ maj¹c¹ znaczenie w kwestii dopuszczalnoci cofniêcia odwo³ania.
Cofniêcie przez stronê odwo³ania bêdzie mianowicie bezskuteczne, gdy prowadzi³oby do utrzymania w mocy decyzji naruszaj¹cej prawo lub interes spo³eczny (art. 137 zd. 2 k.p.a.). Wynika st¹d, ¿e organ II instancji uwzglêdni
cofniêcie przez stronê odwo³ania tylko wtedy, gdy zaskar¿ona decyzja (organu
I instancji) jest prawid³owa z punktu widzenia wzglêdów legalnoci i celowoci,
jak równie¿ wtedy, gdy  nie naruszaj¹c prawa  jest nies³uszna w wietle interesu strony. Decyzja musi zatem mieciæ siê w granicach wyznaczonych przez
zakres swobody przyznanej organowi przez przepisy prawa materialnego, za jej
dopuszczalna (w kontekcie cofniêcia odwo³ania) wada mo¿e polegaæ jedynie na
uchybieniu interesowi strony. Z literalnego brzmienia powy¿szego przepisu wynika ponadto, ¿e nie w ka¿dym przypadku, gdy zaskar¿ona decyzja narusza prawo lub interes spo³eczny, organ zobligowany jest odrzuciæ cofniêcie odwo³ania,
lecz tylko wtedy, gdy skutkiem uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania by³oby pozostanie w mocy decyzji dotkniêtej jedn¹ z powy¿szych wad. Tymczasem nie zawsze uwzglêdnienie cofniêcia odwo³ania prowadzi do umorzenia postêpowania
odwo³awczego, czyli do utrzymania w mocy zaskar¿onej decyzji.
Organ dokonuje wiêc oceny zaskar¿anej decyzji, w kontekcie dopuszczalnoci cofniêcia odwo³ania, zarówno pod wzglêdem jej legalnoci, jak i celowoci, pomijaj¹c  sporód okolicznoci branych pod uwagê przy podejmowaniu
rozstrzygniêcia co do istoty sprawy  jedynie kwestiê zgodnoci decyzji z interesem strony. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e przes³anki niedopuszczalnoci cofniêcia odwo³ania powinny byæ przez organ odwo³awczy interpretowane cieniaj¹co, poniewa¿ stanowi¹ wyj¹tek od zasady dysponowania przez stronê odwo³aniem. Dyrektywa ta ma istotne znaczenie zw³aszcza w odniesieniu do przes³anki
naruszenia interesu spo³ecznego, która sama w sobie ma charakter ocenny.
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Nie nastrêcza natomiast powa¿niejszych trudnoci stwierdzenie istnienia lub
nieistnienia drugiej z okolicznoci czyni¹cych cofniêcie odwo³ania niedopuszczalnym. Naruszenie prawa ma bowiem charakter zobiektywizowany i jest stosunkowo ³atwo sprawdzalne. Decyzja narusza prawo wtedy, gdy jej rozstrzygniêcie nie mieci siê wród rozstrzygniêæ dopuszczonych przez przepisy prawa
materialnego w takim stanie faktycznym, jaki ma miejsce w danej sprawie. Niezgodnoæ decyzji z prawem, wyczerpuj¹ca jedn¹ z negatywnych przes³anek cofniêcia odwo³ania, mo¿e byæ skutkiem rozmaitych b³êdów organu prowadz¹cego
postêpowanie. B³êdy te mog¹ mieæ miejsce na dowolnym etapie procesu stosowania prawa, poczynaj¹c od etapu indywidualizowania sprawy administracyjnej
(np. b³êdne ustalenie stanu faktycznego w postêpowaniu dowodowym), poprzez
fazê rekonstruowania wzorca normatywnego (np. niew³aciwa interpretacja lub
ocena pojêcia niedookrelonego, b³êdna wyk³adnia przepisu), subsumpcjê
(np. przyjêcie niew³aciwego przepisu prawa, pominiêcie przepisu), a koñcz¹c
na okrelaniu konsekwencji prawnych ustalonych faktów na podstawie przyjêtej
normy (np. przekroczenie granic uznania administracyjnego, nietrafne oznaczenie skutków prawnych).
W. Dawidowicz zwraca uwagê na trudnoci i niebezpieczeñstwa zwi¹zane
z praktycznym stosowaniem ograniczeñ prawa cofniêcia odwo³ania. Trudnoci
pojawiaæ siê mog¹ przy ocenie, czy zachodz¹ podstawy do nieuwzglêdnienia
cofniêcia odwo³ania. Na pytanie bowiem, czy decyzja organu I instancji narusza
prawo lub interes spo³eczny, czy te¿ nie, organ odwo³awczy mo¿e odpowiedzieæ
stanowczo w zasadzie dopiero po zamkniêciu postêpowania wyjaniaj¹cego, czyli tu¿ przed wydaniem decyzji koñcz¹cej postêpowanie. Tymczasem moment
poprzedzaj¹cy wydanie decyzji przez organ odwo³awczy stanowi  zgodnie
z brzmieniem art. 137 k.p.a.  koñcowy termin mo¿liwoci skorzystania przez
stronê z prawa cofniêcia odwo³ania, a nie moment, w którym prawo to siê aktualizuje. wiadczy to  jak siê zdaje  o tym, ¿e organ II instancji mo¿e podj¹æ
rozstrzygniêcie w kwestii cofniêcia odwo³ania jeszcze przed zakoñczeniem postêpowania wyjaniaj¹cego.
Skoro tak, to nale¿y uznaæ, ¿e do odmowy uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania
wystarczy jedynie przypuszczenie organu, i¿ uwzglêdnienie owiadczenia strony
(a co za tym idzie  umorzenie postêpowania odwo³awczego) prowadzi³oby do
utrzymania w mocy decyzji naruszaj¹cej prawo lub interes spo³eczny. Samo prawdopodobieñstwo dotkniêcia decyzji organu I instancji tego rodzaju wad¹ stanowi
wiêc podstawê do nieuwzglêdnienia owiadczenia strony. (Chodzi oczywicie
o prawdopodobieñstwo w znaczeniu prawnym, a wiêc prawdopodobieñstwo przewy¿szaj¹ce prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia przeciwnego).
W. Dawidowicz neguje zasadnoæ takiego rozwi¹zania, twierdz¹c, i¿ opieranie przez organ swego stanowiska na domys³ach nie mo¿e stanowiæ metody
dzia³ania organów administracji pañstwowej w postêpowaniu administracyj-
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nym.7 Wypada przypomnieæ zatem, ¿e metoda ta nie jest obca postêpowaniu
administracyjnemu. Przewidziana jest m.in., gdy chodzi o wy³¹czenie pracownika organu prowadz¹cego postêpowanie, przywrócenie terminu do dokonania czynnoci procesowej, a tak¿e wstrzymanie wykonania zaskar¿onej decyzji w wyniku
uruchomienia postêpowania nadzwyczajnego. Gwoli sprawiedliwoci nale¿y jednak dodaæ, ¿e w ka¿dym z tych przypadków uprawdopodobnienie przewidziane
jest dla okolicznoci stanowi¹cych podstawê do podjêcia przez organ czynnoci
procesowej w interesie strony. Odmowa uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania mo¿e
natomiast stwarzaæ dla strony mniej korzystn¹ sytuacjê, gdy¿ przesuwa w czasie
moment wejcia w ¿ycie decyzji. Je¿eli zatem strona wnios³a odwo³anie od decyzji przyznaj¹cej jej uprawnienie w mniejszym zakresie, ni¿ oczekiwa³a, a nastêpnie cofnê³a je, nie widz¹c szans na uzyskanie korzystniejszego dla siebie rozstrzygniêcia, to nieuwzglêdnienie przez organ owiadczenia strony o cofniêciu odwo³ania spowoduje, ¿e strona nie bêdzie mog³a wczeniej skorzystaæ z przyznanego
jej uprawnienia.
Nale¿y podkreliæ natomiast, ¿e nies³uszne nieuwzglêdnienie cofniêcia odwo³ania (w przeciwieñstwie np. do wadliwej odmowy przywrócenia terminu do
wniesienia odwo³ania czy odmowy wy³¹czenia pracownika organu) nie mo¿e
wp³yn¹æ negatywnie na materialnoprawn¹ sytuacjê strony. Bezpodstawnoæ odmowy uwzglêdnienia owiadczenia strony oznacza bowiem, ¿e zaskar¿ona decyzja jest prawid³owa b¹d narusza jedynie interes strony. Rozstrzygaj¹c sprawê
merytorycznie w takich okolicznociach (tj. w wyniku nies³usznego odrzucenia
cofniêcia odwo³ania), organ mo¿e zatem albo utrzymaæ w mocy decyzjê organu
I instancji, albo uchyliæ j¹ i orzec co do istoty sprawy w sposób korzystniejszy
dla strony. Alternatyw¹ dla przyjêtego rozwi¹zania by³aby b¹d rezygnacja z jakichkolwiek ograniczeñ limituj¹cych (warunkuj¹cych) prawo strony do cofniêcia
odwo³ania, b¹d wprowadzenie wymogu pewnoci co do istnienia wad decyzji
stanowi¹cych przes³anki negatywne cofniêcia odwo³ania. Pierwsze rozwi¹zanie
nale¿y  jak wspomniano  odrzuciæ jako sprzeczne z zasad¹ praworz¹dnoci
i nieharmonizuj¹ce z ograniczeniami zakazu reformationis in peius. Drugie natomiast by³oby dla strony jeszcze mniej korzystne od istniej¹cego, gdy¿ odracza³oby moment ustosunkowania siê do owiadczenia strony i rozstrzygniêcia kwestii
dopuszczalnoci cofniêcia odwo³ania praktycznie do zakoñczenia postêpowania.
Niweczy³oby to najwa¿niejsz¹ korzyæ strony wynikaj¹c¹ ze skutecznego cofniêcia odwo³ania, tj. wczeniejsze uostatecznienie siê (a co za tym idzie  wykonanie) decyzji organu I instancji.
W. Dawidowicz zwraca te¿ uwagê na innego rodzaju niebezpieczeñstwa
wynikaj¹ce z faktu, ¿e dla nieuwzglêdnienia przez organ cofniêcia odwo³ania
strony wystarcza samo przypuszczenie co do wadliwoci decyzji, czyni¹cej cof7

W. D a w i d o w i c z, op. cit., s. 158.
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niêcie odwo³ania bezskutecznym. Takie rozwi¹zanie  zdaniem autora  prowadzi do naruszenia zasady prawdy obiektywnej. Je¿eli bowiem organ odwo³awczy
odrzuci owiadczenie strony i bêdzie dalej prowadzi³ postêpowanie, to ze zrozumia³ych wzglêdów bêdzie d¹¿y³ do tego, aby wykazaæ, i¿ jego stanowisko (w kwestii cofniêcia odwo³ania) by³o zasadne, wykazaæ za mo¿e to jedynie poprzez
uznanie decyzji organu I instancji za naruszaj¹c¹ prawo lub interes spo³eczny.8
Powy¿sze obawy nie wydaj¹ siê uzasadnione, je¿eli zwa¿y siê na obowi¹zywanie zakazu reformationis in peius i warunki odst¹pienia od niego. W wietle
tych unormowañ nie ma bowiem znaczenia dla bytu prawnego decyzji organu
I instancji to, czy decyzja ta by³a prawid³owa, czy te¿ dotkniêta by³a wad¹ polegaj¹c¹ na zwyk³ej (niera¿¹cej) niezgodnoci z prawem lub interesem spo³ecznym. W obu przypadkach rozstrzygniêciem podjêtym przez organ odwo³awczy
bêdzie decyzja o utrzymaniu w mocy zaskar¿onej decyzji. Owa niezgodnoæ przes³anek dopuszczalnoci reformationis in peius oraz przes³anek nieuwzglêdnienia
cofniêcia odwo³ania, czyni¹ca powy¿szy zarzut W. Dawidowicza bezprzedmiotowym, rodzi jednak innego rodzaju problem. Skoro niera¿¹ce naruszenie prawa lub interesu spo³ecznego i tak nie wystarcza, aby organ odwo³awczy móg³
zmieniæ decyzjê na niekorzyæ strony (obowi¹zuje bowiem w przypadku takiej
niekwalifikowanej wadliwoci zakaz reformationis in peius), to po co kontynuowaæ postêpowanie odwo³awcze wbrew woli strony? Odpowied mo¿e byæ
dwojaka. Po pierwsze, sensu kontynuacji postêpowania mo¿na dopatrywaæ siê
w mo¿liwoci zmiany wadliwej decyzji na korzyæ strony, mimo jej rezygnacji
z ubiegania siê o to. Po drugie, uzasadnieniem dla przyjêtego rozwi¹zania mo¿e
byæ fakt, ¿e stopieñ wadliwoci zaskar¿onej decyzji organ jest w stanie jednoznacznie oceniæ dopiero po rozpoznaniu sprawy.
Nale¿y wreszcie zauwa¿yæ, ¿e regulacja przewiduj¹ca ograniczon¹ dyspozycyjnoæ stron w zakresie cofniêcia odwo³ania harmonizuje z przepisami o umorzeniu postêpowania na wniosek strony. Skoro wniosek o umorzenie ca³ego postêpowania (zg³oszony przez stronê podczas postêpowania pierwszoinstancyjnego lub postêpowania odwo³awczego), bêd¹cy w istocie cofniêciem ¿¹dania
wszczêcia postêpowania wniesionego do organu I instancji (które da³o pocz¹tek
ca³emu postêpowaniu w sprawie), mo¿e byæ uwzglêdniony tylko przy spe³nieniu
okrelonych warunków, to tym bardziej ustanowienie pewnych warunków uzasadnione (wskazane) jest w przypadku cofniêcia samego odwo³ania. Skutkiem
uwzglêdnionego przez organ cofniêcia odwo³ania jest bowiem zmiana w sferze
czyich praw lub obowi¹zków, wynikaj¹ca z decyzji organu I instancji, gdy tymczasem skutkiem zaakceptowanego przez organ cofniêcia ¿¹dania wszczêcia postêpowania jest jedynie powrót do stanu sprzed jego wniesienia. Warunki cofniêcia odwo³ania powinny byæ zatem bardziej rygorystyczne ni¿ warunki umorzenia
8

Ibidem.
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na wniosek strony ca³ego postêpowania i tak te¿ zosta³y okrelone przez ustawodawcê.
Je¿eli w sprawie wystêpuje kilka stron, dla skutecznoci cofniêcia odwo³ania
przez jedn¹ z nich kodeks nie wymaga zgody pozosta³ych stron postêpowania.9
Rozwi¹zanie to jest w pe³ni uzasadnione. W takim bowiem przypadku, gdy odwo³ania wnios³y wszystkie strony  jak wspomniano wy¿ej  cofniêcie odwo³ania przez jedn¹ ze stron nie ma wp³ywu na byt prawny postêpowania odwo³awczego. Wniesienie za odwo³ania przez jedn¹ tylko stronê wiadczy o tym, ¿e
pozosta³e strony nie s¹ zainteresowane weryfikacj¹ decyzji organu I instancji,
a zatem umorzenie postêpowania odwo³awczego wskutek cofniêcia odwo³ania
przez stronê, która je wnios³a, i w rezultacie utrzymanie w mocy decyzji organu
I instancji, nie narusza ich interesów prawnych.
6. Ograniczenie prawa strony do cofniêcia odwo³ania uzasadnione jest tymi
samymi wzglêdami co ograniczenie zakazu reformationis in peius. Poddanie obydwu powy¿szych instytucji cis³ym rygorom zgodne jest z istot¹ administracyjnego toku instancji i ze specyfik¹ postêpowania administracyjnego, w którym
strona nie posiada statusu domini litis. Odwo³anie, podobnie zreszt¹ jak wniosek strony o wszczêcie postêpowania przed organem I instancji, jest jedynie impulsem dla postêpowania, które potem, po jego wniesieniu, mo¿e byæ prowadzone zupe³nie niezale¿nie od niego. Strona wnosz¹ca odwo³anie ryzykuje wiêc nie
tylko pogorszenie swojej sytuacji w stosunku do okrelonej zaskar¿on¹ decyzj¹,
ale równie¿ to, ¿e swojego odwo³ania nie bêdzie mog³a skutecznie cofn¹æ, podobnie jak strona ¿¹daj¹ca wszczêcia postêpowania ryzykuje to, ¿e w okrelonych okolicznociach bêdzie ono kontynuowane wbrew jej woli.10
W pimiennictwie zwraca siê uwagê na brak konsekwencji ustawodawcy
w unormowaniu instytucji cofniêcia odwo³ania oraz zakazu reformationis in peius przy orzekaniu przez organ administracji w postêpowaniu odwo³awczym,
wyra¿aj¹cy siê w niezharmonizowaniu przes³anek negatywnych stosowania obu
tych instytucji procesowych. O ile bowiem cofniêcie odwo³ania jest bezskuteczne, gdy zaskar¿ona decyzja w jakimkolwiek stopniu narusza prawo lub narusza
interes spo³eczny, o tyle zakaz reformationis in peius nie obowi¹zuje tylko w przypadkach ra¿¹cego naruszenia powy¿szych wartoci.11
Niezgodnoæ tych unormowañ powoduje, ¿e kontynuowanie postêpowania
odwo³awczego w wyniku nieuwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania, gdy zaskar¿ona
decyzja narusza prawo lub interes spo³eczny, ale nie w stopniu ra¿¹cym  jest na
ogó³ bezcelowe. Koñcowy rezultat takiego postêpowania bêdzie bowiem w zdecydowanej wiêkszoci przypadków identyczny jak efekt uwzglêdnienia cofniêcia
odwo³ania i w konsekwencji umorzenia postêpowania  tj. uzyskanie mocy prawnej
A. W r ó b e l [w:] Kodeks postêpowania..., s. 741.
Por. J. Z i m m e r m a n n, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 93.
11
Ibidem.
9
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przez decyzjê organu I instancji. Je¿eli bowiem zaskar¿ona decyzja nie narusza
prawa lub interesu spo³ecznego w sposób ra¿¹cy, to  mimo nieuwzglêdnienia
cofniêcia odwo³ania  organ, przystêpuj¹c do merytorycznego rozstrzygniêcia
sprawy, i tak nie bêdzie móg³ wzruszyæ wadliwej decyzji ze wzglêdu na zakaz
reformationis in peius, a zatem utrzyma j¹ w mocy. Dalsze prowadzenie postêpowania  mimo cofniêcia odwo³ania przez stronê  mog³oby doprowadziæ do
zmiany zaskar¿onej decyzji tylko wtedy, gdy mia³aby byæ to zmiana na korzyæ
strony, a zatem tylko wtedy, gdy strona cofa odwo³anie, choæ organ I instancji,
naruszaj¹c prawo lub interes spo³eczny, okreli³ jej sytuacjê prawn¹ w sposób
mniej korzystny, ni¿ przewiduje to prawodawca. Tego rodzaju przypadki  z natury rzeczy  nale¿y zaliczyæ do zupe³nie wyj¹tkowych, co nie oznacza jednak,
¿e mog¹ mieæ charakter wy³¹cznie hipotetyczny.
W takich skrajnych przypadkach zatem nieuwzglêdnienie owiadczenia woli
strony, wyra¿onego w cofniêciu odwo³ania, mo¿e w ostatecznym rozrachunku
(tj. w treci decyzji organu II instancji) okazaæ siê zgodne z interesem strony.
W tym te¿ aspekcie jedynie mo¿na dopatrywaæ siê ewentualnego uzasadnienia
dla zró¿nicowania przes³anek negatywnych cofniêcia odwo³ania i przes³anek wy³¹czaj¹cych zwi¹zanie organu odwo³awczego zakazem reformationis in peius.
W odró¿nieniu od nieuwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania, odst¹pienie od zakazu
reformationis in peius z samej natury rzeczy jest zawsze dzia³aniem sprzecznym
z interesem strony. Tym tylko zatem mo¿na t³umaczyæ, ¿e jego warunki (przes³anki) s¹ okrelone bardziej rygorystycznie ni¿ przes³anki nieuwzglêdnienia (bezskutecznoci) cofniêcia odwo³ania.
Zale¿noæ miêdzy przes³ankami nieuwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania i przes³ankami orzeczenia na niekorzyæ strony odwo³uj¹cej siê nie zawsze postrzegana jest w ten sposób. Przeciwnik zakazu reformationis in peius w postêpowaniu
odwo³awczym  W. Dawidowicz12  opowiada siê jednoczenie przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom prawa strony do cofniêcia odwo³ania. Zdaniem W. Dawidowicza o cofniêciu odwo³ania  podobnie jak o jego wniesieniu  winien
decydowaæ wy³¹cznie interes strony, to za, ¿e strona nie ma ju¿ interesu w kontynuowaniu postêpowania odwo³awczego, mo¿e zasadnie stwierdziæ tylko ona
sama.13
7. Najwa¿niejszym skutkiem prawnym uwzglêdnienia przez organ cofniêcia
odwo³ania strony jest koniecznoæ umorzenia postêpowania odwo³awczego, która to czynnoæ z kolei powoduje uzyskanie cechy ostatecznoci przez decyzjê
wydan¹ przez organ I instancji. Dalsz¹ konsekwencj¹ skutecznego cofniêcia odwo³ania, poci¹gaj¹cego za sob¹ umorzenie postêpowania odwo³awczego, jest niedopuszczalnoæ wniesienia przez stronê skargi do s¹du administracyjnego.14 UmoZob. W. D a w i d o w i c z, op. cit., s. 164165.
Ibid., s. 157. Podobnie J. Z i m m e r m a n n, op. cit., s. 93.
14
Por. Wyrok NSA z 18 padziernika 1996 r., I SA/Lu 55/96, LEX, nr 28510.
12
13
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rzenie postêpowania odwo³awczego oznacza bowiem, ¿e nie zosta³ spe³niony
warunek w postaci wyczerpania rodków zaskar¿enia, które s³u¿y³y stronom
i innym uprawnionym podmiotom w postêpowaniu administracyjnym przed organem w³aciwym w sprawie.15
Jak ju¿ wspomniano jednak, umorzenie postêpowania odwo³awczego nie
zawsze bêdzie nastêpstwem skutecznego (tj. zaakceptowanego przez organ) cofniêcia odwo³ania (co przemawia za tym, ¿e decyzja o umorzeniu postêpowania
odwo³awczego nie jest procesow¹ form¹ rozstrzygniêcia przez organ sprawy
cofniêcia odwo³ania). Organ umorzy, w lad za uwzglêdnieniem cofniêcia odwo³ania, postêpowanie odwo³awcze tylko wtedy, gdy w zaistnia³ej sytuacji kontynuowanie postêpowania sta³o siê bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowoæ taka
za bêdzie mia³a miejsce, je¿eli strona, która cofnê³a odwo³anie, by³a jedynym
podmiotem, który wniós³ odwo³anie, i je¿eli cofniêcie dotyczy ca³ego odwo³ania. W innych przypadkach skuteczne cofniêcie odwo³ania nie bêdzie prowadziæ
do umorzenia postêpowania odwo³awczego. Nale¿y wobec tego zastanowiæ siê,
na czym polegaæ maj¹ skutki prawne cofniêcia przez stronê odwo³ania w sytuacji, gdy postêpowanie odwo³awcze bêdzie kontynuowane na podstawie odwo³ania innej strony lub stron.
Najpowa¿niejsze skutki  jak siê wydaje  przejawiaæ siê bêd¹ w zmianach
w zakresie praw i obowi¹zków organu prowadz¹cego postêpowanie, wynikaj¹cych z zakazu reformationis in peius. Istota tych zmian bêdzie zale¿a³a od tego,
czy pozosta³e strony postêpowania, które nie wycofa³y wniesionego odwo³ania,
reprezentuj¹ interesy zbie¿ne (wspólne) ze stron¹, która cofnê³a odwo³anie, czy
te¿ sprzeczne (sporne). W pierwszym przypadku cofniêcie odwo³ania nie spowoduje zmiany sytuacji, gdy¿ organ pozostanie zwi¹zany zakazem orzeczenia na
niekorzyæ strony, która nie cofnê³a odwo³ania (a tym samym  wobec zbie¿noci interesów  strony, która je cofnê³a), natomiast w drugim przypadku sytuacja
ulegnie zmianie o tyle, ¿e organ, pocz¹tkowo zwolniony od zakazu reformationis
in peius (wobec sprzecznoci interesów stron, które wnios³y odwo³ania)16, po
cofniêciu odwo³ania przez jedn¹ ze stron nie bêdzie móg³ orzec na niekorzyæ
drugiej strony.
Cofniêcie odwo³ania nie pozbawia natomiast strony prawa zaskar¿enia decyzji do s¹du administracyjnego, je¿eli  wobec wniesienia i niewycofania odwo³añ
przez inne strony  nie spowodowa³o ono umorzenia postêpowania odwo³awczego. Sformu³owanie skargê mo¿na wnieæ po wyczerpaniu rodków zaskar¿eOdmiennie: T. W o  [w:] H. K n y s i a k - M o l c z y k, M. R o m a ñ s k a, Postêpowanie
s¹dowoadministracyjne, red. T. Wo, Warszawa 2004, s. 118.
16
Zagadnienie nieobowi¹zywania zakazu reformationis in peius w przypadku wniesienia odwo³añ przez kilka stron o spornych interesach (sprzecznych ¿¹daniach) nie jest postrzegane w doktrynie jednolicie. Zob. A. S k ó r a, Reformatio in peius w postêpowaniu administracyjnym, Gdañsk
2002, s. 8284.
15
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nia, zawarte w art. 52 §1 p.p.s.a., nie mo¿e byæ bowiem rozumiane w ten
sposób, ¿e tylko ten podmiot, który wniós³ rodek zaskar¿enia, ma prawo do
z³o¿enia skargi. Cel, jaki przys³uguje regulacji zawartej w powy¿szym przepisie,
tj. niepomijanie ¿adnego z etapów wewn¹trzadministracyjnego procesu podejmowania rozstrzygniêæ, zostaje bowiem osi¹gniêty poprzez wniesienie rodka
zaskar¿enia przez którykolwiek z uprawnionych podmiotów.17
Nie mo¿na tak¿e przyj¹æ, aby wskutek cofniêcia odwo³ania strona traci³a
prawo do uczestniczenia w postêpowaniu, które  mimo niezakwestionowania
przez organ cofniêcia odwo³ania  nie zosta³o umorzone. Skoro bowiem wniesienie odwo³ania nie jest warunkiem czynnego udzia³u strony w postêpowaniu odwo³awczym, uruchomionym odwo³aniem wniesionym przez inny podmiot, to
tym bardziej mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu strona, która wnios³a odwo³anie, a nastêpnie je cofnê³a. Prawo uczestniczenia w postêpowaniu  czy to pierwszoinstancyjnym, czy odwo³awczym  uwarunkowane jest bowiem jedynie legitymowaniem siê interesem prawnym w za³atwieniu sprawy (tj. posiadaniem przymiotu strony).
8. W judykaturze brak jest jednolitoci stanowisk co do tego, który przepis
stanowi wraz z przepisem art. 137 k.p.a. podstawê prawn¹ umorzenia postêpowania w przypadku cofniêcia przez stronê odwo³ania. W czêci orzeczeñ wyra¿ono pogl¹d, i¿ podstawê tê stanowi art. 105 §1 k.p.a.18, w innych  jako podstawa umorzenia wskazany zosta³ art. 105 §2 k.p.a.19
Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e umorzenie postêpowania odwo³awczego w wyniku uwzglêdnienia cofniêcia przez stronê odwo³ania nie mo¿e byæ
traktowane jako rozstrzygniecie podjête na wniosek strony, mimo ¿e przyczyn¹
jego podjêcia jest owiadczenie procesowe strony. Jak bowiem wspomniano,
rozstrzygniêcie o umorzeniu postêpowania odwo³awczego nie jest form¹, w jakiej organ wyra¿a akceptacjê cofniêcia odwo³ania, tylko konsekwencj¹ takiej
akceptacji, i to niekonieczn¹ (gdy¿ nie zawsze skuteczne cofniêcie odwo³ania
bêdzie poci¹ga³o za sob¹ koniecznoæ umorzenia postêpowania odwo³awczego).
Co wiêcej, nawet gdyby uznaæ, ¿e cofniêcie odwo³ania jest to¿same z ¿¹daniem
umorzenia postêpowania odwo³awczego, a co za tym idzie  ¿e umorzenie postêpowania odwo³awczego za³atwia sprawê cofniêcia odwo³ania, stosowanie jako
podstawy prawnej takiego umorzenia przepisu art. 105 §2 k.p.a. by³oby niedopuszczalne.
Wniosek strony o umorzenie postêpowania, przewidziany w art. 105 §2
k.p.a., z³o¿ony w postêpowaniu odwo³awczym, ma bowiem zupe³nie inny cel
ni¿ umorzenie postêpowania odwo³awczego. Cofniêcie odwo³ania oznacza, ¿e
strona przestaje byæ zainteresowana skorygowaniem decyzji wydanej przez orZob. T. W o  [w:] H. K n y s i a k - M o l c z y k, M. R o m a ñ s k a, op. cit., s. 118.
Zob. np. Wyrok NSA z 3 grudnia 1998 r., I SA 440/98, LEX, nr 44545.
19
Zob. np. Wyrok NSA z 19 lutego 1998 r., I SA/Ka 1254/96, LEX, nr 34116.
17
18
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gan I instancji i chce, by decyzja ta uzyska³a moc wi¹¿¹c¹. Przepis art. 105 §2
znajduje za zastosowanie w postêpowaniu odwo³awczym wtedy, gdy strona przestaje byæ zainteresowana jakimkolwiek merytorycznym rozstrzygniêciem sprawy, a wiêc gdy w ogóle rezygnuje z ubiegania siê o przyznanie jej okrelonego
uprawnienia lub zniesienie ci¹¿¹cego na niej obowi¹zku i nie chce, by decyzja
organu I instancji uzyska³a cechê ostatecznoci.20 Uwzglêdniaj¹c tego rodzaju
wolê strony, organ odwo³awczy powinien uchyliæ decyzjê organu I instancji i umorzyæ postêpowanie przed tym organem (czyli  de facto  umorzyæ ca³e postêpowanie w sprawie). Przepis art. 105 §2 k.p.a. mo¿e wiêc znaleæ zastosowanie
w postêpowaniu odwo³awczym  jako podstawa prawna decyzji  tylko w zwi¹zku z art. 138 §1 pkt 2 k.p.a., nigdy za w zwi¹zku z art. 137 k.p.a.
Umorzenie postêpowania odwo³awczego w wyniku uwzglêdnienia cofniêcia
odwo³ania przez stronê nale¿y zatem traktowaæ jako umorzenie z urzêdu, z powodu bezprzedmiotowoci postêpowania odwo³awczego. Nie oznacza to jednak,
¿e jako podstawa prawna takiego umorzenia mo¿e byæ traktowany (i powo³ywany) przepis art. 105 §1 k.p.a., gdy¿  podobnie jak przepis art. 105 §2 k.p.a. 
dotyczy on umorzenia ca³ego postêpowania. Tymczasem jest zrozumia³e, ¿e przepisy art. 105 k.p.a. nie mog¹ byæ stosowane odpowiednio w postêpowaniu odwo³awczym zarówno co do umorzenia ca³ego postêpowania, jak i co do umorzenia samego postêpowania odwo³awczego, gdy¿ skutki prawne obu tych czynnoci s¹ zupe³nie ró¿ne, a zatem podstawa prawna ich dokonania te¿ nie mo¿e byæ
jednakowa. Skoro za niew¹tpliwe jest, ¿e przepisy art. 105 k.p.a. znajduj¹ w postêpowaniu odwo³awczym odpowiednie zastosowanie przy umarzaniu ca³ego
postêpowania na mocy art. 138 §1 pkt 2 k.p.a., to tym samym wykluczone jest
stosowanie tych przepisów do umorzenia samego postêpowania odwo³awczego.
Art. 105 k.p.a., stosowany odpowiednio w toku postêpowania odwo³awczego,
stanowi wiêc (wraz z art. 138 §1 pkt 2) podstawê do umorzenia ca³ego postêpowania w sprawie  z urzêdu, z powodów obiektywnej bezprzedmiotowoci postêpowania (§1), lub na wniosek strony (§2). Podstaw¹ prawn¹ umorzenia postêpowania odwo³awczego jest natomiast jedynie art. 138 §1 pkt 3.
9. Oprócz ograniczenia natury materialnoprawnej (o którym by³a mowa wy¿ej), uzale¿niaj¹cego mo¿noæ cofniêcia odwo³ania od zgodnoci z prawem i interesem spo³ecznym zaskar¿onej decyzji, kodeks wprowadza  podobnie jak przy
wniesieniu odwo³ania  ograniczenie o charakterze formalnym, które wyczerpuje przes³anka czasokresu. W wietle art. 137 zd. 1 k.p.a. strona mo¿e z³o¿yæ
owiadczenie o cofniêciu odwo³ania od momentu wniesienia odwo³ania do organu, który wyda³ decyzjê w I instancji, do chwili wydania decyzji przez organ
odwo³awczy. Tak wyznaczone granice czasowe cofniêcia odwo³ania powoduj¹,
20
Zob. G. £ a s z c z y c a, Umorzenie ogólnego postêpowania administracyjnego, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002, s. 8586.
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¿e organem w³aciwym do przyjêcia owiadczenia strony jest b¹d organ I instancji, b¹d organ odwo³awczy  w zale¿noci od tego, który z organów na
danym etapie dysponuje wniesionym przez stronê odwo³aniem. Tak wiêc przed
przekazaniem odwo³ania przez organ I instancji do organu odwo³awczego strona
sk³ada owiadczenie o cofniêciu odwo³ania do organu I instancji, a po trafieniu
odwo³ania do organu w³aciwego do jego rozpatrzenia wola cofniêcia odwo³ania
powinna byæ wyra¿ona przez stronê wobec tego organu. Podmiotem uprawnionym do oceny dopuszczalnoci cofniêcia odwo³ania pod k¹tem wymagañ okrelonych w art. 137 zd. 2 k.p.a. jest jednak wy³¹cznie organ odwo³awczy. Je¿eli
zatem owiadczenie strony o cofniêciu odwo³ania odbierze organ, który wyda³
zaskar¿on¹ decyzjê, obowi¹zany jest przekazaæ je wraz z odwo³aniem i aktami
sprawy do organu II instancji. Prawo samokontroli organu I instancji z chwil¹
cofniêcia przez stronê odwo³ania wygasa.
Art. 137 zd. 1 k.p.a. pozwala stronie cofn¹æ odwo³anie najpóniej przed
wydaniem decyzji przez organ odwo³awczy. Sformu³owanie to nale¿y interpretowaæ dos³ownie. Przez wydanie decyzji rozumie siê jej og³oszenie (w przypadku decyzji ustnych) lub podpisanie (w przypadku decyzji pisemnych).21 Zatem fakt, ¿e wydana na pimie decyzja organu odwo³awczego nie wesz³a do
obrotu prawnego i nie nabra³a mocy prawnej, gdy¿ nie zosta³a jeszcze dorêczona
stronie, nie wystarcza dla skutecznoci tej czynnoci procesowej. Nie wy³¹cza
natomiast dopuszczalnoci uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania samo podjêcie
decyzji w sensie psychologicznym (np. po posiedzeniu organu kolegialnego, na
którym zapad³o rozstrzygniêcie), a nawet sporz¹dzenie tak rozumianej decyzji, czyli jej uzewnêtrznienie w przewidzianej prawem formie pisemnej, dopóki
akt taki nie zostanie podpisany (do tego momentu jest tylko projektem decyzji).22
10. Kodeks postêpowania administracyjnego nie wypowiada siê co do formy, w jakiej organ odwo³awczy zajmuje stanowisko w sprawie dopuszczalnoci
cofniêcia przez stronê odwo³ania. Dla rozstrzygniêcia powy¿szej kwestii nie ma
znaczenia sposób interpretacji czynnoci strony polegaj¹cej na cofniêciu odwo³ania, a wiêc, czy jest to zrzeczenie siê przez stronê swojego uprawnienia do
¿¹dania wydania decyzji przez organ odwo³awczy, czy te¿ wniosek o uwzglêdnienie jej ¿¹dania cofniêcia odwo³ania.23 Istotne jest to, ¿e cofniêcie odwo³ania
przez stronê nie stanowi samodzielnej i wystarczaj¹cej podstawy do umorzenia
postêpowania odwo³awczego, tak jak samodzielnej i wystarczaj¹cej podstawy do
umorzenia ca³ego postêpowania w sprawie nie stanowi wniosek strony z³o¿ony
na podstawie art. 105 §2 k.p.a.
21
Zob. E. F r a n k i e w i c z, Wydanie a dorêczenie decyzji administracyjnej, Pañstwo i Prawo 2002, z. 2, s. 7074.
22
Por. B. A d a m i a k [w:] B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 532.
23
Por.: A. W r ó b e l [w:] Kodeks postêpowania..., s. 739740.
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Racjonalne wydaje siê przyjêcie, ¿e przychylaj¹c siê do owiadczenia strony, organ nie podejmuje odrêbnej czynnoci procesowej, lecz daje temu wyraz
dopiero w czynnoci bêd¹cej zazwyczaj konsekwencj¹ uwzglêdnienia cofniêcia
odwo³ania, tj. w decyzji o umorzeniu postêpowania odwo³awczego jako bezprzedmiotowego. Do takiego wniosku prowadzi zarówno wyk³adnia gramatyczna przepisu art. 137 k.p.a., który mówi jedynie o nieuwzglêdnieniu przez organ
cofniêcia odwo³ania, jak i wyk³adnia celowociowa (podejmowanie osobnych
rozstrzygniêæ w kwestii aprobaty dokonanej przez stronê czynnoci i w kwestii
nastêpstw prawnych tej aprobaty lub jej braku by³oby zbêdnym formalizowaniem postêpowania). Celowoæ wydania postanowienia mo¿na by natomiast rozwa¿aæ w odniesieniu do przypadku, gdy organ wprawdzie uwzglêdnia cofniêcie
odwo³ania przez stronê, ale nie prowadzi ono do umorzenia postêpowania. Podejmowanie formalnego rozstrzygniêcia procesowego jest jednak sprzeczne  jak
wspomniano wy¿ej  ze standardem reakcji organu w przypadku akceptacji cofniêcia przez stronê jej owiadczenia procesowego.
Pewne kontrowersje wzbudza tak¿e forma, w jakiej organ odmawia uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania. W. Dawidowicz uwa¿a, ¿e ze wzglêdu na zasadnicze
znaczenie procesowe owiadczenia strony o cofniêciu odwo³ania, dla nieuwzglêdnienia go przez organ uzasadniona by by³a forma postanowienia. Jednoczenie
zastrzega, ¿e wyk³adnia ta traci jednak na znaczeniu wskutek tego, ¿e art. 137
k.p.a. nie wspomina o takim postanowieniu. W konkluzji autor stwierdza z dezaprobat¹, ¿e ustawodawca zadowala siê takim stanem rzeczy, kiedy organ odwo³awczy powie stronie «nie» i bêdzie dalej prowadzi³ postêpowanie [...].24
Mimo wskazanych przez W. Dawidowicza zastrze¿eñ, w pimiennictwie
przyjêty jest powszechnie pogl¹d, zgodnie z którym odmowa uwzglêdnienia cofniêcia przez stronê odwo³ania nastêpuje w formie postanowienia. Zdaniem
A. Wróbla, w sentencji takiego postanowienia organ powinien odmówiæ umorzenia postêpowania odwo³awczego.25 Trudno podzieliæ to stanowisko, zwa¿ywszy ¿e  jak wspomniano  sk³adaj¹c owiadczenie o cofniêciu odwo³ania strona
oczekuje wprawdzie na ogó³ umorzenia postêpowania odwo³awczego i w tym
celu je sk³ada, jednak uwzglêdnienie cofniêcia odwo³ania nie zawsze jest równoznaczne z umorzeniem postêpowania. Istota uwzglêdnienia cofniêcia odwo³ania
polega na tym, ¿e organ odwo³awczy nie mo¿e od tej chwili traktowaæ tego
odwo³ania jako podstawy do ponownego rozpatrzenia sprawy i uchylenia decyzji
organu I instancji. To, czy w konsekwencji bêdzie zmuszony umorzyæ postêpowanie odwo³awcze, zale¿y od tego, czy cofniête odwo³anie by³o jedynym wniesionym odwo³aniem od decyzji organu I instancji, czy te¿  w przypadku wieloci stron  odwo³ania wnios³y tak¿e inne strony.26
W. D a w i d o w i c z, op. cit., s. 158.
A. W r ó b e l [w:] Kodeks postêpowania..., s. 741.
26
Zob. J. H e n g s t s c h l ä g e r, Verwaltungsverfahrensrecht, Wien 2005, s. 308.
24
25
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SUMMARY

The study aims at showing, as exemplified by the construction of withdrawal of appeal, that
the existence of the institution of appeal against the administrative decision is justified not only by
the protection of subjective rights of an individual, but also by the protection of objective legal
order. The Author also made an attempt to prove that withdrawal of appeal cannot be treated
equally with a demand for discontinuance of legal proceedings before the organ instance II. Special
attention was focused on the essence of withdrawal of appeal and conditions of admissibility to
avail oneself of this right, as well as the effects of undertaking this action. Moreover, the article
discusses time limits within which withdrawal of appeal is possible, as well as mutual relations
between this withdrawal and the ban reformationis in peius in appeal proceedings.

