
Tabela 2. Postępowanie organów PSP w trybach: odwoławczym i nadzwyczajnych w przypadku, gdy organem pierwszej instancji w toczącym 
się postępowaniu był komendant powiatowy (miejski) PSP, który wydał decyzję administracyjną w trybie art. 26 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o 
Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 ze zm.) lub postanowienie w trybie art. 219 k.p.a. – odmowa wydania zaświadczenia 
o treści żądanej przez stronę 
 

Lp Nazwa 
postępowani
a 
administracy
jnego 

Czynnik 
inicjujący  

Działanie KP(M) PSP  Środek 
zaskarżen
ia 

Działanie KW PSP  Środek 
zaskarże
nia 

Działanie 
KG PSP 

Środek 
zaskarż
enia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Odwoławcze 

odnośnie 
decyzji 
administracyj
nych 

Odwołanie w 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie decyzji zgodnej z 
żądaniem wszystkich stron 
(art. 132 k.p.a.) w terminie 
7 dni od dnia otrzymania 
odwołania (art. 133 k.p.a.)  

odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie decyzji w trybie art. 27 
ustawy o PSP oraz art. 138 k.p.a. w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania (art. 35 § 5 k.p.a.) 
UWAGA! 
Preferowanym trybem postępowania 
jest art. 138 § 1 k.p.a. Przekazanie 
sprawy do ponownego rozpatrzenia w 
trybie art. 138 § 2 k.p.a. należy 
traktować na zasadzie wyjątku 

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 
 

------------- ----------- 

lub 
Przekazanie odwołania i 
oryginałów akt sprawy do 
organu wyższej instancji w 
terminie 7 dni od dnia 
wniesienia odwołania (art. 
133 k.p.a.)  

------------ Wydanie decyzji w trybie art. 27 
ustawy o PSP oraz art. 138 k.p.a. w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania (art. 35 § 5 k.p.a.) 
UWAGA! – jak wyżej 
 
albo, jeśli odwołanie nie wpłynęło 
w terminie: 

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 
 

------------- ----------- 

Wydanie postanowienia w trybie art. 
27 ustawy o PSP oraz art. 134 k.p.a.  

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 

------------- ----------- 

2 Odwoławcze 
odnośnie 
postanowień 

Zażalenie w 
trybie art. 
141 k.p.a. 

Wydanie postanowienia 
zgodnego z żądaniem 
wszystkich stron (art. 144 
w związku z art. 132 k.p.a.) 
w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zażalenia (art. 
144 w związku z art. 133 
k.p.a.)  

zażalenie 
w trybie 
art. 141 
k.p.a. 

Wydanie postanowienia w trybie art. 
27 ustawy o PSP oraz art. 144 w 
związku z art. 138 k.p.a. w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania 
zażalenia (art. 35 § 5 k.p.a.) 
UWAGA! – jak wyżej 
 

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 
 

------------- ----------- 

lub 
Przekazanie zażalenia i 
oryginałów akt sprawy do 
organu wyższej instancji w 
terminie 7 dni od dnia 
wniesienia zażalenia (art. 
144 w związku z art. 133 
k.p.a.)  

------------ Wydanie postanowienia w trybie art. 
27 ustawy o PSP oraz art. 138 w 
związku z art. 144 k.p.a. w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania 
zażalenia (art. 35 § 5 k.p.a.) 
UWAGA! – jak wyżej 
 

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 
 

------------- ----------- 

Wydanie postanowienia w trybie art. 
27 ustawy o PSP oraz art. 134 w 
związku z art. 144 k.p.a.  

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 

------------- ----------- 

3 Wznowienie 
postępowani
a 
(dotyczy 
również 
postanowień
,  z tym, że 
zamiast 
decyzji, o 
której mowa 
w art. 150-
151 k.p.a., 
wydaje się 
postanowien
ie) 

Podanie o 
wznowienie 
postępowani
a wniesione 
przez stronę 
lub 
wznowienie 
postępowani
a z urzędu 
(art. 145, art. 
145a k.p.a.) 
– tylko do 
decyzji 
(postanowie
ń) 
ostatecznyc
h (art. 145 
k.p.a.) 

Wydanie postanowienia o 
wznowieniu postępowania 
(niezaskarżalne), jeśli 
przyczyną wznowienia 
postępowania nie jest 
działalność tego organu 
a następnie wydanie 
decyzji w trybie art. 150 § 1 
k.p.a. w związku z art. 151 
§ 1 pkt 1 lub pkt 2 k.p.a. 

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a.  

Wydanie decyzji w trybie art. 11a ust. 
2 pkt 1 ustawy o PSP oraz art. 138 § 
1 k.p.a. 
UWAGA! 
Orzecznictwo nie dopuszcza 
zastosowania art. 138 § 2 k.p.a. przy 
orzekaniu jako organ odwoławczy od 
decyzji wydanej w trybie wznowienia 

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 
 
 

------------ ----------- 

lub 
Przekazanie podania i akt 
sprawy do organu wyższej 
instancji, jeśli przyczyną 
wznowienia postępowania 
jest działalność KP(M) 
PSP 

---------- Wydanie postanowienia o wznowieniu 
postępowania (niezaskarżalne), a 
następnie wydanie decyzji w trybie 
art. 150 § 2 k.p.a. w związku z art. 
151 § 1 pkt 1 lub pkt 2 k.p.a., albo 
wydanie decyzji w trybie art. 151 § 2 
k.p.a. 
 

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie 
decyzji w 
trybie art. 
11a ust. 2 
pkt 2 ustawy 
o PSP oraz 
art. 138 § 1 
k.p.a. 

Skarga 
do WSA 
(art. 53 
PPSA) 
 

4 Uchylenie 
lub zmiana 
decyzji 
ostatecznej 
 
UWAGA! 
Tryb ten nie 
dotyczy 
postanowień
! 

Żądanie 
uchylenia 
lub zmiany 
decyzji 
ostatecznej 
KP(M) PSP 
w trybie art. 
155 k.p.a.  

Decyzja w trybie art. 155 
k.p.a. o zmianie lub 
uchyleniu decyzji 
ostatecznej KP(M) PSP 
zgodna z żądaniem strony 
lub  
odmowa zmiany lub 
uchylenia decyzji 
ostatecznej KP(M) PSP 

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie decyzji w trybie art. 11a ust. 
2 pkt 1 ustawy o PSP oraz art. 138 § 
1 k.p.a. 
UWAGA! 
W tym trybie art. 138 § 2 jest 
niedopuszczalny 

Skarga do 
WSA (art. 
53 PPSA) 
 

----------- ---------- 

lub 
gdy w 
sprawie 
decyzję 

Przekazanie sprawy do 
KW PSP 

----------- Decyzja w trybie art. 155 k.p.a. o 
zmianie lub uchyleniu decyzji 
ostatecznej KP(M) PSP zgodna z 

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie 
decyzji w 
trybie art. 

Skarga 
do WSA 
(art. 53 



ostateczną 
wydał KW 
PSP  

żądaniem strony  
lub  
odmowa zmiany lub uchylenia decyzji 
ostatecznej KP(M) PSP 

11a ust. 2 
pkt 2 ustawy 
o PSP oraz 
art. 138 § 1 
k.p.a. 

PPSA) 
 

5 Stwierdzenie 
nieważności 
decyzji 
ostatecznej i 
nieostateczn
ej  

Żądanie 
strony lub 
działanie z 
urzędu w 
sprawie 
stwierdzenia 
nieważności 
decyzji 
KP(M) PSP 
(art. 156 
k.p.a.) 

Przekazanie sprawy do 
KW PSP 

------------ Wszczęcie postępowania z art. 157 § 
1 k.p.a. (zawiadomienie stron o 
wszczęciu postępowania) 
Decyzja na podstawie art. 157 § 1 
oraz art. 158 k.p.a. (stwierdzenie 
nieważności zaskarżonej decyzji) lub 
odmowa stwierdzenia nieważności 
decyzji 

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie 
decyzji w 
trybie art. 
11a ust. 2 
pkt 2 ustawy 
o PSP oraz 
art. 138 § 1 
lub § 2  

Skarga 
do WSA 
(art. 53 
PPSA) 
 
 

lub    
Decyzja na podstawie art. 157 § 3 
k.p.a. – odmowa wszczęcia 
postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji  

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie 
decyzji w 
trybie art. 
11a ust. 2 
pkt 2 ustawy 
o PSP oraz 
art. 138 § 1 
k.p.a. 

Skarga 
do WSA 
(art. 53 
PPSA) 
 
 

6 Stwierdzenie 
nieważności 
postanowien
ia 
ostateczneg
o i 
nieostateczn
ego  

Żądanie 
strony lub 
działanie z 
urzędu w 
sprawie 
stwierdzenia 
nieważności 
postanowien
ia KP(M) 
PSP (art. 
156 k.p.a.) 

Przekazanie sprawy do 
KW PSP 

------------ Wszczęcie postępowania z art. 157 § 
1 k.p.a. (zawiadomienie stron o 
wszczęciu postępowania) 
Postanowienie na podstawie art. 157 
§ 1 oraz art. 158 k.p.a. (stwierdzenie 
nieważności zaskarżonego 
postanowienia) lub odmowa 
stwierdzenia nieważności 
postanowienia 

odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie 
postanowie
nia w trybie 
art. 11a ust. 
2 pkt 2 
ustawy o 
PSP oraz 
art. 138 § 1 
lub § 2 w 
związku z 
art. 144 
k.p.a. 

Skarga 
do WSA 
(art. 53 
PPSA) 
 
 

lub    
Decyzja na podstawie art. 157 § 3 
k.p.a. – odmowa wszczęcia 
postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności postanowienia 

Odwołanie 
trybie art. 
127 k.p.a. 

Wydanie 
decyzji w 
trybie art. 
11a ust. 2 
pkt 2 ustawy 
o PSP oraz 
art. 138 § 1 
k.p.a. 

Skarga 
do WSA 
(art. 53 
PPSA) 
 
 

 
 
 
Legenda do tabeli nr 2 
 
Kody i możliwości działania: 

   
 

- działanie organu w pierwszej instancji 

 
 

- działanie organu w drugiej instancji 

 
 

- brak możliwości działania 

Organy w postępowaniu administracyjnym (oraz sąd administracyjny): 
KP(M) PSP - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej 
KW PSP - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
KG PSP - komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
WSA - wojewódzki sąd administracyjny, właściwy dla miejsca lokalizacji organu drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym, w 

przypadku decyzji (postanowień) KG PSP właściwym sądem jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
Ustawy: 
k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
PSP - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.) 
PPSA - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) 
Rozstrzygnięcia organów: 
decyzja - akt władczy organu rozstrzygający o istocie sprawy (nakładający obowiązek lub dający uprawnienie), o którym mowa w art. 104-

113 k.p.a.. Środkiem zaskarżenia decyzji administracyjnej jest: odwołanie (art. 127-140 k.p.a.), złożone w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji; żądanie wznowienia postępowania (art. 145-152 k.p.a.); żądanie zmiany bądź uchylenia decyzji (art. 154, 
155 k.p.a.); żądanie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156-159 k.p.a.) 

decyzja 
ostateczna 
(postanowienie 
ostateczne) 

- decyzja (postanowienie) wydana w postępowaniu administracyjnym, od której nie służą środki odwołania ze względu na 
przekroczenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji organu I instancji lub wyczerpanie trybu odwoławczego przed 
organem II instancji 

postanowienie - akt władczy organu wydany w toku postępowania, dotyczący poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie 
rozstrzygający o istocie sprawy (art. 123 § 2 k.p.a.) 
Środkiem zaskarżenia postanowienia jest: zażalenie (art. 141-144 k.p.a., mają tu zastosowanie przepisy dotyczące odwołań od 
decyzji), żądanie wznowienia postępowania (art. 145-152 k.p.a.) oraz żądanie stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 156-
159 k.p.a.). 

 


