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WAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO
Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na
ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itd.). Wymagania te nazywane są przesłankami
ważności aktu administ- racyjnego.
Przesłanki ważności aktu administracyjnego są następujące:
1) Akt administracyjny może być wydany jedynie na podstawie usta- wy lub przepisów
wykonawczych.
Ta przesłanka ważności aktu administracyjnego wynika z zasady działania organów administracji
państwowej wyłącznie w ramach przepisów prawa. Organ państwowy wydając akt administracyjny
stosuje ogólne zasady zawarte w przepisach do konkretnego, indywidualnego przypadku jakiejś
osoby, organu czy innego podmiotu. Na przykład ustawa o powszechnym obowiązku obrony
nakłada obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na pod- stawie tej ustawy organy
administracji państwowej kierują indywidualne wezwania (akty administracyjne) do poborowych.
2) Akt administracyjny powinien pochodzić od właściwego organu i mieś- cić się w ramach jego

kompetencji.
Minister Spraw Zagranicznych nie może wydać pozwolenia na prowadze- nie pojazdów
mechanicznych, a wydział komunikacji nakazać wymiany sprzętu przeciwpożarowego
3) Akt administracyjny często może być wydany tylko po przeprowadzeniu określonego przez
przepisy prawne postępowania i przy zachowaniu pewnych wymagań formalnych, np. kolegium do
spraw wykroczeń w większo- ści spraw nie może wymierzyć kary bez przeprowadzenia rozprawy, a
wydane orzeczenie musi mieć określoną formę.
Moc obowiązująca aktu administracyjnego nie nasuwa żadnych wątpliwości, jeśli został on wydany
prawidłowo, z zachowaniem przewidzia- nych przez prawo wymagań. Zdarzyć się jednak może, że
przy wydaniu aktu administracyjnego wymagania te nie zostały dochowane. Taki akt administracyjny jest wadliwy.
Niezgodność aktu administracyjnego z przepisami może być poważna lub błaha, w zależności od
tego, jakiej sprawy dotyczy. Im większa jest niezgodność aktu administracyjnego z obowiązującym
prawem - a więc im poważniejsza jest wadliwość - tym większy wpływ wywiera to na ważność aktu
administracyjnego.
Ogólnie rzecz biorąc odróżniamy wady istotne i wady nieistotne.
Jeśli akt administracyjny narusza przepis, mający tylko charakter porządkowy (wada nieistotna),
wadliwość nie powoduje dla aktu ad- ministracyjnego żadnych ujemnych skutków, uzasadnia
jedynie ewentualną odpowiedzialność służbową pracownika państwowego, który taki akt wydał (np.
zastąpienie ręcznego podpisu odpowiednią pieczątką, co jest w zasadzie niedopuszczalne, ale
żadnych ujemnych skutków - zarówno dla adresata aktu, jak i dla państwa - nie rodzi). Akt
administracyjny jest i pozostaje nadal ważny, wymaga jedynie uzupełnienia i sprostowania.
(…)
…, który taki akt wydał (np. zastąpienie ręcznego podpisu odpowiednią pieczątką, co jest w
zasadzie niedopuszczalne, ale żadnych ujemnych skutków - zarówno dla adresata aktu, jak i dla
państwa - nie rodzi). Akt administracyjny jest i pozostaje nadal ważny, wymaga jedynie
uzupełnienia i sprostowania.
Sprawa przedstawia się inaczej, gdy akt administracyjny dotknięty jest wadą istotną.
Przepisy kodeksu postępowania…
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