
  

W sprawie skutków doręczenia pisma pełnomocnikowi 
 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie skutków doręczenia pisma 
pełnomocnikowi, informujemy co następuje. 

 
JednakŜe abstrahując od konkretnego stanu faktycznego informuję, Ŝe zgodnie z art. 35 ust. 

3 ustawy – Prawo budowlane, w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, 
właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, 
określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Termin na uzupełnienie braków i 
usunięcie nieprawidłowości, nałoŜony w/w postanowieniem, liczony jest od momentu doręczenia 
stronie tego postanowienia. W przypadku, kiedy strona działa przez pełnomocnika, wszystkie pisma 
doręcza się pełnomocnikowi, a nie stronie (zob. art. 40 § 2 k.p.a.). Skutki procesowe, związane z 
biegiem terminu powstają dopiero z chwilą doręczenia pisma pełnomocnikowi strony. Przepis art. 
40 § 2 k.p.a. „nie dopuszcza Ŝadnych wyjątków i zgodnie z przyjętą w kodeksie postępowania 
administracyjnego zasadą oficjalności doręczeń obarcza organy administracyjne prowadzące 
postępowanie obowiązkiem doręczania wszystkich pism procesowych, a w tym orzeczeń (decyzji i 
postanowień) pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie. Od dnia powiadomienia organu o 
ustanowieniu pełnomocnika powinien mieć on zapewniony czynny udział w postępowaniu tak 
samo jak strona, a pominięcie pełnomocnika strony w czynnościach postępowania jest 
równoznaczne z pominięciem strony i wywołuje te same skutki prawne” – postanowienie SN z 9 
września 1993 r., sygn. akt III ARN 45/93. 

Do instytucji pełnomocnictwa, określonej w k.p.a., stosuje się posiłkowo regulacje 
dotyczące pełnomocnictwa zawarte w prawie cywilnym (wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 
2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 636/06). W przypadku, kiedy inwestor ustanowił kilku 
pełnomocników, nie ograniczając zakresu ich działania, kaŜdy z pełnomocników uprawniony jest 
do samodzielnego i nieskrępowanego działania w imieniu mocodawcy, chyba Ŝe co innego wynika 
z treści pełnomocnictwa – art. 107 k.c. Zgodnie z art. 141 § 3 k.p.c., jeŜeli jest kilku 
pełnomocników jednej strony, sąd doręcza pismo tylko jednemu z nich. W sytuacji więc, kiedy 
strona ustanowiła kilku pełnomocników, termin do uzupełnienia braków, liczony jest od momentu 
doręczenia postanowienia wyznaczającego ten termin, pierwszemu z pełnomocników.  
 
 


