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Streszczenie: 

Instytucja biegłego funkcjonuje w Kodeksie postępowania administracyjnego jako element 

środka dowodowego w postaci dowodu z opinii biegłego. Na gruncie prawa administracyjnego 

opinia biegłego jest instytucją prawną o niejednolitym charakterze. Organ przeprowadza dowód 

z opinii biegłego, gdy dla wyjaśnienia sprawy są wymagane wiadomości specjalne.    

Abstract: 

The term of a court appointed expert obtains within the Code of Administrative Proceedings as a 

part of evidence in the form of opinion conducted by the court appointed expert. In 

administrative law the opinion issued by the court appointed expert is the legal term which shall 

be treated as diversified character. The organization hears the given opinion when professional 

knowledge and information is essential in order to solve the case.  

 

 

Biegły w postępowaniu administracyjnym 

Ewa Kurek 

 

 Daleko idący rozwój cywilizacyjny, a między innymi rozwój nauki ma wielki wpływ na 

przepisy prawa, dotyczące unormowań stosunków społecznych, stosunków wewnątrz 

poszczególnej komórki administracyjnej i między nimi. Wpływ ten przejawia się również w tym, 

że coraz częściej przepisy materialnego prawa administracyjnego odwołują się do rozmaitych, 

niekiedy wysoce specjalistycznych danych i wskazań naukowych, technicznych, ekonomicznych, 

medycznych czy przyrodniczych.  

Śmiało można stwierdzić, iż Ustawodawca coraz częściej próbuje dotrzymać kroku 

zmianom zachodzącym na polu innowacji, przekładając to na poszczególne zmiany między 

innymi w procedurze administracyjnej. Ustawodawca, zdaje sobie sprawę, że prawidłowa 

realizacja takich przepisów w oparciu o wiedzę i doświadczenie życiowe osób mających 

wykształcenie ogólne może okazać się utrudniona lub nawet niemożliwa. Dlatego wprowadza 

często wymóg korzystania z opinii i ekspertyz, które są sporządzane przez wykwalifikowane 

osoby, posiadające specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, nierzadko z wykorzystaniem 

aparatury badawczej i przy zastosowaniu przedmiotowych metod. Prawna regulacja wymogu 

korzystania z tego rodzaju ekspertyz często wykracza poza ramy unormowań procesowych 

zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego1 i Ordynacji podatkowej2, dotyczących 

                                                           
1
 Ustawa z 14 czerwca 1960r., t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. (dalej jako: k.p.a.). 

2
 Ustawa z 29 sierpnia 1997r., t. jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. (dalej jako: o.p.). 
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stosowania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.  

W świetle tych przepisów można zaobserwować mnożące się wątpliwości w kwestii charakteru 

prawnego takich ekspertyz, relacji przepisów normujących ich sporządzanie do instytucji 

procesowych uregulowanych przepisami k.p.a i o.p., czy wreszcie wartości dowodowej tego 

rodzaju ekspertyz w postępowaniu administracyjnym.   

 Podmiotami postępowania administracyjnego są tzw. uczestnicy obligatoryjni, bez 

których udziału niemożliwe byłoby prawidłowe prowadzenie postępowania i wydanie decyzji; 

należy do nich organ prowadzący postępowanie i strona. Fakultatywnymi uczestnikami 

postępowania są uczestnicy na prawach strony, którzy mogą ale nie muszą brać udziału  

w postępowaniu administracyjnym; należą do nich: organizacje społeczne, prokurator oraz 

Rzecznik Praw Obywatelskich. Biegłych zalicza się do grupy innych uczestników postępowania, 

między innymi razem ze świadkami i osobami posiadającymi przedmiot oględzin3 .  

Na gruncie przepisów k.p.a. pojęcie opinii, w analizowanym kontekście występuje  

w odniesieniu do wypowiedzi biegłego. Sens tych regulacji prowadzi do wniosku, iż celem 

Ustawodawcy było ułatwienie sądowi rozeznania i zrozumienia rozstrzyganej kwestii, a zatem  

biegły występuje w roli swoistego „pomocnika” sądu. Istotę opinii  biegłego (eksperta, znawcy, 

rzeczoznawcy) stanowi zapatrywanie wyrażone przez osobę niezainteresowaną 

rozstrzygnięciem sprawy w postępowaniu administracyjnym, która może udzielić organowi 

administracji publicznej fachowych informacji i wiadomości dla ustalenia i oceny okoliczności 

faktycznych sprawy, uławiając tym samym właściwą ocenę faktów i wydanie rozstrzygnięcia4. 

Do biegłego nie należy przy tym rozstrzyganie zagadnień prawnych - w sferze prawa sąd jest 

„najwyższym biegłym”. Opinią biegłego, w rozumieniu art. 84 k.p.a., jest więc wyłącznie 

ekspertyza wydana przez osobę powołaną na biegłego przez organ administracji w toku 

postępowania. Opinią w tym rozumieniu nie będzie ekspertyza sporządzona przez osobę 

posiadającą wiadomości specjalne, która nie została powołana przez organ administracyjny na 

biegłego, lecz wykonała opinię na zlecenie strony5. Nie jest też opinią, w rozumieniu k.p.a. opinia 

wydana przed wszczęciem postępowania administracyjnego, nawet jeśli sporządzona została na 

zlecenie organu administracji i wymóg jej sporządzenia wynika z przepisów prawa. Biegli nie 

komunikują organowi swych spostrzeżeń o okolicznościach faktycznych sprawy, tak jak czynią 

to świadkowie lub strony, lecz wypowiadają co do tych okoliczności opinię na podstawie swych 

wiadomości fachowych i doświadczenia zawodowego6. W związku z tym, jak zauważa Sąd 

                                                           
3
 K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo administracyjne, 

Warszawa 2009, s. 48.  
4
 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 469.    

5
 A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, 

str. 492.  
6
 T. Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza: postępowanie rozpoznawcze, 

Część druga: postępowanie zabezpieczające, t.1, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2006, s. 510. 
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Najwyższy w wyroku z 8.11.1976 r., osoba, która z racji posiadanych wiadomości specjalnych 

ma spostrzeżenia niedostępne dla innych osób (np. lekarz leczący chorego), powinna być do 

zasady przesłuchana w charakterze świadka, a funkcje biegłego należy powierzyć innej osobie, 

która z faktami istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy poprzednio się nie zetknęła7.  

 W postępowaniu administracyjnym, podobnie jak  w postępowaniach sądowych, opinia 

biegłego jest jednym ze środków dowodowych, stosowanych w celu wyjaśnienia faktów 

istotnych dla sprawy. W świetle art. 84 § 1, potrzebę przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych 

uzasadnia konieczność korzystania z „wiadomości specjalnych” przez organ administracji 

publicznej toku rozpatrywania sprawy indywidualnej. Przez pojęcie „wiadomości specjalne” 

należy rozumieć fachowe informacje z różnych dziedzin nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, 

rolnictwa, budownictwa, medycyny czy obrotu gospodarczego8. Opinia biegłego, w rozumieniu 

k.p.a., nie ma na celu ustalenia okoliczności faktycznych ani jego elementów, ponieważ należy to 

do kompetencji organu administracyjnego. Tym bardziej opinia biegłego nie może sugerować 

organowi sposobu rozstrzygnięcia sprawy. Treścią opinii powinna być jedynie wypowiedź 

biegłego zawierająca wiadomości specjalne przydatne organowi administracji dla prawidłowego 

ustalenia faktów bądź ich oceny. W charakterze biegłego może być powołana wyłącznie osoba, 

która posiada wiadomości specjalne. Powołanie na biegłego osoby, która nie posiada takich 

wiadomości i przyjęcie jej opinii jako materiału dowodowego w sprawie stanowi wadę 

postępowania9. Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje jednakże żadnych 

formalnych kryteriów kwalifikowania danej osoby jako biegłego. Biegłym może być więc osoba 

posiadająca wykształcenie w danej dziedzinie, osoba legitymująca się określonymi 

kwalifikacjami zdobytymi i potwierdzonymi w sposób przewidziany przez prawo, a także osoba, 

która faktycznie posiada fachowe informacje niezbędne organowi do rozpatrzenia sprawy. 

Obowiązek powołania biegłego z listy rzeczoznawców mogą przewidywać przepisy szczególne. 

W świetle przepisu art. 75 § 1, w toku postępowania administracyjnego może także zostać 

dopuszczony dowód z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, zwłaszcza  

w sytuacji, gdy okoliczność faktyczna ze względu na swoją złożoność, wymagać będzie 

wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego  

i teoretycznego i gdy konieczne będzie wykorzystanie najnowszych wyników badań 

naukowych10. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przesłuchania świadków. 

Zdolności do bycia biegłym nie mają osoby wskazane w art. 82 k.p.a. Biegłym nie może być więc:  

1) osoba niezdolna do spostrzegania lub do komunikowania swoich spostrzeżeń;  

                                                           
7
 Por. wyrok SN w Warszawie z 8.11.1976 r., I CR 374/76 ,(OSNC 1977, nr 10, poz. 187). 

8
 R.  Kędziora, Kodeks postępowania…, op.cit., s. 469.  

9
 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, 

Warszawa 1970, str. 175.   
10

 Por. wyrok SN z 24.06.1981r., IV CR 215/81, OSPiKA 1982, nr 7, poz. 121 z glosą W. Siedleckiego.  
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2) osoba obowiązana do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, jeśli sporządzenie 

opinii wiązałoby się z naruszeniem tej tajemnicy, a osoba ta nie została zwolniona z obowiązku 

zachowania tajemnicy w trybie przewidzianym w przepisach szczególnych;  

3) duchowny co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi11.  

Osoba powołana w charakterze biegłego nie może odmówić przedstawienia opinii.  

W sytuacjach przewidzianych w art. 83 § 1 i 2 biegłemu przysługują uprawnienia procesowe do 

odmowy przedstawienia opinii lub do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania zadawane 

przez strony lub organ administracji publicznej. Przed przyjęciem opinii organ ma obowiązek 

pouczyć biegłego o powyższych uprawnieniach oraz o odpowiedzialności za złożenie fałszywej 

opinii. Zgodnie z art. 233 § 4 Kodeksu karnego kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, 

przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 312. Wykonanie obowiązków przez biegłego w postępowaniu 

administracyjnym zabezpieczone jest sankcją przewidzianą w art. 88 § 1.   

 Stosownie do art. 84 § 2, biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym  

w art. 24. Przesłanki wyłączenia biegłego nie powinny podlegać wykładni rozszerzającej, na co 

zwraca uwagę NSA w wyroku z 13.12.1989r., stwierdzając, iż żądanie strony, aby nie powoływać 

biegłego z określonych województw, nie  może być uznane za wiążące dla organu. Generalnie, 

niczym nieumotywowane zastrzeżenia strony do biegłych z określonych województw, nie 

stanowią przeszkody do powołania ich do wydania opinii w sprawie13.  Przedstawienie przez 

biegłego opinii w sprawie, w której jest stroną albo przedstawicielem strony, nie tylko narusza 

zaufanie obywateli do organów państwa (art. 8 k.p.a.), ale przede wszystkim podważa zasadę 

prawdy materialnej i założenia swobodnej oceny dowodów14.  

 Przedstawiona charakterystyka istoty instytucji biegłego na gruncie przepisów k.p.a. 

wyraźnie wskazuje, iż instytucja ta nie obejmuje swym zakresem wszystkich przypadków 

regulowanych przepisami prawa administracyjnego, w których występuje wykorzystanie w toku 

postępowania administracyjnego wiadomości specjalnych (specjalistycznych, eksperckich)15.  

Analizując przepisy pozakodeksowe można zauważyć znaczną różnorodność konstrukcji 

prawnych, związanych z wykorzystaniem dla potrzeb procedury wiadomości specjalnych, 

których dysponentem są szeroko rozumiani biegli. W orzecznictwie prawa materialnego 

                                                           
11

 R.  Kędziora, Kodeks postępowania…, op.cit., s. 472.  
12

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.,  t. jedn. Dz.U. z 1997r. Nr. 88, poz. 553 z późn. zm. (dalej jako kk). 
13

 R. Hauser, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym  
 z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, opracowanie zespołu sędziów NSA 
pod red. R. Hausera, wyd. II, Warszawa 1998r.,  s. 122.  
14

 Por. wyrok WSA w Warszawie z 30.11.2006 r., VII SA/Wa 1072/05.   
15

 M. Szalewska, M. Masternak Rola eksperta i jego opinii w postępowaniu administracyjnym  [w:] Kodyfikacja 
postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, str. 796.   
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występuje zjawisko „wychodzenia” poza procesową instytucję dowodu opinii biegłego. 

Zauważalne są tutaj dwojakiego rodzaju tendencje: przekroczenie formalnych wymogów przy 

procedurze powoływania biegłego przez właściwy organ oraz roszczenie udziału biegłych  

w postępowaniu administracyjnym poza zakres zwykłego opiniowania. Przy bliższym 

przyjrzeniu się pierwszemu kierunkowi można  zauważyć dwie płaszczyzny, w których 

przejawia się ta tendencja. Po pierwsze jest to zerwanie więzi czasowej pomiędzy tokiem 

postępowania administracyjnego a sporządzeniem opinii, które polega zazwyczaj na pozyskaniu 

wiadomości specjalnych przed wszczęciem postępowania. Po drugie jest to przeniesienie 

obowiązku uzyskania opinii z organu na stronę. Przepisy w znacznej mierze nakładają na stronę 

postępowania prawny obowiązek udokumentowania wszystkich faktów istotnych z punktu 

widzenia  rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego, poprzez przedłożenie np. opinii 

specjalistów w formie dokumentu. Drugą z tendencji występujących na gruncie prawa 

materialnego jest ewoluowanie funkcji biegłego z podmiotu stricte opiniodawczego w kierunku 

podmiotu rozstrzygającego o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej16. 

Przepisy prawa stanowią np. że biegły; orzeka o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

i psychologicznych do kierowania pojazdem mechanicznym17, orzeka o braku zaburzeń 

psychicznych18, orzeka o braku uzależnień od alkoholu19, określa wartość nieruchomości20, 

orzeka o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania czynności detektywistycznych21. We 

wskazanych przypadkach brak jest już elementów opiniowania, a wręcz przeciwnie następuje 

wykorzystanie przez eksperta własnej wiedzy i umiejętności do stwierdzenia we własnym 

zakresie określonych okoliczności faktycznych22.  

 Zasadnym wydaje się, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, dokonanie 

rozróżnienia opinii biegłego z znaczeniu procesowym (sensu stricto), od opinii biegłego  

w znaczeniu materialno prawnym (sensu largo). Biegłym w znaczeniu procesowym jest osoba 

fizyczna posiadająca specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, aby wydać opinię co do 

okoliczności faktycznej sprawy pozostających w związku z posiadaną wiedzą fachową. Ów 

biegły powoływany jest oczywiście w drodze postanowienia do udziału w postępowaniu 

administracyjnym. Natomiast biegłym w znaczeniu materialno prawnym jest osoba lub 

                                                           
16

 Ibidem.  
17

 Por. art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, t. jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 
108, poz. 908 z późn. zm.  
18

 Por. art. 15 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, t. jedn. Dz.U. z 2004r. nr 52, poz. 525 z późn. zm. 
19

 Ibidem.  
20

 Por. art. 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t. jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 
2603 z późn. zm. 
21

 Por. art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, Dz.U. z 2002 r. nr 12, poz. 
110 z późn. zm.   
22

 K. Piasecki, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 1996, s. 
871-872.  
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jednostka organizacyjna, których uprawnienia eksperckie wynikają z obowiązujących przepisów 

prawa23.  

 Na podstawie artykułu 75 k.p.a. materiał dowodowy sprawy administracyjnej stanowić 

mogą zarówno opinie biegłych procesowych, jak i opinie biegłych w znaczeniu materialno 

prawnym. Przy czym można stwierdzić, że o ile uzyskanie ekspertyzy od biegłych procesowych 

nastąpi zawsze, poprzez wykorzystanie instytucji dowodu z opinii biegłego zgodnie z art. 84 

k.p.a., o tyle skorzystanie z wiadomości specjalnych biegłych w znaczeniu materialno prawnym 

może w postępowaniu dowodowym przybrać formę biegłego w rozumieniu art. 84 k.p.a., 

dokumentu lub dowodu nienazwanego24.  

 Opinia sporządzona w formie pisemnej może w postępowaniu wyjaśniającym mieć 

charakter dowodu z dokumentu25. Sytuacja będzie miała miejsce szczególnie wówczas, gdy 

przepisy prawa wymagać będą udokumentowania określonych stanów faktycznych, poprzez 

przedłożenie opinii specjalisty z danej dziedziny bez zachowania wymogu powołania biegłego  

w trybie art. 84 k.p.a. Dowodem z dokumentu będzie również opinia biegłego (rzeczoznawcy) 

złożona przez stronę, a także opinie, ekspertyzy, raporty sporządzone przez biegłych przed 

wszczęciem postępowania administracyjnego, włączone przez organ do materiałów 

dowodowych w sprawie26. Warunkiem przeprowadzenia dowodu z dokumentu jest jego 

istnienie w momencie podejmowania przez organ postanowienia o dopuszczeniu dowodu w 

sprawie.  

W przypadku powzięcia przez organ, w toku postępowania, przekonania o konieczności 

zasięgnięcia opinii biegłego, dowód ten powinien zostać przeprowadzony w trybie art. 84 k.p.a., 

a nie zlecenia sporządzania dokumentu celem włączenia go do materiału dowodowego.  

 Biorąc pod uwagę pojęcie dokumentu urzędowego, ustalone w przepisach k.p.a., należy 

uznać, iż brak jest podstaw do przyjęcia tezy o zakwalifikowaniu opinii, orzeczenia eksperta do 

kategorii dokumentów urzędowych. Przeszkodę stanowić tu będzie kryterium podmiotowe 

definicji dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 §1 i 2 k.p.a. Jednakże w judykaturze  

i w doktrynie pojawiły się poglądy, przypisujące opiniom eksperckim status dokumentów 

urzędowych. W wyroku z 19.01.2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż opinia 

rzeczoznawcy majątkowego jest opinią autorską o wartości nieruchomości i stanowi dokument 

urzędowy27.   Stanowisko sądów administracyjnych jest również podzielone w odniesieniu do 

orzeczeń lekarskich i psychologicznych, które stanowią podstawę ustaleń faktycznych  

                                                           
23

M. Szalewska, M. Masternak, Rola eksperta…, op. cit., s. 797 
24

Ibidem.  
25

 W. Chrościelewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami 
administracyjnymi. Warszawa 2009, str. 123. 
26

 Por. wyrok WSA w Warszawie z 09.07.2007r., IV SA/Wa15/07, wyrok NSA z 24.091992 r., I SA 807/92, ONSA-
OZ 1997, nr 1, poz. 16.  
27

 Wyrok NSA z 19.01.2007 r., I OSK 351/06.  
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w postępowaniu administracyjnym. Sądy stoją na stanowisku urzędowego charakteru 

dokumentu w przypadku badań lekarskich i psychologicznych kierowców28.  Odmiennie 

oceniane są przez sądy orzeczenia lekarsko - psychologiczne wydawane na podstawie ustawy  

o broni i amunicji. Sądy w przedmiotowych sprawach jednoznacznie wskazują na wiążącą moc 

tych orzeczeń, ale nie kwalifikują ich jako dokumenty urzędowe29.  

 W prawie procesowym przyjęto, iż przez moc dowodową rozumie się siłę przekonania, 

jaką uzyskał organ wskutek przeprowadzenia określonych dowodów o istnieniu lub nieistnieniu 

faktu, którego on dotyczy30. Szeroko rozumiana moc dowodowa składa się z przydatności 

określonego dowodu dla ustalenia stanu faktycznego oraz z oceny prawdziwości twierdzeń 

wynikających z przeprowadzonych środków dowodowych. Na gruncie przepisów procedury 

administracyjnej elementy te są zdeterminowane dwiema podstawowymi zasadami. Pierwszą  

z nich jest zasada  dysponowania przez organ zakresem postępowania dowodowego, drugą 

swobodna ocena dowodów. Na organie prowadzącym postępowanie, zgodnie z pierwszą zasadą, 

ciąży obowiązek przeprowadzania z urzędu dowodów służących ustaleniu stanu faktycznego, 

przy czym organ samodzielnie określa kierunek prowadzącego postępowania oraz wskazuje 

jakie dowody w danym postępowaniu są niezbędne dla prawidłowego załatwienia sprawy31.      

 W procedurach prawnych istnieją dwa konkurujące ze sobą sposoby traktowania mocy  

i wiarygodności dowodów: legalna teoria dowodów i teoria swobodnej oceny dowodów.  

W obecnym stanie prawnym, zarówno w procedurach administracyjnych i sądowych, 

obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów. Opinia biegłego również podlega swobodnej 

ocenie dowodów. Można odmówić jej wiarygodności, wskazując, że nie odpowiada ona 

warunkom określonym w przepisach prawa32. Można ją również podważyć opinią innego 

biegłego. NSA w wyroku z 30.06.1986 r. podkreślił, iż dowód w postaci opinii biegłych można 

skutecznie obalić przez dowód przeciwny, bądź przez żądanie powołania innego biegłego.  

W sytuacji gdy organ ma wątpliwości co do treści opinii biegłego, może powołać innego biegłego 

lub biegłych celem wydania nowej opinii. Obowiązkiem organu jest wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości w przypadku złożenia przez biegłych sprzecznych opinii oraz ustosunkowanie się 

do rozbieżności w opiniach biegłych uzasadnieniu wydanej decyzji33. Wreszcie można 

zakwestionować  zasadność opinii w oparciu o inne środki dowodowe. Jeżeli znajdujące się  

w materiale dowodowym opinie biegłych nie są ze sobą zgodne, organ prowadzący 

postępowanie ma obowiązek ustosunkować się w uzasadnieniu decyzji do występujących w nich 

                                                           
28

 Por. wyroki NSA: z 11.01.2007 r., I OSK 251/06; z 07.02.2006 r., I OSK 420/05.  
29

 Wyrok WSA 17.03.2005 r., OSK 1273/04. 
30

 T.  Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego..., op. cit., s. 540. 
31

 Por. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2006, s. 540.  
32

 Por. rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego, Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.   
33

 Por. wyrok NSA z 30 czerwca 1986r ., III SA 554/86, POP 1994, nr 2, poz. 30. 
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rozbieżnościach, tzn. wyjaśnić, dlaczego oparł swoje rozstrzygnięcie na jednej z nich i z jakich 

powodów odmówił wiarygodności drugiej34. Zasada z art. 80 k.p.a., w myśl której organ 

administracji państwowej ocenia na podstawie całokształtu dowodowego czy dana okoliczność 

została udowodniona, odnosi się również do sytuacji, w której występują rozbieżności  

w ocenach biegłych. Jeżeli organ administracji państwowej uzasadnił przekonująco w decyzji 

(art. 107 § 3 k.p.a.), dlaczego uwzględnił opinię jednego biegłego i odmówił uwzględnienia opinii 

innego, nie można tylko z tego powodu skutecznie podważyć stanowiska organu, zarzucając mu 

oparcie rozstrzygnięcia na błędnym ustaleniu stanu faktycznego i- tym samym- błędnej ocenie 

tego stanu pod względem prawnym. Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, iż kontrola opinii 

biegłego przez organ administracji publicznej polega na sprawdzeniu- z punktu widzenia logiki  

i zasad doświadczenia życiowego- prawidłowości rozumowania przeprowadzonego  

w uzasadnieniu opinii35. 

 W doktrynie i orzecznictwie istnieje zgodność poglądów co to tego, że opinia biegłego, 

powołanego w postępowaniu administracyjnym, nie wiąże organu prowadzącego to 

postępowanie, lecz tak samo jak inne dowody podlega swobodnej ocenie dokonywanej przez ten 

organ z uwzględnieniem całego materiału dowodowego zebranego w sprawie36. Organ 

administracji, dokonując oceny opinii biegłego, nie może ograniczyć się tylko do powołania się 

na wnioski zawarte w opinii, lecz powinien zbadać, na jakich przesłankach, w szeroko 

rozumianym znaczeniu tego słowa, biegły oparł te wnioski i skontrolować prawidłowość 

rozumowania biegłego z punktu widzenia zasad logiki i doświadczenia życiowego37.  

 Podstawową odrębnością, wynikającą z przepisów prawa materialnego, w zakresie 

swobody organu w dysponowaniu materiałem dowodowym jest wprowadzenie ustawowego 

wymogu zasięgnięcia opinii eksperta. Ustawodawca w ten sposób ogranicza kompetencje 

organu co do oceny przydatności i konieczności przeprowadzenia analizowanego dowodu. 

Konieczność pomocy przy użyciu wiadomości specjalnych wynika w tym przypadku wprost  

z przepisów prawa i nie podlega ocenie organu.  

 Zmierzając do podsumowania, można stwierdzić, iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa administracyjnego opinia biegłego (eksperta, rzeczoznawcy, specjalisty) jest 

instytucją prawną o niejednolitym charakterze. Coraz więcej przepisów pozakodeksowych 

wprowadza wymóg stosowania w procesie realizacji norm prawa administracyjnego różnego 

rodzaju ekspertyz, które nie mieszczą się w ramach tradycyjnie rozumianej instytucji opinii 

biegłego. Na gruncie pozakodeksowym pozycja biegłego ulega daleko idącym zmianom.  Jest to 

                                                           
34

 Por. wyrok NSA z 30 grudnia 1980 r., SA 645/80, ONSA 1981, nr 1, poz. 2.  
35

 Wyrok NSA z 12.12.1983r., II SA 1302/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 106.  
36

 Por. A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania…,  op. cit., s. 492; wyrok NSA w 
Warszawie z 05.03.2002r., I SA 1978/00.  
37

 E. Iserzon, Kodeks postępowania administracyjnego…, op.cit., str. 178-179.  
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zwiększenie uprawnień ekspertów oraz sformalizowana profesjonalizacja. Z powodu 

rozszerzenia uprawnień biegły zaczyna w pewnym stopniu zastępować, wyręczać organ 

administracji publicznej w zakresie ustalania określonych okoliczności faktycznych. Powoduje to 

trudności w zakwalifikowaniu takich ekspertyz do konkretnej instytucji procesowej na gruncie 

procedury administracyjnej. A idąc dalej - pozycja eksperta zbliża się do pozycji organu 

współdziałającego przy wydawaniu decyzji, a ekspertyza biegłego wykazuje podobieństwo do 

stanowiska organu współdziałającego. Ale należy zauważyć, że ekspertyza zawiera oświadczenie 

wiedzy eksperta i dotyczy jedynie sfery faktów, natomiast stanowisko organu współdziałającego 

ma charakter oświadczenia woli i wywołuje skutki w sferze prawnej. Dlatego nie wydaje się 

zasadne zakwalifikowanie udziału eksperta w postępowaniu administracyjnym, jako formy 

współdziałania w rozumieniu art. 106 k.p.a.  

   


