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Zgodnie z powołanym przepisem KPA decy-
zja powinna zawierać m.in. uzasadnienie fak-
tyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne de-
cyzji powinno w szczególności zawierać 
wskazanie faktów, które organ uznał za udo-
wodnione, dowodów, na których się oparł, 
oraz przyczyn, z powodu których innym 
dowodom odmówił wiarygodności i mocy 
dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wy-
jaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przyto-
czeniem przepisów prawa. Jak wskazał WSA 
w Krakowie w wyroku z dnia 28 maja 2010 r. 
„Art. 107 KPA zalicza do części składowych 
decyzji administracyjnej m.in. uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

Uzasadnienie stanowi zatem integralną część 
wyjaśnienia rozstrzygnięcia, stanowiącego 
dyspozytywną część decyzji. Pominięcie 
w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycz-
nych, mogących mieć istotny wpływ na roz-
strzygnięcie sprawy, stwarza przesłankę do 
uznania naruszenia przez organ przepisów 
o postępowaniu administracyjnym w stopniu 
wywierającym istotny wpływ na wynik spra-
wy. Rozstrzygnięcia nie można ani domnie-
mywać, ani wyprowadzać z treści uzasadnie-
nia.”. Ponadto, co potwierdził WSA w Warsza-
wie w wyroku z dnia 8 kwietnia 2010 r. 
”W prawidłowym uzasadnieniu chodzi nie 

o to, by ogólnikowo wskazać na poczynione 
ustalenia, ale przede wszystkim o to, aby roz-
patrzyć cały materiał dowodowy, wskazując, 
na jakiej podstawie, jakiego materiału dowo-
dowego dana okoliczność została udowod-
niona (art. 77 i art. 80 KPA w związku z art. 81 
KPA).
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