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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 613)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270
z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

p.u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647)

p.w.p.u.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271
z późn. zm.)

r.d.p.s. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism
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Wykaz skrótów

sądowych w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1350 z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)

u.r.p. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

u.s.n.p.s. – ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowa-
dzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu są-
dowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843
z późn. zm.)

u.s.p. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.t.d. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

Czasopisma, zbiory orzecznictwa

Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
M. Podat. – Monitor Podatkowy
M. Prawn. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
ONSA – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Sądu Najwyższego i wojewódzkich sądów administra-

cyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zeszyt Dodatkowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-

nych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
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OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PS – Przegląd Sądowy
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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WPROWADZENIE

Postępowanie sądowoadministracyjne w porównaniu z innymi procedurami sądo-
wymi charakteryzuje się odmienną specyfiką, co wskazuje na potrzebę odpowiedniego
przygotowania się aplikantów adwokackich, radcowskich, asystentów sędziów, adwo-
katów, doradców podatkowych i radców prawnych do tego postępowania. Celem pu-
blikacji jest praktyczne ujęcie poszczególnych instytucji procesowych. Istotą jest udzie-
lenie wskazówek i przybliżenie praktyki postępowania sądowoadministracyjnego.

Publikacja adresowana jest do aplikantów radcowskich, adwokackich, asystentów
sędziów, adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych, dlatego też niewiele
miejsca poświęcono na podziały i klasyfikacje doktrynalne, skupiając się głównie na
aspekcie praktycznym (czego wyrazem są cytowane orzeczenia sądowe). W swoim za-
mierzeniu pozycja powinna pomóc tym osobom poruszać się sprawnie i rzeczowo
w kwestiach proceduralnych postępowania sądowoadministracyjnego.

W opracowaniu uwzględniono nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, dokonaną ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1. Jak wskazuje ustawodawca,
celem zmian jest usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania
przed sądem administracyjnym. Proponowane zmiany wiążą się z uwzględnieniem
ustaleń Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w spra-
wach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Ponadto noweli-
zacja zmierza do wyeliminowania rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym do-
tyczącym wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Za-
pewne praktyka pokaże, na ile wprowadzone zmiany rzeczywiście spełnią pokrywane
w nich oczekiwania.

1 Dz. U. poz. 658.
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Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Sądowa kontrola administracji publicznej

1.1. Uwagi ogólne

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują
środki określone w ustawie. Pojęcie „kontrola działalności administracji publicznej”, któ-
rym posługuje się art. 184 Konstytucji RP, określając właściwość sądów administracyj-
nych, należy rozumieć jako porównywanie czynności organów administracji rządowej
i samorządowej (lub innych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej)
z wzorcem, jakim są normy prawne. Innymi słowy, sądy administracyjne kontrolują pra-
widłowość podstawy rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Podstawą roz-
strzygnięcia organu administracji jest zaś całokształt przepisów prawa stosowanych
przez organ w celu wydania rozstrzygnięcia na gruncie ustalonego stanu faktycznego.
Podstawę prawną stanowią przepisy prawa materialnego, regulacje proceduralne, a także
przepisy ustrojowe2. Kompetencja kontrolna sądu administracyjnego sprowadza się więc
do oceny legalności działania organu administracji na trzech płaszczyznach: 1) oceny
zgodności działania z prawem materialnym, 2) dochowania wymaganej prawem proce-
dury, 3) respektowania reguł określonych w przepisach ustrojowych3.

W konsekwencji należy wyraźnie odróżnić kontrolę administracji publicznej (roz-
strzyganie sprawy sądowoadministracyjnej) od wykonywania administracji publicznej
(rozstrzygania sprawy administracyjnej). Sąd administracyjny nie jest władny do samo-
dzielnego wydania rozstrzygnięcia zamiast organu administracji publicznej (tj. do roz-
strzygania spraw administracyjnych)4. Sąd administracyjny może w związku z tym
zdyskwalifikować konkretne rozstrzygnięcie organu i zobowiązać ten organ do ponow-
nego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Należy szczególnie podkreślić, że w świet-
le konstytucyjnego modelu sądowej kontroli działalności administracji publicznej sąd

2 Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, nr 9, poz. 108.
3 Por. A. Kabat, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych (w:) L. Wiśniewski

(red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 231.
4 Zob. m.in. R. Hauser, Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego (w:) J. Stelmasiak, J. Niczyporuk,

S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 145–147; J. Zimmermann, Z problematyki
reformy sądownictwa administracyjnego (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora
zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 797–798.
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Rozdział I. Zagadnienia ogólne

administracyjny pierwszej instancji nie ma co do zasady kompetencji do dokonywania
ustaleń stanu faktycznego będącego tłem sprawy administracyjnej (por. też art. 133 § 1
p.p.s.a.). Zadanie to należy do organu administracji publicznej. Elementem zaś kontroli
legalności działania organu administracji publicznej jest powinność zbadania przez sąd,
czy organ, dokonując ustalenia stanu faktycznego, nie naruszył przepisów procedural-
nych pozwalających na urzeczywistnienie zasady prawdy obiektywnej. Naruszenie tego
typu regulacji (m.in. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a.) powoduje nielegalność rozstrzygnięcia
organu.

W konsekwencji trzeba przyjąć, że do kompetencji sądu administracyjnego należy
ocena legalności procesu ustalania stanu faktycznego przez organ administracji z punktu
widzenia wymagań proceduralnych, nie zaś samodzielne ustalanie stanu faktycznego.
Reguła ta jest cechą szczególną postępowania sądowoadministracyjnego, istotnie odróż-
niającą to postępowanie od procesu cywilnego i karnego, w którym to sąd jest zobligo-
wany do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Nie ulega zatem wątpliwości, że sprawą
sądowoadministracyjną w rozumieniu Konstytucji RP jest wywołany przed sądem ad-
ministracyjnym spór między jednostką (adresatem rozstrzygnięcia organu administracji
publicznej) a organem administracji publicznej (autorem rozstrzygnięcia skierowanego
do jednostki), którego treścią jest postawiony przez jednostkę zarzut naruszenia prawa
przez organ administracji publicznej, który wydał rozstrzygnięcie dotyczące jej wolności
lub praw5. Kontrola sądu administracyjnego polega na ocenie zgodności działania organu
administracji z prawem materialnym, procesowym i ustrojowym. Okoliczność ta ma nie-
wątpliwie istotne znaczenie dla wyboru przez ustawodawcę nie tylko zakresu sądowej
kontroli administracji, ale także rodzaju środka odwoławczego od orzeczeń sądów ad-
ministracyjnych pierwszej instancji.

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje
orzekanie w sprawach skarg na (art. 3 § 2 p.p.s.a.):

1) decyzje administracyjne – kontroli sądowoadministracyjnej podlegają wszystkie
decyzje administracyjne z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych art. 5 p.p.s.a. oraz
przepisami ustaw szczególnych. Jako wyjątek wskazuje się ograniczenie wynikające
z treści przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych6, który wyłącza wniesienie skargi do sądu admini-
stracyjnego na decyzję w sprawach wyznaczenia żołnierza zawodowego na stano-
wisko służbowe, nie ma zastosowania do skargi na zawarte w decyzji o wyznaczeniu
na stanowisko służbowe rozstrzygnięcie o należnym żołnierzowi uposażeniu7;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażale-
nie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę
co do istoty – do tej kategorii zalicza się postanowienia, od których dopuszczalne
jest zażalenie określone w art. 236 § 1 o.p. Postanowienia, na które przysługuje
zażalenie, stanowią podstawową grupę postanowień zaskarżalnych do sądu admi-
nistracyjnego. W ramach tej grupy będą się mieściły postanowienia wydawane na
podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienia
wydawane na podstawie ordynacji podatkowej oraz postanowienia podejmowane

5 Por. też J. Borkowski, Ustawy o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym, cz. II, M. Prawn. 2003, nr 8, s. 346.
6 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.
7 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 10 kwietnia 2006 r., I OPS 3/06, ONSAiWSA 2006, nr 3, poz. 69.
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