Wstęp
Przekształcenie modelu sądownictwa administracyjnego zgodnie
z wyrażoną w art. 176 ust. 1 Konstytucji RP zasadą dwuinstancyjności po
stępowania sądowego spowodowało, że kontrolę działalności administracji
publicznej od 1 stycznia 2004 r. sprawuje Naczelny Sąd Administracyjny oraz
wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji. Postę
powanie sądowe w sprawach z zakresu tej kontroli normuje ustawa z dnia.
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny
mi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
Oddane do rąk czytelników opracowanie Postępowanie przed sądami
administracyjnymi w orzecznictwie sądowym jest zbiorem najważniejszych orze
czeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów admi
nistracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego i wybranych orzeczeń
Sądu Najwyższego, które zachowują aktualność co do części przepisów
i wskazanej regulacji. Dokonując wyboru orzeczeń, autorzy opracowania
kierowali się w szczególności tym, by wybór obejmował jak najszerszą gamę
orzeczeń i uwzględniał również te orzeczenia, które nie stanowią linii do
minującej w orzecznictwie. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że nie wszyst
kie kwestie procesowe mają utrwalony i przesądzony kształt. Kilka z tych
zagadnień z powodu rozbieżności, np. dotyczących ustalania wartości przed
miotu zaskarżenia czy trybu umocowania pełnomocnika ustanowionego
z urzędu, czeka na rozstrzygnięcie składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Orzeczenia przyporządkowane są do poszczególnych artykułów, uło
żone w porządku chronologicznym według daty wydania od najwcześniej
szego do najstarszego, co powinno również wskazywać na swoistą genezę
kształtowania się linii orzecznictwa. Każde z orzeczeń poza datą wydania
i sygnaturą akt zawiera odesłanie do miejsca publikacji, wraz z ewentualną
glosą do orzeczenia. Tam, gdzie orzeczenie zdaniem autorów ma istotne
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znaczenie dla praktyki, wskazano dodatkowo fragmenty uzasadnienia orze
czenia, objaśniającego zakreśloną tezę.
Oddając opracowanie do publikacji, autorzy mają nadzieję, że doko
nany wybór orzeczeń i przybliżenie ich treści podmiotom uczestniczącym
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przyczyni się do pod
niesienia jakości i sprawności tego postępowania. Opracowanie uwzględnia
stan prawny na dzień 16 kwietnia 2009 r.
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