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WYKAZ SKRÓTÓW

I. Źródła prawa

EKPC – europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 
ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2.04.1997  r. (Dz.U. 
poz. 483 ze zm. i sprost.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 682)

nowela do k.p.a. i p.s.a. 
z 2010 r.

– ustawa z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. poz. 18 ze zm.)

nowela kwietniowa do k.p.a. 
z 2017 r.

– ustawa z  7.04.2017  r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 935)

nowela kwietniowa do p.s.a. 
z 2015 r.

– ustawa z 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 658)

nowela majowa do k.p.c. – ustawa z 24.05.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. poz. 554 ze zm.)

Ordynacja podatkowa – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 201 ze zm.)

pr. bud. – ustawa z  7.07.1994  r. – Prawo budowlane (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 290 ze zm.)

pr. pras. – ustawa z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24 ze zm.)
pr. prok. – ustawa z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 

ze zm.)
pr. wod. – ustawa z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121)
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przep. wprow. sąd. adm. – ustawa z 30.08.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1271 ze zm.)

p.s.a. – ustawa z  30.08.2002  r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)

p.u.s.a. – ustawa z 25.07.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj-
nych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.)

p.u.s.p. – ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.)

reg.wew.urz.WSA – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z  5.08.2015  r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania woje-
wódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. poz. 1177)

r.p.a. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z  22.03.1928  r. o  postępowaniu administracyjnem (Dz.U. 
poz. 341 ze zm.) – nie obowiązuje

u.p.z.p. – ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.)

u.s.p. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 814 ze zm.)

ustawa komp. – ustawa z 17.05.1990 r. o podziale zadań i kompetencji określo-
nych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 
poz. 198 ze zm.)

ustawa o KRS – ustawa z  12.05.2011  r. o  Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 976 ze zm.)

ustawa o NSA z 1980 r. – ustawa z  31.01.1980  r. o  Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. poz. 8 ze zm.) – nie obowiązuje

ustawa o NSA z 1995 r. – ustawa z  11.05.1995  r. o  Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
(Dz.U. poz. 368 ze zm.) – nie obowiązuje

ustawa o p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.)

ustawa o referendum 
lokalnym

– ustawa z 15.09.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 400 ze zm.)

ustawa o RTV – ustawa z  29.12.1992  r. o  radiofonii i  telewizji (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 639 ze zm.)

ustawa o s.k.o. – ustawa z  12.10.1994  r. o  samorządowych kolegiach odwoław-
czych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1659 ze zm.)

ustawa o SN – ustawa z  23.11.2002  r. o  Sądzie Najwyższym (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 1254 ze zm.)

ustawa o t.o.rz.adm.og. – ustawa z 22.03.1990 r. o terenowych organach rządowej admini-
stracji ogólnej (Dz.U. z 1998 r. poz. 176 ze zm.) – nie obowiązuje

ustawa o woj. i adm. rząd. – ustawa z  23.01.2009  r. o  wojewodzie i  administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.)

u.s.w. – ustawa z  5.06.1998  r. o  samorządzie województwa (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 486 ze zm.)
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II. Czasopisma, publikatory i zbiory orzecznictwa

AUWr – „Acta Universitatis Wratislaviensis”
Dz.U. – „Dziennik Ustaw”
GAP – „Gospodarka Administracja Państwowa”
HUDOC – baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
KSP – „Krakowskie Studia Prawnicze”
LEX – System Informacji Prawnej LEX
M. Praw. – „Monitor Prawniczy”
NP – „Nowe Prawo”
OMT – „Organizacja, Metody, Technika”
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódz-

kich sądów administracyjnych
OSNAP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych (od 2003 r.)
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Admi-

nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodat-

kowy
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy 

seria A
Pal. – „Palestra”
PiP – „Państwo i Prawo”
PPP – „Przegląd Prawa Publicznego”
PPod – „Przegląd Podatkowy”
PPr – „Problemy Praworządności”
Prok. i Pr.-wkł. – „Prokuratura i Prawo – wkładka”
PS – „Przegląd Sądowy”
RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
Sam. Ter. – „Samorząd Terytorialny”
SP – „Studia Prawnicze”
ZNIBPS – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”
ZNSA – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
ZNUŁ – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”

III. Sądy i inne instytucje

ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NSA-OZ – Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy
RM – Rada Ministrów
SN – Sąd Najwyższy
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TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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WSTĘP

Z dniem 1.01.2004 r. weszła w życie ustawa z 25.07.2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych i ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, które – wraz z ustawą z 30.08.2002 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi – wyznaczają kształt organizacyjny sądownictwa 
administracyjnego i normują postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Powyższe ustawy w sposób – co do zasady – pełny regulują ustrój i organizację sądów 
administracyjnych i postępowanie przed tymi sądami bez odsyłania do innych procedur. 
Zastosowaną przez ustawodawcę metodę regulacji postępowania sądowoadministra-
cyjnego należy ocenić jako rozwiązanie merytorycznie uzasadnione i wręcz niezbędne. 
Dwuinstancyjne postępowanie sądowoadministracyjne stanowi nową, odrębną jakość 
w systemie procedur przed organami państwa, której nie można było w dalszym ciągu 
normować w drodze odesłań do innych ustaw procesowych (Kodeksu postępowania 
administracyjnego i Kodeksu postępowania cywilnego – jak to czyniła ustawa o NSA 
z 1995 r.) i odpowiedniego stosowania ich przepisów. Po 23 latach funkcjonowania 
sądownictwa administracyjnego niezbędne było stworzenie jednoznacznych zasad 
i reguł procesowych, którymi powinno się rządzić postępowanie przed tymi sądami.

Zgodnie z art. 1 § 1 p.u.s.a. oraz art. 1 i 3 § 1 p.s.a. sądy administracyjne sprawują wy-
miar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola 
ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy szczególne nie 
stanowią inaczej (art. 1 § 2 p.u.s.a.). Przepisy art. 3–5 p.s.a., które wyznaczają zakres 
przedmiotowy i podmiotowy kognicji sądów administracyjnych, uzasadniają stwier-
dzenie, że sądowa kontrola działalności administracji publicznej stała się powszechna. 
Objęte są nią zarówno akty normatywne (źródła prawa miejscowego), akty administra-
cyjne generalne i indywidualne, jak i wreszcie, w pewnym zakresie, czynności faktyczne 
organów jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej oraz 
innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej. Zakres 
przedmiotowy postępowania, w ramach którego kontrola ta jest dokonywana, nie po-
krywa się więc, a co więcej, jest znacznie szerszy niż zakres przedmiotowy postępowania 
administracyjnego jurysdykcyjnego i egzekucyjnego. Postępowanie sądowoadministra-
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cyjne nie może więc w żadnym wypadku być traktowane jako dodatek i „ubogi krewny” 
postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i egzekucyjnego, co charakteryzuje 
niektóre podręczniki tego przedmiotu.

Przemawia za tym również argument o charakterze merytorycznym, związany z istotą, 
funkcją, podstawowymi zasadami strukturalnymi oraz mechanizmem orzekania przez 
sąd administracyjny o zgodności z prawem zaskarżonego aktu lub czynności.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi wykazuje oczywiście wiele związków 
z postępowaniem przed organami administracji publicznej, w którym został wydany 
akt lub podjęta czynność – zaskarżone do sądu administracyjnego i przez ten sąd 
kontrolowane. Przedmiotem zaskarżenia i przedmiotem kontroli sądu administracyj-
nego jest bowiem – co do zasady – końcowy efekt postępowania organu administracji 
publicznej i orzeczenie sądu administracyjnego, kończące postępowanie kontrolne, 
oddziałuje na postępowanie przed organami administracji publicznej stosownie do 
wyniku przeprowadzonej kontroli. Postępowanie przed sądem administracyjnym nie 
stanowi więc kontynuacji postępowania administracyjnego.

Postępowanie sądowoadministracyjne wykazuje natomiast wiele podobieństw do po-
stępowania przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych. Są to podobieństwa 
zarówno natury ustrojowej – WSA i NSA są sądami i prowadzą postępowanie w for-
mach właściwych dla sądu – jak i natury techniczno-procesowej. Trafnie więc – zgodnie 
z przyjętym założeniem, że postępowanie cywilne w sposób najpełniejszy gwarantuje 
zabezpieczenie interesów stron w postępowaniu sądowym – ustawodawca zdecydował 
się, wprowadzając odrębną i pełną regulację postępowania sądowoadministracyjnego, 
oprzeć konstrukcję postępowania sądowoadministracyjnego na modelu postępowania 
procesowego cywilnego uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
W związku z tym wiele instytucji procesowych unormowanych w Kodeksie postępo-
wania cywilnego zostało przejętych wprost do ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. Niektóre z nich zostały poddane modyfikacjom, których – 
w ocenie ustawodawcy – wymagała specyfika postępowania sądowoadministracyjnego.

Przede wszystkim jednak postępowanie sądowoadministracyjne charakteryzują jemu 
tylko właściwe założenia strukturalne i mechanizm orzekania. Są one dostosowane do 
przedmiotu tego postępowania – sprawy sądowoadministracyjnej, czyli kontroli kon-
kretyzacji stosunku prawnego dokonanej zaskarżonym aktem lub czynnością organu 
administracji publicznej. Te właśnie funkcje, struktura postępowania i mechanizm 
orzekania przez sądy administracyjne uzasadniają przyjęcie, że postępowanie przed 
sądami administracyjnymi jest nowym i odrębnym rodzajem postępowania sądowe-
go, które wprawdzie wykazuje związki z postępowaniami przed organami administracji 
publicznej, a od postępowania cywilnego przejęło wiele zasad i rozwiązań procedural-
nych, niemniej jednak stanowi samoistną i integralną całość o określonej strukturze, 
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wymagającą odrębnej, całościowej analizy. Ten właśnie cel przyświeca niniejszemu 
opracowaniu.

Regulacja postępowania sądowoadministracyjnego wprowadzona przepisami Prawa 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie jest wolna od mniejszych i więk-
szych usterek, niekonsekwencji i luk w uregulowaniu kwestii szczegółowych. Większość 
z nich ujawniła się w orzecznictwie NSA i WSA i zwraca na nie uwagę literatura przed-
miotu. Nowela kwietniowa do p.s.a. z 2015 r. wyeliminowała tylko część z nich, tworząc 
jednocześnie nowe. Ze względu na charakter podręcznikowy opracowania tylko na 
niektóre z nich, najbardziej oczywiste, zwrócono uwagę Czytelnikowi i zaproponowano 
sposób ich rozwiązania.

Również nowela kwietniowa do k.p.a. z 2017 r. nie zmieniła w sposób istotny modelu 
postępowania sądowoadministracyjnego, ukształtowanego przepisami Prawa o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi, choć należy stwierdzić, że niektóre z mo-
dyfikacji postępowania sądowoadministracyjnego wprowadzone tą ustawą są nieprze-
myślane, sposób ich uregulowania jest niepełny i nie uwzględnia konsekwencji, jakie 
wprowadzone zmiany rodzą dla ogólnego modelu sądowej kontroli administracji pub-
licznej. Jest nieuniknione, że stosowanie tych „nowości” będzie rodzić wiele problemów 
i rozbieżności oraz przyniesie więcej szkód niż oczekiwane korzyści – przyspieszenie 
postępowania sądowoadministracyjnego. Dotyczy to w szczególności możliwości za-
skarżania do sądu administracyjnego decyzji nieostatecznych w administracyjnym toku 
instancji, od których służy zwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, co może w praktyce prowadzić do zbiegu toku instancji admini-
stracyjnych i zewnętrznej kontroli sądowoadministracyjnej w stosunku do tej samej 
decyzji administracyjnej, oraz nowego, szczególnego środka zaskarżenia od decyzji 
wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. – sprzeciwu.
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Rozdział 1

POJĘCIA: „PRAWO DO SĄDU” I JEGO 
REALIZACJA W POSTĘPOWANIU 

SĄDOWOADMINISTRACYJNYM, „SĄDOWA 
KONTROLA ADMINISTRACJI”, „KONTROLA 

SĄDOWOADMINISTRACYJNA”

Idea prawa do sądu jest immanentnie związana z koncepcją i zasadą demokratycz-
nego państwa prawnego i jest nawet uważana za jedną z jej fundamentalnych podstaw, 
bez której nie można sobie wyobrazić funkcjonowania państwa prawnego. Współcześnie, 
po wejściu w życie Konstytucji RP z 2.04.1997 r., zasada prawa do sądu znajduje swoją 
podstawę w uregulowaniach konstytucyjnych. Podstawową formułę prawa do sądu 
zawiera art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowiący, że: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego 
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd”. Rozwinięcie tej ogólnej formuły konstytucyjnej zawierają 
postanowienia art. 77 ust. 2 zakazującego zamykania drogi sądowej do dochodzenia 
naruszonych wolności lub praw, art. 78 zapewniającego stronom prawo zaskarżania 
orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, art. 173 podkreślającego niezależność 
sądów i trybunałów, art. 177 statuującego wyłączność sądów w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości i art. 178 ust. 1 zawierającego zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Jednocześnie prawo do sądu wynika z wiążących Polskę umów międzynarodowych. 
Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 zd. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Po-
litycznych z 19.12.1966 r.1: „Każdy ma prawo do [...] rozpatrzenia sprawy przez właściwy, 
niezależny i bezstronny sąd ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do zasadności 
oskarżenia przeciwko niemu w sprawach karnych oraz co do jego praw i obowiązków 
w sprawach cywilnych”. Z kolei, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r.2, ratyfi-
kowanej przez Polskę 15.12.1992 r.: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego 
rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd [...] 

1  Dz.U. z 1977 r. poz. 167, załącznik.
2  Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze zm.
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przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o za-
sadności [...] oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

 Opierając się na powyższych normach konstytucyjnych i wiążących Polskę nor-
mach prawa międzynarodowego, ustalenia istoty, funkcji i mechanizmu ochrony 

prawnej, której dostarcza prawo do sądu, należy poszukiwać na trzech płaszczyznach 
i w rezultacie można skonstruować następującą formułę prawa do sądu:
1) pierwszą z nich tworzą normy prawa konstytucyjnego i prawa o ustroju sądów, 

które kreują prawo do sądu, określają organizację sądów oraz wyznaczają zasady 
ich postępowania. W tej płaszczyźnie prawo to wyznacza dyrektywy tworzenia 
prawa skierowane pod adresem ustawodawcy, które nakazują tworzenie norm 
z nią zgodnych i zakazują tworzenia norm, które pozostawałyby w sprzeczności 
z tą zasadą. Stanowi więc wzorzec dla oceny zgodności norm prawnych z Kon-
stytucją RP, w szczególności w odniesieniu do kontroli sprawowanej przez TK. 
Jednocześnie zawiera ono dyrektywę interpretacyjną skierowaną do wszystkich 
organów władzy publicznej i  sądów, która musi być przestrzegana w  procesie 
stosowania prawa. Zgodnie z nią w przypadkach wątpliwych, w których droga 
sądowa nie jest wyraźnie wyłączona normami konstytucyjnymi, istnieje domnie-
manie takiej drogi;

2) na drugiej płaszczyźnie, proceduralnej, prawo do sądu jest „odrębnym i niezależ-
nym od innych powiązań normatywnych prawem przysługującym jednostce wo-
bec państwa [...] niezależnie od istnienia i treści stosunku materialnoprawnego 
i wynikających z niego uprawnień i obowiązków”3. Jego wartość polega na tym, że 
jednostka przejawem odpowiednio uzewnętrznionej woli (wniesieniem pozwu, 
skargi do sądu administracyjnego czy środka zaskarżenia od orzeczenia sądu) 
i przy spełnieniu określonych przesłanek może zobowiązać właściwe organy pań-
stwowe (sądy) do rozpatrzenia przedłożonej sprawy w określonym postępowa-
niu. Istotę prawa do sądu w tej płaszczyźnie stanowi więc szczególna „wartość 
proceduralna”4, którą można zakwalifikować jako publiczne prawo podmiotowe 
jednostki wobec państwa – jego organów sądowniczych. W rezultacie bowiem 
podjęcia przez jednostkę określonej czynności procesowej organ państwowy – 
sąd jest zobowiązany do udzielenia jej ochrony prawnej, a  odmowa udzielenia 
takiej ochrony bądź niewłaściwa jej realizacja rodzą określoną odpowiedzialność 
państwa zarówno w sferze prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego. W tej 
płaszczyźnie prawo do sądu ma „każdy” (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) i „niko-
mu” w zakresie dochodzenia naruszonych wolności lub praw nie można, nawet 
w formie ustawy, zamykać drogi sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji RP). W takim 

3  H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (studium na tle polskiego prawa 
konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego) [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa 
ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 197.

4  Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charak-
terystyka), PiP 1997/11–12, s. 89.
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ujęciu prawo do sądu ma więc charakter powszechny; przysługuje ono wszystkim 
podmiotom występującym w obrocie prawnym, a jego ograniczenie jest dopusz-
czalne tylko na podstawie wyraźnego postanowienia konstytucyjnego.

 Równie szeroko należy rozumieć zakres przedmiotowy spraw, w których przy-
sługuje prawo do skargi. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji RP nie wskazuje gałęzi 
prawa, w których prawo to przysługuje. Dokonując wykładni postanowień art. 6 
ust. 1 EKPC, Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach przyj-
muje, że pojęcie „praw i  obowiązków o  charakterze cywilnym” jest koncepcją 
autonomiczną, którą należy interpretować niezależnie od prawa wewnętrznego 
państw Konwencji, uwzględniając jednak jego ogólne zasady. Nie jest ważna dzie-
dzina prawa, zgodnie z którą spór powinien być rozstrzygnięty (prawo cywilne, 
handlowe, administracyjne), ani rodzaj zobowiązanych do tego organów (sądy 
powszechne, organy administracyjne itp.);

3) prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe jednostki wobec państwa 
wymaga konkretyzacji oraz ukształtowania systemu zabezpieczeń i gwaran-
cji, które zapewnią, że prawo to będzie efektywnie służyć ochronie praw i wolno-
ści człowieka. Gwarancje te mają z jednej strony charakter ustrojowy, a z dru-
giej wiążą się z potrzebą zapewnienia podmiotowi występującemu z żądaniem 
ochrony prawnej określonych standardów proceduralnych.

 W płaszczyźnie ustrojowej gwarancje prawa do sądu wskazują art. 45 ust. 1 oraz art. 10 i 173 
Konstytucji RP. Podstawowa ustrojowa gwarancja właściwej realizacji tego prawa wiąże się 

z przyjętą w Konstytucji RP fundamentalną zasadą, na której zbudowany jest ustrój Rzeczypospolitej 
Polskiej: zasadą podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, z których 
ta ostatnia wykonywana jest przez sądy i trybunały (art. 10 Konstytucji RP). Oznacza to wyłączność 
(monopol) sądów do rozpatrywania spraw mieszczących się w przedmiotowym zakresie prawa do sądu.

W płaszczyźnie proceduralnej najważniejsze znaczenie dla zagwarantowania prawa do sądu ma 
nakaz rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki” (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), który 
w art. 6 ust. 1 EKPC został sformułowany jako wymóg przeprowadzenia postępowania „w rozsądnym 
terminie”. Konstytucyjny nakaz rozpatrywania spraw przez sądy bez nieuzasadnionej zwłoki nie został 
nigdzie zdefiniowany i trudno byłoby oczekiwać zdefiniowania normy o takim stopniu generalności. 
Tym większe znaczenie ma więc orzecznictwo ETPCz dotyczące przestrzegania przez państwa strony 
Europejskiej Konwencji nakazu przeprowadzania przez sądy postępowania „w rozsądnym terminie”. 
Sąd ten przyjmuje jako zasadę, że o istnieniu przewlekłości postępowania sądowego można mówić 
zawsze w przypadku długotrwałej (co najmniej kilkumiesięcznej) i całkowitej bezczynności sądu 
w formalnie toczącym się postępowaniu5.

5  Por. orzeczenia ETPCz z 21.01.2003 r., 40694/98, w sprawie Sobański v. Polska, HUDOC i z 14.01.2003 r., 
39505/98, w sprawie W.M. v. Polska, HUDOC, w których Polska została uznana za odpowiedzialną naruszenia 
postanowień art. 6 ust. 1 EKPC. Szerzej o nakazie rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki” jako 
elemencie zasady prawa do sądu por. T. Woś, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne 
prawo do rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”, PiP 2003/8, s. 20 i n.
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