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aRtykuły
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dia Prawnicze” 1974, nr Vii (z S. Biernatem)

O niektórych aspektach wewnętrznych jurysdykcji administracyjnej, „zeszyty 
naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1979/83

Motywacja decyzji administracyjnej a granice sfery wewnętrznej działania admini-
stracji, „zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Praw-
nicze” 1982/91

Decyzje administracyjne w sferze ochrony środowiska a nowe ustawodawstwo, 
„Krakowskie Studia Prawnicze” 1983, nr XVi

Nowe rodzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Pra-
wo” 1983/1

Działania Naczelnego Sądu Administracyjnego wobec ogólnego postępowania ad-
ministracyjnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1984, nr XVii

Problem „beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, „Państwo 
i Prawo” 1987/5

Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwo-
wej a sądami, „Państwo i Prawo” 1989/3

Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, „Pań-
stwo i Prawo” 1991/10

Projekt ustawy o sądownictwie administracyjnym z 1958 r., „samorząd teryto-
rialny” 1993/1–2

Polskie sądownictwo administracyjne (uwagi o projekcie ustawy o Naczelnym Są-
dzie Administracyjnym), „krakowskie studia Prawnicze” 1993–1994, 
nr XXVi–XXVii

Zarzuty i protesty w procedurze planowania przestrzennego, „samorząd tery-
torialny” 1996/10

Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyj-
nego [w:] Gospodarka, administracja, samorząd, red. H. olszewski, B. Po-
powska, Poznań 1997

Z problematyki planowania przestrzennego, „casus” 1998/8
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i sądowo-admi-

nistracyjnym [w:] Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, 
toruń 1999
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Z problematyki reformy sądownictwa administracyjnego [w:] Instytucje współ-
czesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. 
Józefa Filipka, red. i. skrzydło ‑niżnik, P. dobosz, d. dąbek, m. smaga, 
Kraków 2001

O tzw. „działaniach bezpośrednio zobowiązujących” administracji publicznej [w:] Pro-
cedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczaj-
nemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, łódź 2004

Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie 
pokonstytucyjnym [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, 
red. P. sarnecki, warszawa 2005 (z d. dąbek)

Kilka dylematów nauki prawa administracyjnego w czasie europeizacji [w:] z. Jan-
ku, z. Leoński, m. szewczyk, m. waligórski, k. wojtczak (red.), Euro-
peizacja polskiego prawa administracyjnego, wrocław 2005

Z podstawowych zagadnień sądownictwa administracyjnego [w:] Sądownictwo 
administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, 
red. J. góral, R. Hauser, J. trzciński, warszawa 2005

Prawo do sądu w prawie administracyjnym, „ruch Prawniczy, ekonomiczny 
i socjologiczny” 2006/2

Aksjologia administracyjnego toku instancji [w:] Samorządowe kolegia odwoław-
cze jako gwarant prawa do dobrej administracji, red. K. Sieniawska, War-
szawa 2009

Granice regulacji materialnoprawnej w prawie administracyjnym [w:] Nowe prob-
lemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, a. chajbowicz, 
wrocław 2009

Jedność prawa administracyjnego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce pra-
wa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi 
Bociowi, red. J. supernat, wrocław 2009

Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, „ruch Prawniczy, 
ekonomiczny i socjologiczny” 2009/2

Opinia prawna na temat projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyj-
nego, „zeszyty Prawnicze Bas” 2010/2

Znaczenie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecz-
nictwa sądowoadministracyjnego, „zeszyty naukowa sądownictwa ad-
ministracyjnego” 2010/5–6

Refleksje ogólne o prawie administracyjnym zainspirowane czasem [w:] Czas w pra-
wie administracyjnym, red. J. zimmermann, warszawa 2011

Samorządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość – przyczynek do dysku-
sji [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość, red. K. Sie-
niawska, Kraków 2011

Zagadnienie repartycji sfer u J.S. Langroda i we współczesnym polskim prawie ad-
ministracyjnym [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiąt-
kowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. niczyporuk, Paryż 2011
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Pewność [w:] Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, 
red. a. Błaś, warszawa 2012

Niepewność w prawie administracyjnym czy niepewność prawa [w:] Niepewność 
sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. a. Błaś, war-
szawa 2014

W ciągu 25 lat kolegia stały się niezbędnym ogniwem ustroju administracji pub-
licznej w Polsce, „casus” 2014/71

Aksjologiczna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych, „casus” 2015/75
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Wokół pojmowania antywartości w prawie administracyjnym [w:] Antywartości 
w prawie administracyjnym, red. a. Błaś, warszawa 2016

Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo 
i Prawo” 2017/8
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uWagi o fenomenie otWartej regulacji 
instytucji procesoWych

Barbara Adamiak

wśród wszechstronnego, wielowarstwowego nurtu badań naukowych 
Profesora Jana zimmermanna do szczególnego należy nurt badań war-
tości, na których było, jest i powinno być oparte prawo administracyjne. 
złożoność przy jednoczesnej jednolitości prawa administracyjnego po-
woduje, że można mówić o systemie wartości, na jakich jest ono budowa-
ne. w tym systemie wartości należy wyróżnić jego element zasadniczy. 
są nim wartości, na których budowana jest relacja jednostka – władza 
publiczna, a w szczególności jednostka – organ administracji publicznej. 
wypracowanie wartości, na jakich powinno być oparte prawo admini-
stracyjne w tym zasadniczym elemencie, stanowi przyjęcie określonych 
założeń modelowych układu relacji jednostka – organ administracji pub-
licznej. wypracowanie tych założeń modelowych należy do pola badań 
naukowych. klasyczne i współczesne założenia modelowe zostały wypra-
cowane w doktrynie prawa administracyjnego. nadanie natomiast kształ-
tu prawnego wartości relacji jednostka – organ administracji publicznej 
należy do pola działań ustawodawcy.

do fenomenu prawa administracyjnego należy zaliczyć zderzenie się 
badań naukowych z regulacją prawną relacji jednostka – organ admini-
stracji publicznej. to zderzenie znajduje wyraz w tym, że ustawodawca 
pozostawia w tej regulacji szeroko zakreślone granice do wprowadzenia 
przy jej stosowaniu wartości modelowych. we współczesnej regulacji za-
uważalny jest nurt wprowadzenia wprost wartości modelowych układu 
relacji jednostka – organ administracji publicznej. nie oznacza to jednak 
wyłączenia otwartej regulacji instytucji procesowych, która nadal jest 
obecna w procesowym prawie administracyjnym. ta otwartość regulacji 
instytucji procesowych wyraża się w tym, że nadanie treści wymaga po-
szukiwania wartości. nie jest to zatem regulacja, która wprost przesądza 
o określonej konstrukcji prawnej instytucji procesowych. otwartość regu-
lacji instytucji procesowych można rozważać przez powiązanie przepisów 
prawa procesowego z przepisami prawa materialnego.

w doktrynie prawa administracyjnego poza sporem jest przyjęcie 
związku administracyjnego prawa procesowego z administracyjnym pra-



14

  barbara adamiak  

wem materialnym w ujęciu jedności prawa administracyjnego1, przed-
stawianego w płaszczyźnie rozgraniczenia i relacji materialnego prawa 
administracyjnego do administracyjnego prawa procesowego2 oraz przez 
przyjęcie współzależności regulacji materialnego i procesowego prawa ad-
ministracyjnego3. współzależność regulacji materialnego i procesowego 
prawa administracyjnego wyraża się w podwójnym uzależnieniu. mate-
rialne prawo administracyjne bez procesowego prawa administracyjne-
go pozbawione jest gwarancji prawnych jego prawidłowego stosowania. 
Procesowe prawo administracyjne, którego byt prawny uzależniony jest 
od materialnego prawa administracyjnego, zawiera regulację niesamo-
istną, wymagającą wypełnienia treścią. to właśnie, że procesowe prawo 
administracyjne tworzy gwarancje prawidłowego stosowania prawa ma-
terialnego, powoduje pozostawienie otwartej regulacji instytucji proceso-
wych. szeroki, zróżnicowany zakres przedmiotowy regulacji materialne-
go prawa administracyjnego dotyczący różnych dziedzin zadań państwa 
powoduje, że wprowadzenie zamkniętej regulacji instytucji procesowych 
pozbawiłoby prawa procesowego przydatności jako narzędzia stosowa-
nia prawa materialnego. Pozostawienie otwartej regulacji instytucji pro-
cesowych, mimo że powoduje konieczność stosowania złożonego proce-
su wykładni prowadzącego do braku jednolitości wyprowadzenia treści 
normy prawnej, i to w kwestiach zasadniczych, kształtujących procesowe 
relacje jednostki z organem administracji publicznej, jest trwałym elemen-
tem konstrukcji prawa administracyjnego. Przyjęty jest od pierwszych 
regulacji administracyjnego prawa procesowego do współczesnych. Pró-
ba podjęcia regulacji zamkniętej lub nawet częściowo zamkniętej w jej 
stosowaniu prowadzi nie tylko do trudności przy wykładni, lecz także 
do otwarcia drogi podważenia klasycznych i współczesnych wartości, 
na jakich oparte jest procesowe prawo administracyjne: wartości otwarcia 
prawa jednostki obrony wobec władczej ingerencji organu administracji 
publicznej na drodze prawa.

1 J. zimmermann, Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017, 
s. 9.

2 z. duniewska, Prawo administracyjne: materialne, procesowe i ustrojowe [w:] Sy-
stem Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, red. r. Hauser, 
z. niewiadomski, a. wróbel, warszawa 2010, s. 128 i n.; g. łaszczyca, Normy 
prawa administracyjnego procesowego [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowe-
go, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. g. łaszczyca, a. matan, Warszawa 2017, s. 124 i n.

3 B. adamiak, Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego w systemie 
prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe 
administracyjne, red. R. Hauser, z. niewiadomski, a. wróbel, Warszawa 2017, 
s. 13–14.
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na koncepcji otwartej regulacji oparta jest konstrukcja zasadniczych 
instytucji procesowych przesądzających o drodze prawa regulowanej pro-
cesowym prawem administracyjnym, i to zarówno w aspekcie przedmio-
towym, jak i podmiotowym.

otwartość instytucji procesowych zawarta była i jest już w regulacji 
przesłanek określających dopuszczalność drogi postępowania admini-
stracyjnego. Rozszerzenie drogi postępowania administracyjnego przez 
wprowadzenie otwartej regulacji przesłanek jej dopuszczalności jest ele-
mentem trwałym w kodyfikacjach procesowego prawa administracyjne-
go. wypełnienie treścią tych przesłanek wymaga przeprowadzenia złożo-
nego procesu wykładni uwzględniającego unormowanie w tym zakresie 
w prawie administracyjnym w aspekcie ustrojowym, materialnym, proce-
sowym. W pierwszej kodyfikacji procesowego prawa administracyjnego 
dokonanej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. 
o postępowaniu administracyjnym4 granice dopuszczalności drogi po-
stępowania administracyjnego wyznaczał art. 1. zgodnie z art. 1 r.p.a.: 
„Postanowienia rozporządzenia niniejszego mają zastosowanie do postę-
powania we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, za-
łatwianych przez władze i urzędy administracji państwowej i samorządu 
terytorjalnego, o ile rozporządzenie to nie przewiduje wyjątków”. Regu-
lacja przez określenie przesłanki przedmiotowej „we wszystkich spra-
wach z zakresu prawa administracyjnego”, jak również przesłanki pod-
miotowej „załatwianych przez władze i urzędy administracji państwowej 
i samorządu terytorjalnego” odsyła do materialnego prawa administra-
cyjnego oraz ustrojowego prawa administracyjnego. o ile wyznaczenie 
przesłanki podmiotowej przez odesłanie do struktury ustrojowej admini-
stracji państwowej i samorządu terytorialnego pozwalało na wyznaczenie 
granic obowiązywania administracyjnego prawa procesowego, o tyle wy-
znaczona przesłanka przedmiotowa pozostawała otwarta, tak jak otwarta 
jest granica prawa administracyjnego. oznaczało to potrzebę kwalifikacji 
sprawy do spraw z zakresu prawa administracyjnego. warte podkreślenia 
jest to, że wyznaczając zakres dopuszczalności drogi postępowania admi-
nistracyjnego, nie wprowadzono ograniczenia przedmiotowego do spraw 
indywidualnych, co mogło oznaczać otwarcie na wszelkie sprawy z zakre-
su prawa administracyjnego. z regulacji formy działania w postępowaniu 
administracyjnym wskazanej w art. 72 r.p.a., który w ust. 1 stanowił, że: 
„w toku postępowania władza wydaje decyzje (orzeczenia i zarządzenia) 
tak często, jak tego zajdzie potrzeba” oraz w ust. 2, iż: „decyzje dzielą się 
na główne i incydentalne. decyzje główne sprawę, będącą przedmiotem 
postępowania, załatwiają co do jej istoty, względnie sprawę kończą w da-

4 Dz.U. nr 36, poz. 341, dalej: r.p.a.
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