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Wykaz ważniejszych skrótów

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

k.p.a.  – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
 postępowania administracyjnego (tekst jedn.  
 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

k.p.c.  – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
 postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296  
 z późn. zm.)

M. Praw.  – Monitor Prawniczy
NP   – Nowe Prawo
NSA  – Naczelny Sąd Administracyjny
NTA  – Najwyższy Trybunał Administracyjny
OSP  – Orzecznictwo Sądów Polskich
PiP  – Państwo i Prawo
PiZS  – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
p.p.s.a.   – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

 o postępowaniu przed sądami administracyjny- 
 mi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

PS  – Przegląd Sądowy
PUG  – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
TK  – Trybunał Konstytucyjny
WSA  – wojewódzki sąd administracyjny
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Wstęp

Wprowadzone na początku 2004 r. zmiany w zakresie procedury są-
dowej kontroli administracji publicznej stanowią niewątpliwie jedno z naj-
istotniejszych wydarzeń legislacyjnych ostatnich lat w polskim porządku 
prawnym. Trudno przecenić znaczenie praktyczne wprowadzonych zmian. 
Długo oczekiwana reforma postępowania sądowoadministracyjnego na 
skutek uchwalenia ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych1 oraz 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi2 stała się 
faktem. Wprowadzenie instancyjnej kontroli sądowoadministracyjnej prze-
widziane zostało na mocy przepisu art. 176 Konstytucji RP w zw. z art. 236 
ust. 2 tejże ustawy zasadniczej, które to przepisy przewidywały pięcioletni 
okres na uchwalenie ustaw reformujących sądownictwo administracyjne, 
liczony od dnia wejścia w życie Konstytucji RP. Twórcami reformy sądow-
nictwa administracyjnego w obecnym kształcie, którzy podjęli trud przy-
gotowania ustrojowych i procesowych rozwiązań w omawianym zakresie, 
byli członkowie zespołu powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego prof. Romana Hausera3.

Osią reformy sądownictwa administracyjnego stało się wprowadze-
nie na grunt procedury zwyczajnych środków zaskarżenia. Po raz pierwszy 
w historii polskiego sądownictwa administracyjnego ustawodawca stworzył 
uczestnikom postępowania możliwość skorzystania z wniesienia zwyczaj-
nych środków zaskarżenia uruchamiających weryfikację orzeczeń zapada-

1 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1269 z późn. zm.). 

2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

3 Projekty ustaw reformujących sądownictwo administracyjne opracowane przez zespół sę-
dziów Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione zostały w Popowie w dniach 18–20 paź-
dziernika 1999 r. podczas konferencji sędziów NSA. 
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jących w toku instancji. Należy stwierdzić, że skarga kasacyjna oraz zaża-
lenie jako środki odwoławcze stanowią filar, na którym oparta została cała 
reforma postępowania przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 
takich środków zaskarżenia orzeczeń sądowych wymagało ukształtowania 
wielu nowych rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie systemu sądo-
wej kontroli instancyjnej, w tym utworzenia nowych rozwiązań w płasz-
czyźnie ustrojowej sądownictwa administracyjnego.

Rozważania zawarte w niniejszej pracy poświęcone zostały zwy-
czajnym środkom zaskarżenia stanowiącym część szerszego pojęcia wery-
fikacji orzeczeń sądowoadministracyjnych. Możliwość dokonania weryfi-
kacji orzeczeń sądowoadministracyjnych ma swoją genezę w przekonaniu 
o ludzkiej omylności4. Działalność sądów administracyjnych opiera się na 
działaniu ludzi i pomimo niezwykle wysokiego autorytetu oraz kwalifika-
cji sędziów orzekających w sądach administracyjnych, jako taka nigdy nie 
będzie i nie może być w pełni wolna od wad. Zadaniem sprawnie i dobrze 
funkcjonującego demokratycznego państwa prawa jest stworzenie takie-
go systemu środków zaskarżenia, które będą maksymalizować gwarancję 
wydania prawidłowych rozstrzygnięć sądowych. Temu celowi ma służyć 
omawiana w niniejszym opracowaniu instytucja weryfikacji orzeczeń są-
dowych. Stanowi ona komplementarny system środków zaskarżenia mają-
cych na celu kontrolę zapadłych w postępowaniu rozstrzygnięć. Możliwość 
weryfikacji następuje przy tym niejako na dwóch etapach uzasadniających 
– moim zdaniem – konstatację, że można mówić o weryfikacji zwyczaj-
nej orzeczeń sądowo administracyjnych, uruchamianej za pomocą zwy-
czajnych środków zaskarżenia w toku instancji, oraz weryfikacji specjalnej 
możliwej i uruchamianej po prawomocnym zakończeniu postępowania 
na skutek wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Przed wpro-
wadzeniem reformy sądownictwa administracyjnego można było mówić 
jedynie o podstawach istnienia weryfikacji specjalnej orzeczeń sądowoad-
ministracyjnych tworzonej przez instytucję wznowienia postępowania. Po-
nadto weryfikacja orzeczeń sądowoadministracyjnych możliwa była dzięki 
wniesieniu budzącego daleko idące wątpliwości środka, jakim była rewizja 
nadzwyczajna5.

4 Por. H.J. Blanke (w:) H. Sodan, J. Ziewkow, Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, Ba-
den-Baden 2003, s. 9.

5 Środek ten R. Hauser nazywa środkiem ułomnym; por. R. Hauser, U progu reformy sądowni-
ctwa administracyjnego, PiP 2002, z. 11, s. 28. 
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Należy stwierdzić, że weryfikacja orzeczeń sądowoadministracyjnych 
ma kapitalne znaczenie i jest korzystna niejako na dwóch płaszczyznach. 
Po pierwsze, istnienie weryfikacji gwarantuje ochronę praw stron postę-
powania, w tym najczęściej obywatela, tym samym weryfikacja orzeczeń 
sądów administracyjnych wyznacza standardy ochrony jednostki w do-
chodzeniu naruszonych praw w niezwykle wrażliwym obszarze działal-
ności państwa, mianowicie we wzajemnych relacjach państwo – obywatel. 
Po drugie, weryfikacja orzeczeń sądowych sprzyja jednolitości stosowania 
prawa. Zwiększona możliwość zapewnienia jednolitości stosowania prawa 
istnieje w sytuacji, kiedy orzeczenia wojewódzkich sądów administracyj-
nych weryfikuje jeden Naczelny Sąd Administracyjny6. Należy przy tym 
zaznaczyć, że chodzi tutaj o jednolitość zasadniczą stosowania prawa, czyli 
jednolitość w podstawowych sprawach7.

Przepisy Konstytucji RP zapowiadające wprowadzenie instancyjne-
go postępowania sądowoadministracyjnego postawiły przed ustawodawcą 
trudne zadanie polegające na dopasowaniu znanych doktrynie postępowa-
nia cywilnego rozwiązań do specyfiki procedury sądowej kontroli admini-
stracji publicznej. Przyjęte rozwiązania miały przy tym stworzyć swoisty 
dla postępowania sądowoadministracyjnego system środków zaskarżenia. 
Działania ustawodawcy wspierane były przez grono wybitnych ekspertów 
oraz przedstawicieli doktryny procedury administracyjnej. Przyjęte rozwią-
zania w zakresie budowy zwyczajnego środka zaskarżenia w znacznym 
stopniu oparto na modelu kasacyjnym funkcjonującym na gruncie postę-
powania cywilnego, natomiast nadzwyczajnego środka zaskarżenia – na in-
stytucji wznowienia postępowania sądowego. Najliczniejsze kontrowersje 
wzbudziła regulacja w zakresie skargi kasacyjnej jako środka uruchamiają-
cego etap weryfikacji zwyczajnej. Przy konstruowaniu modelu środka od-
woławczego na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego konieczne 
okazały się zmiany spowodowane faktem, że kontrola kasacyjna w postę-
powaniu sądowoadministracyjnym jest kontrolą drugiej instancji, urucha-
mianą przez wniesienie kasacji jako zwyczajnego środka zaskarżenia.

Rozważania zawarte w pracy mają na celu udowodnienie i wykaza-
nie prawidłowości dwóch podstawowych tez. Pierwsza dotyczy zasadności 
i konieczności wprowadzenia na grunt postępowania sądowoadministra-
cyjnego instytucji zwyczajnych środków zaskarżenia. W celu zbadania za-

6 Tamże, s. 29. 
7 Por. R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych regulacjach pro-

cesowych, PiP 2004, z. 2, s. 28. 
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sadności postawionej tezy w pierwszej kolejności opisana zostanie geneza 
środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyj-
nymi. Następnie zanalizowane zostaną podstawowe pojęcia: środek zaskar-
żenia oraz weryfikacja orzeczeń zapadających w postępowaniu sądowo-
administracyjnym. Analiza dotycząca zagadnień związanych z systemem 
środków zaskarżenia zostanie przy tym oparta na koncepcjach znanych 
postępowaniu cywilnemu. W rozdziale trzecim omówiono konstytucyjne 
podstawy weryfikacji orzeczeń. Analiza ta ma na celu wykazanie, czy na 
gruncie postępowania sądowoadministracyjnego istnieje system środków 
zaskarżenia umożliwiający dokonanie weryfikacji orzeczeń sądów admi-
nistracyjnych zgodnej z zasadami Konstytucji RP. Druga teza związana jest 
z podstawowym zwyczajnym środkiem zaskarżenia – skargą kasacyjną 
– i ma na celu wykazanie, że na gruncie postępowania przed sądami ad-
ministracyjnymi ustawodawca stworzył swoisty, typowy dla tego postę-
powania zwyczajny środek zaskarżenia. Rozdział czwarty poświęcony jest 
omówieniu zwyczajnego środka zaskarżenia wnoszonego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, tj. skardze kasacyjnej. Piąty rozdział stanowi do-
pełnienie problematyki zwyczajnych środków zaskarżenia i zawiera analizę 
drugiego ze środków zwyczajnych, tj. zażalenia.




