
Część I 
Komentarz praktyczny

Rozdział I.  Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń 
sądowych

Rozdział II.  Środki zaskarżenia  przysługujące od orzeczeń 
nieprawomocnych

Rozdział III.  Środki zaskarżenia przysługujące od orzeczeń 
prawomocnych

Rozdział IV.  Zależności pomiędzy poszczególnymi środkami 
zaskarżenia



3

Rozdział I. Ogólne założenia systemu 
zaskarżania orzeczeń sądowych

1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych  
w historii polskiego sądownictwa  

administracyjnego
Początki zaskarżalności orzeczeń sądowych sięgają czasów 

starożytnych1. Geneza zaskarżalności orzeczeń sądów administra-
cyjnych sięga XIX w., pojawia się na początku powstawania tych 
sądów w Europie. Skupiając się na polskiej tradycji, wprowadzony 
mocą konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22.7.1807 r. francuski 
model sądownictwa administracyjnego był dwuinstancyjny, jed-
nakże odbiegał zasadniczo od obecnego kształtu oraz rozumienia 
funkcji spełnianych przez te sądy2. Sędziom I-instancyjnych rad pre-
fekturalnych oraz II-instancyjnej Rady Stanu, mającej nie tylko 
kasacyjne, lecz również merytoryczne kompetencje, nie przysługi-
wały gwarancje niezawisłości i nieusuwalności z urzędu. Dodatkowo 
w okresie Księstwa Warszawskiego wyroki sądowe formalnie były 
zatwierdzane przez monarchę3. W okresie zaborów system trójin-

1  W odniesieniu do kształtowania się apelacji w prawie rzymskim zob. K. Kolańczyk, Prawo, 
s. 154–155. 
2  Jak wskazują A. Korbowicz i W. Witkowski, sądownictwo to było „rozpoznawaniem przez 
organy administracyjne, występujące w charakterze sądów, spraw między obywatelami 
a administracją, uznanych przez przepisy za sporne. Wszystkie sprawy były natury skarbo-
wej, a w większości przypadków pochodziły z kontraktów administracyjnych zawieranych 
w interesie publicznym”. Zob. A. Korbowicz, W. Witkowski, Funkcje, s. 150–151; J. Borkowski, 
Sądownictwo, s. 13–15.
3  Jak obrazowo stwierdził H. Izdebski, dopiero z biegiem czasu punkt ciężkości przeniósł się 
z przymiotnika „administracyjny” na rzeczownik „sądownictwo”. Zob. H. Izdebski, Sądow-
nictwo, s. 123.
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stancyjnego sądownictwa administracyjnego został utworzony w Pru-
sach w latach 1872–1883. W prowincji poznańskiej wprowadzono 
instancyjność w 1889 r. Sądy te zgodnie z art. 76 pruskiej ustawy 
o ogólnym zarządzie kraju z 20.7.1883 r. były upoważnione do orze-
kania co do istoty, a w związku z tym do przeprowadzania postę-
powania dowodowego i samodzielnego ustalania stanu faktycznego 
sprawy. Warto w tym miejscu dodać, że w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego na obszarze byłego zaboru pruskiego funkcjonował 
dwuinstancyjny model sądownictwa administracyjnego opierają-
cego się na WSA z siedzibami w Poznaniu i Toruniu – od 21.2.1920 r. 
oraz w Katowicach – od 1.8.1922 r.4 Tymczasem w Austrii ustawą 
z 1875 r. utworzony został I-instancyjny Trybunał Administracyjny, 
sprawujący na mocy klauzuli generalnej kontrolę zgodności z pra-
wem decyzji i działań administracji, które przeszły tok instancji 
administracyjnych5. Natomiast Rosja nie znała sądownictwa admi-
nistracyjnego w modelu europejskim. Orzekanie w sporach traktowa-
nych jako administracyjne polegało tylko na stosowaniu odrębnych 
elementów proceduralnych w poszczególnych kategoriach spraw 
w ramach wyspecjalizowanych działów administracji6. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego sądownictwo ad-
ministracyjne w odrodzonej Polsce było jednoinstancyjne. Wpraw-
dzie art. 73 Konstytucji z 17.3.1921 r.7 stanowił, że do orzekania 
o legalności aktów administracyjnych w zakresie administracji tak 
rządowej, jak i samorządowej powoła osobna ustawa sądownictwo 
administracyjne, oparte w swojej organizacji na współdziałaniu czyn-
nika obywatelskiego i sędziowskiego z NTA na czele. Ustawodawca 
konstytucyjny przewidywał zatem co najmniej dwustopniową orga-
nizację tego sądownictwa. Jednakże uchwalona 3.8.1922 r. ustawa 
o NTA8 wprowadziła I-instancyjny, kasacyjny system kontroli sądo-
woadministracyjnej. Artykuł 1 przywołanej ustawy stanowił, aż do 
ustanowienia sądów administracyjnych niższego stopnia z udziałem 

4  Szerzej zob. A. Marczewski, O wojewódzkich, s. 1018–1020; W. Maisel, Wojewódzkie, s. 19–23; 
J. Borkowski, Sądownictwo, s. 16.
5  Jak wskazuje J. Borkowski, prawie 10% składu sędziowskiego austriackiego Trybunału na 
przełomie XIX i XX w. stanowili Polacy. Zob. J. Borkowski, Sądownictwo, s. 16.
6  Zob. A. Korbowicz, W. Witkowski, Funkcje, s. 155.
7  Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.
8  Dz.U. z 1926 r. Nr 68, poz. 400 ze zm. 
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czynnika obywatelskiego NTA, jako jedyna instancja sądowa, roz-
poznawać będzie skargi na zarządzenia i orzeczenia, wydane 
w ostatniej instancji przez administracyjne władze rządowe lub sa-
morządowe, jeżeli ustawa niniejsza prawa skargi nie wyłącza. Re-
zygnacja z wprowadzenia kilkustopniowej struktury sądownictwa 
administracyjnego tłumaczona była brakiem wykwalifikowanych 
prawników, wielkością kosztów oraz przejściowym charakterem 
obecnego ustroju sądów administracyjnych9. O tymczasowości tego 
rozwiązania nie zapominali jednak przedstawiciele doktryny, formu-
łując propozycje organizacji wielostopniowego sądownictwa ad-
ministracyjnego10. Natomiast w art. 35 przywołanego aktu 
prawnego ustawodawca przekazał NTA kompetencje orzecznicze, 
odwoławcze i rewizyjne względem sądownictwa administracyjne-
go istniejącego w byłej dzielnicy pruskiej. Zatem NTA dla byłych 
zaborów austriackiego oraz rosyjskiego był jedyną instancją orze-
kającą o legalności zarządzeń i orzeczeń administracyjnych, a z ko-
lei w byłym zaborze pruskim oraz górnośląskiej części województwa 
śląskiego spełniał on ponadto funkcję instancji sądowej orzekającej, 
względnie odwoławczej i rewizyjnej w sprawach przekazanych 
sądownictwu administracyjnemu ustawami obowiązującymi na tych 
obszarach11. Stan ten nie uległ zmianie aż do wybuchu II wojny świa-
towej, mimo wydania przez prezydenta nowego rozporządzenia 
z mocą ustawy z 27.10.1932 r. o NTA12 oraz uchwalenia 23.4.1935 r. 
nowej Konstytucji RP13, która w art. 70b powołała NTA do orzeka-
nia o legalności aktów administracyjnych, nie wspominając już 
o sądach administracyjnych niższych instancji. Tym niemniej należy 
podkreślić duże praktyczne znaczenie orzecznictwa NTA, z jednej 
strony dyscyplinujące organy administracyjne w kierunku przestrze-
gania norm procesowych, a z drugiej strony kształtujące prawidłowy 
sposób wykładni prawa materialnego, co w sumie miało niepomierny 
wpływ na kształtowanie się ówczesnej kultury prawnej14. 

9  J.S. Langrod, Zarys, s. 220.
10  Zob. J. Śliwiński, W sprawie, s. 622–623.
11  Zob. W. Binder, Komentarz, s. 30–32.
12  Dz.U. Nr 94, poz. 806 ze zm.
13  Dz.U. Nr 30, poz. 227. 
14  D. Malec stwierdza dodatkowo, że orzecznictwo tego sądu stanowiło cenną wskazówkę 
przy tworzeniu pierwszych ogólnopolskich regulacji postępowania administracyjnego. Zob. 
D. Malec, Najwyższy, s. 204–205.

Kompetencje NTA
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Po zakończeniu II wojny światowej nie reaktywowano sądow-
nictwa administracyjnego, mimo formalnego obowiązywania Kon-
stytucji z 1921 r., wyraźnej zapowiedzi utworzenia tego sądownictwa 
w art. 26 tzw. małej konstytucji z 19.2.1947 r.15 oraz licznych postu-
latów zgłaszanych w doktrynie16. Brak też postanowień dotyczących 
sądownictwa administracyjnego w Konstytucji z 22.7.1952 r.17 Nie 
oznacza to jednak, że mimo zamierzonej rezygnacji ówczesnego 
aparatu państwowego z reaktywacji podmiotu, który by go kontro-
lował, w doktrynie nie pojawiały się konkretne propozycje zmiany 
takiego stanu rzeczy. Na uwagę zasługuje projekt ustawy przygoto-
wany z inicjatywy Komisji Prawa Administracyjnego przy Zarządzie 
Głównym Zrzeszenia Prawników Polskich w 1958 r. Projekt ten 
przewidywał w art. 49 prawo wniesienia od wyroku sądu admini-
stracyjnego rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, jeżeli 
wyrok ten wydany został z oczywistym pogwałceniem prawa mate-
rialnego albo przepisów proceduralnych ze szkodą dla strony. Rewizja 
nadzwyczajna mogła zostać wniesiona przez ściśle i wąsko ozna-
czony krąg podmiotów, do jakich należeli jedynie Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego oraz Prokurator Generalny. W uzasadnieniu pro-
jektu wskazano, że przyjęte rozwiązanie podyktowane zostało z jednej 
strony koniecznością zapewnienia obiektywnej kontroli orzecznictwa 
sądów administracyjnych, a z drugiej strony dążeniem do ograni-
czenia instancji sądowych, których mnożenie stanowiłoby zbyt po-
ważne obciążenie aparatu państwowego, dla stron postępowania 
stanowiąc zachętę do pieniactwa18. Projekt ustawy z 1958 r. nigdy 
jednak nie był przedmiotem prac ustawodawczych i po dzień 
dzisiejszy pozostaje jedynie przedmiotem zainteresowania przed-
stawicieli doktryny. 

O ponownym utworzeniu w Polsce sądownictwa administra-
cyjnego można mówić od 31.1.1980 r., kiedy to ustawą o NSA oraz 
o zmianie ustawy KPA19 powołany do istnienia został jednoinstan-
cyjny NSA o kompetencjach kasacyjnych. Jak wskazuje R. Hauser, 

15  Dz.U. Nr 18, poz. 71 ze zm.
16  Zob. M. Buszyński, O reformę, s. 25; E. Iserzon, Praworządność, s. 4–7; W. Klonowiecki, 
Odbudowa, s. 197–200; J.S. Langrod, Sprawa, s. 504–520.
17  Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.
18  Zob. J. Zimmermann, Projekt, s. 119.
19  Dz.U. z 1980 r. Nr 4, poz. 8 ze zm. 
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pozycja tego sądu, jego właściwość oraz usytuowanie w systemie 
wymiaru sprawiedliwości „krojone” były na miarę możliwości tego 
okresu. Ze względu na występujące w owym czasie wątpliwości od-
nośnie do zasadności funkcjonowania NSA zabrakło dla niego miejsca 
w ówczesnej Konstytucji20. Naczelny Sąd Administracyjny był są-
dem szczególnym w rozumieniu art. 56 ust. 1 Konstytucji z 1952 r. 
i pozostawał pod nadzorem judykacyjnym SN jako integralna 
część aparatu wymiaru sprawiedliwości. Nadzór SN był sprawowany 
przez rozpoznawanie rewizji nadzwyczajnych, podejmowanie 
uchwał zawierających odpowiedzi na pytania prawne oraz do 
1989 r. przez ustalanie wytycznych wymiaru sprawiedliwości 
i praktyki sądowej. Stan ten utrzymał się zasadniczo wraz z uchwa-
leniem 11.5.1995 r. nowej ustawy o NSA21. Z jednej strony w dal-
szym ciągu utrzymywała ona NSA jako sąd szczególny, wchodzący 
w skład wymiaru sprawiedliwości, podlegający nadzorowi judyka-
cyjnemu SN, jednoinstancyjny, o kompetencji kasacyjnej. Z drugiej 
strony stanowiła poważny skok jakościowy, ponieważ sąd admi-
nistracyjny stał się właściwy do badania zgodności z prawem sze-
rokiej grupy aktów indywidualnych, podejmowanych w formach 
procesowych i pozaprocesowych22. 

Kolejnym etapem w historii polskiego sądownictwa admini-
stracyjnego są postanowienia obecnie obowiązującej Konstytucji RP 
z 17.4.1997 r., która w art. 176 ust. 1 wprowadziła zasadę dwuin-
stancyjnego postępowania sądowego. Dlatego zgodnie z art. 236 
ust. 2 Konstytucji RP ustawodawca został zobowiązany do uchwa-
lenia w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji RP (tj. do 
17.10.2002 r.) ustaw wprowadzających dwuinstancyjny model 
sądownictwa administracyjnego. W wykonaniu tego zobowiąza-
nia Sejm RP uchwalił następujące ustawy: ustawę z 25.7.2002 r. – 
Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawę z 30.8.2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę 
z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju 
sądów administracyjnych oraz ustawę – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. 

20  R. Hauser, Sądownictwo, s. 59–60.
21  Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.
22  Szerzej zob. M. Mokrzyc, Nowa, s. 28–31.
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Pozostając jeszcze w kręgu rozważań historycznych, począwszy 
od uchwalenia Konstytucji RP, zaczęto się zastanawiać nad ukształ-
towaniem przyszłego modelu co najmniej dwuinstancyjnego sądow-
nictwa administracyjnego. Z jednej strony w dyskusji nad reformą 
tego sądownictwa podnoszone były argumenty natury organiza-
cyjnej, a mianowicie jak ukształtować system sądownictwa ad-
ministracyjnego, żeby zapewniał on szybkie rozpoznanie sprawy, 
która przebrnęła już dwie instancje postępowania administracyjnego. 
Z drugiej strony mocno akcentowano również wiążącą się z tym 
konieczność zapewnienia stronie prawa do sądu, do sprawiedliwej 
procedury oraz do orzeczenia kończącego postępowanie sądowe. 
Powstały w tej materii dwa odmienne projekty ustaw. Pierwszy z nich, 
zwany projektem poselskim, wprowadzał trójszczeblowy system 
sądownictwa administracyjnego, eliminując drugą instancję ad-
ministracyjną. Od orzeczenia sądu I instancji strona postępowania 
mogła wnieść apelację do sądu II instancji. Apelacja powinna zawie-
rać m.in. przytoczenie podstaw apelacyjnych, które nie zostały 
w projekcie wprost wymienione, poza stwierdzeniem, że sąd rozpo-
znający apelację rozstrzyga sprawę w jej granicach, biorąc pod uwagę 
z urzędu naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykład-
nię i niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenie przepisów postę-
powania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy. Z kolei od orzeczenia sądu II instancji przysługiwała kasacja 
do NSA, jako nadzwyczajny środek odwoławczy, która mogła 
zostać oparta na rażącym naruszeniu prawa materialnego bądź 
przepisów postępowania23. Z kolei drugi z projektów, zwany dla 
odmiany projektem prezydenckim, ponieważ został skierowany 
do prac parlamentarnych z inicjatywy Prezydenta RP, zawierał od-
mienny model środków odwoławczych. W ramach dwuinstancyjnego 
sądownictwa administracyjnego, od wyroku WSA przysługiwała 
kasacja do NSA oparta na dwóch podstawach naruszeniu prawa 
materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 
zastosowanie oraz naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli 
uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy24. Projekt 

23  Zob. D. Kijowski, Dwuinstancyjne, s. 80–81.
24  Zob. Projekt, oraz Ustawy, s. 8–9.
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poselski nie zyskał akceptacji w doktrynie przede wszystkim ze 
względu na rezygnację z jednej instancji postępowania administra-
cyjnego, co pozostawało w sprzeczności z art. 78 Konstytucji RP25. 
Ostatecznie proces legislacyjny przeszedł projekt prezydencki, 
który obowiązuje od 1.1.2004 r. w odniesieniu do środków odwo-
ławczych w niezmienionym kształcie. 

2. Zaskarżalność orzeczeń sądowych 
w kontekście konstytucyjnych oraz 

międzynarodowych standardów

2.1. Prawo do sądu a prawo do zaskarżenia 
orzeczenia

Prawo do sądu jest jednym z fundamentalnych praw jed-
nostki. W Konstytucji RP zostało ono ustanowione w art. 45 ust. 1 
jako prawo osobiste, oraz w art. 77 ust. 2 jako gwarancja w do-
chodzeniu drogi sądowej naruszonych wolności lub praw26. Jego 
znaczeniu dla funkcjonowania każdej rozwiniętej demokratycznie 
społeczności sporo uwagi poświęca również prawo międzynaro-
dowe27, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. Prawo do sądu 
może być rozpatrywane zarówno jako zasada prawa konstytucyj-
nego, jak i podmiotowe prawo jednostki. W ujęciu podmiotowym 
przysługuje ono „każdemu”, tzn. że każdy podmiot mający zdol-
ność prawną może zwrócić się do sądu, gdy poszukuje sprawiedli-
wości, dążąc do uruchomienia sankcji przewidzianych za naruszenie 
prawa, oraz gdy odczuwa potrzebę definitywnego ustalenia swojego 
statusu prawnego28. Z perspektywy przedmiotowej prawo do sądu 

25  Zob. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Trójszczeblowy, s. 20–31; S. Majewski, Reforma, s. 27–28; 
J. Borkowski, Reforma, s. 15–18.
26  W tym zakresie art. 77 ust. 2 stanowi dopełnienie oraz potwierdzenie materialnoprawnego 
ujęcia prawa do sądu, o jakim stanowi art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Szerzej zob. Z. Czeszejko-
-Sochacki, Prawo, s. 91; L. Garlicki, Komentarz, s. 23–27. Zob. też wyr. TK z 16.3.1999 r., SK 19/98, 
OTK 1999, Nr 3, poz. 36; wyr. TK z 8.11.2001 r., P 6/01, OTK 2001, Nr 8, poz. 248. 
27  Na uwagę zasługuje w tym zakresie art. 6 ust. 1 Konwencji oraz art. 14 ust. 1 Paktu.
28  H. Pietrzkowski, Prawo, s. 6; P. Sarnecki, Komentarz, s. 2; H. Dolecki, Nadużycie, s. 134–135.

Prawo do sądu
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Ujęcie  
przedmiotowe
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obejmuje swoim zakresem także sprawy administracyjne29. Z punktu 
widzenia konstytucyjnego analizowane prawo nie oznacza dostępu 
do jakiegokolwiek sądu, lecz jedynie sądu właściwego, niezależ-
nego, bezstronnego i niezawisłego, który powinien rozpatrzyć 
powierzoną jemu sprawę jawnie, sprawiedliwie oraz bez nieuzasad-
nionej zwłoki. Każde z przywołanych określeń pociąga za sobą ko-
nieczność należytego ukształtowania przez ustawodawcę prawa do 
sądu pod względem ustrojowym oraz procesowym. Zgodnie z po-
glądem wykształconym w orzecznictwie TK, obejmuje ono swoim 
zakresem, po pierwsze, prawo dostępu do sądu, po drugie, prawo 
do właściwej procedury przed sądem oraz, po trzecie, prawo do 
wyroku30. Ze względu na przedmiot prowadzonych rozważań, istot-
nego znaczenia nabiera prawidłowe rozumienie właściwego ukształ-
towania procedury sądowej oraz pojmowanie prawa do wyroku.

Pośród różnego rodzaju określeń o charakterze postulatywnym 
odnoszących się do ukształtowania postępowania przed sądem, naj-
częściej pojawiają się takie przymiotniki, jak sprawiedliwe, rzetelne, 
uczciwe31. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi w tym zakresie 
o sprawiedliwym, jawnym oraz bez nieuzasadnionej zwłoki rozpa-
trzeniu sprawy. Samo sformułowanie „rozpatrzenie sprawy” zawiera 
w sobie zespół zorganizowanych działań zmierzających do wydania 
końcowego orzeczenia. Z punktu widzenia procesowego oznacza 
takie ukształtowanie postępowania, które godząc ze sobą upraw-
nienia aktywnego udziału w nim wszystkich stron oraz dążenie do 
bezstronnego i rzetelnego rozpatrzenia sprawy, prowadzić będzie do 
sprawiedliwego jej rozstrzygnięcia bez nieuzasadnionej zwłoki. 

29  Jak stwierdził TK w jednym z orzeczeń, zakres przedmiotowy prawa do sądu obejmuje 
spory ze stosunków cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych oraz rozstrzyganie o za-
sadności zarzutów karnych. Z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wynika jednoznacznie wola pra-
wodawcy, żeby prawem do sądu objąć możliwie najszerszy zakres spraw. Co więcej, z zasady 
demokratycznego państwa prawnego wynika dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawę-
żającej wykładni prawa do sądu. Zob. wyr. TK z 9.6.1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50. 
30  Zob. też P. Sarnecki, Komentarz, s. 3. Zob. też wyr. TK z 9.6.1998 r., K. 28/97, OTK 1998, 
Nr 4, poz. 50; wyr. TK z 16.3.1999 r., SK 19/98, OTK ZU 1999, Nr 3, poz. 36; wyr. TK 
z 10.5.2000 r., K. 21/99, OTK ZU 2000, Nr 4, poz. 109; wyr. TK z 2.4.2001 r., SK 10/00, OTK 
2001, Nr 3, poz. 52; wyr. TK z 8.11.2001 r., P 6/01, OTK 2001, Nr 8, poz. 248. Warto zwrócić 
uwagę, że elementy składowe prawa do sądu ulegają stopniowemu poszerzeniu oraz dopre-
cyzowaniu w orzecznictwie TK. Obejmuje ono również prawo do odpowiedniego ukształto-
wania ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy. Zob. wyr. TK z 27.10.2007 r., SK 7/06, 
OTK-A 2007, Nr 9, poz. 108; wyr. TK z 31.3.2009 r., SK 19/08, OTK-A 2009, Nr 3, poz. 29.
31  A. Zieliński, Postępowanie, s. 23; A. Wróbel, Prawo, s. 210–211. 
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W pojęciu tym zawiera się prawo każdej ze stron do przedstawienia 
sądowi swoich racji32. Ponadto sprawiedliwa procedura to taka, która 
dzięki wewnętrznej spójności, przejrzystości oraz bezstronności 
umożliwi stronie osiągnięcie zamierzonego, zgodnego z prawem 
celu33. Ze sformułowaniem tym wiąże się m.in. ukształtowanie środ-
ków zaskarżenia, które powinny sprzyjać sprawiedliwemu rozpatrze-
niu sprawy, a nie stanowić dla niego utrudnienie34. Należy jednak 
już w tym miejscu zauważyć, że nie istnieje idealny model postępo-
wania, w tym także zawierający wzorcowy system środków za-
skarżenia, który mógłby z powodzeniem zostać przyjęty w każdym 
postępowaniu sądowym i administracyjnym35. Z całą pewnością 
ustawodawca powinien zawsze w sposób precyzyjny normować 
uprawnienia stron oraz pozostałych uczestników postępowania, 
w tym określające zasady zaskarżania orzeczeń sądowych. Brak 
wypełnienia tzw. wymogu określoności regulacji prawnej, polegają-
cego na obowiązku zachowania kryterium minimum zrozumia-
łości i precyzji językowej, narusza prawo do sądu. Modelu takiego 
nie określa ustawodawca konstytucyjny, który formułuje z jednej 
strony ogólne, a z drugiej strony pojmowane w sposób konkretny 
wymogi należytego ukształtowania każdego postępowania. Wiele 
instytucji procesowych ze względu na swoją doniosłość stanowi 
element nieomal każdego postępowania sądowego. Przyjmowane 
rozwiązania procesowe powinny jednak zawsze być odnoszone do 

32  Wyr. TK z 11.3.2003 r., SK 8/02, OTK-A 2003, Nr 3, poz. 20; wyr. TK z 31.1.2005 r., SK 27/03, 
OTK-A 2005, Nr 1, poz. 8; wyr. TK z 11.9.2007 r., P 11/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 97. 
33  W. Piątek, Podstawy, s. 107–110. 
34  Jak jednak zauważa A. Kubiak, wchodzące w skład zasady sprawiedliwości proceduralnej 
prawo do zaskarżania rozstrzygnięć pierwszoinstancyjnych nie mieści się w zasadzie prawa 
do sądu, przynależąc do zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego. Zob. A. Kubiak, 
Konstytucyjna, s. 207–208. Zob. też A. Mudrecki, Prawo, s. 851. W orzecznictwie TK wska-
zuje się jednak, że brak możliwości zaskarżenia do sądu wyższej instancji ogranicza zainte-
resowanym prawo do sądu, co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego. 
Zob. wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK-A 2000, Nr 5, poz. 143. W jednostkowych 
orzeczeniach TK wskazał, że zasada dwuinstancyjności postępowania stanowi element skła-
dowy prawa do sądu. Zob. wyr. TK z 12.9.2006 r., SK 21/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 103; 
wyr. TK z 31.3.2009 r., SK 19/08, OTK-A 2009, Nr 3, poz. 29. Zasada instancyjności postę-
powania nie stanowi elementu składowego zasady prawa do sądu, gwarantując proceduralną 
kontrolę postępowania sądowego. 
35  Jak zauważył TK, wymóg sprawiedliwego postępowania zakłada dostosowanie jego zasad 
do specyfiki rozpoznawanych spraw. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu cywil-
nym nie jest urzeczywistniana w identyczny sposób jak w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym lub karnym. Zob. wyr. TK z 13.1.2004 r., SK 10/03, OTK-A 2004, Nr 1, poz. 2; wyr. TK 
z 28.7.2004 r., P 2/04, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 72. 

Sprawiedliwa 
procedura

Wymóg  
określoności 
regulacji prawnej


