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O istotności podejmowanego zagadnienia świadczą z jednej strony liczne 
przypadki kierowania przez skarżących skargi bezpośrednio do Wojewódz
kich Sądów Administracyjnych, pomimo pouczania ich o konieczności wnie
sienia rzeczonego środka zaskarżenia za pośrednictwem organu, którego 
działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przed
miotem skargi, stosownie do dyspozycji przewidzianej w art. 54 § 1 ustawy 
-  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.), na 
co wskazuje m.in. ilość judykatów sądów administracyjnych odnoszących się 
do skutków takiego wyekspediowania skargi, z drugiej zaś wątpliwości co do 
zgodności z Konstytucją funkcjonującej w orzecznictwie interpretacji przywo
łanego unormowania, sprowadzającej się do uznania, że miarodajną datą 
zachowania terminu do wniesienia skargi, zgodnie z art. 53 p.p.s.a., jest data 
jej nadania do organu właściwego w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a., przy 
czym w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego sąd ten powinien przekazać sprawę właściwemu organo
wi i wówczas o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data 
nadania skargi przez sąd na adres właściwego organu.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzy
dziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jed
nak w przypadkach, gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w spra
wie będącej przedmiotem skargi -  o czym stanowi art. 53 § 1 w zw. z art. 52 
§ 2 p.p.s.a. -  skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 
i 4a p.p.s.a., można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego 
organu do usunięcia naruszenia prawa w terminie czternastu dni od dnia, w 
którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub 
podjęciu innej czynności. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od
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dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie — w terminie 
sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia pra
wa. Także w odniesieniu do innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje 
środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi 
inaczej, przed wniesieniem skargi do sądu należy wezwać na piśmie właści
wy organ do usunięcia naruszenia prawa. Wskazany termin czternastodnio
wy nie ma wówczas zastosowania, zaś skargę wnosi się w terminie trzydzie
stu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie 
-  w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie 
naruszenia prawa, o czym stanowi art. 53 § 2 w zw. z art. 52 § 4 p.p.s.a.

Jak już wspomniano, w judykaturze funkcjonuje pogląd, zgodnie z któ
rym wniesienie skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyj
nego powoduje, że sąd ten powinien przekazać sprawę właściwemu organowi 
i wówczas o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania 
skargi przez sąd na adres właściwego organu1. W przypadku nadania skargi 
po upływie ustawowego terminu, rzeczona skarga przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny zostaje odrzucona jako wniesiona po upływie trzydziesto
dniowego terminu. Taki pogląd sformułowany w orzecznictwie sądów admini
stracyjnych jest akceptowany w literaturze przedmiotu2. Tymczasem przy 
uwzględnieniu konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu i porówna
niu odpowiednich unormowań innych procedur sądowych wykładnia przepi
sów art. 53 i 54 p.p.s.a. prowadzi do odmiennego wniosku.

Wyraźnie należy podkreślić, że ustawodawca w ustawie -  Prawo o postę
powaniu przed sądami administracyjnymi nie uregulował sposobu postępo
wania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wniesioną bezpośrednio do 
niego skargą bez pośrednictwa organu administracyjnego i konsekwencji ta
kiego jej wyekspediowania, w tym zwłaszcza w kontekście wskazania, czy 
tak wniesiona skarga jest skargą wniesioną w terminie, pomimo jej złożenia 
bezpośrednio do sądu administracyjnego. Ustawodawca nie wskazał expressis 
verbis skutków prawnych tak doniosłej sytuacji faktycznej. Tym samym wy

1 Takie tezy sformułowano m.in. w wyroku NSA z dnia 20 maja 2008 r. (II FSK 426/07, 
Legalis), postanowieniach NSA z: 29 maja 2008 r. (I FSK 631/08, Legalis), 30 stycznia 2008 r. 
(II FSK 1724/06, Legalis), 12 stycznia 2011 r. (II OSK 2483/10, Legalis), 21 lipca 2010 r. (II FSK 
1453/10, Legalis), 16 września 2008 r. (II OSK 1489/07, Legalis), 30 września 2011 r. (II FSK 
1768/11, Legalis), 28 sierpnia 2008 r. (I FSK 995/08, Legalis) oraz postanowieniu WSA 
w Poznaniu z dnia 19 lutego 2008 r. (IV SA/PO/46/08, Legalis).

2 Tak m. in. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, 
M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądam i adm inistracyjnymi. Komentarz, 
Warszawa 2009, s. 178; T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępo
w aniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 284.
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stępuje luka rzeczywista, a zatem brak jest rzeczywistej regulacji dla tego 
typu sytuacji, które -  jak wskazują przywołane judykaty -  nie mają charak
teru wyjątkowego, a nawet występują nader często. O istotności braku usta
wowej regulacji skutków wystąpienia takiej sytuacji, a zatem wniesienia 
skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, świadczy 
rola sądownictwa administracyjnego, która, zgodnie z art. 178 Konstytucji RP, 
polega na sprawowaniu kontroli nad działalnością administracji publicznej, 
w tym tą charakteryzującą się korzystaniem z przysługującego jej im p e r i u m  
w związku z władczymi jej formami działania.

W celu uzupełnienia luk prawnych e x tr a  le g e m , jakie powstają, gdy sys
tem norm bezpośrednich nie wypowiada się e x p r e s s is  v e r b is  o danym stanie 
faktycznym, a ten nie jest prawnie obojętny, a zatem gdy organ stosujący 
prawo nie może znaleźć normy prawnej, z której wynikałyby skutki pozytyw
ne, tworzone są normy pośrednie na wskutek zastosowania reguł argumenta
cji prawniczej3. W przywołanych judykatach na próżno poszukiwać owych 
pozytywnych skutków wynikających z norm bezpośrednich, jak również za
stosowania reguł argumentacji prawniczej.

W ocenie autora konieczne jest więc zastosowanie a n a lo g i i  le g is ,  zwanej 
a r g u m e n tu m  a  s im i le  lub też wnioskowaniem z podobieństwa, prowadzącej 
właśnie do uzupełnienia luki rzeczywistej4 . Stan faktyczny będący przedmio
tem rozważań w niniejszej publikacji, jako nieuregulowany normą bezpo
średnią w ustawie -  Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi, 
jest podobny do takich stanów faktycznych, co do których ustawodawca 
e x p r e s s is  v e r b is  przewidział normy bezpośrednie w kodeksie postępowania 
karnego, kodeksie postępowania cywilnego czy też kdeksie postępowania ad
ministracyjnego, co nie tylko uprawnia, lecz obliguje do zastosowania tychże 
norm bezpośrednich do takiej samej sytuacji faktycznej na gruncie ustawy 
-  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z podobieństwa 
stanów faktycznych wnioskuje się bowiem o podobieństwie skutków prawnych.

Zabieg inferencyjny polegający na wnioskowaniu z a n a lo g i i  le g is  przebie
ga w trzech następujących etapach: po pierwsze należy ustalić, że określony 
fakt nie został unormowany przez przepisy prawne, po wtóre trzeba się 
upewnić, że istnieje przepis prawny regulujący sytuacje pod istotnym wzglę
dami podobne do faktu nieunormowanego i wreszcie powiązać fakt prawny 
nieunormowany podobnych lub takich samych konsekwencji prawnych, które 
wynikają z faktów uregulowanych przez przepisy prawne5.

I tak, zgodnie z dyspozycją art. 125 k.p.k., pismo uważa się za wniesione 
z zachowaniem terminu, pomimo omyłkowego jego wniesienia przed upły-

3 L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 192-193.
4 Ibidem, s. 296.
5 J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966, s. 163-164.
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wem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora, organu Policji albo innego 
organu postępowania przygotowawczego. Wykładnia systemowa umieszcze
nie przywołanego przepisu w Dziale IV „Czynności procesowe” kodeksu po
stępowania karnego wskazuje, że ma on zastosowanie w odniesieniu do po
stępowania jurysdykcyjnego, jak też do zainicjowania wniesienia pism 
procesowych zmierzających do wszczęcia sądowej kontroli nad działalnością 
organów postępowania przygotowawczego.

Zgodnie z art. 369 § 3 k.p.c. ustawowy termin do wywiedzenia apelacji 
uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wnio
sła apelację do sądu drugiej instancji i w takim wypadku sąd ten niezwłocz
nie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Także procedura rozpoznania spraw administracyjnych przewiduje ana
logiczne unormowania. Stosownie do art. 65 § 1 i 2 k.p.a. podanie wniesione 
do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za 
wniesione z zachowaniem terminu, zaś niewłaściwy organ administracji pu
blicznej, do którego podanie wniesiono, niezwłocznie przekazuje je do organu 
właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie.

Każda procedura przewiduje wprost bezpośrednie normy mające zastoso
wanie do sytuacji wniesienia pism procesowych, w tym inicjujących postępo
wanie sądowe, także przed organem ad  quem. Jedynie prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi milczy w tej kwestii, przez co w rzeczonej 
ustawie występuje luka rzeczywista. Luki prawne extra legem  uzupełniane 
zaś są poprzez zastosowanie argumentacji prawniczych, w tym analogii. 
W opinii skarżącego zastosowanie na zasadzie analogii przywołanych unor
mowań przewidzianych w art. 125 k.p.k., art. 369 § 3 k.p.c. czy też art. 65 § 1 
i 2 k.p.a. pozwoli na wyeliminowanie luki rzeczywistej.

Jako przykład zastosowania argum entum  a sim ile, nawiązujący do za
gadnień będących przedmiotem niniejszych rozważań, niechaj posłuży stano
wisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym unormowanie przewidziane w 
kodeksie postępowania karnego, mówiące, iż termin do wniesienia pisma 
procesowego jest zachowany, kiedy osoba uwięziona złożyła pismo w zarzą
dzie więzienia przed upływem terminu, stosuje się per analogiam  do postę
powania cywilnego6. Zastosowanie takiej argumentacji prawniczej (argumen
tum  a sim ile) znajduje potwierdzenie także w prawie do sądu, o którym 
mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji.

„Celem istnienia prawa do sądu jako takiego jest zapewnienie jednostce 
ochrony przed arbitralnością władzy. Dla zapewnienia realizacji tego celu 
decydujące jest ujęcie zakresu »sprawy« na tle art. 45 ust. 1 Konstytucji. 
Wypracowana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego koncepcja troisto- 
ści elementów składających się na prawo do sądu (sam dostęp do sądu,

6 J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1993, s. 181 i nast.
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odpowiednio ukształtowanej, rzetelnej procedury oraz uzyskanie wiążącego 
rozstrzygnięcia -  TK z 9 czerwca 1998 r., sygn. K. 28/97, OTK ZU nr 4/1998, 
poz. 50) zmierza natomiast do sprecyzowania kryteriów »prawa do wymiaru 
sprawiedliwości« przez wskazanie cech, jakim ten wymiar sprawiedliwości 
powinien odpowiadać. Sama Konstytucja w art. 77 ust. 2, 78 zd. 1 i 176 
formułuje w tym zakresie (prawo do sądu jako prawo do wymiaru sprawiedli
wości właściwie ukształtowanego) pewne wymagania”7. Owa trójelementowa 
koncepcja w wyniku ewolucji zarówno samego orzecznictwa Trybunału8, jak 
i poglądów doktryny doprowadziła do zrekonstruowania konstytucyjnego 
standardu prawa do sądu składającego się z pięciu zasadniczych elementów:

1) prawa dostępu do sądu,
2) prawa do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej,
3) prawa do wyroku sądowego (prawo do wiążącego rozstrzygnięcia),
4) prawa do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów 

rozpoznających sprawy,
5) prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki9.
Odnosząc się do konstytucyjnego statusu władzy sądowniczej, Trybunał 

stwierdził, że tożsamość konstytucyjna sądu „jest wyznaczana -  poza oczywi
stym wymogiem niezależności, bezstronności i niezawisłości -  między innymi 
przez odrzucenie dowolności i arbitralności”10.

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że w państwie praw
nym prawo do sądu nie może być rozumiane jedynie formalnie -  jako dostęp
ność drogi sądowej w ogóle, lecz i materialnie -  jako możliwość prawnie 
skutecznej ochrony praw na drodze sądowej11. Naruszenie prawa do sądu 
może nastąpić poprzez nadmierny formalizm procesowy i może być wynikiem 
działania ustawodawcy lub przedstawicieli praktyki, w tym przede wszyst
kim organów wymiaru sprawiedliwości12. Takie stanowisko prezentowane 
jest również w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym 
„celem działania sądów administracyjnych jest sądowa kontrola administra
cji publicznej, a nie pozbawienie strony prawa do sądu przez nadmierny

7 Wyrok TK z dnia 12 maja 2003 r., SK 38/02, OTK-A 2003, nr 5, poz. 38.
8 Wyroki TK z: 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, nr 9, poz. 108 oraz 7 grudnia 

2010 r., P 11/09, OTK-A 2010, nr 10, poz. 128.
9 P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 116-117; idem, 

Rzetelny proces karny w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] 
idem (red.), Rzetelny proces karny, Warszawa 2009, s. 309-312; idem, Konstytucyjny standard  
prawa do sądu a proces karny, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, 
Warszawa 2010, s. 212, 217-218; wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., P 9/01, OTK-A 2002, nr 2, 
poz. 14.

10 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2006 r., SK 30/05, OTK-A 2006, nr 1, poz. 2. Por. również 
wyroki TK z: 26 lutego 2008 r., SK 89/06, OTK ZU 2008, nr 1A, poz. 7; 21 lipca 2009 r., K 7/09, 
OTK ZU 2009, nr 7A, poz. 113; 31 marca 2005 r., SK 26/02, OTK-A 2005, nr 3, poz. 29.

11 Tak m.in. w wyroku TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, nr 9, 
poz. 108.

12 Wyrok z dnia 20 maja 2008 r., P 18/07, OTK-A 2008, nr 4, poz. 61.
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i niczemu niesłużący formalizm”13. Formalizm ów na kanwie podnoszonych 
zagadnień przejawiających się w niestosowaniu przez sądy administracyjne 
analogii celem wyeliminowania luki rzeczywistej, w ocenie autora, stoi 
w jaskrawej opozycji do zasady interpretowania przepisów z poszanowaniem 
Konstytucji, w tym prawa do sądu. Wskazana praktyka stanowi bowiem 
obrazę art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z przepisu art. 31 ust 3 Konstytucji wynikają trzy zasady: „tzw. wyłącz
ności ustawy, proporcjonalności i zachowania istoty wolności i praw, z któ
rych pierwsza ma charakter formalny, a pozostałe -  materialny”14. W świetle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wzorzec kontroli zawarty w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP określa przesłanki dopuszczalności ustanawiania ogra
niczeń wolności i praw jednostki. W aspekcie formalnym wymaga, by ograni
czenia te były ustanawiane tylko w ustawie, w aspekcie materialnym do
puszcza natomiast ustanawianie ograniczeń wtedy, gdy są one konieczne 
w demokratycznym państwie dla zachowania wymienionych w tym przepi
sie wartości15. Każde uregulowanie przewidujące ograniczenie konstytucyj
nie gwarantowanych praw i wolności powinno być uzasadnione koniecznością 
realizacji jednej z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Zasada wyłączności ustawy jest niezależna od wymogu przestrzegania 
zasady proporcjonalności. Na zasadę konieczności, stanowiącą element skła
dowy zasady proporcjonalności16, a więc na to, czy tożsamego celu nie można 
było osiągnąć przy użyciu innych środków, mniej uciążliwych dla obywatela, 
bo słabiej ingerujących w sferę jego praw i wolności, zwraca również uwagę 
Trybunał Konstytucyjny. Zasada proporcjonalności stawia każdorazowo wy
móg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby ingerencji w danym stanie faktycz
nym w zakres prawa bądź wolności jednostki. Winna ona być rozumiana jako 
wymóg stosowania takich środków prawnych, które będą skuteczne, a więc 
rzeczywiście będą służyć realizacji celów zamierzonych przez prawodawcę. 
Zawsze chodzi tu o środki niezbędne -  w tym sensie, że chronić będą określo
ne wartości w taki sposób, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowa
niu innych środków. Niezbędność to również skorzystanie ze środków jak 
najmniej uciążliwych dla podmiotów, których prawa lub wolności podlegają 
ograniczeniu. Ingerencja w sferę statusu jednostki musi więc pozostawać 
w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, których ochrona uzasadnia 
dokonane ograniczenie17. Trybunał podkreślał również niejednokrotnie, że

13 Postanowienie NSA z dnia 22 marca 2012 r., II GSK 373/12, Legalis.
14 J. Zakolska, Problem klauzuli ograniczającej korzystanie z  praw i wolności człowieka 

w pracach konstytucyjnych, w poglądach doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
„Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5, s. 12.

15 Wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK ZU 2004, nr 5/A, poz. 39, s. 544.
16 Por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 123.
17 Wyroki TK z 12 stycznia 2000 r., P 11/99, OTK 2000, nr 1, poz. 3 oraz 25 lutego 1999 r., 

K. 23/98, OTK ZU 1999, nr 2, poz. 25, s. 171.
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przesłanka sformułowana w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP mieści w sobie 
postulat niezbędności, przydatności i proporcjonalności sensu stricto  wprowa
dzanych ograniczeń. Sąd konstytucyjny wielokrotnie stawał na stanowisku, 
iż ocena spełnienia poszczególnych kryteriów składających się na zasadę 
zakazu nadmiernej (nieproporcjonalnej) ingerencji wymaga pewnego zrelaty- 
wizowania, stosownie do charakteru poszczególnych praw i wolności jednost
ki. Surowsze standardy oceny przykładać należy do regulacji praw i wolności 
osobistych i politycznych niż do praw ekonomicznych i socjalnych18.

Konstytucyjnie określony zakaz zamykania drogi sądowej dochodzenia 
naruszonych wolności i praw, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, 
jako dopełnienie art. 45 ust. 1 Konstytucji19 stanowi negatywną formułę 
prawa do sądu20. Oba te przepisy ustanawiają konstytucyjne gwarancje pra
wa do sądu21. Co istotne, art. 77 ust. 2 Konstytucji modyfikuje ogólne 
reguły ograniczania praw i wolności, o których mowa w art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP22, bowiem unormowania wynikające z art. 45 i art. 77 ust. 2 
Konstytucji przewidują możliwość ograniczenia prawa do sądu na warun
kach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji23. Prawo do sądu oznacza 
zatem, że nikomu nie można zamykać drogi sądowej24, gdyż art. 77 ust. 2 
Konstytucji obejmuje swym zakresem prawa i wolności gwarantowane kon
stytucyjnie, w tym prawo do sądu25.

„Ograniczenia prawa do sądu ustanawiane normą ustawową, stosownie 
do art. 31 ust. 3 Konstytucji, muszą uwzględniać kategoryczny zakaz zamy
kania drogi do sądu zawarty w art. 77 ust. 2 w zakresie dochodzenia konsty
tucyjnych wolności i praw, ergo wyłączenie drogi sądowej w sprawach zwią
zanych z naruszeniem wolności i praw może być ustanowione jedynie wprost 
przepisami konstytucyjnymi. Wynika więc stąd bardzo wyraźna dyrektywa 
interpretacyjna dotycząca przesłanek zastosowania art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Po pierwsze bowiem art. 31 ust. 3 nie może z pewnością uzasadniać ograni
czenia, które wyłączałoby całkowicie ochronę sądową prawa należącego do tej

18 Wyroki TK z 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 2, s. 18 oraz
3 października 2000 r., K. 33/99, OTK ZU 2000, nr 6, poz. 188, s. 1003-1004.

19 Wyroki TK z: 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109; 9 czerwca 1998 r.,
K 28/97, OTK-A 1998, nr 4, poz. 50; 14 marca 2005 r., K 35/04, OTK-A 2005, nr 3, poz. 23.

20 P. Wiliński, Proces karny w świetle..., s. 148.
21 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK-A 1998, nr 4, poz. 50; A. Wasilewski, 

Sądowa kontrola adm inistracji a problem prawa do sądu, [w:] Księga pam iątkowa Profesora 
Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 343-349; por. również P. Tuleja, [w:] P. Sarnecki 
(red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999.

22 Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2010 r., P 28/09, OTK-A 2010, nr 5, poz. 52.
23 P. Wiliński, Proces karny w świetle... , s. 148.
24 Wyroki TK z 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109 oraz 2 kwietnia 2010 r., 

SK 10/00, OTK 2001, nr 3, poz. 52.
25 Wyroki TK z: 14 marca 2005 r., K 35/04, OTK-A 2005, nr 3, poz. 23; 10 maja 2000 r., 

K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109; 2 kwietnia 2010 r., SK 10/00, OTK 2001, nr 3, poz. 52.
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kategorii praw, których dotyczy wyraźny zakaz wyłączania drogi sądowej 
wyrażony w ust. 2 art. 77. Po drugie, ocena konieczności zastosowania ja
kichkolwiek ograniczeń w realizacji prawa do sądu musi w tym wypadku 
uwzględniać szczególnie mocną gwarancję konstytucyjną z jakiej prawo to 
korzysta w zakresie wyznaczonym przez ust. 2 art. 77 Konstytucji. Można 
też tę myśl ująć od drugiej strony, stwierdzając, że generalne (ogólne) pra
wo do sądu, wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji, nie może zostać ograni
czone w postaci zamknięcia przez ustawę drogi sądowej dochodzenia naru
szonych wolności i praw konstytucyjnych, gdyż takie ograniczenie byłoby 
oczywiście sprzeczne z art. 77 ust. 2 Konstytucji. W tym sensie art. 77 ust. 2 
Konstytucji wyznacza, obok art. 31 ust. 3, zakres dopuszczalnych ograniczeń 
prawa do sądu”26.

Dotychczasowe rozważania mają istotne znaczenie z punktu widzenia 
bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, która w art. 8 ust. 2 stanowi, iż 
przepisy ustawy zasadniczej stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja 
stanowi inaczej. W doktrynie pojęcie bezpośredniego stosowania nie jest jed
noznaczne i wiąże się z ustaleniem trzech podstawowych zagadnień: zakresu 
pojęcia, czyli w jakich formach prawnych się ono spełnia, zakresu norm 
konstytucyjnych, mogących podlegać bezpośredniemu stosowaniu i wreszcie 
zakresu podmiotowego, a zatem jakie podmioty prawne mają Konstytucję 
stosować bezpośrednio27. Z punktu widzenia podejmowanej problematyki 
podkreślić należy, że jedną z koncepcji bezpośredniego stosowania Konstytucji 
jest współstosowanie Konstytucji i ustaw, które może przyjąć następujące po
staci: stosowanie ornamentacyjne (gdy organ powołuje się na przepis konstytu
cyjny, chociaż unormowania ustawowe zapewniają wystarczającą podstawę do 
rozstrzygnięcia), współstosowanie interpretacyjne (gdy organ stosujący prawo 
ustala normę prawną, biorąc pod uwagę zarówno normę ustawową, jak 
i konstytucyjną -  wykładnia w zgodzie z Konstytucją) i wreszcie stosowanie 
modyfikacyjne (gdy wykładnia unormowań ustawowych prowadzi do elimi
nacji kolizji normy ustawowej z konstytucyjną z uwagi na uwzględnienie 
nadrzędnych norm i zasad konstytucyjnych -  tzw. technika ratowania kon
stytucyjności ustaw)28.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego zasada bezpo
średniego stosowania przejawia się m.in. w uznaniu, że rozstrzygnięcie przez 
sąd wyłącznie na podstawie normy konstytucyjnej może mieć miejsce tylko 
wtedy, gdy norma ta jest skonkretyzowana w stopniu pozwalającym na sa

26 Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109.
27 K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, [w:] idem (red.), Podstawowe 

problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny, Warszawa 2004, 
s. 42-44.

28 Ibidem, s. 46. Por. też: L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, [w:] Konferen
cja naukowa: Konstytucja RP  w praktyce, Warszawa 1999, s. 26; B. Banaszak, Porównawcze 
prawo konstytucyjne współczesnych państw  demokratycznych, Warszawa 2007, s. 112-121.
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moistne jej zastosowanie29. Jednocześnie „wszędzie tam, gdzie materia jest 
normowana równolegle przez Konstytucję i ustawy, zwykle konieczne jest 
łączne uwzględnianie tych wzorców”30. „Normy i zasady konstytucyjne mogą 
w szczególności wyznaczać sposób rozumienia przepisów ustawowych, ich 
zakres stosowania, a także ich zakres obowiązywania”31.

Nakaz bezpośredniego stosowania Konstytucji, wyrażony w jej art. 8 
ust. 2, będący przejawem normatywnego charakteru Konstytucji RP, świad
czy o pozytywizacji praw człowieka32, których ograniczenie musi podlegać 
ocenie z punktu widzenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności, albowiem 
„w aspekcie negatywnym wolności i prawa są podstawą obowiązywania zaka
zu nadmiernej ingerencji państwa, natomiast w aspekcie pozytywnym wyra
żają nakaz maksymalnej ich ochrony”33.

W ocenie autora, zastosowanie przywołanej analogii stanowi obowiązek 
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych właśnie z uwagi na konieczność 
współstosowania interpretacyjnego Konstytucji RP w celu zagwarantowania 
prawa do sądu z poszanowaniem zasady proporcjonalności. Przyjęta w przy
wołanych judykatach interpretacja unormowania przewidzianego w art. 53 
§ 1 w zw. z art. 54 § 1 p.p.s.a. nie tylko nie chroni jednostki przed arbitralno
ścią państwa, lecz jest jej przejawem poprzez akceptację niesłużącego nicze
mu formalizmu, który nie znajduje nadto uzasadnienia normatywnego. 
Uznanie zasadności poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądów admini
stracyjnych prowadzi do arbitralnego ograniczenia prawa do sądu, albowiem 
to od nieokreślonych czynników uzależnione jest uznanie wniesienia skargi 
w ustawowym terminie. W istocie to sprawność administracji sądu decyduje 
o zagwarantowaniu prawa do sądu, przy czym sprawność ta ma charakter 
arbitralny, niczym nieuzasadniony, jednostronny, całkowicie od jednostki nie
zależny.

W jednym z przywołanym na wstępie judykatów zasadnie postawiono 
pytanie, nie udzielając jednak właściwej odpowiedzi: „czy taka niewyartyku- 
łowana powinność sądu do zwracania błędnie zaadresowanych skarg właści
wemu organowi, może być przeciągana przez bliżej nieokreślony czas, nara
żając tym samym stronę, na ewentualne negatywne konsekwencje związane 
z upływem terminu. Na tak postawione pytanie nie można jednak udzielić 
generalnej odpowiedzi. Bez wątpienia sąd powinien działać w tej materii

29 Wyroki SN z 9 maja 2003 r., V CK 344/02, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 119 oraz 8 stycznia 
2009 r., I CSK 482/08, Lex nr 491552; wyroki TK z 23 września 2003 r., K 20/02, OTK-A 2003, 
nr 7, poz. 76 i 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998, nr 19, poz. 46.

30 Postanowienie TK z dnia 22 marca 2000 r., P 12/98, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 67.
31 Postanowienie TK z dnia 22 marca 2003 r., P8/00, OTK ZU 2000, nr 6, poz. 189.
32 Por. R. Piotrowski, Koncepcja prawa w projekcie Konstytucji RP, [w:] E. Zwierzchowski 

(red.), Prawo i kontrola jego zgodności z  Konstytucją, Warszawa 1997, s. 8-9.
33 P. Tuleja, Prawo sędziowskie z perspektywy konstytucyjnej, [w:] Konstytucja i sądowe 

gwarancje je j ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Kraków 2004, s. 227.
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niezwłocznie, mając na uwadze upływ terminu do wniesienia skargi oraz 
konstytucyjnie przysługujące stronie prawo do sądu”34. Zdaniem autora na 
tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi i jest to obowiązkiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odpowiedzią jest zastosowanie 
w oparciu o analogię przywołanych unormowań kodeksu postępowania karne
go i kodeksu postępowania cywilnego czy też kodeksu postępowania admini
stracyjnego przy współstosowaniu interpretacyjnym art. 45 ust. 1 w zw. 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a zatem przesłanie wniesionej w ustawowym 
terminie bezpośrednio do sądu administracyjnego skargi organowi, którego 
działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przed
miotem skargi, przy jednoczesnym uznaniu, że skarga ta została wniesiona 
w terminie.

Sum m ary

The effects o f  applying a  com plain t d irectly  
to the R egional A dm in istra tive Court 

-  c r itica l rem arks in the background o f ju d ic ia ry  views

Key words: the principle of proportionality, the right to sue, the direct application of Constitu
tion, applying directly to the Regional Administrative Court.

In author’s opinion, submitting a claim directly to the Regional Admini
strative Court, and not through the authority whose action, inaction or 
chronic conduct of the proceeding, is the subject of the complaint, can not 
result in the result of rejection, which is clearly demonstrated by a number 
of decisions of administrative courts. Against such a position contradicts the 
argumentum a simile, because the use of legis analogy is supported by the 
necessity of concomitant interpretation of the Constitution -  art. 45 para
graph 1 of the Constitution, which views the right to trial and the principle 
of proportionality, which is stated in art. 31 paragraph 3 of the Constitution.

34 Postanowienie NSA z dnia 29 maja 2008 r., I FSK 631/08, Legalis.


