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Jedną z podstawowych wartości w demokratycznym państwie prawnym 
jest prawo do sądu. Tak wartość tę sytuuje prawo międzynarodowe1. Konsty
tucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.2 w art. 45 ust. 1 stanowi: 
„Każdy3 ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy4 bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły 
sąd”. Doktryna prawa wyprowadza z tego przepisu zasadę prawa do procesu 
i zasadę prawa do sądu, łącząc je m.in. z zagadnieniem ukształtowania praw 
jednostki wobec administracji publicznej5 .

Celem pracy jest zaprezentowanie instytucji prawa do sądu w sprawie 
administracyjnej w kontekście wspomnianego już art. 45 Konstytucji RP. 
W dużej mierze odniosę się też do obecnie obowiązujących ustaw i rozporzą
dzeń określających ustrój i strukturę sądownictwa administracyjnego w Pol
sce. W związku z tym chciałabym wskazać na pewien aspekt, wymagający 
-  jak sądzę -  ewentualnych modyfikacji. Mianowicie chodzi o kwestię konsty
tucyjnego unormowania sporów o właściwość pomiędzy sądami powszechny

1 Zob. Z. Kmieciak, Postępowanie adm inistracyjne w świetle standardów europejskich, 
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s. 237.

2 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
3 „Każdy” w rozumieniu Konstytucji oznacza zarówno osobę fizyczną, bez względu na 

obywatelstwo, jak i osobę prawną. Por. B. Banaszek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 285.

4 Pojęcie „sprawa”, interpretowane przy uwzględnieniu treści art. 45 ust. 1 Konstytucji, 
oznacza sprawę w zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii incydentalnej, 
która związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych praw zagwarantowanych 
przepisami Konstytucji. Por. uchwałę Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 28 marca 2012 r., 
I KZP 26/11, OSNKW 2012, nr 4, poz. 36.

5 A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne -  ogólne, 
podatkowe, egzekucyjne i przed sądam i adm inistracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 400.
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mi a sądami administracyjnymi, co przedkładać się będzie bezpośrednio na 
realizację prawa do sądu w sprawie administracyjnej. Ustrojodawca zakładał 
uchwalenie przed upływem 5 lat od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. 
ustaw wprowadzających dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, jed
nocześnie nie przewidział utworzenia Trybunału Kompetencyjnego (na wzór 
Konstytucji z 1921 r.) ani też innego organu o podobnym zakresie obowiąz
ków. W wyniku reformy sądownictwa administracyjnego zniesiono Kolegium 
Kompetencyjne, a jego właściwości nie zostały przekazane jakiemuś innemu 
organowi (Sądowemu Kolegium Kompetencyjnemu, Sądowi Najwyższemu, 
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu). W konsekwencji powrócono do sy
tuacji z czasów PRL-u (do 1980 r.), tzn. pozostawiono spory kompetencyjne 
ocenie sądów, co może być rozumiane w ten sposób, iż nie stanowią one 
istotnego problemu ustrojowego czy prawnego i nie wymagają stworzenia 
szczególnego mechanizmu normatywnego zapewniającego prawidłowe ich 
rozwiązanie i w miarę jednolitą praktykę. Gwarantowałby to jedynie organ 
upoważniony do rozstrzygania wątpliwości co do tego, gdzie przebiega grani
ca między prawem prywatnym i prawem publicznym, a także stanowiący, jak 
na tle konkretnych unormowań prawnych należy wyznaczać właściwość są
dów powszechnych do załatwiania określonych spraw i właściwość organów 
administracji publicznej, a tym samym pośrednio również właściwość sądów 
administracyjnych6 . Tymczasem w nowych warunkach ustrojowych znacze
nie tego typu sporów, tudzież potrzeba ich jednolitego i prawidłowego rozwią
zywania w skali całego państwa stale rośnie. Zapewnienie jednostce prawa 
do właściwego sądu w pełni uzasadnia wprowadzenie instytucjonalnych roz
wiązań w tym zakresie, a nieistnienie podstaw w regulacjach ustawy zasad
niczej nie może stanowić wystarczającego uzasadnienia przeciwko unormo
waniom ustawowym tego rodzaju sporów.

Chcąc przejść do sedna rozważań należy na początku poprzedzić je 
kilkoma uwagami o charakterze terminologicznym. Pojęcia „prawo do sądu” 
zaczęto używać po zmianach ustrojowych, które miały miejsce w 1989 r. 
Istotną rolę w tym zakresie odegrało orzecznictwo Trybunału Konstytucyj
nego i doktryna prawa konstytucyjnego oraz akty prawne o charakterze 
międzynarodowym7, a mianowicie: Powszechna Deklaracja Praw Człowie

6 W. Sanetra, Spór o spory kompetencyjne, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 9, s. 14 i nast.
7 Ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe podobnie pojmują 

prawo do sądu i prawo do procesu, łącząc je z uprawnieniem każdego człowieka do korzystania 
z ochrony swoich praw i interesów, które to zostały naruszone działalnością lub bezczynnością 
administracji lub poprzez przewlekłość postępowania administracyjnego. I tak, zgodnie z art. 10 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równo
ści prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwane
go przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicz
nie przez niezależny i bezstronny sąd”. Zgodnie z art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, jednostka „ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia 
sprawy przez właściwy, niezawisły i bezstronny sąd”. Z kolei na podstawie art. 6 Europejskiej
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ka8 z 1948 r. (art. 10), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo
wych Wolności9z 1950 r. (art. 6 ust. 1) oraz Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych10 (art. 14 ust. 1). Prawo do sądu interpretowa
ne jest także przez Europejski Trybunał Praw Człowieka: „z uwzględnieniem 
ogólnych zasad przyjętych przez narody cywilizowane, łącznie z zasadą, iż 
każdy powinien mieć możliwość przedstawienia sądowi swojej sprawy oraz 
inną zasadą, z której wynika zakaz odmowy wymiaru sprawiedliwości”11. 
Formułując pojęcie „prawo do sądu” w ustawodawstwie polskim, odniesiono 
się do unormowań zawartych w przedwojennych przepisach konstytucyj
nych12. Oprócz niego używa się tożsamych treściowo terminów: „prawo do 
wymiaru sprawiedliwości”, „prawo do drogi sądowej”, „prawo do sprawiedli
wego procesu sądowego”, „prawo do powództwa” lub „prawo do obrony przed 
sądem”13. Na tle procedury administracyjnej sformułowano natomiast poję
cie „sprawiedliwości proceduralnej” jako obowiązującej organ dyrektywy pro
cesowej, stanowiącej konieczny korelat konstytucyjnej zasady demokratycz
nego państwa prawnego14. Znaczenie tej dyrektywy podkreślił Naczelny Sąd 
Administracyjny, stwierdzając, iż „w państwie prawnym wymagane jest nie 
tylko zrozumiałe, precyzyjne i zgodne z innymi regułami, wynikającymi 
z istoty takiego państwa, unormowanie procedury, lecz również prawidłowe 
i ścisłe jej stosowanie w praktyce, w szczególności tych przepisów, które 
określają uprawnienia procesowe uczestników postępowania”15.

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: „każdy ma prawo do sprawie
dliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bez
stronny sąd, ustanowiony na mocy ustawy”. Kryteria i wartości wyprowadzone z tego przepisu 
są przedmiotem ustaleń interpretacyjnych Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Europej
skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W literaturze natomiast podkreśla się, iż 
w orzecznictwie tychże organów wyraźnie widoczna jest tendencja do rozszerzającej wykładni 
cytowanego przepisu, co ma mieć związek z zasadą demokratyzmu i państwa prawnego. Por. 
szerzej: Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne..., s. 235.

8 Uchwalona w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 10 grudnia 1948 r.
9 Akt sporządzony w Rzymie dnia 4. listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 

z późn. zm.).
10 Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167 i 168.
11 Por. szerzej: M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 1992, s. 41-42.
12 Art. 98 Konstytucji z dn. 17 marca 1921 r. stanowił, iż „Nikt nie może być pozbawiony 

sądu, któremu z prawa podlega [...]. Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądo
wej dla dochodzenia krzywdy i straty”. Z kolei art. 68 ust. 1 i 4 Konstytucji z dnia 23 kwietnia 
1935 r.: „Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy 
lub szkody. [...] Nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega, ani karany za 
czyn nie zabroniony przez prawo przed jego popełnieniem, ani też zatrzymany bez nakazu sądu 
dłużej niż czterdzieści osiem godzin”.

13 Zestawienie tych pojęć zob. H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw  
człowieka, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wyd. 
Sejmowe, Warszawa 1997, s. 187.

14 Zob. Z. Kmieciak, Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie adm inistracyjnym, 
„Państwo i Prawo” 1994, z. 10, s. 55.

15 Wyrok NSA z dnia 19 października 1993 r., V SA 250/93, ONSA 1994, nr 2, poz. 84.



250 Marta Sawicka

Z kolei Sąd Najwyższy16 (na podstawie konstytucyjnych unormowań) 
potwierdził autonomiczność prawa do sądu jako prawa podmiotowego two
rzącego podstawę roszczenia jednostki, co zwłaszcza przy bezpośrednim sto
sowaniu Konstytucji (art. 8 ust. 2) może stanowić samodzielną podstawę 
prawną. Zgodnie z tą koncepcją, prawo do sądu jest odrębnym i niezależnym 
od innych powiązań normatywnych prawem przysługującym jednostce wobec 
państwa, niezależnie od istnienia i treści stosunku materialnoprawnego 
i wynikających z niego uprawnień i obowiązków. Wartość prawa do sądu 
polega zaś na tym, że jednostka mocą swej woli, odpowiednio uzewnętrznio
nej np. przez wytoczenie powództwa, może zobowiązać właściwe organy pań
stwowe do podjęcia przewidzianych w ustawie działań potrzebnych do wyda
nia orzeczenia w sprawie, która nie została mocą ustawy wyłączona z drogi 
sądowej. Prawo do sądu może doprowadzić do wszczęcia i prowadzenia postę
powania przed sądem, chyba że istnieje w odniesieniu do dochodzonego pra
wa ustawowe wyłączenie drogi sądowej. Ewentualne wątpliwości dotyczące 
przedmiotowego zakresu prawa do sądu powinny być wyjaśnione z uwzględ
nieniem konstytucyjnego domniemania prawa do sądu17. Ponadto prawo do 
sądu istnieje nawet wówczas, gdy jakaś ustawa regulująca prawa i obowiązki 
jednostki nie przewiduje możliwości wystąpienia na drogę sądową18.

Według formuły wypracowanej przez Trybunał Konstytucyjny w licznych 
orzeczeniach na prawo do sądu składają się w szczególności:

1) prawo dostępu do sądu (prawo uruchomienia procedury);
2) prawo do odpowiedniego kształtowania procedury (zgodnie z wymoga

mi sprawiedliwości i jawności);
3) prawo do wyroku sądowego (prawo do uzyskania wiążącego rozstrzy- 

gnięcia)19.
W 2007 r. TK uzupełnił te elementy prawa do sądu o „prawo do odpo

wiedniego kształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających spra- 
wy”20, ponadto podkreślił, że w państwie prawnym prawo do sądu nie może 
być rozumiane jedynie formalnie -  jako dostępność drogi sądowej w ogóle, 
lecz i materialnie -  jako możliwość prawnie skutecznej ochrony praw na 
drodze sądowej.

16 Zob. postanowienia SN z dnia 6 kwietnia 2000 r., II CKN 285/00, OSNC 2000, nr 10, 
poz. 188 i 19 marca 2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 31.

17 Przyznanie daleko idących uprawnień do korzystania z drogi sądowej stwarza jednak 
możliwość zaistnienia sytuacji, w których prawo to może być wykorzystywane niezgodnie z jego 
celem, tzn. nie dla ochrony praw jednostki, lecz np. w celu szykanowania innej osoby, co 
stanowi już nadużycie prawa. Nie jest to bynajmniej problem teoretyczny, lecz wynika on 
z praktyki sądów administracyjnych. Por. szerzej: H. Dolecki, Nadużycie prawa do sądu, [w:] 
J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw  
obywatelskich 1980-2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, s. 130-138.

18 Por. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 648/98, OSNP 2000, nr 11, poz. 423.
19 Wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., P9/01, OTK-A 2002, nr 2, poz. 14.
20 Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, nr 9, poz. 108.
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Dla podjętych rozważań ważna jest także kwestia opłat sądowych oraz 
wprowadzenia w niektórych sprawach tzw. przymusu adwokackiego. Jak 
stwierdził NSA: „samo wprowadzenie obowiązku ponoszenia przez strony 
opłat sądowych i wydatków ani też obowiązku reprezentowania strony przez 
profesjonalnego pełnomocnika [...] nie jest sprzeczne z art. 45 ust. 1 Konsty
tucji, jednakże pod warunkiem, że stworzony zostanie odpowiedni system  
środków zapewniających korzystanie z prawa do sądu osobom, które nie są 
w stanie, z uwagi na sytuację materialną, ponieść tych opłat lub kosztów 
ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika”21. Jedną z podstawowych gwa
rancji procesowych zapewniających faktyczny dostęp do sądu bez względu na 
stan majątkowy jest instytucja prawa pomocy, obejmująca możliwość zwol
nienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, 
jeśli strona nie jest w stanie udźwignąć tych wydatków ze względu na sytu
acje ekonomiczną, w jakiej się znalazła22.

W tym miejscu warto przypomnieć strukturę sądownictwa administra
cyjnego w Polsce23. Ustrojowe miejsce sądów administracyjnych wyznaczają 
regulacje konstytucyjne, a wynika z nich, iż sądy administracyjne stanowią 
władzę sądowniczą -  odrębną i niezależną od innych władz (art. 10 ust. 2 
i art. 173 Konstytucji RP). Obecnie podstawę prawną organizacji i funkcjono
wania sądownictwa administracyjnego24 stanowią:

1) ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. -  Prawo o ustroju sądów administracyj
nych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 z późn. zm.);

21 Uchwała NSA z dnia 2 grudnia 2010 r., II GPS 2/10, ZNSA 2011, s. 113-114.
22 J. P. Tarno, [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno (red.), Postępowanie administracyjne 

i postępowanie przed sądam i adm inistracyjnymi, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 368, 538-548.
23 Zaznaczyć należy, iż model sądownictwa administracyjnego w Polsce uwzględnia reko

mendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R/2001/9 z dnia 5 września 2001 r. o alterna
tywnych środkach rozstrzygania sporów sądowych między organami administracji a osobami 
prawnymi (Recommendation Rec/2001/9 of the Committee of Ministers to member states on 
alternatives to litigation between administrative authorities and private partie), będącą rozwi
nięciem założeń rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R/81/7 z dnia 14 maja 1981 r. 
o środkach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości (Recommendation No. R/81/7 on 
Measures Facilitating Access to Justice) oraz nr R/86/12 z dnia 16 września 1986 r. w sprawie 
środków zapobiegającym nadmiernemu obciążeniu sądów i ograniczających to obciążenie (Re
commendation No. R/86/12 concerning measures to prevent and reduce the excessive workload 
in the courts). Por. Z. Kmieciak, Ochrona sądowa a alternatywne środki rozstrzygania sporów 
między administracją a jednostką, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3, s. 31-32.

24 Warto podzielić się uwagą prof. B. Banaszka (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 877), który wskazuje, iż istnienie sądów administra
cyjnych od dawna napotykało sprzeciwy w nauce prawa konstytucyjnego. Najbardziej znanym 
ich oponentem jest A. V. Dicey, który podkreśla, że mają one inklinacje do orzekania po myśli 
administracji rządowej. Przeprowadzane analizy wskazują na ich większą efektywność w roz
wiązywaniu spraw administracyjnych niż sądów powszechnych w państwach, w których sprawy 
te należą do kognicji sądów powszechnych. Przykładowo por. K. Takayanagi, Appendix: opinion 
o f some Constitution o f Japan. Its first tweny years 1947-67, University of Washington Press, 
Seattle -  London 1968, s. 108.
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2) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Przepisy wprowadzające ustawę 
-  Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę -  Prawo o postępowa
niu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1271 z późn. zm.);

4) rozporządzenie Prezydenta RP z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utwo
rzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib 
i obszarów właściwości (Dz. U. nr 72, poz. 652 z późn. zm.);

5) rozporządzenie Prezydenta RP z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie prze
kazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym nie
których spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych (Dz. U. nr 72, poz. 653).

Sądy administracyjne funkcjonują w demokratycznym państwie praw
nym -  takie sformułowanie znajdziemy w art. 2 Konstytucji: „Rzeczpospolita 
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym za
sady sprawiedliwości społecznej”. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowi
sku, iż jednym z podstawowych założeń demokratycznego państwa prawa 
jest zagwarantowanie obywatelom dostępu do sądu, by mogli oni bronić swo
ich interesów „przed niezawisłym organem, kierującym się wyłącznie obowią
zującym w państwie prawem”, ponadto uznał „prawo jednostki do rzetelnego 
i publicznego procesu, w którym są rozstrzygane jej prawa o charakterze 
administracyjnym, cywilnym”25, łącząc je z konstytucyjna zasadą państwa 
prawnego.

Model sądownictwa administracyjnego, zgodnie z unormowaniami Kon
stytucji RP, przyjmuje więc postać dwóch niezależnych od siebie pionów są
downictwa: jednego obejmującego sądy powszechne i sądy wojskowe z Sądem 
Najwyższym oraz drugiego -  obejmującego sądy administracyjne z Naczel
nym Sądem Administracyjnym na czele. Zakłada się całkowitą odrębność 
tych dwóch pionów, determinuje ustrój i właściwość sądów administracyj
nych oraz konieczność wyraźnego rozgraniczenia zadań i właściwości sądów 
administracyjnych od zadań i właściwości sądów powszechnych26. Ponadto 
unormowania konstytucyjne wprowadzają zasadę dwuinstancyjności postę
powania sądowoadministracyjnego i administracyjnego, co ma bezpośredni 
wpływ na ustrój i organizację sądownictwa administracyjnego w Polsce od 
1 stycznia 2004 r. Przepisy art. 176 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP wprowadza
ją zasadę dwuinstancyjności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(a także w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym). Zgodnie

25 Orzeczenie TK z dnia 7 stycznia 1992 r., K 8/91, OTK 1992, cz. 1, poz. 5 wraz z glosą 
K. Gołyńskiego i E. Podgórskiej, „Państwo i Prawo” 1993, z. 4, s. 107.

26 J. Drachal, R. Hauser, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Omó
wienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Teksty aktów prawnych, Zachodnie Cen
trum Organizacji, Warszawa -  Zielona Góra 2003, s. 18 i 20.
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z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, ww. konstytucyjna 
zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego zakłada w szczególności:

1) dostęp do sądu drugiej instancji, a tym samym przyznanie stronom 
właściwych środków zaskarżenia, które uruchamiają rzeczywistą kontrolę 
rozstrzygnięć wydanych przez sąd pierwszej instancji,

2) powierzenie rozpoznania sprawy w drugiej instancji -  co do zasady
-  sądowi wyższego stopnia,

3) odpowiednie ukształtowanie procedury przed sądem drugiej instancji, 
tak aby sąd ten mógł wszechstronnie zbadać rozpoznawaną sprawę i wydać 
rozstrzygnięcie merytoryczne27.

Zasada prawa do sądu znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 1 ustawy
-  Prawo o ustroju sądów administracyjnych: „Sądy administracyjne sprawu
ją wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicz
nej”, z czego wynika, że podmiot administrowany (jednostka) ma zagwaran
towaną drogę obrony swoich praw i interesów, które zostały naruszone 
działalnością lub bezczynnością administracji, bądź przewlekłością postępo
wania administracyjnego (w postępowaniu administracyjnym)28. Przepis ten, 
określający podstawową funkcję sądów administracyjnych i toczącego się 
przed nimi postępowania, należy interpretować w związku z art. 184 Konsty
tucji, który z kolei stanowi, że sądy administracyjne (NSA i wojewódzkie 
sądy administracyjne) sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę 
działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje także orzekanie 
o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów 
normatywnych terenowych organów administracji rządowej29. Istotą sądowej 
kontroli administracji jest ochrona wolności i praw jednostki (podmiotów 
prawa) w stosunkach z administracją publiczną oraz budowanie i utrwalanie 
zasady państwa prawa i wyprowadzanych z niej standardów. Podstawową 
funkcją sądownictwa administracyjnego jest ochrona praw podmiotowych 
jednostki. Przyjęcie tej funkcji wypływa z założeń systemu weryfikacji admi
nistracji publicznej w państwie prawa, co ma związek z realizacją zasady 
praworządności30.

Sądowy wymiar sprawiedliwości jest integralnie związany z gwaranto
wanym konstytucyjnie prawem do sądu, a także z konstytucyjnym zakazem

27 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09, OTK-A 2011, nr 9, poz. 97.
28 A. Wiktorowska, op. cit., s. 400.
29 M. Masternak-Kubiak, [w:] M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński (red.), Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 11.
30 Por. J. Trzciński, Sądownictwo administracyjne jako gw arant ochrony wolności i praw  

jednostki, referat wygłoszony na 50. Jubileuszowym Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konsty
tucyjnego „Trzecia władzy sądy i trybunały w Polsce”, Gdynia 24-26 kwietnia 2008 r. oraz
B. Adamiak, Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego, 
[w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa adm inistra
cyjnego, Verba, Lublin 2003, s. 21-22.
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zamykania drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub praw 
(art. 77 ust. 2 Konstytucji). Normy konstytucyjne nie określają, w drodze 
jakich procedur i przed jakimi sądami ma być realizowana ochrona praw 
i wolności. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że sądowy wymiar sprawiedli
wości nie oznacza, by wszystkie sprawy i spory dotyczące sytuacji prawnej 
jednostki musiały być od początku rozstrzygane przez sądy, zawsze jednak 
sądom musi przysługiwać pozycja nadrzędna, umożliwiająca zweryfikowanie 
rozstrzygnięcia organu pozasądowego31.

Jeśli chodzi o treść i zakres działalności sądów administracyjnych, to 
wyznaczać je będzie art. 175 Konstytucji RP, który powierza im sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości. Przepis ten należy rozumieć jako nakaz, aby wy
miar sprawiedliwości sprawowały wyłącznie sądy. Ten monopol sądów na 
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest szczególnie akcentowany w od
niesieniu do tych spraw i sporów, w których jedną ze stron jest jednostka32.

Sądy administracyjne są sądami szczególnymi. Sądy szczególne to sądy
0 właściwości obejmującej określoną grupę spraw, usytuowane poza syste
mem sądów powszechnych, a do postępowania przed nimi stosuje się te same 
co w sądach powszechnych zasady konstytucyjne. Obowiązująca obecnie 
ustawa zasadnicza nie używa terminu „sądy szczególne”, ponieważ nie pozo
stawia już zwykłemu ustawodawcy swobody ich tworzenia, jak było do 1997 r.33 
Konstytucja RP w art. 175 ust. 1 wymienia tylko dwa typy sądów szczegól
nych: sądy wojskowe i sądy administracyjne, co oznacza zakaz tworzenia 
jakichkolwiek innych sądów szczególnych34. Sądy administracyjne stanowią 
więc „wyodrębnioną część władzy sądowniczej, a nie organy kontroli ze
wnętrznej nad administracją publiczną. Inne są bowiem cele kontroli admini
stracji publicznej. Kontrola ta jest sprawowana wyłącznie z punktu widzenia 
interesu publicznego, polegającego na zapewnieniu legalnego i celowego dzia
łania tej administracji w imię dobra wspólnego. Jeżeli zaś chodzi o kontrolę 
sądową, to jej podstawowym celem jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwo
ści [...], chodzi tu przede wszystkim o ochronę praw i wolności jednostki”35.

Zgodnie z art. 1 ustawy -  Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę dzia
łalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
1 o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samo
rządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami

31 Por. orzeczenie TK z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 94.
32 M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 12.
33 Art. 56 ust. 3 Konstytucji PRL z 1952 r., pozostający w mocy na podstawie art. 77 

Małej Konstytucji z 1992 r., stanowił: „Ustrój, właściwość i postępowanie sądów [...] określają 
ustawy”.

34 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007, 
s. 332-335.

35 Wyrok TK z dnia 14 czerwca 1999 r., K 11/98, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 97.
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administracji rządowej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodno
ści z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej36.

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji pu
blicznej jedynie pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości 
zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni37, 
natomiast rola sądu administracyjnego sprowadza się do sprawowania kon
troli działalności organów administracji publicznej, a nie zastępowania ich 
w załatwianiu spraw poprzez wydawanie końcowego rozstrzygnięcia w spra- 
wie38. Realizowanie przez sąd administracyjny prawa do sądu w sprawach 
administracyjnych należy więc postrzegać m.in. jako konsekwencję podziału 
władz, zastrzegającą sprawowanie administracji na rzecz organów władzy 
wykonawczej39. Zgodnie z polskim modelem jurysdykcji sądowoadministra- 
cyjnej, zadaniem sądownictwa administracyjnego jest jedynie kontrolowanie 
aktów administracji publicznej poprzez badanie ich zgodności z prawem. 
Przyznanie sądom administracyjnym kompetencji do merytorycznego rozpo
znania doprowadziłoby do wyręczania administracji publicznej w realizacji 
powierzonych zadań40. Tymczasem zgodnie z zasadą trójpodziału władz, wy
rażoną w art. 10 Konstytucji RP, sądownictwo administracyjne nie może 
doprowadzić do zastępowania administracji publicznej w wykonywaniu przez 
nią ustawowo określonych kompetencji, a tym samym wkroczyć w sferę wła
dzy wykonawczej41.

Wymiar sprawiedliwości sprawowany przez sądy administracyjne, a re
alizowany poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, obejmuje 
także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu teryto
rialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. 
Sądy administracyjne rozstrzygają również spory kompetencyjne między or
ganami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Orzekanie 
o zgodności z ustawami uchwał jednostek samorządu terytorialnego musi 
uwzględniać wyrażony w art. 165 ust. 2 Konstytucji RP wymóg zagwaranto
wania samodzielności tym jednostkom przez zapewnienie im ochrony sądo
wej. Funkcja kontrolna działalności administracji publicznej jest decydująca 
dla określenia natury polskiego sądownictwa administracyjnego (sądy admi
nistracyjne posiadają zasadniczo charakter sądów kasacyjnych). Są one

36 Por. szerzej: Istota kontroli sądowej, sądowa kontrola administracji publicznej w zna
czeniu wąski i szerokim, rozwój sądowej kontroli administracji publicznej w Polsce oraz kontro
la sądów administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów [w:] J. Jagielski, Kontrola 
administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 141-150.

37 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 maja 2004 r., IV SA 4621/02.
38 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2006 r., III SA/Wa 1831/06.
39 Por. L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 3, Wyd. Sejmo

we, Warszawa 2003, s.7.
40 Por. T. Woś, Reforma sądownictwa administracyjnego -  projekty dalekie od ideału, 

„Państwo i Prawo” 2001, z. 7, s. 31.
41 M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 17.
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uprawnione do badania wydawanych przez organy administracji publicznej 
aktów oraz podjętych czynności.

Kontrola sądów administracyjnych polegać więc będzie na zbadaniu, czy 
organ administracji publicznej nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć 
wpływ na wynik sprawy, a sama kontrola powinna zawsze przebiegać 
w trzech płaszczyznach:

1) oceny zgodności rozstrzygnięcia (decyzji, innego aktu) lub działania 
z prawem materialnym,

2) dochowania wymaganej prawem procedury,
3) respektowania reguł kompetencji42.
Sąd administracyjny kontroluje działalność administracji z punktu wi

dzenia legalności, czyli zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. 
Badaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym podlega prawidłowość za
stosowania przepisów prawa w odniesieniu do istniejącego w sprawie stanu 
faktycznego oraz trafność wykładni tych przepisów. Ponadto sąd administra
cyjny może także kontrolować działalność administracji pod kątem zgodności 
z prawem międzynarodowym, w szczególności z ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi43.

Należy przypomnieć też o domniemaniu właściwości sądu administracyj
nego w rozstrzyganiu spraw administracyjnych, o którym stanowi art. 184 
Konstytucji RP. Właściwość innych sądów w tego rodzaju sprawach stanowić 
będzie wyjątek. W razie wątpliwości nie należy domniemywać właściwości 
innych sądów niż sąd administracyjny w sprawach z zakresu administracji 
publicznej44. Niewątpliwie postanowienia art. 184 stanowią modyfikację do
mniemania właściwości na rzecz sądów powszechnych. Oznacza to, że 
w wypadku sprawy z zakresu „kontroli działalności administracji publicz
nej” domniemanie właściwości przestaje przemawiać na rzecz sądu po
wszechnego45.

Podsumowując zauważyć należy, iż z unormowań zawartych w Konstytu
cji RP wynika wprost, że:

1) Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości jako wyod
rębniona część władzy sądowniczej (art. 10, art. 175 ust. 1, art. 177, art. 183 
ust. 1, art. 184).

2) Postępowanie sądowe, w tym przed sądami administracyjnymi jest 
dwuinstancyjne (art. 176 ust. 1).

3) Odrębny pion dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego two
rzą Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy administracyjne (art. 184).

42 Por. wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2006 r., I GSK 1421/05.
43 Zob. szerzej: M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 27-30.
44 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 8 listopada 1999 r., OPS 12/99, ONSA 

2000, nr 2, poz. 47.
45 M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 17.
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4) Sądy administracyjne powołane są do kontroli działalności administra
cji publicznej, w tym do orzekania o zgodności z ustawami uchwał organów 
samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów admi
nistracji rządowej. Zakres tej kontroli określają ustawy zwykłe (art. 184).

5) Sądy administracyjne rozstrzygają również spory kompetencyjne między 
organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej (art. 166 ust. 3).

6) Ochroną sądową objęta jest także samodzielność jednostek samorządu 
terytorialnego (art. 165 ust. 2)46.

Wszystkie wymienione kwestie konstytucyjne, wiążą się z podstawowym 
w tej materii konstytucyjnym prawem do sądu określonym w art. 45 ust. 1 
Konstytucji. W każdej sprawie powinien być zapewniony dostęp do sądu. 
Jeśli więc rozważymy relacje między sądami administracyjnymi i sądami 
powszechnymi w zakresie ich właściwości, najważniejsze jest to, iż nie może 
być spraw, które nie będą objęte właściwością sądów administracyjnych czy 
też właściwością sądów powszechnych (oczywiście kiedy nie są objęte właści
wością sądów wojskowych). Pomimo odrębnego przedmiotu postępowania cy
wilnego, a przez to i właściwości sądów powszechnych od przedmiotu postępo
wania sądowoadministracyjnego i w konsekwencji sądów administracyjnych, 
należy zważyć, że mogą wystąpić (i występują) wątpliwości co do właściwej 
drogi sądowej. Rozwiązania przyjęte w art. 1991 k.p.c.47 i w art. 58 § 4 
ustawy -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dają pod
stawę do jednostronnego, władczego rozstrzygania o właściwości danego sądu 
przez inny sąd. To, że od postanowień odrzucających pozew, od postanowień 
o odrzuceniu skargi służą środki zaskarżenia (skarga kasacyjna), które roz
poznawane są przez najwyższe instancje w danym systemie wymiaru spra
wiedliwości (tj. Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny), nie zmienia 
tej oceny. Taką formę przyjętej regulacji krytycznie oceniła się prof. Barbara 
Adamiak, wskazując na trzy aspekty48:

1) Regulacja nie tworzy gwarancji realizacji konstytucyjnego prawa do 
właściwego sądu. Art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi o prawie do rozpo
znania sprawy przez właściwy sąd. Prawo do właściwego sądu jest istotne 
dla stron sporu, a to z tego względu, że sądy powszechne i sady administra
cyjne zostały wyposażone w różne co do istoty kompetencje judykacyjne. Sąd 
cywilny rozpoznaje sprawy cywile (materialne i formalne) merytorycznie, sąd 
administracyjny, sprawując wyłącznie kontrolę, ma kompetencje kasacyjne. 
To zróżnicowanie kompetencji powoduje, że dla stron istotne jest zapewnie
nie prawa do właściwego sądu.

46 J. Drachal, R. Hauser, E. Myzk, op. cit., s. 11.
47 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, 

poz. 269 z późn. zm.).
48 B. Adamiak, Rozgraniczenia właściwości sądów w polskim systemie prawnym, [w:] J. Góral, 

R. Hauser, J. Trzciński (red.), op. cit., s. 14.
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2) Regulacja naruszać może konstytucyjną zasadę podziału władz przez 
wkroczenie przez sąd powszechny merytorycznym rozstrzygnięciem w spra
wy zastrzeżone do wyłącznego wykonywania przez władzę wykonawczą 
-  administrację publiczną.

3) Nie reguluje mocy obowiązującej orzeczenia, w razie gdy w sprawie 
zapadły prawomocne orzeczenia sądu powszechnego i prawomocne orzecze
nie sądu administracyjnego. W takim przypadku jedynie przez instytucję 
środków zaskarżenia -  skargę kasacyjną (art. 379 pkt 1 k.p.c. w związku 
z art. 39813 k.p.c., art. 183 § 2 pkt 1 ustawy -  Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi), wznowienia postępowania (art. 403 § 3 k.p.c., 
art. 273 § 2 ustawy -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny
mi) -  można doprowadzić do uchylenia jednego z prawomocnych orzeczeń 
wydanych w sprawie.

Postuluje się więc na wzór regulacji z II Rzeczpospolitej unormowanie 
sporów o właściwość pomiędzy sądami powszechnymi a sądami administra- 
cyjnymi49. B. Adamiak wskazuje, iż byłoby to w pełni uzasadnione, zwłaszcza 
kiedy porównamy rozwiązania w zakresie rozstrzygania sporów kompeten
cyjnych i sporów o właściwość w systemie administracji publicznej50. Mimo 
iż system gwarancji procesowych w postępowaniu administracyjnym prowa
dzonym przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorial
nego jest taki sam, to rozpatrywanie sporu zostało przekazane na drogę 
sądową (art. 1 § 1 ustawy -  Prawo o ustroju sądów administracyjnych, art. 4 
ustawy -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), choć pod
stawy konstytucyjne ma jedynie rozstrzyganie przez sąd administracyjny 
sporów kompetencyjnych między organami samorządu terytorialnego a ad
ministracja rządową (art. 166 ust. 3 Konstytucji RP). Dlatego też zapewnie
nie jednostce prawa do właściwego sądu w pełni uzasadnia wprowadzenie 
instytucjonalnych rozwiązań w tym zakresie, a nieistnienie podstaw w Kon
stytucji RP nie może stanowić wystarczającego uzasadnienia przeciwko regu
lacji ustawowej tego rodzaju sporów51. Wprowadzenie odpowiednio ukształ
towanego systemu instancyjnego stanowi gwarancję realizacji prawa do sądu 
i jest czynnikiem umożliwiającym urzeczywistnienie tzw. sprawiedliwości 
proceduralnej52.

49 W. Sanetra, op. cit., s. 3.
50 Norma z art. 22 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., nr 30, poz. 

168 z późn. zm.) określa właściwość organów administracji publicznej i sądów w zakresie 
rozstrzygania sporów o właściwość, które mogą wystąpić w danej sprawy administracyjnej. 
Przepis ten wskazuje także podmioty wyposażone w legitymację do wystąpienia do sądu admi
nistracyjnego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu o właściwość.

51 B. Adamiak, Rozgraniczenia właściwości sądów..., s. 14-15.
52 Wyrok TK z dnia 16 listopada 1999 r., SK 11/99, OTK ZU 1999, nr 7, poz. 158. Zob. też: 

A. Zieliński, Konstytucyjny standard instancyjności postępowania sądowego, „Państwo i Prawo” 
2005, z. 11, s. 5-7.
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W kontekście podjętych rozważań należy wreszcie postawić pytanie, czy 
prawo do sądu w sprawach administracyjnych stanowi wystarczającą gwa
rancję ochrony interesów jednostki. Próbując udzielić odpowiedzi, wyjść nale
ży od stwierdzenia nawiązującego do wcześniejszych rozważań oraz wskaza
nia, że sądownictwo administracyjne zostało utworzone z myślą o ochronie 
interesów jednostki53. Z istoty swej powinno więc służyć realizacji prawa do 
sądu.

Sum m ary

The righ t to court in adm in istra tive  case in the ligh t 
o f  Polish  constitu tional rules

Key words: the right to court, article 45 Constitution of the Republic of Poland, competence of 
administration court.

One of the basic value in democratic society is the right to court. Consti
tution of the Republic of Poland of 2th of April 1997 considers this right as 
a fundamental stating that: article 45: „Everyone has the right to fair and 
public process without delay by appropriate, irrespective, unprejudiced and 
independent court”. The doctrine created two principles: the right to process 
and the right to court, then united them with the issue of creating individu
al’s right towards the public service. The paper presents not only the above 
mentioned rules but also postulates and their reflection in other regulations.

53 Por. A. Kabat, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach 
administracyjnych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochro
na, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997, s. 221-233.


