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Bogumi³a Za³êska-�wi¹tkiewicz

S¹downictwo administracyjne

1. Pakietem ustaw z lipca i sierpnia 2002 r.1 uregulowano dzia³alno�æ
s¹downictwa administracyjnego w RP na nowych zasadach i w nowych
strukturach. S¹dy szczególne, jakimi s¹ niew¹tpliwie s¹dy administra-
cyjne, dzia³aj¹ od 1 stycznia 2004 r. w uk³adzie dwuinstancyjnym.
Z t¹ dat¹ traci moc dotychczas obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 11 maja
1995 r. o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368
ze zm.) S¹dami pierwszej instancji s¹ wojewódzkie s¹dy administra-
cyjne, które rozpoznaj¹ sprawy nale¿¹ce do ich w³a�ciwo�ci rzeczowej
na obszarze jednego lub wiêkszej liczby województw (por. art. 3 § 1,
art. 16 i 23 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.). Wojewódzkie s¹dy admi-
nistracyjne dziel¹ siê na wydzia³y. Regulamin okre�laj¹cy szczegó³owo
tryb wewnêtrznego urzêdowania wojewódzkich s¹dów administracyj-
nych precyzuje rozporz¹dzenie Prezydenta RP.
Jako s¹d drugiej instancji dzia³a Naczelny S¹d Administracyjny

z siedzib¹ w Warszawie, który rozpoznaje �rodki odwo³awcze od orze-
czeñ wojewódzkich s¹dów administracyjnych, podejmuje uchwa³y wy-
ja�niaj¹ce zagadnienia prawne oraz rozpoznaje sprawy nale¿¹ce do jego
w³a�ciwo�ci na podstawie innych ustaw.

11) Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. � Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U.
Nr 153, poz. 1269), 2) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. � Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), 3) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
� Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê � Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê �
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.,
Nr 240, poz. 252; z 2003 r. Nr 124, poz. 1153).
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Naczelny S¹d Administracyjny dzieli siê na Izbê Finansow¹, Izbê
Gospodarcz¹ i Izbê Ogólnoadministracyjn¹.
Izba Finansowa sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich

s¹dów administracyjnych w sprawach zobowi¹zañ podatkowych i innych
�wiadczeñ, do których maj¹ zastosowanie przepisy podatkowe oraz
o egzekucji �wiadczeñ pieniê¿nych.
Izba Gospodarcza sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódz-

kich s¹dów administracyjnych w sprawach dzia³alno�ci gospodarczej,
ochrony w³asno�ci przemys³owej, bud¿etu, dewizowych, papierów war-
to�ciowych, bankowo�ci, w sprawach ubezpieczeniowych, ce³, cen, sta-
wek taryfowych oraz niektórych op³at.
Izba Ogólnoadministracyjna sprawuje nadzór nad orzecznictwem

wojewódzkich s¹dów administracyjnych pierwszej instancji w sprawach
z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego, zagospodarowania prze-
strzennego, gospodarki wodnej, ochrony �rodowiska, rolnictwa, le�nic-
twa, zatrudnienia, ustroju samorz¹du terytorialnego, gospodarki nierucho-
mo�ciami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowi¹zku wojskowego,
spraw wewnêtrznych, a tak¿e cen, op³at i stawek taryfowych, je¿eli s¹
zwi¹zane ze sprawami nale¿¹cymi do w³a�ciwo�ci Izby (por. art. 39
§ 1-5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.).
Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego wydaje zbiór urzêdowy

orzeczeñ s¹dów administracyjnych.

2. S¹dyadministracyjne sprawuj¹kontrolêdzia³alno�ci administracji
publicznej. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postêpowaniu administracyjnym, na które

s³u¿y za¿alenie albo koñcz¹ce postêpowanie, a tak¿e na postanowienia
rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty;
3) postanowienia wydane w postêpowaniu egzekucyjnym i zabezpie-

czaj¹cym, na które s³u¿y za¿alenie;
4) inne ni¿ wy¿ej okre�lone akty lub czynno�ci z zakresu administracji

publicznej dotycz¹ce uprawnieñ lub obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorz¹du terytorial-

nego i terenowych organów administracji rz¹dowej;
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6) inne akty organów jednostek samorz¹du terytorialnego i ich
zwi¹zków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów jednostek samorz¹du

terytorialnego;
8) bezczynno�æ organów w przypadkach okre�lonych w punktach

1-4;
a tak¿e w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewiduj¹
s¹dow¹ kontrolê i stosuj¹ �rodki okre�lone w tych przepisach.
Nadto s¹dyadministracyjne rozstrzygaj¹ sporyow³a�ciwo�æmiêdzy

organami jednostek samorz¹du terytorialnego i miêdzy samorz¹-
dowymi kolegiami odwo³awczymi, o ile odrêbna ustawa nie stanowi
inaczej, oraz spory kompetencyjne miêdzy organami tych jednostek
a organami administracji rz¹dowej (art. 3-5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. � Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi).
Postêpowanie s¹dowe wszczyna siê na skutek skargi lub na wniosek

(art. 50-52 oraz 63 i 64 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. � Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi).
Skargê wnosi siê w terminie trzydziestu dni od dnia dorêczenia skar-

¿¹cemu rozstrzygniêcia w sprawie (a je¿eli ustawa nie przewiduje �rod-
ków zaskar¿enia w sprawie bêd¹cej przedmiotem skargi, skargê mo¿na
wnie�æ po uprzednim wezwaniu na pi�mie w³a�ciwego organu do usu-
niêcia naruszenia prawa w terminie 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi
organu na wezwanie, a w braku odpowiedzi organu � w terminie 60 dni
od daty wniesienia takiego wezwania).
Skargê wnosi siê za po�rednictwem organu, którego dzia³anie lub

bezczynno�æ s¹ przedmiotem skargi.
Terminy te nie dotycz¹ prokuratora czy Rzecznika Praw Obywatel-

skich, którzy mog¹ wnie�æ skargê w terminie sze�ciu miesiêcy od dnia
dorêczenia stronie rozstrzygniêcia w sprawie indywidualnej, a w pozo-
sta³ych przypadkach w terminie sze�ciu miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie
aktu lub podjêcia innej czynno�ci uzasadniaj¹cej wniesienie skargi (por.
art. 53 ustawy � Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjny-
mi).
Organ, który otrzyma³ skargê przekazuje j¹ s¹dowi wraz z aktami

sprawy i odpowiedzi¹ na skargê w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
Skarga powinna czyniæ zado�æ wymaganiom pisma w postêpowaniu

s¹dowym, a ponadto zawieraæ:
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1) wskazanie decyzji lub innego aktu, którego dotyczy,
2) oznaczenie organu, którego dzia³ania lub bezczynno�ci dotyczy,
3) okre�lenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (vide art. 57

i 58 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. � Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi).
Uprawnionym do wniesienia skargi jest ka¿dy, kto ma w tym interes

prawny: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacja spo³ecz-
na w zakresie jej statutowej dzia³alno�ci w sprawach dotycz¹cych inte-
resów prawnych innych osób, je¿eli bra³a udzia³ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym.
Skargê mo¿na wnie�æ po wyczerpaniu �rodków zaskar¿enia s³u-

¿¹cych w postêpowaniu administracyjnym, chyba ¿e skargê wnosi
prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 52 ustawy jw.).
Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynno�ci,

jednak¿e w przypadkach okre�lonych ustaw¹ organ, który wyda³ zaskar-
¿on¹ decyzjê, postanowienie lub inny akt, mo¿e na wniosek skar¿¹cego
lub z urzêdu wstrzymaæ wykonanie w ca³o�ci lub czê�ci.
Tak¿e po przekazaniu skargi s¹dowi, s¹d mo¿e na wniosek skar¿¹-

cego wydaæ postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu admini-
stracyjnego lub czynno�ci.
Skar¿¹cymo¿e cofn¹æ skargê. Cofniêcie wi¹¿e s¹d, o ile nie zmierza

ono do obej�cia prawa lub utrzyma³obywmocy akt czy czynno�æ dotkniête
wad¹ niewa¿no�ci.
Przepisy przewiduj¹mo¿liwo�æ rozpoznania przez s¹d administracyjny

spraw w postêpowaniu mediacyjnym lub uproszczonym (por. art. 115-
122 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.).
Od wydanego przez wojewódzki s¹d administracyjny wyroku lub

postanowieniakoñcz¹cegopostêpowaniewsprawieprzys³uguje skarga
kasacyjna do Naczelnego S¹du Administracyjnego.
Skargê kasacyjna mo¿e wnie�æ strona, prokurator lub Rzecznik Praw

Obywatelskich po dorêczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem
w terminie 30 dni od dnia dorêczenia.
W stosunku do strony obowi¹zuje zastêpstwo adwokackie lub

radcy prawnego, o ile nie sporz¹dza takiej skargi bêd¹cy stron¹ sêdzia,
prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk praw-
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nych czy te¿ w okre�lonych sprawach doradca podatkowy i rzecznik
patentowy (por. art. 175 § 1-3 oraz art. 176 i nast. ustawy).
Naczelny S¹d Administracyjny rozpoznaje nadto za¿alenia na posta-

nowienia wojewódzkiego s¹du administracyjnego w przypadkach prze-
widzianych w ustawie i okre�lonych katalogiem zawartym w tre�ci art.
194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. � Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych.
Strony ponosz¹ koszty postêpowania zwi¹zane ze swoim udzia³em

w sprawie z zastrze¿eniemobowi¹zuj¹cych przepisów (art. 199-210 i nast.
ustawy), a tak¿e koszty s¹dowe, na które sk³adaj¹ siê op³aty s¹dowe
i wydatki (por. art. 211 i nast. ustawy).
Op³atê s¹dow¹ nale¿y ui�ciæ przy wniesieniu do s¹du pisma podle-

gaj¹cego op³acie.
Od pism wszczynaj¹cych postêpowanie przed s¹dem administracyj-

nym w danej instancji, takich jak skarga, skarga kasacyjna, za¿alenie oraz
skarga o wznowienie postêpowania pobiera siê wpis stosunkowy lub
sta³y, w zale¿no�ci od tego, czy przedmiotem zaskar¿enia s¹ nale¿no�ci
pieniê¿ne, czy te¿ nie.
Za stwierdzenie prawomocno�ci oraz wydanie odpisów, za�wiadczeñ,

wyci¹gów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera siê op³atê
kancelaryjn¹, za wyj¹tkiem odpisu orzeczenia z uzasadnieniem podlega-
j¹cym dorêczeniu z urzêdu (art. 234-236 ustawy).
Art. 239 omawianej ustawy okre�la szczególne przypadki zwolnienia

od kosztów s¹dowych (por. równie¿ art. 240-242 ustawy).
Przepisy przewiduj¹ przypadki przyznania stronie na jejwniosek, prawa

pomocy w zakresie ca³kowitym lub czê�ciowym (ustanowienie pomocy
prawnej, zwolnienie od kosztów czy op³at i wydatków s¹dowych � por.
246 i nast. ustawy).
W my�l ustawy, istnieje mo¿liwo�æ wznowienia postêpowania, które

zosta³o zakoñczone prawomocnym orzeczeniem s¹du administracyjnego.
Postêpowanie takie ze skargi o wznowienie postêpowania prowadzi s¹d,
który wyda³ zaskar¿one orzeczenie (por. art. 275 i nast. ustawy oraz art.
277). Stosownie do tre�ci art. 278 ustawy, po up³ywie piêciu lat od
uprawomocnienia siê orzeczenia nie mo¿na ¿¹daæ wznowienia, z wyj¹t-
kiem przypadku gdy strona by³a pozbawiona mo¿liwo�ci dzia³ania lub nie
by³a nale¿ycie reprezentowana (równie¿ art. 279-285 ustawy).
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3. Przepisy wprowadzaj¹ce omawiane dwie ustawy w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.2, wprowadzaj¹ te¿ zmiany w przepisach obowi¹zu-
j¹cych. Zmiany te dotycz¹ tre�ci 80 ustaw, w tym w szczególno�ci:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. � Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.
968 ze zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. � Prawo o adwokaturze (tekst
jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 123 poz. 1058 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz.
1059 ze zm.), ustawy z dnia 20 wrze�nia 1984 r. o S¹dzie Najwy¿szym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 924)3, ustawy z dnia 28 wrze�nia
1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz.
572), ustawy z dnia 12 pa�dziernika 1994 r. o samorz¹dowych kolegiach
odwo³awczych (tekst jedn:. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.),
a tak¿e ca³ego pakietu ustaw samorz¹dowych, ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), prawa
bankowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a tak¿e ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.
926 ze zm.).
W przepisach koñcowych ustawy wprowadzaj¹cej, obok zniesienia

z dniem 1.01.2004 r. O�rodków Zamiejscowych Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego, ustanawia siê prawo miêdzyczasowe w zakresie skarg
wniesionychdoNaczelnegoS¹duAdministracyjnegoprzeddniem1stycznia
2004 r. i organów w³a�ciwych do ich rozpatrzenia, a nadto przepisy
organizacyjne.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e omawiane zmiany przyczyni¹ siê do uspraw-

nienia dzia³ania ca³ego istniej¹cego rozbudowanego aparatu administracji
publicznej, a nie tylko do obci¹¿enia podatników dodatkowymi kosztami
dzia³alno�ci tak¿e rozbudowanych struktur s¹dów szczególnych.

2 Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271 ze zm.
3 Po zmianach S¹d Najwy¿szy dzieli siê na Izbê Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych

i Spraw Publicznych, Izbê Karn¹ oraz Izbê Wojskow¹ (vide te¿ nowa ustawa z dnia 23
listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym, Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052).


