
Spis treści

Przedmowa  .........................................................................................................................  IX
Wykaz skrótów  ..................................................................................................................  XI

Rozdział I. Idea sądowej kontroli administracji publicznej – przegląd rozwiązań 
europejskich  .......................................................................................................  1

 § 1. Sądowa kontrola administracji publicznej a koncepcja demokratycznego  
państwa prawnego (rządów prawa)  ....................................................................  1

 § 2. Europejskie systemy sądowej kontroli administracji publicznej – jedność  
w różnorodności?  ................................................................................................  4

 § 3. Współczesne tendencje w rozwoju instytucji sądowej kontroli administracji 
publicznej  ............................................................................................................  11

Rozdział II. Ewolucja, ustrój i podstawowe założenia funkcjonowania  
sądownictwa administracyjnego w Polsce  .....................................................  22

 § 4. Geneza sądownictwa administracyjnego  
na ziemiach polskich  ..........................................................................................  22

 § 5. Sądownictwo administracyjne w okresie międzywojennym  .............................  27
 § 6. Sądownictwo administracyjne po II wojnie światowej  .....................................  37
 § 7. Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego a prawo jednostki  

do sądu w sprawach administracyjnych   ...........................................................  49
 § 8. Organizacja sądownictwa administracyjnego  ....................................................  60
 § 9. Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego  ..................................  65
§ 10. Formuła kasacyjnego orzekania przez sądy administracyjne  ...........................  70

Rozdział III. Zakres jurysdykcji sądów administracyjnych  ......................................  74
§ 11. Właściwość Najwyższego Trybunału Administracyjnego  .................................  74
§ 12. Właściwość reaktywowanego w 1980 r. sądownictwa administracyjnego  ......  78
§ 13. Rozszerzanie zakresu właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego  

po 1990 r.  ............................................................................................................  81
§ 14. Kognicja dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego  ..........................  86

Rozdział IV. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego  .............  104
§ 15. Ewolucja regulacji prawnej dotyczącej stron i uczestników postępowania 

sądowoadministracyjnego   ..................................................................................  104
 I. Ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym  ..............................  104
 II. Rozporządzenie Prezydenta o Najwyższym Trybunale  

Administracyjnym  ......................................................................................  106
 III. Przepisy działu VI Kodeksu postępowania administracyjnego  ................  107
 IV. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym  ......................................  111



VI Spis treści

§ 16. Strony postępowania sądowoadministracyjnego  ................................................  114
 I. Skarżący ......................................................................................................  115
 II. Organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi  .......  119

§ 17. Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego .........................................  121
§ 18. Zdolność sądowa i zdolność procesowa oraz pełnomocnictwo procesowe  .....  129
§ 19. Strony i uczestnicy postępowania przed Naczelnym Sądem  

Administracyjnym  ...............................................................................................  132

Rozdział V. Wszczęcie postępowania przed wojewódzkim sądem  
administracyjnym ..............................................................................................  134

§ 20. Przesłanki dopuszczalności skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego   134
 I. Pojęcie przesłanek dopuszczalności skargi sądowoadministracyjnej  .......  134
 II. Zasada wyczerpania administracyjnych środków zaskarżenia   ................  135
 III. Zbieg dróg postępowania sądowoadministracyjnego i nadzwyczajnego 

postępowania administracyjnego  ...............................................................  143
§ 21. Termin, tryb i skutki wniesienia skargi  .............................................................  147
§ 22. Wymagania formalne skargi  ...............................................................................  152
§ 23. Uprawnienia autokontrolne organu, którego działanie lub bezczynność 

(przewlekłe prowadzenie postępowania) stały się przedmiotem skargi  ...........  154

Rozdział VI. Rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia przez wojewódzki 
sąd administracyjny  ..........................................................................................  162

§ 24. Ochrona tymczasowa  ..........................................................................................  162
§ 25. Posiedzenia sądowe i skład sądu  .......................................................................  170
§ 26. Zasady rozpoznania sprawy przez sąd  ...............................................................  180
§ 27. Orzeczenia sądowe   ............................................................................................  184
§ 28. Postępowanie mediacyjne  ...................................................................................  203
§ 29. Postępowanie uproszczone  .................................................................................  207
§ 30. Zawieszenie i podjęcie postępowania  ................................................................  208
§ 31. Umorzenie postępowania  ....................................................................................  212

Rozdział VII. Postępowanie uruchamiane w wyniku wniesienia środka  
odwoławczego  ....................................................................................................  214

§ 32. Rodzaje środków odwoławczych  .......................................................................  214
§ 33. Postępowanie ze skargi kasacyjnej  ....................................................................  227
§ 34. Postępowanie zażaleniowe  .................................................................................  235

Rozdział VIII. Koszty postępowania i prawo pomocy  ...............................................  236
§ 35. Pojęcie i funkcje kosztów sądowych  .................................................................  236
§ 36. Zasady ponoszenia kosztów postępowania  ........................................................  252
§ 37. Przyznanie prawa pomocy  ..................................................................................  258

Rozdział IX. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego  ........................................  265
§ 38. Problem wykonania wyroku sądu administracyjnego w świetle założeń  

kasacyjnej formuły jurysdykcji  ..........................................................................  265
§ 39. Postępowanie prowadzone po uprawomocnieniu się wyroku sądu 

administracyjnego i sankcje uruchamiane w razie niedopełnienia  
obowiązku wykonania tego wyroku  ..................................................................  271



  VIISpis treści

Rozdział X. Weryfikacja prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych  ........  281
§ 40. Pojęcie prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych  ............................  281
§ 41. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego  ......................................  287
§ 42. Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia  ...................  293
§ 43. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia  ........................................................  298

Rozdział XI. Niezawisłość sędziowska a postulat jednolitości orzekania  
przez sądy administracyjne  .............................................................................  301

§ 44. Niezawisłość sędziowska jako atrybut rzetelnego procesu sądowego  .............  301
§ 45. Pojęcie i formy realizacji standardu jednolitości wewnętrznej orzecznictwa  

sądu administracyjnego  .......................................................................................  308
§ 46. Udział sądów administracyjnych w dialogu międzysądowym  .........................  322

Rozdział XII. Efektywność ochrony udzielanej przez sądy administracyjne  ..........  326
§ 47. Pojęcie efektywności ochrony sądowoadministracyjnej i jej gwarancji ...........  326
§ 48. Konstytucyjna zasada podziału władz a merytoryczne orzekanie  

przez sądy administracyjne .................................................................................  330
§ 49. Granice merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne  ......................  340

Indeks rzeczowy  ................................................................................................................  345


