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Wstęp

Oddawana do rąk Czytelników publikacja stanowi już szóste, uzupełnione i zak-
tualizowane wydanie Komentarza do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, który ukazał się po raz pierwszy na rynku wydawniczym w 2011 r.
W aktualnym wydaniu zostały uwzględnione wszelkie zmiany wprowadzone do
komentowanego aktu, w tym zmiany dokonane ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych
innych ustaw, które weszły w życie 31.5.2019 r. Wprowadzane zmiany zmierzają do
usprawnienia postępowania sądowoadministracyjnego poprzez uzupełnienie i finalne
dostosowanie przepisów do wymogów wynikających m.in. z ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 700). Powinno to pozwolić w najbliższym czasie na kompleksową obsługę
postępowań sądowoadministracyjnych w drodze elektronicznej, co może wpłynąć na ich
przyspieszenie, a także stanowić znaczące ułatwienie dla społeczeństwa.

Do najistotniejszych zmian w ramach nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi należą m.in.:

– wprowadzenie możliwości doręczania pism i orzeczeń w formie dokumentu
elektronicznego, zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu (art. 75
§ 2 PPSA);

– ograniczenie zakresu definicji pism procesowych wyłącznie do wniosków
i oświadczeń stron składanych poza rozprawą (art. 45 PPSA);

– obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie w danej sprawie administracyjnej
dodatkowych danych indentyfikacyjnych w formie numeru PESEL/KRS/NIP/
REGON (art. 46 § 2 PPSA);

– wprowadzenie możliwości i określenie zasad sporządzania wyroków, ich uza-
sadnień, protokołów, notatek, postanowień i zarządzeń w postaci elektronicznej
w systemie teleinformatycznym sądu,

a także zmiany będące pochodnymi przyjętych i wymienionych powyżej regulacji.
W przedstawionej publikacji, w szerokim zakresie wykorzystane zostało najnowsze

orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administra-
cyjnych.

Wielość funkcjonujących na rynku wydawniczym komentarzy oraz podręczników
akademickich, dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi, może
skłaniać do refleksji o potrzebie tak wielu publikacji z tego zakresu. Uważamy jednak,
że niezwykle istotna jest możliwość korzystania przez Czytelników, w szczególności
praktyków stosujących przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi, z różnych dostępnych źródeł, które pozwalają na porównywanie odmiennych ujęć
i sposobów przedstawiania złożonej problematyki procedury sądowoadministracyjnej.
Ten przede wszystkim wzgląd, a także liczne nowatorskie zmiany wprowadzone przez
ustawy nowelizujące, zdecydowały o podjęciu przez zespół pracowników Katedry
Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sędziów
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Wstęp

Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzji o kolejnym wydaniu niniejszej pracy,
która zajęła już chyba trwałe miejsce w literaturze prawniczej.

Prezentowany komentarz różni się od większości opracowań dostępnych obecnie
na rynku księgarskim. Przede wszystkim należy wskazać, że oprócz zagadnień
klasycznie podejmowanych w komentarzach do procedury sądowoadministracyjnej,
praca zawiera uwagi dotyczące uwarunkowań tej procedury wynikających z obowią-
zywania w naszym kraju prawodawstwa Unii Europejskiej. Zamiarem Autorów było
przygotowanie pracy o walorach głównie praktycznych. Stąd w mniejszym stopniu
podjęto dyskusję z obowiązującymi regulacjami, a w szerszym zakresie poddano
analizie orzecznictwo sądowe.

Praca jest dziełem zespołów Autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz
na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Unikalną cechą tego komentarza jest
fakt, że każdy jego fragment posiada przynajmniej trzech Autorów, którzy kolejno
pracowali nad tekstem, aby zapewnić jego poprawność i aktualność. Taki system pracy
w praktyce prawie nie występuje – zazwyczaj tekst Autora jest tylko przedmiotem
opracowania redakcyjnego redaktora tomu. Oczywiście, to Autorzy poszczególnych
części tej publikacji odpowiadają za swoje dzieło, w tym merytoryczną treść
komentarzy, prezentowane stanowisko prawne oraz formę wypowiedzi.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące przekazywanego Państwu
Komentarza.

Praca obejmuje stan prawny na dzień 1.6.2019 r.

Redaktorzy
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Przejdź do księgarni 
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