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Wstęp
Oddawana do rąk Czytelników publikacja stanowi już siódme, uzupełnione
i zaktualizowane wydanie Komentarza do ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, który ukazał się po raz pierwszy na rynku wydawniczym
w 2011 r. Jest to jeden z trzech komentarzy przygotowanych pod redakcją prof.
Romana Hausera – byłego prezesa NSA i prof. Marka Wierzbowskiego. Trylogia
obejmuje całość postępowań, przez jakie może przechodzić sprawa administracyjna,
tj. postępowanie regulowane przez KPA, postępowanie przed sądami administracyjnymi
i postępowanie egzekucyjne w administracji.
W aktualnym wydaniu komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały uwzględnione wszelkie zmiany wprowadzone do komentowanego
aktu.
Przeanalizowane i omówione zostały również przepisy ustawy z 18.11.2020 r.
o doręczeniach elektronicznych (ustawa podpisana przez Prezydenta RP). Wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych zmiany zmierzają do usprawnienia
postępowania sądowoadministracyjnego poprzez uzupełnienie i finalne dostosowanie
przepisów do wymogów wynikających z postępu technologicznego oraz konieczności
przyjęcia rozmaitych ograniczeń powiązanych z globalnym stanem pandemii. 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.
W komentarzu w szerokim zakresie wykorzystane zostało najnowsze orzecznictwo
Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych,
pochodzące również z okresu ograniczonego funkcjonowania sądów, ze względu
na pandemię COVID-19.
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 obowiązywania w naszym kraju prawodawstwa Unii Europejskiej. Zamiarem Autorów było
przygotowanie pracy o walorach głównie praktycznych. Stąd w szerszym zakresie
poddano analizie najistotniejsze orzecznictwo sądowe.
Praca jest dziełem licznego zespołu Autorów. Wywodzą się oni spośród sędziów
NSA oraz ze środowiska akademickiego. Unikalną cechą tego komentarza jest fakt, że
niemal każdy jego fragment ma 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. Przyjęliśmy, jak w innych opracowaniach tworzących
wspomnianą trylogię komentarzy, że Autorzy poszczególnych części tej publikacji
odpowiadają za swoje dzieło, w tym merytoryczną treść komentarzy, prezentowane
stanowisko prawne oraz formę wypowiedzi.
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Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące przekazywanego Państwu
Komentarza.
Praca obejmuje stan prawny na dzień 18.11.2020 r.
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