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POJĘCIE POSTĘPOWANIA 
SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO 

Przez postępowanie sądowoadministracyjne  należy 
rozumieć regulowany prawem procesowym ciąg czynności 
procesowych sądu administracyjnego i innych podmiotów 

tego postępowania podjętych w celu rozstrzygnięcia 
sporu o zgodność z prawem działania bądź zaniechania 

działania przez organy wykonujące administrację 
publiczną.  

 



 STADIA POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO 



STADIA POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO 

 I. Stadium wstępne – jego celem jest zbadanie przez sąd: 

 A. dopuszczalności skargi; 

 B. prawidłowości wniesienia skargi; 

 II. Stadium rozpoznawcze – jego przedmiotem jest 
rozpoznanie skargi 

 III. Stadium podjęcia orzeczenia – celem tego stadium jest 
rozstrzygnięcie w postaci uwzględnienia lub nieuwzględniania 
skargi albo postanowienie kończące postępowanie.  



ZASADY POSTĘPOWANIA 
SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO 

 

 

W postępowaniu sądowoadministracyjnym wyróżnić możemy: 

A. Zasady naczelne (wymiaru sprawiedliwości) 

B. Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi  



ZASADA SĄDOWEGO WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI  



ZASADA SĄDOWEGO WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI    

 

Prawo do sądu należy rozumieć jako prawo do jawnego oraz rzetelnego 
rozstrzygnięcia sprawy przez sądy. Prawo do sądu ma charakter 

fundamentalny zarówno na poziomie międzynarodowym jak i krajowym. 
Zapewnienie prawa do sądu na szczególny wymiar nie tylko z punktu 

widzenia jednostki ale również rozstrzygania sporów kompetencyjnych 
między organami administracji publicznej i sądami. 

 W obecnym stanie prawnym zakłada się pełną odrębność sądownictwa 
powszechnego i administracyjnego.  

 Sądy administracyjne rozpoznają sprawy wyłącznie zastrzeżone do ich 
właściwości, a domniemanie kompetencji wskazuje na to, że w pozostałych 

sprawach właściwe są sądy powszechne.  

  



 ZASADA RZETELNEGO 
POSTEPOWANIA SĄDOWEGO 



ZASADA RZETELNEGO POSTEPOWANIA SĄDOWEGO 

 Na rzetelne postępowanie składają się: 

 A. prawo dostępu do sądu  

 B. prawo do odrębnego ukształtowania postępowania przed 
sądem 

 C. prawo do wyroku  



Dostęp do sądu dla podmiotów zainteresowanych oznacza nie tylko stworzenie 
struktury organizacyjnej sądownictwa i określonej prawem procedury ale 
również zapewnienie efektywnego dostępu do sądu poprzez eliminowanie barier 
mogących utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie ochrony prawnej.  

 

Prawo do odpowiedniego ukształtowania postępowania przed sądem obejmuje 
prawo do rozpoznania przed sądem sprawy w taki sposób, który uwzględniać 
będzie jej charakter. Przyjęta przez prawodawcę procedura powinna być 
efektywna z punktu widzenia celu jaki ma osiągnąć.  

 

Na prawo do wyroku składa się uprawnienie do tego, by sprawa, w której 
istnieje droga postępowania przed sądem, została merytorycznie rozstrzygnięta. 



ZASADA NIEZALEŻNOŚCI 
SĄDÓW 



ZASADA NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW 

 Prawo do sądu powinno być realizowane przez organy wskazane w ustawie w 
sposób właściwy, niezawisły oraz bezstronny. Zasada niezależności sądów 
stanowi konsekwencje przyjętego ustroju organów i podziału władzy. 
Niezależność ta nie ma charakteru absolutnego, gdyż sądu działają w oparciu o 
prawo stworzone przez władzę ustawodawczą i stosują ustawy uchwalone 
przez tę władze.  

 Sądy administracyjne w Polsce korzystają z dużej samodzielności 
gwarantowanej przez ich ustrój.  

 Dodatkowo sądy administracyjne korzystają z samodzielności budżetowej. 



 ZASADA NIEZAWISŁOŚCI 
SĘDZIÓW 



ZASADA NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIÓW 

 Sędziowie wykonując powierzone im zadania podlegają tylko Konstytucji RP 
oraz ustawom, co ma służyć bezstronności w rozstrzyganiu spraw. Sędziowie 
powinni mieć zapewnione takie warunki sprawowania swojego urzędu, by byli 
oni wolni przy wykonaniu powierzonych zadań od wszelkich nacisków.  

 Do gwarancji niezawisłości sędziów można zaliczyć: 

 - wysokie wymagania stawiane kandydatom do objęcia urzędu; 

 - nieusuwalność ze stanowiska; 

 - niedopuszczalność swobodnego przenoszenia na inne miejsce służbowe;  



 ZASADA INSTANCYJNOŚCI  



ZASADA INSTANCYJNOŚCI  

 Zgodnie z art. 78 KRP każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji 
wydanych w pierwszej instancji.  

 Zgodnie z art. 176 KRP postępowanie sądowe musi być co najmniej 
dwuinstancyjne. 

 Z zasady tej wynika nakaz przeprowadzenia postępowania przed różnymi sądami, 
tak aby w ten sposób została zrealizowana kontrola rozstrzygnięcia sądu niższej 

instancji przez sąd wyższej instancji.  

 Nakaz ten jest realizowany przez stworzenie systemu środków zaskarżenia. 

  



 ZASADA JAWNOŚCI  



ZASADA JAWNOŚCI  

 Jawność postępowania sądowego została zadeklarowana w art. 6 ust. 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

oraz art. 45 ust. 1 KRP. 

 Art. 10 p.p.s.a stanowi, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym odbywa się jawnie, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

 Zasada ta oznacza, że wszystkie bądź większość czynności procesowych 
niezbędnych do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy odbywa się jawnie na 

oczach stron i ewentualnie publiczności. 

 Art. 90 & 1 p.p.s.a 



ZASADY POSTĘPOWANIA 
SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO 
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ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ 

 Orzeczenie sądu administracyjnego powinno odpowiadać rzeczywistemu 
stanowi rzeczy. W postępowaniu sądowoadministracyjnym prawda materialna 
będzie miała inny wymiar niż w postępowaniu administracyjnym.  

 Sąd administracyjny ze względu na charakter swojej kompetencji jedynie 
weryfikuje działanie organu administracji publicznej. Sąd bierze pod uwagę 
regulację materialnoprawną leżącą u podstaw danego stosunku prawnego z 
ustalonym już podłożem faktycznym. Sąd administracyjny nie konkretyzuje 
stosunku administracyjnoprawnego lecz jedynie kontroluje tą konkretyzacje.  

 Art. 133 & 1 p.p.s.a (wyjątek 55 & 2 p.p.s.a), art. 106 & 3 p.p.s.a.  
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ZASADA KONTRADYKTORYJNOŚCI  

 Kontradyktoryjne jest to takie postępowanie, w którym gromadzenie materiału 
procesowego uzależnione jest od aktywności stron, a sąd przy badaniu ich 
zasadności ogranicza się wyłącznie do faktów i dowodów, które przedstawiły.  

 Postępowanie przed sądem administracyjnym ma charakter kontradyktoryjny, 
gdyż wiąże się z prowadzeniem sporu przez podmioty mające różne interesy.  

 Wniesienie skargi do sądu administracyjnego powoduje zmianę pozycji 
podmiotów stosunku administracyjnoprawnego. Zmienia się pozycja procesowa 
każdej ze stron. Skarżący staje się równouprawniony z organem.  

 Kontradyktoryjność znajduje swój wyraz głównie w rozprawie.  



 ZASADA RÓWNOŚCI STRON 



ZASADA RÓWNOŚCI STRON 

 Równość stron oznacza, że każda ze stron postępowania w procesie ma 
zagwarantowane jednakowe środki ochrony oraz jednakową możliwość ich 
wykorzystania po przez podejmowanie odpowiednich czynności procesowych.  

 W postępowaniu przed sadem administracyjnym mamy zapewnioną 
równorzędność stron sporu.  

 Równość stron rozkłada się na dwie płaszczyzny: 

 I. Równa dla stron i uczestników postępowania możliwość wykorzystania 
przewidzianych przez prawo środków zaczepnych i obronnych; 

 II. Wysłuchanie obu stron postępowania; 
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ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI  

 Dyspozycyjność przejawia się w możliwości dysponowania przez strony 
postępowania sądowego przedmiotem tego postępowania oraz do 

rozporządzania uprawnieniami procesowymi. 

 Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma 
bardzo ograniczony zakres.  

 Od woli skarżącego zależy czy uruchomi drogę postępowania przed sądem 
administracyjnym. Natomiast skarżący ma bardzo ograniczony wpływ na zakres 

przydzielonej ochrony.                  

                                                art. 60 p.p.s.a 



 ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI  



ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI 

 Oznacza, że postępowanie dowodowe powinno być przeprowadzone przed 
składem orzekającym tym samym który wyda orzeczenie w sprawie.  

 W postępowaniu sądowoadministracyjnym zasada bezpośredniości nie jest 
realizowana w pełnym zakresie. 

 Sprawa sądowoadministracyjna może być rozpoznawana na kilku rozprawach, z 
których następna jest kontynuacją poprzedniej. Każdą z tych spraw może 
prowadzić inny skład orzeczniczy. W razie odroczenie nie zachodzi konieczność 
odroczenia czy też powtórzenia czynności procesowych.  

 Bezpośredniość jest realizowana w ostatnim etapie orzekana – art. 136 p.p.s.a. 



 KOMPETENCJA JUDYKACYJNA SĄDÓW 
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KOMPETENCJA JUDYKACYJNA SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH 

 Istotę działalność sądów administracyjnych w polskim ustawodawstwie oddaje 
art. 184 Konstytucji, stanowiąc, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy 

administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę 
działalności administracji publicznej. Regulacja odnosząca się w Konstytucji do 

sądownictwa administracyjnego jest ogólna. Można z niej wywieść tezę, że skoro 
sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej, to nie mogą 
one wydawać rozstrzygnięć merytorycznych. W ustawie p.p.s.a możemy znaleźć 

wyjątki od tej zasady. Zawarte zostały one w dwóch przepisach art. 146 & 2 
p.p.s.a oraz art. 154 & 2 p.p.s.a, które pozwalają sądowi administracyjnemu na 

nabycie kompetencji merytorycznej, która stanowi gwarancje represyjną. 

  



 W przeważającej części wypadków orzeczenia sądów 
administracyjnych mają charakter kasacyjny. Ich kontrola jest 

realizowana pod względem zgodności zarówno z prawem 
materialnym jak i procesowym, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. 

Sądy administracyjne rozpoznając określoną sprawę muszą 
wskazać normę prawną, która stanowić będzie podstawę ich 

kompetencji. Nie może być to norma prawna zawarta w art. 184 
Konstytucji. Postanowienia Konstytucji odnoszące się do sądowej 

kontroli działalności administracji publicznej rozwijane są w 
ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym.  



USTRÓJ SĄDÓW 
ADMINISTRCYJNYCH 



 PODSTAWA PRAWNA  



Ustawa z dnia 25 lipca 2002 roku 
– Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych 



 Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez 
kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie 

sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami 
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami 
odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji 

rządowej.  

 Sądy administracyjne: 

 I. Wojewódzkie sądy  administracyjne 

 II. Naczelny Sąd Administracyjny 
  



WOJEWÓDZKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE 

 Wojewódzkie sądy administracyjne tworzy się dla jednego województwa 
albo większej liczby województw. Prezydent RP, na wniosek prezesa NSA, w 
drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne 
oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości. Dzielą się one na wydziały, które 
tworzy i znosi Prezes NSA.  

 Do organów WSA zaliczamy: prezesa sądu, zgromadzenie ogólne sędziów 
wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium tego sądu.  

 Prezes WSA kieruje sądem oraz reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności 
administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie.  

 Prezesa i wiceprezesa WSA są powołani na okres lat 5. (powołuje i odwołuje 
Prezes NSA) 

  



ORGANY WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH 

  

 Zgromadzenie ogólne sędziów WSA (art. 24) 

  

 Kolegium WSA (art. 25) 
  



NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 

Organami NSA są:  

1. Prezesa NSA – art. 44 – 45  

2. Zgromadzenie ogólne sędziów NSA – art. 46  

3. Kolegium NSA – art. 47  

Na czele NSA stroi Prezes, który kieruje jego pracami oraz reprezentuje na zewnątrz.  

NSA dzieli się na:  

A. Izbę Finansową; 

B. Izbę Gospodarczą; 

C. Izbę Ogólnoadministracyjną. 

  



 

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC 
SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH 

Art. 48 



 DOPUSZCZALNOŚCI ZASKARŻENIE W 
POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM 

ADMINISTRACYJNYM 



 Badając dopuszczalność zaskarżenia sąd musi ustalić: 

  I. Fakt istnienia przedmiotu zaskarżenia – przedmiotem zaskarżenia jest 
określony fakt lub czynność. Muszą one istnieć w momencie złożenia skargi do 
sądu administracyjnego. W postępowaniu sądowoadministracyjnym nie można 
skarżyć aktów lub czynności przyszłych, choćby organ administracji publicznej w 
postępowaniu popełnił już takie nieprawidłowości. (wyjątkiem jest skarga na 
bezczynność gdyż istotą tej skargi jest zarzut niewydania w terminie decyzji, 
postanowienia lub innego aktu albo niepodjęcie czynności z zakresu 
administracji publicznej).  

 II. Fakt istnienie aktu zaskarżenia – dla ustalenia istnienia aktu zaskarżenia jest 
konieczne stwierdzenie istnienia skargi jako pisma skierowanego do sądu w 
którym wskazane zostało żądanie weryfikacji aktu lub czynności w części lub 
całości.  



PRZESŁANKI DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI 
DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

  

 Przez przesłanki dopuszczalności rozumie się określone w ustawie 
procesowej wymogi prawidłowego zaskarżenia odnoszące się do 

przedmiotu skargi, formy i treści.  

 Warunki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego można 
podzielić na: 

 I. Wymogi formalne skargi sensu largo 

 II. Wymogi formalne skargi sensu stricto  



 WYMOGI FORMALNE SKARGI 
SENSU LARGO 

  



 

WYMOGI FORMALNE SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SESNU 
LARGO 

 

 I. Zachowanie terminu – art. 53 p.p.s.a 

 II. Skarga jako pierwsze pismo w sprawie powinna spełniać wymagania 
określone w art. 46 & 1 i 2 p.p.s.a.  

 III. Skarga powinna określać przedmiot zaskarżenia – art. 54 & 3 p.p.s.a 

 IV. Wniesienie skargi przez podmiot mający zdolność procesową i 
sądową  

 V. Uiszczenie wpisu od skargi – art. 230 & 1 i 2 p.p.s.a 

 



 WYMOGI FORMALNE SKARGI 
SENSU STRICTO  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMOGI FORMALNE SKARGI DO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO SENSU STRICTO 

 
 I. Złożenie skargi od aktu lub czynności(bezczynności) lub przewlekłego 
postępowania objętych zakresem właściwości rzeczowej. Właściwość 
rzeczowa określona została w art. 3 & 2 i 3 p.p.s.a; 

 II. Wniesienie skargi po wyczerpaniu środków zaskarżenia – art. 52 
p.p.s.a; 

 III. Wniesienie skargi przez podmiot legitymowany.  


