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zagadnienie mogło być w sprawie przedmiotem uchwały składu orzekającego NSA,
a zatem jedynie w tym zakresie wymieniona uchwała charakteryzuje się ogólną
mocą wiążącą.
Z poczynionych rozważań wynika także, że ogólna moc wiążąca uchwał pozostaje w ścisłym związku z normą prawną, która była przedmiotem wykładni.
W wypadku zmiany „wyjaśnionej” normy moc wiążąca uchwały nie obejmuje
nowej regulacji. Oznacza to, że moc wiążąca uchwały NSA z 20 maja 2010 r., I OPS
13/09114 nie obejmuje art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. w brzmieniu powołanej ustawy z dnia
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
i ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi115.

VI. Uwagi końcowe
Działalność uchwałodawcza NSA w latach 2010–2011 obejmuje 38 uchwał oraz
13 innych rozstrzygnięć (odmowy podjęcia uchwały, postanowienia o przejęciu
sprawy do rozpoznania) i w porównaniu z latami 2008–2009 charakteryzuje się
spadkiem podjętych uchwał116. Nie jest wykluczone, że powyższy stan jest wynikiem
dużej liczby uchwał podjętych w poprzednim okresie, a zwłaszcza w latach 2008–
2009. Jak już wspomniano, podjęte wówczas uchwały wyjaśniły m.in. szereg ważnych zagadnień prawnych pojawiających się na tle przepisów regulujących przebieg
postępowania przed sądami administracyjnymi. W zakresie objętym powyższymi
uchwałami zostały więc rozstrzygnięte zagadnienia szczególnie ważne z punktu widzenia należytej realizacji konstytucyjnych zadań sądów administracyjnych.
Badania wydają się wskazywać, że przyjęta w p.p.s.a. regulacja wyznacza właściwe granice działalności uchwałodawczej. Istotny wpływ na praktykę w tym
zakresie miała ustalona przez NSA wykładnia przesłanek niezbędnych do uruchomienia procedury uchwałodawczej, niemal w całości respektowana przez składy
orzekające NSA, które podejmowały badane uchwały.
W analizowanych sprawach NSA często stosował normy konstytucyjne, a także
zasady konstytucyjne, które najczęściej spełniały warunki ich bezpośredniego
stosowania. Badania wykazały, że NSA stosował normy konstytucyjne przede
wszystkim w celu zapewnienia prawidłowej podstawy uchwały oraz zagwarantowania stronie ochrony uprawnień procesowych. Potrzeba stosowania Konstytucji
wynikała również z różnych wad i braków wyjaśnianych norm prawnych, będących rezultatem np. braku wewnętrznej spójności przepisów prawa, zaniechania
legislacyjnego lub innych uchybień.

Summary
of the article: Resolutions adopted by the Supreme Administrative Court in the years
2010-2011
In the years 2010-2011 the SAC adopted 38 resolutions and made 13 other decisions
(refusal to adopt a resolution, decision to take over a case for consideration) and compared
114
115
116

Zob. przypis 88.
Zob. przypis 90.
W latach 2008–2009 podjęto 56 uchwał.
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to the preceding period of time i.e. 2008-2009 the SAC’s resolution-adopting activity is characterised by the decreased number of adopted resolutions. It is not excluded that the above
is due to the large number of resolutions adopted in the preceding period of time, and in
particular in the years 2008-2009. The then adopted resolutions clariﬁed, among others,
many important legal issues arising in the context of the provisions regulating the course of
proceedings before administrative courts. The above resolutions determined the issues of
particular importance from the perspective of the proper performance of the administrative
courts’ duties. It must be emphasised that both the authorised entities and the adjudicating
panels of the SAC as a principle carefully considered the necessity to employ the institution
of resolutions. The high degree of prudence involved in the request to adopt a resolution
was undoubtedly related to the fact that the regulations are an important, yet not sole legal
instrument used to ensure the coherence of the administrative courts’ decisions.
The research seems to show that the regulations included in the Law on Proceedings
Before Administrative Courts set the appropriate limits for the resolution-adopting activity.
The SAC’s interpretation of the preconditions that must be satisﬁed in order to launch the
resolution-adopting procedure, almost completely observed by the SAC’s adjudicating panels, signiﬁcantly affected the practice in this respect. Therefore it must be emphasised that
in the cases in which the resolutions were adopted the decisions to submit a legal issue for
settlement sufficiently satisﬁed the statutory requirements. The SAC’s adjudicating panels
most often exercised due care identifying the provisions that needed clariﬁcation by way of
resolutions, specifying the limits of the indispensable interpretation of the doubtful norms.
The deviations from this rule were exceptional.
In the researched cases the SAC in many instances applied the constitutional norms
and principles that most often satisﬁed the conditions of their direct applicability. The research showed that the SAC applied the constitutional norms ﬁrst of all in order to ensure
that a resolution was adopted on the appropriate grounds and a party’s procedural rights
were guaranteed. The necessity to apply the Constitution stemmed from many defects of the
clariﬁed legal norms resulting from, for example, the lack of internal coherence of the laws
and regulations, the legislative omissions and other defects.

48
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chodzi do sytuacji, w której skarżący może korzystać z dobrodziejstwa ochrony
tymczasowej zależnie od rodzaju orzeczenia sądu administracyjnego. Podobnie
uznać należy za wadliwe wskazanie, że decyzja staje się wykonalna w momencie
cofnięcia skargi. Przede wszystkim wskazać należy, iż powyższa regulacja powoduje wątpliwości co do momentu ustania suspensywnego skutku skargi – czy
jest to moment, w którym skarżący złoży powyższe oświadczenie, czy też jest to
moment, w którym oświadczenie o cofnięciu skargi wpłynie do sądu? Co więcej,
cofnięcie skargi powoduje, co do zasady, iż sąd jest zobowiązany na podstawie
art. 161 ust. pkt 1 p.p.s.a. do umorzenia postępowania. Skutek ten nie następuje
jednak w sytuacji, w której cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (art. 60 p.p.s.a.). Możliwe jest zatem powstanie sytuacji, w której skutek
suspensywny skargi upada w wyniku cofnięcia jej przez skarżącego, przy czym
postępowanie sądowoadministracyjne trwa dalej z uwagi na rażącą wadliwość
decyzji. Powyższe uwagi wskazują, że w art. 93a ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym powinna być mowa o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego, a nie o cofnięciu skargi. Konsekwentnie uznać należy wadliwość
użytej konstrukcji prawnej, nieprzystającej do realiów i zasad prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego.
W podsumowaniu wskazać należy, że niewątpliwie nowelizacja przepisów
ustawy o transporcie drogowym w zakresie odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków i obowiązków wykonywania transportu drogowego usystematyzowała i ujednoliciła zasady jej wykonywania. Nowelizacja nie jest jednak
pozbawiona wad, co sprawia, że dopiero praktyka orzekania w przedmiocie odpowiedzialności administracyjnej podmiotów wykonujących przewóz drogowy
i inne czynności związane z tym przewozem oraz podmiotów wykonujących
czynności związane z przewozem drogowym pozwoli na wskazanie jasnych kryteriów jej ponoszenia.

Summary
of the article: Administrative liability for defaulting on the obligations or violating the
conditions of road transport in the light of the amended Act on Road Transport
The entry into force on 1 January 2012 of the Act Amending the Act on Road Transport
and Certain Other Acts dated 16 September 2011 was coupled with changes to the principles
of liability for violating the principles of road transport. The legislator decided to restate
Chapter 11 of the Act on Road Transport dated 6 September 2001 concerning cash penalties.
The scope of the object-related application of the provisions concerning the imposition of administrative penalties for violating the principles of road transport was changed and the new
principles of bearing the above liability were introduced. At the same time due to the scope
of such changes both the relevant public administration authorities and the administrative
courts were forced to revise to a certain extent their prevailing practice of adjudicating on
liability for violating the principles of road transport. Therefore the purpose of this article is
to approximate the entities on which such an administrative sanction may be imposed and
the principles of them bearing administrative liability.
The author concludes that the amendments to the Act on Road Transport regarding
liability for violating the conditions of and obligations concerning road transport streamlined and uniﬁed the principles of bearing such liability. In particular they harmonised the
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principles of bearing liability with the principles set our in European law. The amendments
discussed in the article are not free from defects and therefore only the practice of adjudicating on administrative liability of entities conducting road transport, other activities related
to the road transport and the entities performing activities related to road transport will
make it possible to identify the clear criteria of bearing such liability.
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czyn opieszałości w wydaniu decyzji i dokonanie ich oceny. Mimo że przywołane na
wstępie niniejszego opracowania zaczerpnięte z orzeczeń ETPC i TK kryteria oceny,
czy długość prowadzenia postępowania narusza gwarancje zawarte w przepisach
prawa, co do zasady dotyczą postępowań sądowych, to należy przyjąć, iż formułują
one standardy na tyle uniwersalne, że nie można ich pomijać w odniesieniu do postępowania administracyjnego.

Summary
of the article: An authority’s inaction and the excessive duration of administrative proceedings in the light of the amendment dated 3 December 2010
This article analyses and discusses the provisions of law, the views of the doctrine and
the judicature prevailing before the effective date of the Act Amending the Administrative
Procedure Code and the Law on Proceedings Before Administrative Courts dated 3 December
2010 (Journal of Laws of 2011, No. 6, item 18) as well as the practical consequences of these
amendments as regards introducing the notion of “excessive duration of proceedings” to
the Administrative Procedure Code dated 14 June 1960 (Journal of Laws of 2000, No. 98,
item 1071, as amended; the APC) and the Law on Proceedings Before Administrative Courts
dated 30 August 2002 (Journal of Laws of 2012, item 270, as amended; the LPBAC).
Introducing the above mentioned solution the legislator, for the ﬁrst time in the law regulating the proceedings before administrative courts, used the term “excessive duration of
proceedings”, but failed to deﬁne it. Also during the time preceding the amendments neither
the APC nor the LPBAC used this term. In spite of that, both the court decisions and the legal
literature widely used this term in the context of cases concerning complaints against the
inaction of an authority, because given the lack of a normative deﬁnition of inaction the
method of deﬁning this term was developed by identifying the status of inaction with the
excessive duration of proceedings.
The basic assumption of the presented text therefore became responding to the question
if thee is and, if yes, then where – within the LPBAC after the amendments introduced on 3
December 2010 - is the boundary between the “inaction” of an authority and “excessive duration of administrative proceedings” before such authority and deﬁning these notions.
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bez wyjątku73. Przyjmując, że legitymacja skargowa ma charakter jednolity, musimy wskazać jeden skutek stwierdzenia jej braku – niezależnie od tego, kto wniósł
skargę, i niezależnie od tego, kiedy brak zostanie stwierdzony.

6. Zakończenie
Poczynione ustalenia ukazują specyﬁkę postępowania sądowoadministracyjnego i dostarczają szeregu argumentów na rzecz rewizji przyjmowanych dotychczas poglądów na funkcję, jaką legitymacja skargowa pełni w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zakres powyższych rozważań został tak zakreślony, aby
w sposób ilustratywny ukazać granice, w jakich dla zrozumienia postępowania
sądowoadministracyjnego pomocny może być dorobek nauki procesu cywilnego.
Z rozważań tych legitymacja skargowa wyłania się jako instytucja oryginalna – dostosowana do istniejącego modelu sądowej kontroli administracji. Ocena jej charakteru powinna uwzględniać ogólny kształt obowiązującej regulacji procesowej,
zakres kognicji sądów administracyjnych oraz miejsce, jakie w procesie zajmuje
przedmiot zaskarżenia. Szczególne znaczenie w tym zakresie musi mieć charakteryzująca postępowanie sądowoadministracyjne asymetria między legitymacją
skargową a przedmiotem procesu.
Rozumiana w sposób jednolity legitymacja skargowa jawi się jako jedna z przesłanek procesowych obok zdolności sądowej, zdolności procesowej, prawidłowej
reprezentacji, stanu rzeczy osądzonej oraz zawisłości sporu. Ustalenie przez sąd
administracyjny, że skarżący posiada legitymację skargową, warunkuje merytoryczne rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia co do legalności zaskarżonego
aktu. Stwierdzenie jej pierwotnego braku, niezależnie od tego, na jakim etapie postępowania nastąpi, powinno skutkować odrzuceniem skargi.

Summary
of the article: Standing in court proceedings and the object of proceedings before an
administrative court
This article aims to present the place of standing in court proceedings within the system
of the institution of proceedings before administrative courts. The analysis is focused on the
relation between standing in court proceedings and the object of such proceedings. Showing
the characteristic features of the court control of administration adopted in Poland against
the background of comparative law emphasised the differences between standing in court
proceedings and the institution of the right to appear before a court as a product of the civil
procedure. In the model adopted in Polish law there is no symmetry between such right and
the object of the proceedings characteristic of the civil procedure. The history of the French
administrative jurisdiction shows how the gradual development of the so-called objective
disputes resulted in the separation of the precondition of the admissibility to ﬁle a complaint
from the subject-related side of the demand expressed in the complaint. In the model of proceedings before administrative courts adopted in Poland, like in the French recours pour
excès de pouvoir (complaint for abuse of power), the legal interest of the party ﬁling the com73
H. Trammer, pisząc o odrzuceniu pozwu w procesie cywilnym, stwierdził: „może to nastąpić
w »każdym stanie sprawy« aż do wydania wyroku w I instancji, a także w II instancji równocześnie
z uchyleniem orzeczenia I instancji” (H. Trammer, op.cit., s. 21–22).
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plaint does not determine the object of the proceedings and the demand expressed in the
complaint does not specify the scope of the court control. The administrative court considers
not merely the complaint itself and the demand formulated therein, but rather the legality of
the administrative activity challenged in the complaint.
These circumstances have a decisive effect on the legal evaluation of individual entities’
standing. They determine whether standing may be given a substantive or formal character
and the form in which the decision that standing has no such nature may be made. From the
procedural perspective standing always has a formal nature because its evaluation does not
determine whether the complaint is justiﬁed. It is an argument for recognising standing as
a procedural precondition, the lack of which should result in the complaint being rejected.
The lack of identity between the criteria of standing and the object of the proceedings is an
argument against the ability to dismiss a complaint. To this extent standing should be treated as a precondition of the admissibility of the court considering the complaint on the basis
of the substance of the case uniform for all the entities.

