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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi 

(druk nr 983) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 22/11), stwierdzającego niezgodność art. 180 w zw. 

z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) z Konstytucją. 

Trybunał orzekł, że art. 180 w zw. z art. 178 i art. 176 p.p.s.a. w zakresie, w jakim 

przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej 

wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz 

z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. 

z art. 31 ust. 3 oraz art. 78 Konstytucji, a także z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą 

ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Zakresowa formuła rozstrzygnięcia z dnia 29 lipca 2014 r. jest pochodną wyłącznie 

zakresu kognicji trybunalskiej (kontroli konkretnej zainicjowanej skargą konstytucyjną), a nie 

przekonania, iż zachodzi jakakolwiek jakościowa różnica między poszczególnymi 

komponentami skargi kasacyjnej, o których mowa w art. 176 p.p.s.a. po wyrazie „oraz”. 

Wręcz przeciwnie, wywód Trybunału przemawia raczej za tezą, że z perspektywy 

przywołanych wcześniej wzorców konstytucyjnych wymaganie „oznaczenia zaskarżonego 

orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części”, musi być 

traktowane w identyczny sposób jak „wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia 

z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany”. W związku z tym w projektowanym 

przepisie art. 177a nie przyjęto rozróżnienia, gdy chodzi o spełnienie wymienionych 
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warunków z art. 176 p.p.s.a. Odmiennie potraktowano jedynie wymóg przytoczenia podstaw 

kasacyjnych i  ich uzasadnienia, gdyż te elementy konstrukcyjne skargi stanowią o jej istocie 

i trudno byłoby przyjąć, że w razie ich pominięcia mamy wciąż do czynienia ze skargą 

kasacyjną. 

Konsekwencją wprowadzenia omawianego rozwiązania będzie odmienne 

ukształtowanie kompetencji NSA w świetle art. 180 p.p.s.a. Sąd ten nie będzie bowiem 

władny odrzucić skargi kasacyjnej, jeżeli dana skarga obarczona jest wadami w zakresie 

elementów konstrukcyjnych (z wyłączeniem wszakże określenia podstaw kasacyjnych i ich 

uzasadnienia, które to elementy można uznać za przesądzające o istocie skargi kasacyjnej). 

NSA będzie w takim wypadku obowiązany zwrócić skargę właściwemu wojewódzkiemu 

sądowi administracyjnemu „w celu usunięcia dostrzeżonych braków” (dyspozycja art. 180 

p.p.s.a. in fine). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. w oparciu 

o projekt Senatu (druk sejmowy nr 3197). Projekt obok nowelizacja p.p.s.a. wprowadzał 

symetryczną nowelizację Kodeksu postepowania cywilnego. Sejmowa Komisja 

Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zredukowała ustawę o nowelizację Kodeksu 

postepowania cywilnego, pozostawiając jedynie zmiany w p.p.s.a., jako bezpośrednio 

korespondujące z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 


