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Ryszard Mikosz  

Rola sądownictwa administracyjnego w umacnianiu państwa prawa  

wykład w dniu 6 września 2022 r. z okazji obchodów 100-lecia sądownictwa administracyjnego 

w województwie śląskim  

Szanowni Państwo 

1. Zagadnienie określone jako „rola sądownictwa administracyjnego w umacnianiu państwa 

prawa” jest nie tylko wielowątkowe ale też niezmiernie rozległe. Ten stan rzeczy, w połączeniu 

z ograniczonym czasem wykładu, sprawia, że możliwe jest wyłącznie zwrócenie w nim uwagi 

na kilka kwestii, które wydają mi się szczególnie istotne, zwłaszcza w aktualnie otaczającej nas 

rzeczywistości. Ujmując problem innymi słowy, chciałbym się z Państwem podzielić paroma 

refleksjami, odniesionymi do roli sądownictwa administracyjnego w umacnianiu państwa 

prawa zarówno w przeszłości jak i w chwili obecnej, a także – co wydaje mi się równie ważne 

- do jego przyszłego miejsca w modelu ustrojowym naszego państwa.   

2. Prawie sto lat temu jeden z wybitnych przedstawicieli nauki prawa administracyjnego Jerzy 

Stefan Langrod  napisał, że „państwo praworządne jest nierozdzielnie zespolone z instytucją 

sądownictwa administracyjnego – bez niego bowiem nie ma państwa praworządnego, a bez 

państwa praworządnego nie ma sądownictwa administracyjnego”.  

3. Upływający czas nieco zweryfikował tę skądinąd zasadną tezę. Mimo bowiem że 

rzeczywistość  ustrojowa, jaka zaistniała w Polsce po drugiej wojnie światowej daleka była od 

tego, co dziś uważane jest za „państwo praworządne”, to jednak dzięki wieloletnim staraniom 

niewielkiej w sumie grupy osób, w 1980 r. doszło do reaktywacji sądownictwa 

administracyjnego.  

4. Jednoinstancyjny wtedy Naczelny Sąd Administracyjny, którego kognicja była w 

początkowym okresie mocno ograniczona – zapewne wbrew oczekiwaniom i ku zaskoczeniu 

większości ówczesnych decydentów politycznych – od początku swojego działania przyjął 

kierunek orzekania, w ramach którego w coraz szerszym zakresie zwracano uwagę na ochronę 

praw jednostki. W literaturze określony on został jako „pro-obywatelski”, jako, że zwrot 

„państwo prawa” nie był w owym czasie terminem języka prawnego, nieczęsto też można było 

go spotkać w języku prawniczym. 

5. Przykładem tej tendencji, może być w szczególności orzecznictwo NSA odnoszące się do 

relacji pomiędzy interesem publicznym (naonczas określanym jako „społeczny”), a interesem 

indywidualnym. Już w 1981 r.  - sięgając do ówczesnej treści art. 7 Kodeksu postepowania  

administracyjnego - NSA wywiódł, że „obrona interesu indywidualnego i jej zakres sięgają do 

granic kolizji z interesem społecznym”, co wcale nie jawiło się wtedy jako oczywiste. Wkrótce 

też ukształtowała się wyraźna linia orzecznicza w tym zakresie. Rozstrzygnięcia ją tworzące, 

będące jedynie przykładem tendencji zmierzającej do ochrony praw jednostki, niewątpliwie 

współcześnie uznać można za odpowiadające standardom państwa prawnego. Nie zmienia to 

faktu, że w ówczesnych realiach  polityczno-ustrojowych NSA nie tyle „umacniał” państwo 
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prawa, ile był organem, którego wykładnia prawa prowadziła do powstawania pierwszych 

zrębów tego państwa.  

6. Termin „państwo prawa” po raz pierwszy pojawił się w Konstytucji w 1989 r., kiedy to 

rozpoczęła się przebudowa ustrojowa państwa polskiego. Wtedy bowiem dodano do ustawy 

zasadniczej rozdział określający zasady ustroju politycznego i gospodarczego, którego art. 1 

stanowił, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Przepis o identycznej treści znajduje 

się w art. 2 aktualnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. 

7. Obydwa wspomniane przepisy doczekały się licznych wypowiedzi interpretacyjnych 

zarówno w literaturze, jak i zwłaszcza w orzecznictwie. Powszechnie przyjmuje się, że użyta 

w nich formuła wyraża w sumie trzy zasady konstytucyjne, a mianowicie „zasadę państwa 

demokratycznego”, „zasadę państwa prawnego” oraz „zasadę sprawiedliwości społecznej”, 

które – co trzeba mocno podkreślić – są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie i materialnie. 

Zwraca się zarazem uwagę, że na zasadę państwa prawnego składa się wiele zasad 

szczegółowych, z których część wyrażana jest wprost w przepisach Konstytucji (np. 

fundamentalna dla omawianego zagadnienia zasada prawa do sądu wyrażona w art. 45 ust. 1 

Konstytucji). Inne z tych zasad - o nie mniej istotnym znaczeniu - wywiedzione zostały z 

przepisów ustawy zasadniczej przez Trybunał Konstytucyjny, czego przykładami są chociażby 

zasada zaufania do państwa i prawa, czy też zasada ochrony praw słusznie nabytych.  

8. Powstaje pytanie, czym jest państwo prawa ? Pomijając drugorzędne różnice poglądów 

zazwyczaj rozumie się przez nie państwo, w którym obowiązujące prawo ma pozycję 

nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a 

obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności. W państwie prawa organy i instytucje 

państwowe mogą więc działać jedynie w zakresie określonym przez prawo, natomiast 

obywatele mogą czynić to wszystko, czego prawo nie zakazuje. Przeciwieństwem państwa 

prawnego jest, ujmując problem najprościej,  państwo, w którym władza sprawowana jest 

arbitralnie, a prawo traktuje się w sposób instrumentalny. 

9. W literaturze wymienia się wiele elementów, których istnienie warunkuje byt państwa prawa. 

Ze względu na przedmiot rozważań, należy w tym miejscu wymienić przede wszystkim: 

trójpodział władz, niezależną władzę sądowniczą sprawowaną przez niezawisłych sędziów, a 

także sądową kontrolę aktów administracyjnych. Podkreśla się przy tym, że istnienie tych 

elementów, podobnie jak i innych niezbędnych cech państwa prawa, musi zostać 

zagwarantowane w konstytucji, będącej aktem hierarchicznie najwyższym, w której określić 

należy podstawy ustrojowe państwa, w tym jego organy i ich kompetencje.  

10. Czas wreszcie przejść do tytułowego zagadnienia, czyli do roli jaką sądownictwo 

administracyjne odgrywa w umacnianiu państwa prawa. Sądy te – jak to wynika z art. 184 

Konstytucji – sprawują przede wszystkim kontrolę działalności administracji publicznej, 

orzekając w tych ramach także o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu 

terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. 
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Podmiotami kontrolowanymi są zatem organy, będące co do zasady organami władzy 

wykonawczej.  

11. Kontrola, ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, poza przypadkami, kiedy 

ustawy stanowią inaczej. Odnotować trzeba zarazem, że kognicja sądów administracyjnych nie 

ogranicza się jedynie do władczych rozstrzygnięć organów administracji publicznej , ale - jak 

to wynika z ustawodawstwa zwykłego – obejmuje również m.in. rozstrzyganie w przedmiocie 

niektórych sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość, a także – co nader istotne - w 

przedmiocie skarg na bezczynność organów. Kontrola ta nie odnosi się przy tym, jak mogłoby 

to wynikać z art. 184 Konstytucji, wyłącznie do działalności organów administracji publicznej, 

ale w zakresie określonym ustawami dotyczy także działań oraz zaniechań innych organów 

władzy publicznej. 

12. Bardzo szeroki zakres kognicji sądów administracyjnych sprawia, że w istocie rzeczy 

sprawowaną przez nie kontrolą objęty jest – pomijając nieliczne wyjątki – całokształt relacji 

pomiędzy organami wykonującymi władztwo państwowe, a podmiotami, które są (czy też 

mogą być) adresatami władczych rozstrzygnięć. Ten stan rzeczy sprawia, że krąg 

przedmiotowy spraw rozstrzyganych przez te sądy jest doprawdy olbrzymi, co potwierdza także 

ilość zapadłych orzeczeń. Tylko w 2021 r. wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznały 

ponad 62 tysiące spraw, natomiast NSA blisko 13 tysięcy spraw. Są to liczny imponujące, 

zwłaszcza w porównaniu z dokonaniami niektórych innych organów państwa sprawujących 

władzę sądowniczą.  

13. Zdecydowana większość spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne w większym 

lub mniejszym stopniu wiąże się z szeroko pojętą materią „państwa prawa”. Jednym z 

kluczowych wymogów takiego państwa jest zaś zagwarantowanie ochrony praw i wolności 

obywatelskich, co dotyczy w szczególności precyzyjnego określenia granic i przesłanek, 

których spełnienie czyni możliwym ingerencję w te prawa i wolności. Dokonywanie kontroli 

w tym zakresie zazwyczaj wskazywane jest jako pierwszoplanowe zadanie sądów 

administracyjnych. I na tym wątku chciałbym się teraz przez chwilę skoncentrować, sięgając 

do wybranych przykładów. 

14. Pierwszy z nich dotyczy dostępu do informacji publicznej, który zagwarantowany został w 

Konstytucji. Truizmem jest stwierdzenie, że każda władza publiczna próbuje niekiedy działać 

dyskrecjonalnie, nawet wówczas, gdy brak do tego podstawy prawnej. Czasem jednak praktyka 

taka przybiera bardzo niepokojące rozmiary, z czym mamy do czynienia obecnie. Wystarczy 

przywołać w tym zakresie spór dotyczący dostępu do danych odnoszących się do osób 

wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa, zwłaszcza w kontekście procedury 

udzielania poparcia ich kandydaturom. Sądy administracyjne w sposób wyraźny opowiedziały 

się na rzecz tezy, że „informacja o aktywności konkretnych sędziów jako funkcjonariuszy 

publicznych, ukierunkowanej na wyłonienie w ramach ustawowo przewidzianej procedury 

składu konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, jest informacją 

publiczną” […], a „obejmowanie jej tajemnicą bądź w inny sposób czynienie jej informacją 

niejawną nie znajduje bowiem podstaw w standardach demokratycznego państwa prawnego”. 
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15. Innym głośnym przykładem materii dotyczącej praw i wolności obywatelskich, są uchwały 

podejmowane przez rady niektórych gmin w przedmiocie określanym zazwyczaj jako 

„powstrzymanie ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. Uwzględniając skargi na 

tego rodzaju uchwały, sądy administracyjne wielokrotnie wyrażały zdecydowany pogląd, że 

tego rodzaju akty – nie tylko pozbawione są dostatecznej podstawy prawnej, ale stanowią także 

przejaw dyskryminacji z uwagi na preferencje seksualne i tożsamość płciową, co jest 

naruszeniem art. 32 Konstytucji, a także art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

16. I jeszcze jeden przykład dotyczące praw i wolności wybrany ze względu na miejsce, w 

którym się znajdujemy. Chodzi o rozstrzygnięcia sądów administracyjnych odnoszące się do 

materii związanej z nadawaniem tytułu naukowego profesora. NSA uznał, co ma kluczowe 

znaczenie dla osób ubiegających się o ten tytuł, że w tego rodzaju sprawach dopuszczalna jest 

kontrola sądowoadministracyjna. Podstawą podjętych rozstrzygnięć stało się uznanie, że akt 

urzędowy w przedmiocie nadania tytułu profesora stanowi jednocześnie realizację norm 

konstytucyjnych, jak i administracyjnych.  

17. We wszystkich wspomnianych wyżej sprawach, a także w bardzo wielu innych, możliwość 

wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego jest w praktyce jedynym instrumentem 

prawnym służącym ochronie praw jednostki w sporze z organami władzy publicznej. Nie jest 

zatem przypadkiem, że art. 2 Konstytucji wypowiadający zasadę demokratycznego państwa 

prawnego jest jednym z częściej przywołanych przepisów ustawy zasadniczej zarówno w 

skargach, jak i w orzeczeniach sądów administracyjnych.  

18. Działalności orzeczniczej sądów administracyjnych nie ułatwiają, niestety, ani władza 

ustawodawcza, ani wykonawcza. Jest swego rodzaju ponadczasową regułą, że obydwie te 

władze zazwyczaj dążą do zdominowania władzy sądowniczej, poprzez ograniczanie jej 

uprawnień, czy to w drodze legislacyjnej, czy też poprzez określoną praktykę stosowania 

prawa. Czasem jednak tendencja ta przybiera bardzo niepokojące rozmiary, co w obecnej 

rzeczywistości jest aż nadto widoczne. Władza ustawodawcza uchwala coraz więcej aktów o 

katastrofalnej jakości, które w całości lub co najmniej w części nie spełniają standardów 

państwa prawa, a dotyczy to nie tylko ich treści, ale także ostentacyjnego naruszania zasad 

procedury legislacyjnej. Przykłady dotyczące szczególnej regulacji związanej z pandemią są w 

tym względzie aż nadto wymowne. Organy władzy wykonawczej z kolei stosując prawo, coraz 

częściej dokonują jego wykładni w sposób znacząco odbiegający od wcześniej powszechnie 

przyjmowanych reguł interpretacyjnych, których nauczyli mnie moi mistrzowie.    

19. We wszystkich tych sytuacjach ciężar dokonania prawidłowej wykładni przepisów 

przerzucony zostaje na organy władzy sądowniczej, w tym także – a nawet zwłaszcza – na sądy 

administracyjne, jeśli zważyć na aktualny sposób działania organu, którego zadaniem jest 

orzekanie w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją. Sądy administracyjne do tej pory 

potrafią temu ciężarowi sprostać, jakże często sięgając wprost do ustawy zasadniczej, stojąc 

tym samym na straży wartości państwa prawa. Widząc w naszym gronie osoby, z którymi 

miałem zaszczyt pełnić służbę sędziowską, jestem przekonany, że tak będzie również w 

przyszłości.  
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20. Nie sposób jednak nie dostrzec zagrożeń. Profesor Langrod miał bez wątpienia rację 

uznając istnienie sądownictwa administracyjnego za warunek sine qua non istnienia państwa 

prawnego. Sądownictwo to musi jednak – co jawi się jako oczywiste – charakteryzować się 

istotnymi cechami wyróżniającymi.  

21. I tak, musi ono być właściwie usytuowane ustrojowo, jako władza odrębna od 

ustawodawczej i wykonawczej. Ten warunek jest w chwili obecnej spełniony tylko częściowo. 

Sędziowie sądów administracyjnych (podobnie jak i innych) muszą bowiem być niezawiśli. 

Gwarancje niezawisłości dotyczą zaś nie tylko orzekania, ale także – a może przede wszystkim 

- sposobu ich powoływania. W tym zaś zakresie stan prawny – ujmując rzecz eufemistycznie – 

jest mocno ułomny, co dotyczy w szczególności statusu prawnego Krajowej Rady 

Sądownictwa, będącej przecież w praktyce organem o kluczowym znaczeniu dla obsadzania 

stanowisk sędziowskich.  

22. Co więcej nie sposób wykluczyć groźby pogorszenia tego stanu rzeczy. Nie milkną bowiem 

głosy o potrzebie przebudowy struktury sądownictwa w ogólności, w ramach których pojawiają 

się też wątki związane z sądownictwem administracyjnym. Za szczególnie wadliwe uważam 

poglądy o potrzebie poddania sądów administracyjnych nadzorowi ministra sprawiedliwości. 

Praktyka pokazała, że nadzór sprawowany przez Prezesa NSA jest efektywny, co też 

potwierdzają wyniki orzecznicze sądów. Ten stan rzeczy jest – moim zdaniem - jedną z 

najistotniejszych przesłanek realizacji zasady trójpodziału władzy.  

23. Szanowni Państwo 

Jest oczywiste, że każdy organ władzy publicznej, a w praktyce osoby działające w jego 

imieniu, popełniają błędy. Nie inaczej jest w przypadku sądów administracyjnych. Błędy te 

stanowią jednak znikomy margines, co do zasady bowiem dorobek sądownictwa 

administracyjnego jawi się jako imponujący. Jedną z kluczowych jego cech jest nieustanne 

dążenie do umacniania państwa prawa, co w czasach postępującej instrumentalizacji prawa nie 

jest zadaniem łatwym. Tym bardziej należy złożyć sędziom tych sądów wyrazy szacunku za 

ich wysiłek i dokonania.    

Dziękuję Państwu za uwagę  


