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BEZCZYNNO ŚĆ W SĄDOWICTWIE ADMINISTRACYJNYM 

 

I. Prawo do sądu 

Jedną z zasadniczych wartości demokratycznego państwa prawnego jest prawo do sądu. 

Rozwiązanie takie przyjmuje w art.6 ust.1 Konwencja o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności1, stanowiąc „KaŜdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego 

rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 

ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze 

cywilnym albo o zasadności kaŜdego oskarŜenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie 

karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być 

wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na 

porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy 

wymaga tego dobro małoletnich lub gdy słuŜy to ochronie Ŝycia prywatnego stron albo teŜ w 

okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, 

kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości”. Art.6 ust.1 

expressis verbis stanowi o prawie do sądu w sprawach cywilnych i karnych. W orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ulega wątpliwości, Ŝe pojęcie spraw cywilnych 

nie moŜe być interpretowane zawęŜająco, a pojęciem tym naleŜy obejmować sprawy 

dotyczące praw i obowiązków jednostki, a zatem równieŜ prawa i obowiązki, których 

podstawą jest prawo publiczne. Trybunał podkreśla, Ŝe „Państwo ponosi odpowiedzialność za 

naruszenie Konwencji, jeŜeli naruszenie jednego z praw i wolności określonych w Konwencji 

jest rezultatem nie przestrzegania przez Państwo obowiązku wynikającego z art.1 Konwencji 

zapewnienia w swym prawie krajowym praw i wolności kaŜdemu człowiekowi 

podlegającemu jurysdykcji tego Państwa. Artykuł 1 nie czyni róŜnicy co do typu 

rozstrzygnięcia lub podjęcia środka i nie wyklucza Ŝadnej części »jurysdykcji« Państw 

Członkowskich spod kontroli na podstawie Konwencji”2. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje jako podstawowy środek ochrony 

wolności i praw: prawo do sądu, stanowiąc w art.77 ust.2 „Ustawa nie moŜe nikomu zamykać 

drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw” oraz w art.45 ust.1 „KaŜdy ma 
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prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 

właściwy, niezaleŜny, bezstronny i niezawisły sąd”. 

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak i Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując, jako podstawowe prawo ochrony praw i wolności: 

prawo do sądu, ustanawia standardy tego prawa3. Prawo do sądu to: 

1) prawo dostępu do drogi sądowej w sprawach wolności lub praw jednostki. Takie ujęcie 

zakresu prawa do sądu jest w Rekomendacji (2004)20 w sprawie sądowej kontroli aktów 

administracyjnych, w której przyjmuje się powszechną sądową kontrolę aktów 

administracyjnych jako zasadniczy warunek ochrony praw człowieka; 

2) prawo do sprawiedliwego procesu sądowego; 

3) prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu; 

4) prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, bez nieuzasadnionej zwłoki; 

5) prawo do skutecznej kontroli sądowej. 

Wyliczone elementy konstrukcji prawa do sądu stanowią o realizacji tego prawa. Prawo 

zatem do rozpatrzenia sprawy na drodze sądowej w rozsądnym terminie stanowi tak jak 

pozostałe podstawowy warunek realizacji prawa do sądu. 

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi4 

w art..7 stanowi „Sąd administracyjny powinien podejmować czynności zmierzające do 

szybkiego załatwienia sprawy i dąŜyć do jej rozpatrzenia na pierwszym posiedzeniu”. 

Pośrednio zatem ustanawia prawo do szybkiego rozpoznania sprawy przez nałoŜenie na sąd 

obowiązków. 

To prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie w zakresie kontroli 

wykonywania administracji publicznej musi być rozwaŜane w dwóch aspektach: 

Po pierwsze, jako prawo jednostki, która szuka ochrony na drodze sądowej. E.Iserzon 

podkreślał: „Szybkość, tj. zasada osiągania końcowego celu postępowania administracyjnego 

w najkrótszym czasie, naleŜy do kardynalnych zasad dobrego postępowania. KaŜdy dzień 

zwłoki odsuwa moment realizacji tego celu. PoniewaŜ postępowanie urzeczywistnia postulat 

praworządności, powolność postępowania oddala moment realizacji nakazu prawa. I to nie 

tylko oddala. Nieraz udaremnia realizację nakazu prawa. JakŜe często orzeczenie, które 

mogło mieć w pewnym momencie realną wartość społeczną lub indywidualną, staje się 

bezprzedmiotowe w momencie późniejszym. Upływ czasu nieraz sprawia, Ŝe trafne w 

zasadzie załatwienie sprawy traci na wartości. Przewlekłość postępowania zawsze jest 

zaprzeczeniem stabilności i pewności w stosunkach społecznych, podwaŜa w oczach 
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społeczeństwa autorytet władzy (…)”5. Te rozwaŜania dotyczące znaczenia zasady szybkości 

mają odniesienie w pełni do postępowania sądowoadministracyjnego. Trudno wskazać rodzaj 

spraw, do których nie odnosiłaby się w pełni. Tak np. rozpoznanie skargi do sądu 

administracyjnego w sprawie zasiłku celowego na kupno lekarstw po upływie 5 lat, jak i w 

sprawach podatkowych, w których rozpatrzenie skargi na decyzje o wymiarze podatku z 

uwagi na przedawnienie traci na znaczeniu lub jest bezprzedmiotowe. 

Po drugie, z punktu widzenia realizacji zadań administracji publicznej. Administracja 

publiczna wykonuje zadania publiczne, które powinny być realizowane sprawnie. ZaskarŜenie 

aktu wykonywania zadań publicznych odwleka w czasie określone, poŜądane skutki prawne. 

Z tego względu równieŜ waŜkie znaczenie ma rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie. 

 

II. Podstawy prawne wyodrębnienia instytucji bezczynności sądu administracyjnego 

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjmuje prawo do 

rozpatrzenia sprawy, w rozsądnym terminie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o 

prawie do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Konwencja, jak i Konstytucja nie 

wprowadza pojęcia bezczynności sądu. Takie pojęcie wprowadza ustawa z 17 czerwca 

2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki6, stanowiąc w art.1 ust.1 „Ustawa reguluje zasady i tryb 

wnoszenia oraz rozpoznania sprawy strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu”. W 

art.2 tej ustawy wprowadzone jest pojęcie przewlekłości postępowania „Strona moŜe wnieść 

skargę o stwierdzenie, Ŝe w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej 

prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeŜeli postępowanie w tej sprawie 

trwa dłuŜej, niŜ to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które 

są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłuŜej niŜ to konieczne do załatwienia sprawy dla 

załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego 

(przewlekłość postępowania)”. Regulując pojęcie przewlekłości postępowania obejmuje 

działanie sądu, przez wskazanie, Ŝe postępowanie w sprawie trwa dłuŜej, niŜ to konieczne dla 

wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, natomiast nie obejmuje bezczynności sądu. 

Do pojęcia bezczynności sądu wraca w swoich rozwiązaniach ustawa w art.10 ust.1, 

stanowiąc „Sąd właściwy do rozpoznania skargi zawiadamia o toczącym się postępowaniu 

Skarb Państwa – prezesa tego sądu, którego działanie lub bezczynność według twierdzeń 

skarŜącego spowodowało przewlekłość postępowania, doręczając mu opis skargi”. 
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Nasuwa się pytanie czy w świetle tej regulacji zasadnym jest posługiwanie się terminem 

bezczynności sądu, a zatem podstawa do wyodrębnienia instytucji bezczynności w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym. W języku potocznym pod pojęciem „bezczynny” 

rozumie się „nic nierobiący”7. Z regulacji w Konwencji oraz Konstytucji RP wynika, Ŝe 

wyklucza się instytucję bezczynności sądu. Konwencja stanowi o rozpatrzeniu sprawy w 

„rozsądnym terminie”, Konstytucja zaś stanowi o rozpatrzeniu sprawy „bez nieuzasadnionej 

zwłoki”. Pod pojęciem „rozsądny” w języku potocznym rozumie się „nacechowany 

rozsądkiem, pełen rozsądku; rozwaŜny, rozsądny”8. Pod pojęciem „nieuzasadniony” rozumie 

się „nie oparty na obiektywnych racjach, niesłuszny, nieusprawiedliwiony”9 zaś pod pojęciem 

„zwłoka” rozumie się „odkładanie czegoś na dalszy termin, opóźnianie wykonania czegoś w 

terminie, zwlekanie z czymś”10. Przyjęta regulacja w Konwencji stanowiąca o prawie 

jednostki do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie nakłada na sąd obowiązek dbałości o 

prawidłowe rozpoznanie sprawy. Prowadzi to do konieczności wywaŜenia prawidłowego 

przebiegu postępowania, którego cechą jest sformalizowana procedura oparta na 

zorganizowanym ciągu czynności procesowych sądu i innych podmiotów postępowania 

sądowego. Naruszenie przez sąd obowiązku rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie ma 

miejsce, gdy nie wystąpiła Ŝadna okoliczność, istotna dla prawidłowego przebiegu 

postępowania, która uzasadniałaby nierozpatrzenie sprawy. Konstytucyjne prawo do 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostanie naruszone, w razie gdy nie wystąpią 

obiektywne racje odkładania przez sąd rozpatrzenia sprawy. Według art.2 ust.2 ustawy o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki, przyjmuje się, Ŝe „Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do 

przewlekłości postępowania, naleŜy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość 

czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub 

czynności podjętych przez sąd (…) dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, 

uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenia dla 

strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a 

w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania”. 

Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie, rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki to zatem prawo do tego aby sąd zapewnił prawidłowy przebieg rozpoznania i 

rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej, od chwili wszczęcia postępowania do jego 

zakończenia przez doręczenie orzeczenia stronie z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w 

art.139 § 4 i art.142 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
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oraz przekazanie akt administracyjnych z załączeniem odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem 

jego prawomocności organowi administracji publicznej (art.286 ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Zakłada to zatem podejmowanie czynności 

przez sąd administracyjny, wyłączając zjawisko „nieczynienia”, a zatem bezczynności. 

Taka regulacja w porównaniu z regulacją w zakresie wykonywania administracji 

publicznej w postępowaniu administracyjnym (podatkowym), w której przyjmuje się zasadę 

ogólną szybkości postępowania skonkretyzowaną regulacją terminów załatwienia sprawy 

(art.35 kodeksu postępowania administracyjnego11, art.139 Ordynacji podatkowej12) moŜe 

być podstawą do odrzucenia bezczynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Naruszenie ustawowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej w postępowaniu 

administracyjnym uzasadnia postawienie zarzutu bezczynności. Tak teŜ przyjmuje to ustawa 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wprowadzając w art.3 § 2 pkt 8 

ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę na bezczynność 

organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a tej ustawy, pomimo, Ŝe ani kodeks 

postępowania administracyjnego ani teŜ przepisy Ordynacji podatkowej takim terminem nie 

posługują się, a stanowią o niezałatwieniu sprawy w terminie13. 

Brak zatem expressis verbis w przepisach regulujących postępowanie sądowo- 

administracyjne instytucji bezczynności sądu administracyjnego nie oznacza, Ŝe w tym 

postępowaniu bezczynność nie występuje. Wartym zwrócenia uwagi jest regulacja w art.4171 

§ 3 kodeksu cywilnego, który stanowi „JeŜeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie 

orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia 

moŜna Ŝądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem 

niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej”14. Art.4171 

kodeksu cywilnego przewiduje bezczynność sądu przez „niewydanie orzeczenia”. Art.16 

ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, stanowi „Strona, która nie wniosła skargi na 

przewlekłość postępowania zgodnie z art.5 ust.1, moŜe dochodzić – na podstawie art.417 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) – 

naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, po prawomocnym zakończeniu postępowania 

co do istoty sprawy” moŜe budzić na pierwszy rzut wątpliwości co do przewidzianej 

bezczynności sądu. Art.16 odsyła do art.417 kodeksu cywilnego, który reguluje 

odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem działania lub zaniechania, a zatem odnieść 

to naleŜy do rozpatrzenia sprawy z naruszeniem prawa do rozpatrzenia w rozsądnym terminie, 
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natomiast art.4171 kodeksu cywilnego reguluje roszczenie o odszkodowanie w razie 

niewydania orzeczenia, choć regulacja ta budzić moŜe wątpliwości co do skuteczności jej 

stosowania, uzaleŜnia bowiem to prawo jednostki od stwierdzenia we właściwym 

postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia. Prowadzi to do konieczności 

wypracowania instytucji bezczynności sądu i trybu jej dochodzenia w razie niewydania 

orzeczenia. 

Obowiązujące rozwiązania prawne, które ograniczają regulację do przewlekłości 

postępowania, nie mogą przesądzić o wykluczeniu instytucji bezczynności w postępowaniu 

sądowym. Przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego oznacza załatwienie sprawy 

sądowoadministracyjnej choć ze zwłoką. Nieuzasadniona zwłoka nie oznacza, Ŝe jest to 

wykluczenie kwalifikacji bezczynności sądu. Brak podejmowania czynności rozpoznania i 

rozpatrzenia sprawy sądowoadministracyjnej jest bezczynnością sądu. Nie moŜna bowiem 

wykluczyć całkowicie bezczynności sądu administracyjnego. Nie ma zatem uzasadnionych 

racji aby wyodrębniać instytucję bezczynności w wykonywaniu administracji publicznej a 

wykluczyć jej wyodrębnienie w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Oczywiście 

powstaje kwestia jakie skutki prawne moŜna łączyć z bezczynnością sądu. Ustawa o skardze 

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowo- 

administracyjnym bez nieuzasadnionej zwłoki przewiduje rozwiązania prawne, a mianowicie 

wnoszący skargę o stwierdzenie przewlekłości moŜe wnosić Ŝądanie wydania sądowi 

rozpoznającemu sprawę zlecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności 

(art.6 ust.3), a w razie uwzględnienia skargi, w przypadku złoŜenia tego Ŝądania, sąd 

rozpoznający skargę moŜe zlecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty, 

odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie (art.12, ust.2). 

 

III. Ustalenie pojęcia bezczynności sądu administracyjnego 

Według art.184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Naczelny Sąd Administracyjny 

oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę 

działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje równieŜ orzekanie o zgodności z 

ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych 

organów administracji rządowej”. Odpowiednio określa zakres postępowania sądowo- 

administracyjnego art.1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

stanowiąc „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie 

sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych 
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sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowo-

administracyjne)”. Pod pojęciem postępowania sądowoadministracyjnego rozumie się 

regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych sądu administracyjnego i 

innych podmiotów tego postępowania podjętych w celu rozstrzygnięcia sporu o zgodność z 

prawem działania bądź zaniechania działania przez organ wykonujący administrację 

publiczną15. Prawo do sądu wiąŜe się zatem bezpośrednio z prawem do rozstrzygnięcia sporu 

o zgodność z prawem działania bądź zaniechania działania przez organ wykonujący 

administrację publiczną. Prawo do sądu naleŜy jednak wiązać z prawem jednostki do 

skutecznego rozstrzygnięcia sporu, a zatem nie moŜna wiązać tylko z podjęciem orzeczenia 

przez sąd, ale teŜ z następnymi czynnościami sądu, które otwierają drogę obrony jednostki w 

ukształtowaniu jej uprawnień lub obowiązków. Prawo do sądu to prawo do skutecznej 

ochrony jednostki, a więc przy kompetencjach kasacyjnych sądów administracyjnych, samo 

rozstrzygnięcie sporu stanowi otwarcie merytorycznej drogi rozstrzygania o jej uprawnieniach 

lub obowiązkach. Nie moŜna wiązać bezczynności sądu administracyjnego wyłącznie z 

etapem rozstrzygnięcia sporu o prawo. Daje to podstawę do wyodrębnienia pojęcia 

bezczynności sądu w wąskim znaczeniu oraz bezczynności sądu w szerokim znaczeniu. 

Bezczynność w wąskim znaczeniu to niezałatwienie sprawy przez sąd administracyjny. 

Bezczynność w szerokim znaczeniu to bezczynność sądu nie tylko w zakresie rozpoznania 

sprawy ale teŜ bezczynność przez nierozpoznanie wniosków w toku postępowania sądowo-

administracyjnego oraz w zakresie podjęcia czynności nakazanych prawem. 

 

IV. Bezczynność sądu administracyjnego w wąskim znaczeniu 

Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego, której jedną z wartości jest 

prawo do sądu, którego podstawowym elementem jest rozpoznawanie i rozstrzygnięcie 

sprawy sądowoadministracyjnej. Postępowanie sądowoadministracyjne jest oparte na 

bezwzględnie obowiązującej zasadzie skargowości, oznacza to, Ŝe realizacja prawa do sądu 

jest bezwzględnie oparta na zasadzie rozporządzalności. O bezczynności sądu 

administracyjnego moŜna mówić tylko w razie złoŜenia skargi do sądu administracyjnego. 

Bezczynność sądu administracyjnego w wąskim znaczeniu wystąpi zatem w razie wszczęcia 

postępowania sądowoadministracyjnego przez złoŜenie skargi danego rodzaju, które to 

postępowanie nie zostało zakończone rozstrzygnięciem sprawy sądowoadministracyjnej. W 

świetle obowiązujących rozwiązań prawnych w polskim systemie prawnym bezczynność 

sądu administracyjnego w wąskim znaczeniu naleŜałoby wiązać z rozstrzygnięciem sprawy z 
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nieuzasadnioną zwłoką. Oznacza to, Ŝe nie ma granic czasowych, które dałyby podstawę do 

postawienia zarzutu nierozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej. Takie ujęcie 

bezczynności sądu administracyjnego w ujęciu wąskim nie wydaje się jednak zasadne. 

Wprawdzie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisane jest prawo do rozpatrzenia 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, a więc nie jest określony termin rozpatrzenia sprawy, nie 

wyklucza to jednak wyprowadzenia granic czasowych po przekroczeniu, których moŜna 

ustalić nierozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej. Dotyczy to teŜ ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawy ustrojowe i ustawy materialno-

prawne wprowadzają w tym zakresie rozwiązania szczególne. Tak według art.92a ustawy z 8 

marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym16 „W przypadku złoŜenia przez organ gminy 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niŜ 

w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu”. Zgodnie z art.80a ustawy z 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym17 „W przypadku złoŜenia przez organ powiatu skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niŜ w ciągu 

30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu”. Tak teŜ według art.82b ustawy z 5 czerwca 1999 r. 

o samorządzie województwa18 „W przypadku złoŜenia przez organ samorządu województwa 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niŜ 

w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu”. Według art.20 ust.2 i art.26 ust.2 ustawy z 

15 września 2000 r. o referendum lokalnym19 skargę na uchwałę organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego odrzucającą wniosek mieszkańców w sprawie 

przeprowadzenia referendum, na niedotrzymanie przez ten organ terminu podjęcia uchwały w 

sprawie referendum oraz na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o 

przeprowadzenie referendum, a takŜe nierozpoznanie wniosku w sprawie referendum przez 

komisarza wyborczego w ustawowym terminie, sąd administracyjny rozpatruje skargę w 

terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Zgodnie z art.21 ustawy z 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej20 „Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o 

udostępnienie informacji publicznej stosuje się, (…), przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (…), z tym Ŝe: 1) 

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania 

skargi, 2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią 

na skargę”. 

Brak uregulowania ustawowego terminu rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny 

sprawy sądowoadministracyjnej, poza wskazanymi rozwiązaniami szczególnymi, wymaga 
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rozwaŜenia, czy moŜna wyprowadzić granice czasowe rozpatrzenia sprawy sądowo 

administracyjnej, które dałyby podstawę do wypracowania klasyfikacji terminu rozpatrzenia 

sprawy sądowoadministracyjnej i gradacji stopnia przekroczenia tego terminu. Do ustalenia 

terminu, którego przekroczenie jest podstawą do postawienia zarzutu nieuzasadnionej zwłoki 

konieczne jest uwzględnienie, Ŝe postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem o 

złoŜonym ciągu czynności procesowych sądu i stron tego postępowania. Ten aspekt 

złoŜoności postępowania sądowoadministracyjnego nakazuje uwzględnić art.2 ust.2 ustawy o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki, który stanowi Ŝe w szczególności naleŜy uwzględnić terminowość i 

prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do 

istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenia 

dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowania się stron, 

a zwłaszcza strony która zarzuciła przewlekłość postępowania. Po przekazaniu skargi przez 

organ administracji publicznej sąd obowiązany jest podjąć zorganizowany ciąg czynności 

rozstrzygnięcia sprawy. Ten zorganizowany ciąg czynności sądu klasyfikuje się na: 1) 

czynności wstępne, 2) czynności rozpoznania sprawy, 3) czynności rozstrzygnięcia sprawy. 

Czynności sądu związane z kontradyktoryjnym postępowaniem sądowoadministracyjnym 

podejmowane są wobec stron tego postępowania, a w pewnych przypadkach teŜ wobec 

uczestników tego postępowania. Wyjątkiem są czynności rozstrzygnięcia sprawy sądowo-

administracyjnej, w której czynności sądu wobec stron związane są pośrednio z 

rozstrzygnięciem przez czynność ogłoszenia orzeczenia a następnie doręczenia orzeczenia z 

uzasadnieniem. Czynności wstępne mogą prowadzić do konieczności wezwania strony 

skarŜącej do uzupełnienia braków skargi, wezwania do uiszczenia wpisu od skargi. Czynności 

rozpoznania wymagają zapewnienia stronom udziału w rozprawie, a zatem doręczenia 

zawiadomienia o rozprawie, w tym prawidłowości doręczenia. Czynności te sąd musi 

podejmować po przekazaniu sprawy do sądu administracyjnego. Według § 31 ust.1 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 2003 r. Regulamin 

wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych21 który stanowi, Ŝe sprawy wniesione 

do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi 

inaczej. Prezes sądu moŜe w uzasadnionych przypadkach zarządzić rozpoznanie sprawy lub 

określonych spraw poza kolejnością. Tak teŜ stanowi uchwała Zgromadzenia Ogólnego 

Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu 

wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego22 w § 39, Ŝe sprawy 
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wpływające ze środkami odwoławczymi od orzeczeń wojewódzkich sądów 

administracyjnych naleŜy rozpoznawać według kolejności ich wpływu do Sądu, chyba Ŝe 

przepis szczególny stanowi inaczej. Prezes Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego moŜe 

zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością. Terminy rozpraw 

planowane są na kolejne okresy trzymiesięczne, na które wyznaczane są sprawy według 

kolejności. 

Czynności wstępne przewodniczący wydziału podejmuje niezwłocznie, badając 

spełnienie wymogów formalnych i czy został uiszczony wpis, wzywając do ich usunięcia (§ 

32 ust.1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych). W zakresie 

czynności rozpoznawczych nie wprowadza się określenia niezwłoczności rozpoznania, którą 

wyznacza kolejność wpływu spraw do sądu z zastrzeŜeniem wyjątków wprowadzonych 

ustawami szczególnymi oraz spraw w uzasadnionych przypadkach rozpoznawanych poza 

kolejnością. Do obowiązków sądu naleŜy w pełni przygotować rozpoznanie sprawy aby 

rozstrzygnąć sprawę na pierwszym posiedzeniu. Przewodniczący zamyka rozprawę gdy sąd 

uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, a zatem przed rozprawą niezbędne jest pełne 

skompletowanie akt sprawy, prawidłowości ustalenia stron i uczestników postępowania, 

zarządzenia przedstawienia dowodów uzupełniających z dokumentów. Prawidłowe czynności 

przygotowania rozpoznania sprawy przeciwdziała przewlekłości z powodu konieczności 

odroczenia rozprawy. W § 36 ust.1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów nakłada 

się na sędziego sprawozdawcę konieczność wydania zarządzeń koniecznych do sprawnego 

rozpoznania sprawy, np. do wezwania organu administracji publicznej do przesłania 

brakujących akt. Właściwe przygotowanie do rozpoznania sprawy przeciwdziała 

przewlekłości przez odroczenie rozprawy. 

Na rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki mają teŜ znaczenie czynności stron, 

np. wnioski o odroczenie rozprawy składane przez pełnomocników z powodu kolizji z innymi 

obowiązkami, czy z powodu urlopu. Sąd wprawdzie moŜe odroczyć rozprawę tylko na 

zgodny wniosek stron z waŜnej przyczyny (art.99 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi), ale nie uwzględnienie takiego wniosku moŜe prowadzić do 

niewaŜności postępowania sądowego z powodu pozbawienia strony moŜliwości obrony. Do 

takiej czynności naleŜy teŜ zawieszenie postępowania na zgodny wniosek strony (art.126 

ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

Rozpoznając skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania Naczelny Sąd 

Administracyjny dla ustalenia nieuzasadnionej zwłoki w rozpatrzeniu sprawy uwzględnił 
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rozwiązanie przyjęte w art.14 ustawy o naruszeniu prawa strony do rozpoznania sprawy w 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, który stanowi: „SkarŜący moŜe wystąpić 

z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, (…)”. W postanowieniu z 13 

sierpnia 2007 r. sygn. akt II OPP 8/07 Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił: „Ustawa nie 

określa wprost jaki okres oczekiwania naleŜy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna 

wskazówka wynika jednak z art.14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., który stanowi, Ŝe 

ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie moŜe być wniesiona po 

upływie 12 miesięcy. Oznacza to, iŜ ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które 

trwa dłuŜej niŜ 12 miesięcy. Tymczasem skarga, która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie w styczniu 2006 r., oczekiwała na rozpoznanie 18 miesięcy. 

Okoliczność, iŜ liczba spraw wpływających do sądu przekracza moŜliwości ich szybkiego 

rozpoznania, nie moŜe sama przez się uzasadniać wniosku, iŜ zwłoka jest uzasadniona, a 

prawo strony do rozpoznania sprawy nie zostało naruszone”. W postanowieniu z 13 sierpnia 

2007 r. sygn. akt II OPP 6/07 Naczelny Sąd Administracyjny równieŜ w oparciu o art.14 

ustawy o naruszeniu prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki przyjął, Ŝe o przewlekłości moŜna mówić, jeŜeli czas oczekiwania na 

wyznaczenie rozprawy w sprawie sądowoadministracyjnej przekracza znacząco 12 miesięcy. 

Wskazał, Ŝe „Nierozpoznanie sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

przez ponad trzy lata od dnia wpłynięcia skargi Marii B. na powołaną decyzję Wojewody 

Małopolskiego uzasadnia przyjęcie, Ŝe w tej sprawie nastąpiło naruszenie prawa skarŜącej do 

rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w rozumieniu 

art.2 ustawy. Co prawda w toku postępowania strona składała wnioski, których konieczność 

rozpoznania przedłuŜyła postępowanie, niemniej jednak okresy bezczynności Sądu pomiędzy 

orzekaniem w postępowaniach wszczętych tymi wnioskami świadczą o prowadzeniu 

postępowania w sposób przewlekły. ZauwaŜyć bowiem naleŜy, Ŝe w ponad rocznym okresie 

pomiędzy wydaniem prawomocnego orzeczenia w zakresie przyznania skarŜącej prawa 

pomocy (sierpień 2004 r.), a złoŜeniem przez skarŜącą pierwszego wniosku o wstrzymanie 

wykonania zaskarŜonej decyzji (sierpień 2005 r.) Sąd nie podejmował jakichkolwiek 

czynności procesowych. Podobnie po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy z tego wniosku 

(listopad 2005) aŜ do sierpnia 2006 r., kiedy wpłynął ponowny wniosek skarŜącej o 

wstrzymanie wykonania zaskarŜonej decyzji oddalony postanowieniem tego Sądu z dnia 28 

września 

2006 r. – Sąd pozostawał bezczynny. NaleŜy teŜ zauwaŜyć, Ŝe z akt sprawy nie wynika, aby 
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w toku postępowania Sąd podejmował jakiekolwiek czynności wyjaśniające w sprawie, stąd 

brak podstaw do uznania, Ŝe okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy był 

spowodowany koniecznością poczynienia ustaleń czy zawiłością sprawy”. W postanowieniu z 

29 sierpnia 2007 r. sygn. akt II OPP 11/07, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał: „Co 

prawda w sprawie objętej skargą na przewlekłość Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Poznaniu niezwłocznie rozpoznał wniosek skarŜących o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu od orzekania w sprawie, niemniej jednak późniejsze 

czynności, dokonywane na skutek wniesienia zaŜalenia na to postanowienie, naruszały prawo 

skarŜących do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Wskazać chociaŜby naleŜy na 

fakt przekazania zaŜalenia skarŜących na postanowienie tego Sądu oddalające wniosek o 

przyznania prawa pomocy dopiero w około 4 miesiące po jego wniesieniu. RównieŜ po 

zwrocie akt przez Naczelny Sąd Administracyjny kolejna czynność w sprawie została 

wykonana dopiero po upływie trzech miesięcy, a do tego w sposób niezgodny z prawem 

(zarządzenie z dnia 23 czerwca 2006 r. zostało uchylone postanowieniem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2006 r.) Sąd pozostawał bezczynny takŜe w okresie od 

marca do sierpnia 2007 r. w sytuacji, gdy do nadania biegu zaŜaleniu na postanowienie 

oddalające wniosek o wyłączenie sędziów wystarczyło raz jeszcze wezwać skarŜących do 

wykonania prawomocnego zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu od zaŜalenia, co 

zresztą Sąd uczynił dopiero po wpływie skargi na przewlekłość. W tych okolicznościach 

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, Ŝe postępowanie było prowadzone w sposób 

przewlekły w rozumieniu powoływanych wyŜej przepisów ustawy. WydłuŜone okresy 

oczekiwania na wykonanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

powoływanych wyŜej czynności procesowych (niejednokrotnie o charakterze technicznym) 

nie mogą bowiem zostać uznane za usprawiedliwione, skoro w czasie ich trwania Sąd nie 

podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do zakończenia postępowania w sprawie z 

wniosku skarŜących o wyłączenie sędziów. Przy podejmowaniu czynności procesowych Sąd 

winien mieć na uwadze takŜe wpadkowy charakter sprawy, od której rozpoznania zaleŜy bieg 

sprawy głównej”. 

Nierozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej przez sąd administracyjny obejmuje 

zróŜnicowane okresy od roku do kilku lat. Nierozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej 

przez okres 12 miesięcy moŜna klasyfikować do naruszenia prawa strony do rozpatrzenia bez 

nieuzasadnionej zwłoki, ale juŜ nierozpoznanie przez kilka lat jest kwalifikowaną 

bezczynnością sądu administracyjnego. 
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V. Bezczynność sądu administracyjnego w szerokim znaczeniu 

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi o prawie do 

rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o 

prawie rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Konstrukcja rozpatrzenia sprawy 

odnosi się jednak bezpośrednio do sądów powszechnych, które sprawują wymiar 

sprawiedliwości rozpoznając i rozstrzygając sprawę cywilną czy sprawę karną merytorycznie. 

Sądy administracyjne w polskim systemie prawnym mają kompetencję judykacyjną 

kasacyjną. Oznacza to, Ŝe strona uzyskuje rozstrzygnięcie sporu o zgodność z prawem 

działania organu wykonującego administrację publiczną. Ukształtowanie praw lub 

obowiązków jednostki następuje zatem, po rozstrzygnięciu sprawy sądowoadministracyjnej, 

w postępowaniu przed organem wykonującym administrację publiczną. Z tego względu dla 

jednostki waŜkie znaczenie mają czynności sądu po rozpatrzeniu sprawy. RozwaŜając te 

czynności sądu naleŜy wyodrębnić czynności sądu związane z rozstrzygnięciem sprawy oraz 

czynności związane z wykonaniem orzeczenia sądu. 

Pierwszy rodzaj czynności związanych z rozstrzygnięciem sprawy sądowo-

administracyjnej wymaga rozwaŜenia co do zakresu pojęcia rozstrzygnięcia, a mianowicie 

czy rozstrzygnięcie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki to podjęcie wyroku, czy teŜ o 

rozstrzygnięciu moŜna mówić tylko w przypadku gdy czynność sądu stanowi zamkniętą 

całość, a zatem rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej następuje gdy orzeczenie 

sądu jest pełne. W oparciu o rozwiązania przyjęte w art.137 § 4, art.138, art.139 § 4, art.141 § 

1, art.143, art.144 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi moŜna 

wskazać, Ŝe rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zawarte w sentencji wyroku jest 

rozstrzygnięciem sprawy, które jest podstawą do ustalenia zachowania prawa do 

rozstrzygnięcia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Zgodnie z art.144 ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi „Sąd jest związany wydanym wyrokiem od 

chwili jego ogłoszenia, a jeŜeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym – od 

podpisania sentencji wyroku”. Art.139 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi stanowi„Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji. (…). 

Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący lub sędzia sprawozdawca podaje ustne zasadnicze 

powody rozstrzygnięcia. (…)”. Nie moŜna jednak nie uwzględnić, Ŝe pełne rozstrzygnięcie 

dla stron następuje gdy wyrok zostaje uzasadniony. Daje to nie tylko podstawę do rozwaŜenia 

zasadności skorzystania ze środków odwoławczych w razie wyroku wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, ale dopiero po uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę otwiera się 
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droga do merytorycznego rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach jednostki. Zgodnie z 

art.153 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „Ocena prawna i 

wskazania co do dalszego postępowania wyraŜone w orzeczeniu sądu wiąŜą w sprawie ten 

sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarŜenia”. Ustawa – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi reguluje termin sporządzenia 

uzasadnienia wyroku. Według art.141 § 1 w postępowaniu przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym, uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od 

dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu 

niejawnym. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek 

strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu 

sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia 

zgłoszenia wniosku. W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sporządza 

się uzasadnienie wyroku z urzędu w terminie trzydziestu dni (art.193 ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Regulacja ustawowa terminu sporządzenia 

uzasadnienia wyroku nie znaczy zachowania tego ustawowego terminu. Przekroczenie 

ustawowego terminu sporządzenia uzasadnienia naleŜy łączyć z naruszeniem prawa do 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, a zatem nie tylko rozpatrzenie przez 

ogłoszenie sentencji wyroku, ale teŜ sporządzenie uzasadnienia w terminie ustawowym 

stanowi o przewlekłości postępowania sądowoadministracyjnego. 

RozwaŜając kwestie bezczynności sądu administracyjnego w szerokim znaczeniu 

naleŜy zwaŜyć na to, Ŝe nie tylko rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej przez 

podjęcie wyroku kończy postępowanie sądowoadministracyjne. NaleŜy podkreślić, Ŝe dla 

jednostki istotne znaczenie ma wprawdzie rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej, 

ale dla ukształtowania jej uprawnień jak i obowiązków ma rozpoznanie i rozstrzygnięcie 

sprawy administracyjnej na drodze administracyjnej. Dlatego teŜ wagę mają czynności sądu 

związane z wykonaniem orzeczenia sądowego. Według art.286 ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi „Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu 

pierwszej instancji akta administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej 

załączając odpis orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności (§ 1). Termin do 

załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony 

przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi. Samo zatem rozstrzygnięcie sprawy 

sądowoadministracyjnej przez podjęcie orzeczenia w terminie 12 miesięcy nie jest 

zakończeniem dla jednostki postępowania, konieczne są bowiem czynności orzecznicze do 
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których naleŜy zaliczyć sporządzenie uzasadnienia oraz czynności wykonawcze doręczenia 

orzeczenia stronom a następnie po uprawomocnieniu orzeczenia zwrot akt organowi 

administracji publicznej. 

 

VI. Bezczynność w sprawie 

RozwaŜając bezczynność w sądownictwie administracyjnym naleŜy zwrócić uwagę na 

to, Ŝe dla jednostki w zakresie wykonywania administracji publicznej rozstrzygnięcie sprawy 

sądowoadministracyjnej stanowi etap w załatwieniu jej sprawy administracyjnej. Wartym 

zatem podkreślenia jest, Ŝe dla jednostki rozstrzygnięcie o jej prawach i obowiązkach stanowi 

całość, czas postępowania przed organami administracji publicznej, następnie przed sądem 

administracyjnym, oraz powrót na drogę przed organami administracji publicznej stanowi 

jednolity okres załatwienia jej sprawy administracyjnej. Podkreśla to Europejski Trybunał 

Praw Człowieka „Z punktu widzenia art.6 ust.1 Konwencji, zakończenie postępowania co do 

meritum roszczenia nie zawsze oznacza końca »rozstrzygnięcia o prawach cywilnych« w 

rozumieniu tego przepisu. Rozstrzygający jest w tym wypadku moment, w którym 

dochodzone przez skarŜącego roszczenie stało się rzeczywiście »skuteczne«, to znaczy, kiedy 

jego lub jej roszczenia rozpatrywane na drodze sądowej zostały ostatecznie zaspokojone”23. 

Trwające lata procesy w sprawie, wielokrotny powrót na drogę postępowania sądowo-

administracyjnego, a następnie drogę postępowania administracyjnego podwaŜa zaufanie do 

organów państwa. Z tego względu waga zapewnienia całego systemu gwarancji 

prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

 

VII.  Gwarancje prawne ochrony prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 

Gwarancje prawne ochrony strony przed przewlekłością postępowania moŜna 

sklasyfikować na gwarancje prewencyjne i gwarancje represyjne. 

Gwarancje prewencyjne to instytucje zapewniające rozpatrzenie sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki, np. obowiązki podjęcia przez sąd określonych czynności 

niezwłocznie, wyznaczanie kolejności rozpoznawania spraw według wpływu, terminu 

sporządzenia uzasadnienia. 

Gwarancje represyjne wprowadza ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do 

rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Do nich zaliczyć 

naleŜy: 
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1) skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

2) roszczenie o odszkodowanie. 

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przysługuje w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym skarŜącemu oraz uczestnikowi na prawach strony. SkarŜący moŜe 

wnieść skargę jeŜeli w jego ocenie nastąpiło naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy 

bez nieuzasadnionej zwłoki, gdy postępowanie w tej sprawie trwa dłuŜej niŜ to konieczne dla 

wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Skarga słuŜy w toku postępowania, a zatem przed podjęciem wyroku. Skargę wnosi się do 

sądu, przed którym toczy się postępowanie. Skarga musi spełniać wymagania formalne co do 

formy, treści oraz wpisu. Skargę wnosi się w formie pisemnej. Skarga powinna czynić zadość 

wymaganiom pisma procesowego a ponadto zawierać: 1) Ŝądanie stwierdzenia przewlekłości 

postępowania w sprawie, której skarga dotyczy, 2) przytoczenie okoliczności uzasadniających 

Ŝądanie. Skarga moŜe zawierać Ŝądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zlecenia 

podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej 

sumy pienięŜnej. Skarga podlega opłacie w wysokości 100 złotych. 

Właściwym do rozpoznania skargi jest Naczelny Sąd Administracyjny, który 

rozpoznaje ją w składzie trzech sędziów. Naczelny Sąd Administracyjny odrzuca skargę w 

razie gdy została wniesiona przez podmiot nielegitymowany, jeŜeli nie spełnia wymagań 

materialnych (Ŝądania stwierdzenia przewlekłości i przytoczenia okoliczności 

uzasadniających Ŝądanie) bez wezwania do usunięcia oraz ponowną skargę o stwierdzenie 

przewlekłości wniesioną przed upływem 12 miesięcy. JeŜeli nie ma podstaw do odrzucenia 

skargi o przewlekłość Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę, uwzględniając w 

szczególności terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w 

sprawie rozstrzygnięcia co do istoty. Sąd rozpoznając skargę zawiadamia o toczącym się 

postępowaniu Skarb Państwa – prezesa tego sądu, którego działanie lub bezczynność według 

twierdzeń skarŜącego spowodowało przewlekłość postępowania, doręczając odpis skargi. 

Skarbowi Państwa, w razie zgłoszenia udziału, przysługują prawa strony w zakresie 

rozpoznania skargi. 

Po rozpoznaniu Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje postanowienie: 

1) w razie gdy skarga jest nieuzasadniona o jej oddaleniu, 

2) w razie gdy jest uzasadniona: 

- o stwierdzeniu, Ŝe w postępowaniu nastąpiła przewlekłość; 
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- na Ŝądanie skarŜącego stwierdzając przewlekłość postępowania moŜe zalecić podjęcie przez 

sąd rozpoznający sprawę co do istoty, odpowiednie czynności w wyznaczonym terminie. 

Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy; 

- na Ŝądanie skarŜącego, przyznać od Skarbu Państwa, odpowiednią sumę pienięŜną 

nieprzekraczającą 10.000 złotych, której wypłaty dokonuje sąd prowadzący postępowanie, w 

którym nastąpiła przewlekłość postępowania, ze środków własnych tego sądu. 

W razie stwierdzenia przewlekłości postępowania słuŜy stronie roszczenie o 

odszkodowanie. Według art.15 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 

sprawy w postępowaniu bez nieuzasadnionej zwłoki „Strona, której skargę uwzględniono, 

moŜe w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej 

przewlekłości od Skarbu Państwa … (ust.1). Postanowienie uwzględniające skargę wiąŜe sąd 

w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzonej 

przewlekłości postępowania (ust.2)”. 

Strona, która nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania, moŜe dochodzić – na 

podstawie art.417 kodeksu cywilnego, naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości po 

prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy (art.16 ustawy o skardze na 

naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki). 

Na podstawie art.34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

słuŜy skarga na naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy w postępowaniu sądowym w 

rozsądnym terminie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
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