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densów, czego odzwierciedleniem są uregulowania p.p.s.a. dotyczące działalności
uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jedno jest pewne: kształtowanie precedensów w toku działalności orzeczniczej wszelkich sądów jest spoiwem
tworzonego w formie ustawowej prawa oraz elementem stabilizującym jego funkcjonowanie i rozwój.

Summary
of the article: A court precedent – nature and meaning
This article discusses the nature of a court precedent and its practical meaning for the
common law systems and the continental Europe. The author emphasises that the positions
of the judges participating in the formation of the precedents in these two systems of law
are to a certain extent different from each other given their attitude to the results of the
legislator’s activities. Due to the element of cooperation between the judicial and legislative
branches of the government characteristic for most European states, the court precedent is
increasingly often analysed therein ignoring or in any case pushing to the background the
distinction between making and applying law (the concept of “a large grey area”). It may
be therefore perceived as a manifestation of secondary (replacement) legislation. Currently
the precedents are institutionalised to a growing extent as reﬂected in the provisions of the
Act on Proceedings Before Administrative Courts dated 30 August 2002 concerning the Supreme Administrative Court’s resolution-adopting role. The author believes the shaping of
the precedents in the course of the judicial decisions issued by all courts constitutes a binder
for law made in the form of acts and stabilises its functioning and development.

Studia i artykuły: K. Celińska-Grzegorczyk, Postulat przejrzystości systemu prawa…

25

nieniu wyroku P 13/05, mogą pociągać za sobą istotne skutki dla stron postępowania. Postawione na wstępie niniejszej części pytanie nabiera w tym kontekście
szczególnej mocy.
Postulat przejrzystości systemu prawa, znajdujący oparcie w art. 2 Konstytucji
RP, rozumieć należy jako dyrektywę takiego tworzenia regulacji prawnej, by sytuacja prawna jednostki była czytelna i jednoznaczna. Realizacja tego założenia
przez ustawodawcę daje obywatelowi szansę zrozumienia prowadzonych na podstawie przepisów postępowań oraz współkształtowania ich toku poprzez skuteczne
dokonywanie czynności procesowych. Opisana wyżej niejednolita regulacja doręczeń zastępczych stanowczo nie może być uznana za sprzyjającą obywatelowi.
Jak bowiem wytłumaczyć zasadność różnicy w terminie oczekiwania pisma na
podjęcie? Nawet w świetle odmiennych funkcji i celów stawianych poszczególnym
procedurom nie można przekonująco uzasadnić przedstawionych odmienności.
Zarówno w postępowaniach sądowych, jak i szeroko rozumianych administracyjnych terminy do dokonania czynności procesowych biegną od dnia skutecznego
doręczenia. Nie sposób również nie dostrzec, że zasadniczym impulsem do wprowadzenia opisanych wyżej zmian normatywnych był ten sam wyrok Trybunału SK
35/01 i wskazane w nim wytyczne.
Nie jest celem niniejszego opracowania wskazywanie, który z przyjętych schematów jest lepszy. W praktyce obydwa realizują podstawową wytyczną Trybunału
– dwukrotne zawiadomienie o oczekiwaniu pisma na podjęcie, co było przecież
podstawowym założeniem wprowadzanych regulacji. Z punktu widzenia obywatela wydaje się jednak, że bardziej celowe byłoby przyjęcie przez ustawodawcę jednego konkretnego modelu. System prawa cechuje się obecnie tak znacznym stopniem skomplikowania, że jego dodatkowe zaciemnianie nie powinno mieć miejsca.
Niuanse oczywiste dla prawników nie muszą być tak oczywiste dla obywatela,
który – w większości prowadzonych postępowań – nie jest zobowiązany do posiadania profesjonalnego pełnomocnika.

Sumary
of the article: The postulate of clarity of the system of law and the regulation of substituted service (“by advice note”) in the Polish procedural laws
The postulates formulated with respect to the system of law include, among others, the
postulate of its clarity. It must be admitted that the situation when the regulations prevailing
in the individual procedures differ from each other without a reason although actually they
concern the same issue does not promote the implementation of this postulate. A citizen
seeking legal protection in proceedings before an administrative authority or a court should
not face additional problems in the course of applying the already complicated regulations.
This problem occurs on the level of regulating the service of process in the individual
procedures given that the legislator variously regulated the problem of the time when
a letter may be collected by its addressee (the so-called service “by advice note”). This article
analyses the regulations of the individual procedural laws (civil, criminal, administrative
and the jurisdictional administrative proceedings) and attempts to respond to the question
whether there are any actual reasons for such distinction.
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43

Summary
of the article: Interim protection in the Law on Proceedings Before Administrative
Courts in the light of the EU law
In the Polish system of law the above institution is regulated in Art. 61.3 of the Law on
Proceedings Before Administrative Courts allowing a court to withhold, at a plaintiff ’s request, the execution of the act or activity the complaint concerning which was ﬁled with the
administrative court in the case the risk of inﬂicting serious damage or causing hardly reversible results has arisen. The parallel process of Europeanisation, resulting, among others,
from Poland’s accession to the EU, forced the discussion on the compliance of the construction of interim protection adopted by the Polish legislator with the EU law requirements.
The starting point for the above discussion is the mutual relationship between a domestic administrative court and an EU court and specifying the principles to be followed
when settling a dispute concerning an EU element. Then the author presents the most important decisions of the Court of Justice of the European Union concerning the necessity to
grant interim protection both when arguing that the national law is inconsistent with the EU
law and questioning before a national court the validity of the EU law on the basis of which
the challenged decision was issued. The analysis of the above decisions made it possible to
present the critical analysis of the solutions prevailing in the Polish system of law and identify the necessary changes the legislator should consider.
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wsteczne działanie nowej regulacji i nie upoważnił do objęcia jej reżimem wyłącznie
tych zachowań, które dopiero rozpoczęto na gruncie nowego prawa. Innymi słowy,
relewantnym dla sądu (z punktu widzenia skali naruszenia prawa) może być wyłącznie zachowanie organu administracyjnego w czasie obowiązywania nowej regulacji53. Wobec orzekania przez sąd w tej kategorii spraw na podstawie stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie orzekania54 możliwe jest stwierdzenie
rażącego naruszenia prawa wskutek uwzględnienia skargi wniesionej przed 17 maja
2011 r., oczywiście jeśli tylko niesprawność postępowania w tym okresie nie zostanie
przez organ usunięta oraz zaniedbania, które wystąpiły począwszy od tego dnia,
same w sobie (z pominięciem wadliwości sprzed 17 maja 2011 r.) są wystarczające do
ich oceny jako „rażąco naruszających prawo”.
7. Podsumowując: przewlekłość postępowania przed organem administracji
publicznej winna być rozumiana jako brak należytego zaangażowania organu administracyjnego w załatwienie sprawy indywidualnej przed formalnym upływem
terminu do jej załatwienia, uzasadniający zobowiązanie organu do określonej aktywności na podstawie art. 149 p.p.s.a. Dotyczy to również spraw ze skarg wniesionych przed dniem nowelizacji (zarzucających bezczynność organu). Dopuszczalne
jest uznanie przez sąd administracyjny prawnej relewantności przewlekłości postępowania istniejącej przed wejściem w życie nowelizacji art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., pod
warunkiem że przewlekłość ta utrzymywała się także na gruncie obecnie obowiązującego prawa do dnia wyrokowania. W razie niepotwierdzenia przewlekłości począwszy od 11 kwietnia 2011 r. sąd skargę oddala. Jeśli rozciągnięta w czasie, zapoczątkowana przed 11 kwietnia 2011 r., przewlekłość postępowania utrzymywała
się po wejściu w życie nowej regulacji, została jednak usunięta przez organ administracji przed dniem wyrokowania – sąd postępowanie umarza i zwraca skarżącemu
koszty niezbędne do celowego dochodzenia swych praw. W przypadku gdy utrzymywała się do dnia wyrokowania, sąd podejmuje środki przewidziane w art. 149
p.p.s.a. Uwzględniając skargę na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie
postępowania, sąd stwierdza, czy nastąpiło „rażące naruszenie prawa”, mając
w polu widzenia wyłącznie działania lub zaniechania organu administracyjnego
w okresie od 17 maja 2011 r.

Summary
of the article: The intertemporal aspects of an administrative court’s decision concerning a complaint about the excessive duration of proceedings before a public administration authority
This article analyses the intertemporal issues related to consideration by a court of
a complaint about the excessive duration of proceedings before a public administration authority. This institution was introduced to the proceedings before the administrative courts
in the Act Amending the Administrative Procedure Code and the Law on Proceedings Before Administrative Courts dated 3 December 2010 that came into force on 11 April 2011.
The interpretative doubts arose due the legislator’s failure to include therein the relevant
intertemporal regulations.
53
54

Por. wyrok WSA w Olsztynie z 2 czerwca 2011 r., II SAB/Ol 37/11, CBOSA.
Por. przypis 40.
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First the author presents the relation between “inaction” of an administrative authority
that so far has been subject to judicial control and the new term “excessive duration of proceedings” concluding that it consists in the administrative authority’s improper involvement
in considering an individual case at the level preceding the formal lapse of the time limit to
consider such case.
Then, relying on the clause of the state of law expressed in Art. 2 of the Constitution of
the Republic of Poland and referring to the purpose of the amendment, the author allows for
the possibility that a court may declare the excessive duration of proceedings before a public
administration authority that occurred before the effective date of the institution in question, provided the excessive duration continued until the date of considering the complaint.
If the excessive duration was remedied before that date, the proceedings before the administrative court are discontinued. It is irrelevant if the complaint was ﬁ led before 11 April 2011
(including the charge of inactivity of a public administration authority) or after this date.
When the excessive duration of proceedings before a public administration authority ceased
before 11 April 2011, the complaint must be dismissed.
Finally, the author argues complementarily that when a court allows the complaint
against the inactivity of a public administration authority or excessive duration of proceedings it determines whether a “gross violation of law” was committed, but only taking into
account the actions or omission of such public administration authority until 17 May 2011
because the Act on Financial Liability of Public Officers for Gross Violations of Law dated
20 January 2011 (Journal of Laws No. 34, item 173) that came into force on 17 May 2011
introducing such requirement includes the intertemporal regulations in this respect.
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ten jednoznacznie wskazywał, że „Rada właściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio Centralna Komisja uchyla decyzję w sprawie nadania tytułu lub stopnia,
jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub stopnia osoba ubiegająca
się o tytuł lub stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych
elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego”.
Poprawniej jednak z punktu widzenia czystości konstrukcji instytucji procesowych byłoby, gdyby ustawodawca okoliczność wymienioną w art. 29a u.s.n. zaliczył – podobnie jak przesłankę z art. 29 ust. 2 u.s.n. – do szczególnych podstaw
wznowienia postępowania. Obydwie wyżej wymienione przyczyny odnoszą się do
fazy uzyskiwania uprawnienia, czyli postępowania zmierzającego do nadania tytułu lub stopnia naukowego. W odniesieniu zaś do ostatecznych decyzji administracyjnych wydawanych w trybie k.p.a. właściwym trybem usunięcia takich wad jest
procedura wznowienia postępowania27.

Summary
of the article: Veriﬁcation of ﬁnal decisions concerning academic degrees
Plagiarism is theft of another person’s writings or ideas consisting in the plagiarist
claiming to be the author of someone else’s work. Apart from being morally wrong, plagiarism has the legal consequences in all three basic domains of law. On the administrative law
level it involves the possibility of instituting extraordinary proceedings aimed at striping the
plagiarist off his or her scientiﬁc title or degree.
The mechanisms of preventing this negative phenomenon are being sought. The legislator has introduced new solutions aimed at extensive veriﬁcation of the academic papers of
doubtful authorship and reliability.
The regulation analysed in this article should be in principle evaluated positively.
The legislator reasonably separated the grounds for reversing the decision on awarding a scientiﬁc title or degree to these concerning the doctor, habilitation or professor’s thesis itself
and these based on the charge of plagiarism concerning the remaining academic achievements.
However, transposing to the administrative proceedings the institution of court proceedings with established normative contents in the form of declaring the proceedings invalid and using this term to refer to a decision in the form of reversing an administrative
decision must be evaluated negatively.

27
E. Bojanowski, Cofnięcie uprawnienia w przepisach prawa administracyjnego (kilka uwag),
w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 53–54.

