Eliminacje okręgowe XX Olimpiady Wiedzy o Prawie – temat pracy pisemnej:
Scharakteryzuj Naczelny Sąd Administracyjny – geneza, skład (organy), sprawowanie
urzędu sędziego, pozycję ustrojową, kompetencje i znaczenie.

Kryteria oceniania:

L.p.

Oceniany element

Punktacja

1

Konstrukcja pracy, stylistyka, poprawność językowa, posługiwanie się fachową terminologią z zakresu
prawa

0 - 2 p.

2.

Ocena zawartości merytorycznej pracy:

0 - 18 p.
w tym:

a)

Wyjaśnienie pojęcia: Naczelny Sąd Administracyjny – organ państwowy sprawujący kontrolę nad
działalnością administracji publicznej.
0 - 1 p.
- Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. nadała obecny kształt NSA

b)

Wskazanie aktów prawnych regulujących przedmiot tematu (Konstytucja z 2 kwietnia1997r., ustawa
z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

c)

Geneza:
- NSA powołany został ustawą z 1980 r., pracę rozpoczął 1 września tegoż roku,

0 - 1 p.

0 - 3 p.

- powstanie NSA oznaczało realizację, pojawiających się już od lat czterdziestych, postulatów
przywrócenia sądowej kontroli nad administracją, nawiązanie do tradycji II RP,
- siedziba NSA znajduje się w Warszawie,

d)

Skład (organy):

0 - 5 p.

- podanie wymogów na sędziego NSA, według ustawy (obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył wyższe studia prawnicze;
odpowiedni stan zdrowia; wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji;
ukończył 40 lat; pozostawał co najmniej dziesięć lat na stanowisku sędziego , prokuratora, prezesa,
wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo przynajmniej
przez dziesięć lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza),
- określenie kto powołuje sędziów, na czyj wniosek (Prezydent RP na wniosek KRS),

1

- Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (powoływany przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję,
w szczególności stoi na czele tego Sądu, reprezentuje go na zewnątrz, kieruje jego pracami, aktualnie
urząd pełni Marek Zirk-Sadowski),
- Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (W skład Zgromadzenia wchodzą sędziowie NSA pod
przewodnictwem Prezesa NSA. Zgromadzenie m. in. rozpatruje informację o rocznej działalności NSA;
przedstawia KRS kandydatów na sędziów; wybiera kandydatów na Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego),
- Kolegium NSA( Skład liczbowy ustala Zgromadzenie Ogólne, Kolegium NSA w szczególności ustala
podział czynności w NSA i określa zasady podziału spraw pomiędzy sędziów tego Sądu.

e)

Pozycja ustrojowa:

0 - 1 p.

- sądy administracyjne, na czele z Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawują wymiar
sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, obok Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów
wojskowych, poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami
odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.

f)

Kompetencje:

0 – 5 p.

- rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych;
- podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało
rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
-podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne
wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
- rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między
samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych
jednostek
a organami administracji rządowej;
- rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy
odrębnych ustaw; w tym skarg na przewlekłość postępowań sądowoadministracyjnych, w rozumieniu
ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz. U. Nr 179, poz. 1843. W tym zakresie NSA
przysługują kompetencje sądu I instancji. NSA jest także sądem dyscyplinarnym w stosunku do
sędziów sądów administracyjnych, zaś rzecznikiem dyscyplinarnym w tych sprawach jest Rzecznik
Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego.
g)

Znaczenie , własna ocena

0 – 2 p.

Do decyzji Komitetu Okręgowego należy uznanie także innych poprawnych odpowiedzi uczestników w innej formie lecz
oddającej zbliżony sens.
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