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WPROWADZENIE 

 

           Opracowanie niniejsze, przedstawione jak co roku Państwu Sędziom, jest 

opisową częścią „Informacji o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu w 2013 r.”, zawierającą syntetyczny opis istotnych zagadnień, kwestii, 

które wyłoniły się w orzecznictwie tut. Sądu we wszystkich kategoriach spraw, którymi 

Sąd zajmował się w tym okresie. 

W treści opracowania zachowano porządek tematyczny podobny jak 

w poprzednich latach uwzględniając problematykę orzeczniczą, którą zajmowały się 

poszczególne wydziały orzecznicze (I – IV). Opracowanie zawiera materiały 

przedstawione przez te wydziały wg własnego uznania, co do najważniejszych 

zagadnień i problemów, które wyłoniły się w toku orzekania w tych sprawach.  

Podkreślenia wymaga fakt, że działalność merytoryczna tut. Sądu 

zaprezentowana w tym opracowaniu przyniosła w 2013 r.- podobnie jak w latach 

poprzednich - dobre wyniki, co odnosi się zarówno do wysokiej jakości orzecznictwa, 

do sprawności postępowania, zwłaszcza w zakresie skrócenia czasu oczekiwania na 

wyznaczenie rozprawy jak i do oceny szybkości postępowania. Szczegółowe dane 

ilustrują wyniki statystyczne. 

Również funkcjonowanie Sądu i jego organizacja w bieżącej działalności 

ulegała dalszej poprawie, szczególnie w zakresie obsługi stron postępowania i jego 

uczestników. Sprzyjały temu niewątpliwie dobre warunki pracy, ogólna estetyka 

pomieszczeń Sądu i ich funkcjonalność, co sprzyjało dobrej pracy. Nie budziła 

istotnych zastrzeżeń prawidłowa organizacja pracy sekretariatów, co było niezbędne 

w uzyskiwaniu lepszych jej wyników. 

Zapoznając się z prezentowaną „Informacją” zainteresowani mogą zorientować 

się w najważniejszych kierunkach działalności Sądu w roku ubiegłym, w jej istotnych 

problemach w wykładni prawa ważnej dla praktyki prawa administracyjnego, a także 

w odniesieniu do tzw. spraw nowych, w których rozstrzygano istotne problemy prawne 

dla praktyki sądowej oraz w stosowaniu prawa przez organy administracji. 

Niniejsze opracowanie przedstawia również mniej znaną działalność 

pozaorzeczniczą Sądu w jej różnorodnych aspektach, co stanowi istotne uzupełnienie 

całokształtu tej działalności i ma niewątpliwie znaczny wpływ na ocenę Sądu i jego 

społecznej pozycji. Działalność ta wykonywana w różnych formach koncentrowała się 
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na realizacji wyznaczonych zadań w Wydziale Informacji Sądowej szczególnie 

w zakresie udzielania licznym interesantom informacji dot. postępowania sądowego, 

właściwości sądowej, udostępniania informacji publicznej, prowadzeniu statystyki 

sądowej oraz obsłudze medialnej Sądu. Istotne znaczenie edukacyjne miały także 

w roku ubiegłym publikacje sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów 

sędziego, w których podnoszono istotne zagadnienia prawne, prezentowano  

orzeczenia sądowe i związaną z tymi orzeczeniami wykładnię prawa co jest ważne dla 

praktyki stosowania prawa. Liczba tych publikacji corocznie wzrasta. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w roku ubiegłym kontynuował 

także współpracę zagraniczną z sądami niemieckimi w ramach zakresu współpracy 

ustalonym w latach ubiegłych. Szczegółowy przebieg tej współpracy przedstawiono 

w niniejszym opracowaniu. 

Sędziowie WSA w Poznaniu uczestniczyli także w konferencjach i szkoleniach 

organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy 

administracyjne z całego kraju. Organizowano również własne szkolenia i wykłady. 

Ponadto sędziowie byli wykładowcami w szkoleniach organizowanych przez inne 

instytucje. Odnotować także należy fakt uczestniczenia przez Prezesa sądu 

i Wiceprezesów w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez władze 

m. Poznania. 

W 2013 r. kontynuował swoją działalność pierwszy w kraju Klub Sędziów 

w Stanie Spoczynku, który organizuje okresowe, ciekawe  spotkania. 

Osiągnięte w 2013 r. wyniki stanowią ważny bodziec w kontynuowaniu działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w następnych latach. 
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I. WPŁYW SKARG I WYNIKI 

  

  W roku 2013 wpłynęło ogółem 6143 skarg (na akty i inne czynności, na 

bezczynność oraz spraw zarejestrowanych w repertorium SO), tj. o 1137 skarg więcej 

niż w 2012 r. 

 Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 5822 (o 1062 skarg 

więcej niż w 2012 r.), natomiast na bezczynność organów administracji – 295 (o 83 

skargi więcej niż w 2012 r.). 

 Średni miesięczny wpływ skarg ogółem w 2013 r. wyniósł 511, w tym na akty 

i inne czynności 485, a na bezczynność organów administracji 24.  

 W 2013 roku skargi wniosły: 

 osoby fizyczne: 4645 skarg    (tj.75,6% ogólnej liczby skarg); 

 osoby prawne: 1638 skarg    (tj. 26,7% ogólnej liczby skarg); 

 organizacje społeczne: 58 skarg    (tj. 0,9% ogólnej liczby skarg); 

 prokurator: 183 skarg     (tj. 2,9% ogólnej liczby skarg); 

 Rzecznik Praw Obywatelskich: 2 skargi             (tj.0,03 % ogólnej liczby skarg). 

Na 4983 skarg załatwionych w 2013 roku, na rozprawach rozpoznano 3520 – 70,6 %, 

a na posiedzeniach niejawnych 1463 – 29,4 %. 

 

W roku 2013 na akty administracyjne wpłynęło: 

 do Wydziału I  1281  skarg (20,9% ogółu spraw), 

 do Wydziału II  1394 skarg  (22,7% ogółu spraw), 

 do Wydziału III  1851 skarg (30,1% ogółu spraw), 

 do Wydziału IV  1296 skarg  (21,1% ogółu spraw). 

 

Skarg na bezczynność organów wpłynęło  295, w tym do: 

 do Wydziału I          5 spraw; 

 do Wydziału II   139 spraw; 

 do Wydziału III      18 spraw; 

 do Wydziału IV             133 spraw. 
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II. POSTĘPOWANIE SĄDOWE 

 

W 2013 r. załatwionych zostało łącznie 4983 skarg. Liczba ta obejmuje skargi 

na akty i czynności, na bezczynność oraz skargi zarejestrowane w repertorium SO. 

Rozpoznano zatem o 60 skarg więcej niż w roku 2012.  

 Na koniec 2013 roku pozostało niezałatwionych 2379 skarg, (z czego 353 

skargi oczekują na załatwienie dłużej niż 6 miesięcy od daty wpływu), co stanowi 

14,8 % pozostałości (na koniec 2012 roku było 1215 niezałatwionych skarg, 

a z uwzględnieniem skarg zarejestrowanych w repertorium SO – 1219 ). 

 Wskaźnik pozostałości na koniec 2013 roku (ustalony w następujący sposób: 

2379 dzielona przez średni miesięczny wpływ skarg 511 ) wyniósł 4,6 % miesięcznego 

wpływu wszystkich skarg (w 2012 roku wskaźnik ten był na poziomie 2,9 %). 

 Na akty i czynności załatwiono 4659 skarg (o 46 mniej niż w poprzednim roku). 

Na koniec 2013 roku pozostało do załatwienia 2318 takich skarg (o 1163 skarg więcej 

niż w 2012 roku). Wskaźnik pozostałości w tej grupie skarg wyniósł na koniec 2013 

roku 4,6 % miesięcznego ich wpływu. 

 Załatwionych zostało 296 skarg na bezczynność organów administracji. Na 

koniec 2013 roku pozostało do załatwienia 59 takich skarg. 

 Szczegółowe dane liczbowe dotyczące załatwienia skarg w 2013 roku zawarte 

są w tabelach. 

 W 2013 roku pełnomocnicy organów administracji wzięli udział w 855 sprawach, 

co stanowi 24,3 % spraw załatwionych na rozprawach. Udział adwokatów jako 

pełnomocników skarżących i uczestników postępowania miał miejsce w sprawach 417 

– co stanowi 11,8 %. Radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników 

postępowania nie będących organami administracji, których działalność była 

zaskarżona, wystąpili w 683 sprawach – 19,4%; rzecznicy patentowi jak i doradcy 

prawni nie wystąpili w żadnej sprawie. 

 Doradcy podatkowi nie będący adwokatami ani radcami prawnymi uczestniczyli 

w 346 sprawach – 9,8 %; prokuratorzy uczestniczyli w 183 sprawach – 5,2 %; 

Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył w 2 sprawach – 0.05% 
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III. PRAWO POMOCY 

 W 2013 roku ugruntowane zostało dotychczasowe orzecznictwo w sprawach 

związanych z rozpoznawaniem wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przykładowo 

odmawiano przyznania prawa pomocy ze względu na niemożliwą do ustalenia sytuację  

majątkową i finansową wnioskodawcy, który nie wyjaśnił wątpliowości w tym zakresie 

pomimo wezwania w trybie z art. 255 P.p.s.a. Takie stanowisko było prezentowane 

zarówno w odniesieniu do osób fizycznych (np.  postanowienie referendarza z 22.01.2013 

r., sygn. akt III SA/Po 1202/12, postanowienie referendarza z 08.03.2013 r., sygn. akt III 

SA/Po 1312/12) jak i osób prawnych (postanowienie referendarza z 08.03.2013 r., sygn. 

akt III SA/Po 3-4/14). 

Szczególny przypadek stanowiła sprawa, w której złożony został formularz 

wniosku o prawo pomocy, w którym jako wnioskodawcę oznaczono pełnomocnika 

skarżącego i w uzasadnieniu wniosku przedstawiono sytuację rodzinną i majątkową tego 

pełnomocnika. Nie będąc stroną postępowania pełnomocnik nie ma interesu prawnego 

w uzyskaniu prawa. Forma urzędowego formularza w rozumieniu art. 252 § 1 i § 2 

P.p.s.a. jest wymagana dla oświadczenia strony. Wniosek o zwolnienie od kosztów 

sądowych pochodzący od pełnomocnika, który nie jest, ani innym skarżącym, ani 

uczestnikiem postępowania, pomimo niezachowania formy urzędowego formularza 

wniosku o przyznanie prawa pomocy, podlega jednak rozpoznaniu poprzez odmowe 

przyznania prawa pomocy (postanowienie referendarza z 14.03.2013 r., sygn. akt III 

SA/Po 952/12). 

Osobną grupę zagadnień związanych z prawem pomocy stanowiły kwestie 

przynania wynagrodzenia profesjonalnym pełnomocnikom z tytułu pomocy prawnej 

udzielonej z urzędu. Przyjęte zostało stanowisko, że oświadczenie profesjonalnego 

pełnomocnika potwierdzajace brak uiszczenia opłat w całości lub w części z tytułu 

pomocy udzielonej z urzędu jest niezbędnym elementem uzasadnienia wniosku 

o przyznanie kosztów, stanowiącym przesłankę do przyjęcia, że praca pełnomocnika nie 

została już wynagrodzona. Aby Skarb Państwa mógł wypłacić wynagrodzenie 

wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi konieczne jest złożenie powyższego 

oświadczenia. W przeciwnym razie nie jest możliwe określenie zakresu w jakim 

wynagrodzenie pełnomocnika powinno zostać pokryte. W konsekwencji należy odmówić 

profesjonalnemu pełnomocnikowi przyznania kosztów pomocy prawnej udzielonej 

z urzędu (postanowienie referendarza z 03.01.2013 r., sygn. akt III SA/Po 243/10). 
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W przypadku, gdy ustanowiony z urzędu pełnomocnik nie podjął żadnych 

czynności w sprawie, brak jest okoliczności uzasdniających przyznanie kosztów 

zastępstwa procesowego. W sytuacji, gdy nie doszło do zrealizowania warunku 

przyczynienia się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy nie wystąpiła czynność, która 

zmierzałaby bezpośrednio do poprawy lub ochrony sytuacji prawnej osoby, której pomoc 

jest udzielana – art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze 

(Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności 

adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). W konsekwencji należy 

odmówić profesjonalnemu pełnomocnikowi przyznania kosztów pomocy prawnej 

udzielonej z urzędu. Jednocześnie cofnięcie przyznanego prawa pomocy w zakresie 

ustanowionego z urzędu pełnomocnika zamyka na przyszłość możliwość podjęcia przez 

niego na rzecz skarżącego jakichkolwiek czynności procesowych, które uprawniałyby 

jego osobę do otrzymania kosztów udzielonej pomocy prawnej (postanowienie 

referendarza z 16.12.2013 r., sygn. akt III SA/Po 904/12). 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia, w przypadku podwójnego wykonania tej 

samej czynności przez kolejnego profesjonalnego pełnomocnika ustanowionego 

z urzędu. Przykładowo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej przez takiego pełnomocnika stanowi wykonanie postanowienia sądu 

o przyznaniu prawa pomocy. Pełnomocnik tym samym realizuje przesłanki uprawniające 

jego osobę do wystąpienia z żądaniem przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną 

świadczoną z urzędu. Niezadowolenie strony skarżącej spowodowane brakiem 

sporządzenia skargi kasacyjnej nie niweczy prawa do żądania wynagrodzenia za 

zrealizowaną pomoc prawną. Zasądzenie opłaty na rzecz kolejnego pełnomocnika 

z urzędu, pełnomocnika wyznaczonego przez organy samorządu adwokackiego w celu 

realizacji tego samego postanowienia sądu administracyjnego o przyznaniu prawa 

pomocy, jest aktualne jedynie w zakresie czynności adwokackich jeszcze niewykonanych 

przez jego poprzednika. Niedopuszczalne jest przyznanie wynagrodzenia za dokonanie 

tej samej czynności, którą wykonał już pierwotnie wyznaczony pełnomocnik. W takim 

przypadku z punktu widzenia strony postępowania prawo pomocy zostało 

skonsumowane, a z punktu widzenia pełnomocnika z urzędu nie dochodzi w ogóle do 

zrealizowania warunku przyczynienia się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, czyli nie 

mamy do czynienia z czynnością, która zmierza bezpośrednio do poprawy lub ochrony 
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sytuacji prawnej osoby, której pomoc jest udzielana. W konsekwencji należy odmówić 

profesjonalnemu pełnomocnikowi przyznania kosztów pomocy prawnej udzielonej 

z urzędu. Szczególnie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnik wyznaczony w zastępstwie miał 

świadomość zakresu pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez poprzednika i dokonał 

takiej samej czynności – np. przedstawił również opinię o braku podstaw do wniesienia 

skargi kasacyjnej (postanowienie referendarza z 18.03.2013 r., sygn. akt III SA/Po 

786/12; postanowienie referendarza z 18.03.2013 r., sygn. akt III SA/Po 787/12).  

 Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy orzekano na podstawie 

informacji przestawionych w formularzu gdy nie było żadnych wątpliwości co do sytuacji 

finansowej wnioskodawcy,. Jedynie w sytuacji, gdy na podstawie przedstawionych przez 

wnioskodawców informacji nie było możliwym ustalenie rzeczywistej sytuacji majątkowej, 

lub też nasuwały się wątpliwości co do sytuacji finansowej wnioskodawcy, zwracano się 

o przesłanie dodatkowych informacji. Wezwania o przesłanie dodatkowych informacji 

dotyczyły w szczególności danych dotyczących możliwości zarobkowych i sytuacji 

majątkowej mającej swe odzwierciedlenie m.in. w przedkładanych na wezwanie 

wyciągach bankowych, wyciągach z posiadanych kart kredytowych, zeznaniach 

podatkowych lub też w dokumentacji dotyczącej zawartych umów kredytowych. 

W przypadku gdy wnioskodawcy posiadali gospodarstwo rolne wzywano o przesłanie 

dokumentów  pozwalających określić wysokość dochodu z prowadzonej produkcji rolnej, 

w tym rodzaju produkcji i jej wielkości. W przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą zwracano się o podanie szczegółowych informacji dotyczących 

prowadzonej działalności gospodarczej tj. przedmiotu działalności, statusu prawnego 

podmiotu gospodarczego, oraz przedłożenie kopii dokumentacji finansowej prowadzonej 

działalności gospodarczej sporządzanej dla celów podatkowych oraz informacji z Urzędu 

Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT. 

W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Sądu uznawano, że Skarżący nie wykazali 

w wystarczający sposób, aby można uznać ich za osoby, które nie są w stanie 

zgromadzić środków koniecznych do opłacenia kosztów sądowych lub opłacenia 

pełnomocnika z wyboru, bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny 

i uznawano to za argument przemawiający za odmową przyznania prawa pomocy. 

Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem uchylenie się strony od obowiązków 

nałożonych w toku postępowania uzupełniającego należy uznać za przeszkodę 

wykluczającą uprawdopodobnienie wskazanych we wniosku okoliczności, a tym samym 

przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie. W takich przypadkach nie zachodzi 
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obowiązek uznania za wykazane przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2012 

r., poz. 270  – dalej P.p.s.a.) - por. post. NSA z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt II OZ 

1112/06, ONSAiWSA 2007, nr 4, poz. 79.  

Wśród rozpoznanych wniosków o przyznanie prawa pomocy podobnie jak roku 

ubiegłym uwidocznił się wpływ wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych przez 

osoby prawne. W tej grupie wniosków znakomitą większość stanowiły wnioski składane 

przez stowarzyszenia biorące udział w postępowaniach sądowoadministrcyjnych. 

W przypadku gdy we wniosku nie zawarto wystarczających informacji wzywano 

o dostarczenie dodatkowych dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe 

stowarzyszenia za ostatni rok, wyszczególnienia oraz udokumentowania wydatków 

poniesionych na działalność statutową, uchwały określającej wysokość składek 

członkowskich stowarzyszenia oraz informacji o liczbie członków stowarzyszenia oraz 

ewentualnie statutu stowarzyszenia, gdy nie złożono go wcześniej. W sytuacji gdy 

z analizy przedłożonych dokumentów wynikało, iż skarżące stowarzyszenie nie korzysta 

z żadnej możliwości zdobycia środków finansowych, uznawano że nie może ono 

skutecznie żądać pokrycia kosztów postępowania przez Skarb Państwa (zob. np. 

postanowienie o sygn. akt IV SAB/Po 105/13).  

Przyznanie skarżącemu prawa pomocy w sytuacji rezygnacji przez Członków 

z podjęcia uchwały w przedmiocie obowiązku uiszczania składek członkowskich, 

stanowiłoby bowiem de facto przeniesienie ciężaru prowadzenia działalności 

Stowarzyszenia na Skarb Państwa, podczas gdy stowarzyszenie „powinno było co do 

zasady zabezpieczyć środki na swoją działalność, w tym na występowanie do sądów 

administracyjnych z pismami, które podlegają opłacie sądowej (por. postanowienie NSA 

z dnia 30.11.2009 r. sygn. akt II OZ 1004/09, post. NSA z dnia 1.12.2009 r. sygn. akt II 

OZ 1056/09). 

Ponadto należy wskazać, iż godnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 201 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) stowarzyszenie 

zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia (nieposiadająca osobowości prawnej), 

o daleko posuniętych ograniczeniach ustawowych działalności. W związku z tym, zgodnie 

z art. 42 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na 

swoją działalność ze składek członkowskich, które są środkami działania i które uznać 

należy za majątek stowarzyszenia (Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle 

zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. PS 2003, nr 
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7-8, s.7; postanowienie NSA z dnia 21 maja 2009 r., I OZ 519/09, Lex nr 574295). Przy 

czym stwierdzić należy, że regulamin stowarzyszenia zwykłego może nie przewidywać 

obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

Przy określaniu celów stowarzyszenia członkowie powinni jednak przewidywać, że 

ich skuteczne działanie będzie generować określone koszty. W sytuacji braku 

egzekwowania od członków stowarzyszenia obowiązku uiszczana składek 

członkowskich, przyznanie prawa pomocy prowadziłoby do sytuacji, w której działalność 

stowarzyszenia byłaby finansowana ze środków publicznych, to z kolei prowadziłoby do 

zaprzeczenia zasady, że organizacja społeczna powinna prowadzić działalność w oparciu 

o własne środki finansowe oraz majątek. Odmiennie należałoby jednak oceniać 

okoliczności, w których stowarzyszenie zakładając sobie pewne cele, jednocześnie jasno 

i precyzyjnie określając sposób pozyskania środków, z których te cele będą realizowane, 

z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie zgromadzić dostatecznej ilości 

środków na funkcjonowanie (vide. postanowienia NSA z dnia 20 grudnia 2006 r. sygn. akt 

II OZ 1433/06; z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt II OZ 252/10, z dnia 14 września 2010 

r., sygn. akt. II OZ 853/10; z dnia 9 września 2010 r. sygn. akt II OZ 842/10 publ. 

https://cbois.nsa.gov.pl/). 
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Wydział I 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzo-

nych spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa 

pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

191 62 95 30 4 

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

8 1 0 7 0 

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

46 24 15 7 0 

4. Razem 245 87 110 44 4 

 

 

Wydział II 

 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

74 21 43 9 1 

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

27 16 6 5 0 

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

104 67 35 2 0 

4. Razem 205 104 84 16 1 
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Wydział III 

 

 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa 

pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

211 114 71 19 7 

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

18 9 1 5 3 

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

130 54 70 6 0 

4 Razem 359 177 142 30 10 

 

 

 

Wydział IV 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa 

pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

137 30 33 54 20 

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

24 19 2 1 2 

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

87 63 20 2 2 

4. Razem 248 112 55 57 24 
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IV. ORZECZNICTWO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO 

1. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych i finansów publicznych 

 W roku 2013 do Wydziału I rozpoznającego skargi, których przedmiotem są 

decyzje, postanowienia i inne czynności z zakresu zobowiązań podatkowych 

i finansów publicznych wpłynęło ogółem 1289 skarg w tym od osób fizycznych 744, 

osób prawnych - 528, organizacji społecznych - 17, załatwiono 921 spraw. 

 Udział pełnomocników w rozstrzygniętych sprawach przedstawia się 

następująco: 

 - pełnomocnicy organów administracji państwowej - 394 

 - adwokaci - 49 

 - radcy prawni - 124 

 - doradcy podatkowi- 108. 

 W porównaniu do roku 2012 nastąpił wzrost wpływu skarg o 238 i wzrost 

zaległości z 247 do 617 na koniec roku 2013. Szybkość postępowania wyniosła 

w grudniu 2013 r. 5,8 miesiąca. 

 Nadal w szerokim zakresie w orzecznictwie stosowano postanowienia prawa 

wspólnotowego, a zwłaszcza Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Szóstej 

Dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - 

wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru 

podatku. 

Ponadto często w uzasadnieniach orzeczeń odwoływano się do postanowień 

Konstytucji RP oraz Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 

 Znaczną część spraw, które wpłynęły do Wydziału I stanowiły skargi na 

pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) 

wydawane przez Ministra Finansów. W 2013 r. wpłynęły łącznie 264 tego rodzaju 

sprawy. 

 W 2013 r. nie były w Wydziale I rozpatrywane sprawy w postępowaniu 

mediacyjnym oraz w postępowaniu uproszczonym. 
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 Nie stosowano także grzywien przewidzianych w art. 55 § 1, art. 112, art. 154 § 

1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej „P.p.s.a.” oraz 

instytucji sygnalizacji z art. 155 § 1 P.p.s.a. 

 Spośród spraw, w których zanotowano istotne zagadnienia prawne, odnoszące 

się do przepisów prawa materialnego i postępowania i wynikające z orzecznictwa 

Wydziału I należy wymienić:  

Ordynacja podatkowa 

W 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu wśród 

rozstrzygnięć wymagających zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – dalej: „O.p.”, doniosłe znaczenie miał 

wyrok w sprawie o sygn. I SA/Po 176/13 dotyczący kwestii przedawnienia 

zobowiązania podatkowego. W analizowanej sprawie spór między skarżącym, 

a organem podatkowym dotyczył tego, czy w świetle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11 (OTK-A 2012/7/81 – Dz. U. z 2012 r., 

poz. 848) wszczęcie dochodzenia w sprawie podania przez skarżącego 

nieprawdziwych danych podatkowych, wywoła skutek w postaci zawieszenia biegu 

terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 O.p. Zdaniem sądu skarga nie 

była zasadna. Sąd podkreślił, że dla zastosowania art. 70 § 6 pkt 1 O.p., 

z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego znaczenie ma fakt, że podatnik 

został skutecznie poinformowany o toczącym się postępowaniu. Ta okoliczność nie 

budziła wątpliwości sądu w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. 

Podatnikowi skutecznie doręczono decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie 

podatku dochodowego od osób fizycznych, a w jej uzasadnieniu stwierdzono wprost, 

że wszczęte zostało dochodzenie w sprawie podania przez skarżącego 

nieprawdziwych danych podatkowych, tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 56 

§ 2 z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 186 

ze zm.). Bez znaczenia przy tym była okoliczność, że podatnik uzyskał informację 

o toczącym się dochodzeniu w sprawie podania przez skarżącego nieprawdziwych 

danych podatkowych z decyzji kończącej postępowanie w innej sprawie. Nie ma 

również znaczenia, że decyzja ta została doręczona pełnomocnikowi, a nie osobiście 

podatnikowi, ponieważ pełnomocnik był wówczas skutecznie ustanowiony, a więc był 

osobą uprawnioną do odbioru decyzji wydanych wobec podatnika.  
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 W sprawie o sygn. I SA/Po 857/12 Sąd zajmował się kwestią uchylenia 

ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej po wznowieniu postępowania. Skarżący, 

jako podstawę prawną uzasadniającą wznowienie postępowania powołał przepis art. 

240 § 1 pkt 5 O.p. Argumentując swoje żądanie podniósł, że w dacie wydania decyzji 

ostatecznej organ odwoławczy nie dysponował wszystkimi, istniejącymi wówczas, 

dokumentami. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił decyzję ostateczną w części ustalającej 

zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i jednocześnie ustalił wysokość tego 

zobowiązania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność 

zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, gdyż 

według sądu nie istniała podstawa prawna do wydania tego rodzaju decyzji kończącej 

postępowanie wszczęte wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego 

ostateczną decyzją (art. 247 § 1 pkt 2 O.p.) oraz stwierdził, ze zaskarżone decyzje 

rażąco naruszały art. 240 § 1 pkt 5 w związku z art. 191 O.p. (art. 247 § 1 pkt 3 O.p.). 

Sąd wyjaśnił, że z treści art. 245 § 1 pkt 3 lit. b w związku z art. 68 § 4 O.p. wynika 

zakaz uchylenia dotychczasowej decyzji mimo stwierdzenia istnienia przesłanek 

określonych w art. 240 § 1 O.p., jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty 

sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub 

art. 70. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie mimo upływu wskazanych terminów 

ustalone zostało zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Ponadto sąd stwierdził, że dowody, na które powołuje się skarżący nie 

stanowią przesłanki uzasadniającej wznowienia postępowania w świetle art. 240 § 1 

pkt 5 O.p. Sąd podkreślił, że skarżący nie wykazał, ani nawet nie uprawdopodobnił 

faktu, że nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody wyszły na jaw już po wydaniu 

decyzji ostatecznej. Argumentacja tego rodzaju nie została też zawarta we wniosku 

o wznowienie postępowania, ani w żadnym z pism uzupełniających ten wniosek, 

chociaż skarżący miał ponad dwa lata na powołanie dowodów. Zdaniem sądu tego 

rodzaju postępowanie –– dyskwalifikuje przedstawione przez skarżącego dowody jako 

podstawę uchylenia decyzji ostatecznej w trybie wznowienia postępowania. 

 W sprawie I SA/Po 253/13 skarga okazała się zasadna jednakże z innych 

powodów, niż były w niej wskazane. W sprawie tej Zarząd Dróg Miejskich (dalej: ZDM) 

zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego jako organ upoważniony przez 

Ministra Finansów, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
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w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do 

odliczenia podatku naliczonego. W opinii sądu, ZDM nie jest podmiotem 

legitymowanym do wystąpienia z wnioskiem o interpretację w zakresie podatku od 

towarów i usług. ZDM jako jednostka budżetowa zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13 nie jest 

podatnikiem podatku od towarów i usług, tym samym nie jest podmiotem uprawnionym 

do wystąpienia do organu o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiocie prawa 

do odliczenia podatku naliczonego, które to prawo przysługuje wyłącznie podatnikom 

podatku od towarów i usług. W związku z tym, że w przedmiotowej sprawie, 

wnioskodawca nie posiadał statusu zainteresowanego, organ nie powinien przystąpić 

do merytorycznej oceny wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Organ 

interpretacyjny zgodnie z art. 165a § 1 w zw. z art. 14h O.p. zobligowany był do 

wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie interpretacji 

indywidualnej, gdy wniosek o jej wydanie został wniesiony przez osobę niebędącą 

zainteresowaną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie tej sprawie nie 

może być wszczęte. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 275/13 sąd zajmował się kwestią zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową ogólnodostępnego 

parku wraz ze ścieżkami, chodnikami, ogrodzeniami, ławkami, ekranami 

akustycznymi, placem zabaw, oświetleniem i systemem monitoringu na gruncie 

użyczonym przez miasto. We wniosku o wydanie interpretacji skarżąca spółka podała, 

że w grudniu 2010 r. nabyła nieruchomość (prawo wieczystego użytkowania gruntu 

wraz z budynkami). Spółka chce zainwestować w grunt, ale wymaga to modernizacji. 

Na cele inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Pożyczka z programu UE była 

przeznaczona na sfinansowanie do 75 proc. kosztów kwalifikowanych w związku 

z realizacją miejskiego projektu dotyczącego rewitalizacji. We wniosku podkreślono, 

że po ukończeniu zaplanowanych prac rewitalizowany obszar stanie się atrakcyjny dla 

potencjalnych najemców powierzchni biurowych. Sąd uchylając zaskarżoną 

interpretację podkreślił, że dokonując analizy określonego wydatku pod katem 

możliwości jego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, należy przede 
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wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy poniesiony wydatek w jakikolwiek sposób 

przyczyni się bądź może przyczynić się potencjalnie do powstania przychodu lub jego 

zwiększenia. Wymienione we wniosku o interpretację prace związane z terenem parku 

należącego do miasta, mają za zadanie rewitalizację terenu znajdującego się 

w sąsiedztwie biurowców oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób tam 

przebywających. Fakt, że po zakończeniu inwestycji, park będzie służył również 

lokalnej społeczności, nie może przesądzać, że budowa parku wraz z systemem 

zwiększającym bezpieczeństwo obszaru nie ma żadnego wpływu na przychody 

związane z wynajmem lokali biurowych. Zagospodarowanie terenu znajdującego się 

w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego obiektu bez wątpienia zdaniem Sądu 

podnosi atrakcyjność wynajmowanych lokali, co bez wątpienia może mieć, wpływ na 

wielkość osiąganego przychodu z najmu lokali. 

W kwestii zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – dalej: 

„u.p.d.o.f.” interesującą kwestią zajął się sąd także w sprawie o sygn. akt I SA/Po 

83/13. Przedmiotem postępowania była indywidualna interpretacja prawa 

podatkowego w zakresie opodatkowania przychodów z praw majątkowych. Spór 

sprowadzał się do wykładni art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. Opisując stan faktyczny 

skarżąca wskazała, że w grudniu 2007 r. jej mąż został przyjęty w poczet członków 

spółdzielczego banku. Do spółdzielni wniósł wkład z majątku wspólnego małżonków 

w wysokości 44.000 zł. Zainteresowana zaznaczyła, że w małżeństwie panował ustrój 

wspólnoty majątkowej, który trwał od 1969 r. do dnia śmierci męża (tj. do dnia 

10 września 2010 r.). Na dzień 10 września 2010 r. wartość wniesionych udziałów 

w spółdzielni wynosiła 44.500 zł. Ponadto wnioskodawczyni podniosła, że w deklaracji 

przystąpienia do banku spółdzielczego mąż wskazał ją jako osobę, której po jego 

śmierci miały zostać wypłacone udziały członkowskie w trybie art. 16 § 3 ustawy z dnia 

16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze 

zm.) - dalej: „u.p.s.”. Realizując wyżej wskazaną dyspozycję członka spółdzielni, bank 

w 2011 r. zwrócił zainteresowanej wniesiony do spółdzielni wkład, a dokonując tej 

czynności, jako płatnik, pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Zdaniem Sądu 

osiągnięty przez skarżącą przychód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Sąd podkreślił, że dokonując wykładni art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., 

należy się kierować regułami wykładni językowej uzupełnionymi jednak względami 
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funkcjonalności systemu podatkowego. W szczególności należy brać pod uwagę 

tezę zawartą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2012 r., 

II FSK 1620/10 (także II FSK 1622/10), z której wynika, że wniesienie wkładu do 

spółdzielni jest obojętne (neutralne) podatkowo. Tym samym organ winien wziąć pod 

uwagę przy ocenie zasadności stanowiska skarżącej wyrażonego we wniosku 

o wydanie interpretacji, czy w wyniku realizacji dyspozycji uczynionej na podstawie art. 

16 § 3 u.p.s. doszło do zwrotu wkładów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. 

Kryterium właściwym do dokonania takiej oceny jest natomiast źródło majątku, 

z którego wkład został uczyniony, a nie osoba podatnika. Jeżeli, jak wynika ze stanu 

faktycznego sprawy, udziały zostały zwrócone do majątku, z którego wcześniej zostały 

sfinansowane, to należy uznać, że wypłata udziałów na podstawie dyspozycji zgodnie 

z art. 16 § 3 u.p.s. stanowi formę zwrotu wkładów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 50 

u.p.d.o.f. 

 W sprawach o sygn. akt I SA/Po 158/13 – I SA/Po 161/13 kwestia sporna 

sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy przychód z tytułu otrzymanego przez 

akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej majątku likwidacyjnego tej spółki 

korzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 

lit. b i art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. Sąd stwierdził, że akcjonariusze takich spółek 

nie korzystają z tego wyłączenia, z uwagi na to, że sytuacja podatkowa akcjonariusza 

takiej spółki, jako wspólnika spółki osobowej jest szczególna, odmienna od sytuacji 

pozostałych wspólników spółek niemających osobowości prawnej. Zyski osiągane 

przez spółki niebędące osobami prawnymi w czasie ich trwania, co do zasady, są na 

bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w nich. W takiej 

sytuacji otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych bądź składników majątku 

innych niż środki pieniężne (na moment otrzymania) w związku z likwidacją spółki 

osobowej, której jest wspólnikiem jest neutralne podatkowo - wartość uzyskanych 

środków pieniężnych lub innych składników majątku nie stanowi przychodu 

podatkowego wspólnika. Natomiast z gospodarczego punktu widzenia partycypowanie 

akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej jest działalnością inwestycyjną, a nie 

operacyjną, a jego przychód z tytułu udziału w spółce jest związany z wypłatą 

dywidendy, a nie bieżącą działalnością spółki. Sąd podkreślił, że NSA w uchwale 

z dnia 20 maja 2013 r., sygn. II FPS 6/12 stwierdził, że w świetle art. 44 ust. 1 pkt 

1 u.p.d.o.f. osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma 
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jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy 

jest dzień wypłaty dywidendy. Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd 

Administracyjny stwierdził, że w demokratycznym państwie prawnym nie można 

dopuścić do sytuacji, w której dochody podatnika mogłyby być nieopodatkowane 

z uwagi na to, że posiada on status akcjonariusza w likwidowanej spółce 

komandytowo – akcyjnej, w sytuacji gdy komplementariusz w spółce podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 84 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 

ze zm.) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, 

w tym podatków, określonych w ustawie. Równe traktowanie dotyczy także obciążeń 

podatkowych. Jako, że akcjonariusz w spółce komandytowo - akcyjnej nie "przypisuje 

sobie" na bieżąco przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce, to takie 

rozwiązanie, w powiązaniu z literalną wykładnią art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 3 pkt 

12 lit. b u.p.d.o.f., prowadziłoby do nierówności wspólników spółki w zależności od ich 

statusu prawnego.  

Na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. akt I SA/Po 388/13. Przedmiotem 

postępowania była indywidualna interpretacja prawa podatkowego w zakresie skutków 

podatkowych nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży ogółu praw i obowiązków 

w spółce komandytowej od komandytariuszy tej spółki, po cenie niższej niż cena 

rynkowa. Zdaniem organu w takiej sytuacji różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością 

rynkową ogółu praw i obowiązków spowoduje powstanie przychodu, który należy 

zakwalifikować do przychodów z nieodpłatnych świadczeń i tym samym konieczność 

zapłaty przez skarżącego podatku dochodowego. Zdaniem sądu nabycie określonych 

praw nie mieści się jednak w hipotezie art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f., w związku z tym nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Sądu, 

katalog nieodpłatnych świadczeń zawarty w art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f. ma zamknięty 

charakter, a przychodem z nieodpłatnych świadczeń może być wyłącznie wartość 

świadczeń, które podatnik uzyskał w formie nieodpłatnych usług lub umożliwienia mu 

korzystania ze składników cudzego majątku bez żadnego wynagrodzenia, gdyż na tym 

właśnie polega bezpłatne udostępnienie rzeczy i praw. W opinii Sądu nie można 

rozszerzyć katalogu źródła przychodu z innych nieodpłatnych świadczeń o nieodpłatne 

nabycie rzeczy lub praw. Dlatego też korzyści majątkowe uzyskane wskutek 
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bezpłatnego otrzymania rzeczy lub praw nie mogą podlegać opodatkowaniu poprzez 

domniemanie, nie można tym samym poza przepisami ustawy ustalać reguł wyceny 

nieodpłatnych świadczeń, skoro przewidziano w u.p.d.o.f., w jaki sposób należy to 

uczynić.  

 W sprawie o sygn. akt I SA/Po 574/13 spór sprowadzał się do ustalenia, do 

jakiego źródła przychodów należy kwalifikować sprzedaż samochodu zakupionego na 

cele prywatne po umowie leasingu, czy do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, 

czy art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Skarżący dokonał zakupu samochodu osobowego, na 

podstawie umowy leasingu wykorzystywanego w prowadzonej działalności 

gospodarczej. Po nabyciu samochód nie był już wykorzystywany w prowadzonej 

działalności gospodarczej, służył wyłącznie celom prywatnym. Tym samym nie został 

wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W przyszłości podatnik zamierzał 

sprzedać samochód. Zdaniem podatnika przychód ze sprzedaży samochodu należy 

kwalifikować do przychodów ze sprzedaży rzeczy, gdzie obowiązek podatkowy 

powstanie wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku, licząc 

od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Organ uznał to stanowisko za błędne, 

kwalifikując przychód ze sprzedaży samochodu do przychodu z działalności 

gospodarczej i wskazując, że skoro samochód był wykorzystywany w ramach umowy 

leasingowej do prowadzenia działalności gospodarczej, to nawet jeśli nie został 

wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

stanowi przychód z działalności, o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Zdaniem 

sądu warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do źródła, 

jakim jest działalność gospodarcza, jest konieczność uznania danego składnika za 

środek trwały i ujęcia go w ewidencji środków trwałych. Przedmiotowy samochód był 

wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej skarżącego wyłącznie 

w ramach umowy leasingu, czyli na podstawie umowy mocą której w zamian za 

opłatę, leasingodawca przekazał leasingobiorcy prawo do używania danego składnika 

przez uzgodniony okres. Samochód ten nie był zaliczony do majątku firmy 

skarżącego, nie był zatem środkiem trwałym. Po zakończeniu umowy leasingowej 

samochód został nabyty przez skarżącego wyłącznie dla celów osobistych. Skarżący 

nie wykorzystywał zakupionego samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej, 

w związku z tym samochód nie mógł być uznany za środek trwały przedsiębiorstwa i 

ujęty w ewidencji środków trwałych. Sąd podkreślił, że z uwagi na fakt obciążania 
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kosztów działalności gospodarczej wydatkami związanymi z ratami leasingowymi oraz 

wydatkami za paliwo, samochód nie staje się składnikiem firmy leasigobiorcy, podatnik 

korzysta natomiast w okresie leasingu operacyjnego z obcego środka trwałego. 

Zdaniem sądu wyłącznie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d, w związku z art. 14 ust. 

2 pkt 1, oraz art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. można rozpatrywać kwalifikację, przychodu 

ze sprzedaży samochodu, wykorzystywanego wcześniej do działalności gospodarczej 

na podstawie umowy leasingu, do określonego źródła przychodu. Skoro ustawodawca 

zdecydował się w omawianym przepisie wymienić konkretne składniki majątkowe, 

m.in. środki trwałe ujęte w ewidencji środków trwałych, których sprzedaż generuje 

przychód z działalności gospodarczej, to nie można przyjąć, że katalog ten nie jest 

zamknięty i uznać za przychód z działalności gospodarczej również sprzedaż 

składników nie ujętych zgodnie z przepisami prawa w ewidencji środków trwałych.  

 Przedmiotem sporu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 486/13 była kwestia 

przyporządkowania objęcia udziałów w spółce kapitałowej do źródła przychodu, 

a mianowicie czy objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny 

w postaci nieruchomości należy do źródła przychodu jakim jest przychód z kapitałów 

pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f., czy też jak uważa strona 

skarżąca do źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. Zdaniem strony 

skarżącej, takie objęcie udziałów nie stanowi przychodu z kapitałów pieniężnych, gdyż 

art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., wyłącza z pojęcia przychodów z kapitałów pieniężnych 

i praw majątkowych odpłatne zbycie nieruchomości. Wniesiona do spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aportu nieruchomość nie stanowi też 

środka trwałego, ani środka obrotowego ani też wartości niematerialnej i prawnej, 

a wniesienia dokonano po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości przez stronę, 

w związku z tym podatnik nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu na 

podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. Zdaniem sądu skarżący dokonał jednak 

błędnej wykładni prawa. Organ prawidłowo zakwalifikował przychód do źródła 

z kapitałów pieniężnych. Jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci 

składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

(wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 

u.p.d.o.f., to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy. Przepis ten 

wprost określa przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość 

prawną w zamian za wkład niepieniężny. W konsekwencji przychód ten podlega 
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opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. Skoro zdarzeniem podatkowym 

w przedmiotowej sprawie nie było odpłatne zbycie nieruchomości, lecz objęcie przez 

stronę udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, to błędnym jest 

wywodzenie przez stronę skarżącą, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 

10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. 

 Przedmiotem sporu w sprawach o sygn. akt I SA/Po 166/13 – I SA/Po 169/13 

była kwalifikacja straty związanej z zawartymi umowami zakupu i sprzedaży waluty do 

określonego źródła przychodu, a konkretnie czy strata poniesiona w związku 

z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych kwalifikuje 

się do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie 

produkcji parkietu, w sytuacji, gdy prawie cała produkcja jest sprzedawana na rynku 

niemieckim, a płatność ustalono w walucie EURO (tj. do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 3 

u.p.d.o.f.), czy też należy ją zaliczyć do źródeł z kapitałów pieniężnych i praw 

majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.), do których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 

u.p.d.o.f. zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. W sprawie bezsporne było, że 

skarżąca w 2008 r. zawarła z bankiem umowę ramową dotyczącą transakcji 

terminowych pochodnych, umowę opcji kupna waluty wymienialnej oraz umowę opcji 

sprzedaży waluty wymienialnej. Mocą zawartych umów strony zobowiązały się do 

dokonania terminowych płatności zgodnie z warunkami zawartej transakcji, na 

wskazany rachunek bankowy. Spółka zobowiązana była do zabezpieczenia na 

wskazanym rachunku bankowym kwoty 1.860.000 EURO, z czego na 2009 r. 

przypadała kwota 1.620.000 EURO, która to kwota została przeliczona wg kursu 

3,3000 PLN. Spółka zatem otrzymała w 2009 r. ze sprzedaży waluty kwotę 5.346.000 

zł. Z uwagi na fakt, że w 2009 r. kurs EURO był wyższy niż ustalony w umowie 

(3,3000 zł) spółka poniosła w ramach tych transakcji stratę w wysokości 1.735.758 zł, 

którą zaewidencjonowała na koncie 759. Nadto spółka zaewidencjonowała w kosztach 

uzyskania przychodu, oprócz straty poniesionej na transakcjach walutowych, kwotę 

9000 zł z faktury wystawionej przez inną spółkę tytułem negocjacji z bankiem 

w zakresie transakcji opcyjnych. Organy podatkowe obu instancji zakwestionowały 

możliwość rozliczenia straty związanej z realizacją opcji walutowych oraz kwoty 9000 

zł z tytułu negocjacji z bankiem w zakresie transakcji opcyjnych w ramach działalności 

gospodarczej, uznając, że strata z realizacji opcji walutowych nie jest związana ze 
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źródłem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz z kapitałów 

pieniężnych. Zdaniem sądu rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej decyzji odpowiada 

prawu, mimo, że organy naruszyły art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f., poprzez błędną jego 

wykładnię. Sąd podkreślił, że źródło przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność 

gospodarcza w określonych stanach faktycznych i prawnych może zawierać w swym 

zakresie inne strumienie (źródło) przychodów funkcjonalnie powiązane z prowadzoną 

działalnością, jakkolwiek wyodrębnione w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., jako odrębne źródła 

przychodów. W opinii sądu z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku 

przychodów ze zbycia instrumentów finansowych, czy z realizacji praw wynikających 

z instrumentów finansowych. W zależności od stanu faktycznego można kwalifikować 

te przychody do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z kapitałów 

pieniężnych i praw majątkowych. Istotne jest, czy nabycie instrumentów finansowych 

wiąże się w sposób ścisły z prowadzoną działalności gospodarczą, czy służy 

zabezpieczeniu przychodów z działalności gospodarczej i jako całość stanowi 

przychód (stratę) z działalności gospodarczej, czy też nie ma bezpośredniego związku 

z prowadzoną działalnością i wówczas stanowi przychód (stratę) ze zbycia 

instrumentów finansowych, czy z realizacji praw wynikających z instrumentów. 

W opinii Sądu błędna wykładnia prawa materialnego nie miała jednak wpływu na 

rozstrzygnięcie organu. W opinii Sądu nabyte instrumenty finansowe nie miały związku 

z prowadzoną działalności gospodarczą, ponieważ nie miały charakteru transakcji 

zabezpieczających źródło przychodów z działalności gospodarczej, ani też 

przedmiotem działalności spółki nie był obrót papierami wartościowymi, czy 

instrumentami finansowymi, natomiast zakup wskazanych instrumentów pochodnych 

miał służyć osiągnięciu dodatkowych korzyści finansowych. Dlatego też, za 

nieuzasadnione Sąd uznał podniesione w skardze zarzuty - naruszenia prawa 

materialnego, tj. art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., poprzez 

nieuznanie za koszt uzyskania przychodów straty poniesionej w związku z realizacją 

praw z instrumentów finansowych. 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

W kwestii zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 – ze zm.) – 

dalej: „u.p.d.o.p.”, istotny wyrok zapadł w sprawie o sygn. I SA/Po 174/13, w której 

spór sprowadzał się do oceny, czy w przedstawionym we wniosku o wydanie 
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interpretacji indywidualnej zdarzeniu przyszłym po stronie wnioskodawcy powstanie 

przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. We 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej skarżąca spółka wskazała, że posiada 

zadłużenie z tytułu pożyczki udzielonej przez byłego wspólnika oraz dostaw i usług od 

byłego wspólnika. Zaznaczono, że były wspólnik dokonał cesji przedmiotowych 

wierzytelności na inny podmiot, a spółka nie posiada środków, by uregulować 

powyższe zadłużenie. Wartość rynkowa wierzytelności znacznie odbiega od jej 

wartości nominalnej. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że planowane jest podniesienie jej 

kapitału zakładowego o całą kwotę wartości rynkowej powyższej wierzytelności albo 

podniesienie kapitału zakładowego o część kwoty wartości rynkowej wierzytelności, 

a w pozostałej części wartości rynkowej aportu przekazanie tzw. agio na kapitał 

zapasowy. Podkreślono, że udział w podwyższonym kapitale obejmie dotychczasowy 

wspólnik lub inny podmiot, którzy zakupią przedmiotowe wierzytelności po cenie 

wartości rynkowej, a następnie wniosą na pokrycie wkładu ww. wierzytelności jako 

wkład niepieniężny o wartości rynkowej znacznie odbiegającej od wartości nominalnej 

wierzytelności (równej cenie zakupu wierzytelności). Nastąpi zatem podwyższenie 

kapitału poprzez konwersję wierzytelności na udziały w spółce. Ponadto wskazano, że 

wartość rynkowa wierzytelności jest znacznie niższa od jej wartości nominalnej. 

Wnioskodawczyni wyraziła przekonanie, że opisane we wniosku zdarzenia nie 

spowodują powstania po jej stronie przychodu w wysokości wartości umorzonych 

z mocy prawa (wskutek konfuzji) wierzytelności i należnych od nich odsetek. 

Natomiast zdaniem Ministra Finansów w opisanej sytuacji po stronie spółki powstanie 

przychód podlegający opodatkowaniu. Sąd uznał za trafne stanowisko wyrażone przez 

Ministra Finansów, choć stwierdził, że nie wszystkie argumenty podniesione 

w uzasadnieniu zasługują na aprobatę. Zdaniem Sądu podstawę prawną przychodu 

stanowi art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., a nie wskazany w uzasadnieniu zaskarżonej 

interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p. Zdaniem Sądu w przedstawionym we 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzeniu przyszłym nie dochodzi do 

umorzenia zobowiązań spółki. Zobowiązania wobec swojego wspólnika stanowiące 

odbicie wniesionych aportem wierzytelności wygasną na skutek tzw. "konfuzji", czyli 

"zlania się w jednym ręku" zobowiązania i wierzytelności. W wyniku konwersji 

dochodzi zatem do objęcia udziałów przez wierzyciela spółki w zamian za 

przysługujące mu wobec niej wierzytelności. Tym samym, zobowiązanie spółki 

względem wierzyciela wygasa, a sam wierzyciel staje się w tym zakresie wspólnikiem 
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spółki. Nie oznacza to jednak, ze po stronie skarżącej spółki nie powstanie przychód 

w wysokości wartości umorzonych z mocy prawa (wskutek konfuzji) wierzytelności 

i należnych od nich odsetek. Przychód taki powstanie bowiem na podstawie art. 12 

ust. 1 u.p.d.o.p. Spółka uzyska przysporzenie, które wyrażać się będzie różnicą 

pomiędzy wartością nominalną wierzytelności wraz z odsetkami (zobowiązania 

skarżącej spółki do spłaty zadłużenia), a jej wartością rynkową (wartością 

otrzymanego wkładu niepieniężnego). W wyniku przeprowadzonej operacji skarżąca 

spółka dokona w istocie spłaty własnego zadłużenia poprzez wydanie własnych 

udziałów o wartości rynkowej tych wierzytelności, przy czym wartość rynkowa 

wierzytelności będzie znacznie niższa od ich wartości nominalnej. To oznacza, że 

spółka wydając własne udziały o wartości równej wartości rynkowej zadłużenia spłaci 

zadłużenie o znacznie większej wartości nominalnej. Innym słowy spółka, zwalniając 

się z długu, na spłatę zadłużenia przekaże udziały o znacznie mniejszej wartości, niż 

wartość nominalna zadłużenia, tym samym dozna znacznie mniejszego uszczerbku 

we własnym majątku na spłaęt zadłużenia, niż gdyby doszło do jego spłaty w formie 

pieniężnej. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 874/13 istota problemu sprowadzała się do 

odpowiedzi na pytanie, czy przeniesienie przez spółkę na jej udziałowca składników 

majątkowych w formie niepieniężnej, stanowiące rozlicznie za zbyte udziały celem ich 

umorzenia, prowadzi do powstania po stronie spółki przychodu podlegającego 

opodatkowaniu. Zdaniem sądu spółka w związku z nabyciem udziałów w celu ich 

umorzenia, nie otrzyma od wspólnika żadnego trwałego przysporzenia majątkowego, 

które powiększyłoby majątek spółki i mogło stanowić przychód podlegający 

opodatkowaniu. Dlatego też przeniesienie własności składników spółki jako 

wynagrodzenie za udziały podlegające umorzeniu nie może być traktowane jako 

odpłatne zbycie składników majątku spółki. Przeniesienie składników majątkowych, 

stanowiące rozliczenie zobowiązania wobec udziałowca, nie ma charakteru 

odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Jest ono jednostronną czynnością prawną 

polegającą na przeniesieniu prawa do określonych składników majątkowych na 

wspólnika, którego udziały zostaną umorzone na podstawie uchwały zgromadzenia 

wspólników. Świadczeniu spółki na rzecz wierzyciela nie odpowiada bezpośrednio 

żadne świadczenie z jego strony, ponieważ w wyniku tej czynności spółka przekaże 

wspólnikowi jako wynagrodzenie za udziały część posiadanego majątku w formie 
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niepieniężnej w celu dobrowolnego umorzenie udziałów wspólnika. Jest to zatem 

jedynie realizacja zobowiązania wynikającego z uchwały wspólników.  

W kwestii zastosowania przepisów u.p.d.o.p. interesującą kwestią zajął się Sąd 

także w sprawie o sygn. akt I SA/Po 154/13. Istota sporu sprowadzała się do 

odpowiedzi na pytanie, czy wartość umorzonej pożyczki należy traktować jako 

przysporzenie majątkowe spółki, zaliczane do przychodów, które podlegają zwolnieniu 

od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p., w sytuacji gdy 

umorzenie pożyczki obwarowane było warunkiem przeznaczenia wartości umorzonej 

pożyczki na konkretne przedsięwzięcia. Zdaniem strony skarżącej nieodpłatne 

świadczenie, jakie spółka otrzyma w wyniku umorzenia pożyczek, przeznaczone na 

sfinansowanie konkretnych przedsięwzięć, będzie korzystało ze zwolnienia 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ww. 

przepisu. Zdaniem organu wartość umorzonej pożyczki stanowi na podstawie art. 12 

ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu. Sąd stwierdził, 

że art.17 ust.1 pkt 21 u.p.d.o.p. nie ma zastosowania w sprawie. Zdaniem Sądu 

regulacja tego przepisu dotyczy wyłącznie dotacji, subwencji, dopłat, innych 

nieodpłatnych świadczeń, a nie umorzonych zobowiązań. Obwarowanie umorzenia 

pożyczki warunkiem, nie zmienia charakteru prawnego dokonanej czynności prawnej, 

tj. zwolnienia z długu. Przychód uzyskany z umorzenia pożyczki, pod warunkiem 

przeznaczenia określonych środków na przedsięwzięcie związane z ochroną 

środowiska, nie powoduje, że mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem bądź 

dotacją na zakup środka trwałego. W związku z tym przychodu uzyskanego 

z umorzenia zobowiązania nie można zakwalifikować do przychodów, korzystających 

ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie podatkowe 

może być stosowane w ściśle określonych przez prawo okolicznościach, ponieważ 

wszelkie ulgi podatkowe stanowiące wyjątek od zasady powszechności 

opodatkowania, należy interpretować ściśle w oparciu o wykładnię językową. Sąd 

podkreślił, że ustawodawca w powołanej ustawie wyraźnie wyodrębnia przychody 

z nieodpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.) od przychodów 

z umorzonych zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.). W związku z tym zwolnienia 

z art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p. nie można zastosować w przypadku umorzenia 

pożyczki, nawet w sytuacji, kiedy spółka kwotę odpowiadającą umorzeniu przeznaczy 

na zakup środków trwałych, od których będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych.  
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W sprawie o sygn. akt I SA/Po 147/12 kwestię sporu stanowiła możliwość 

dokonania korekty przychodu przez skarżącą spółkę. Spółka była producentem 

samochodów i części do samochodów, których odbiorcą była spółka powiązana. 

Strony kontraktu ustaliły, że aby cena wyprodukowanego towaru odpowiadała 

warunkom rynkowym, rentowność obrotu (zysku transakcyjnego) nie powinna 

przekraczać 3,38%. Spółka kalkulowała wstępne ceny na podstawie danych 

historycznych. Jeśli osiągana rentowność była niezgodna z ustaleniami, czyli 

w sytuacji rozbieżności między ceną projektowaną i zafakturowaną a rzeczywiście 

należną, wówczas spółka zobowiązana była do korekty ceny, co powodowało 

przepływy pieniędzy. Zdaniem spółki, w sytuacji kiedy na koniec roku obrotowo-

podatkowego przychód nie odpowiadał uzgodnionemu rynkowemu poziomowi 

rentowności, tj. przychód był zaniżony lub zawyżony w stosunku do należnego spółce 

przychodu, spółka mogła dokonać korekty przychodów, ujmując ją w poszczególnych 

miesiącach, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży. 

Zdaniem organu korekta obrotu po zakończeniu roku podatkowego jest odrębną 

operacją gospodarczą, nie związaną z dokonanymi transakcjami w poprzedzającym 

roku podatkowym. Sąd uznał stanowisko Ministra Finansów za nieprawidłowe 

i wyjaśnił, że wstępna kalkulacja ceny nie może być przyjęta jako podstawa do 

ostatecznego ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży. Ustalenie ceny jest zależne 

generalnie od woli stron, a wolą stron jest, aby cena odpowiadała wartości rynkowej 

(z uwagi na powiązanie kapitałowe stron transakcji). Korekta ceny związana jest 

zatem z dokonanymi transakcjami. Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. przychodem 

wynikającym z działalności gospodarczej podatnika podatku dochodowego jest nie 

przychód faktycznie otrzymany, ale przychód należny temu podatnikowi. Dlatego też 

wstępna, szacunkowa cena produkowanych pojazdów i części nie jest ceną 

ostatecznie należną, a korekta ceny in plus bądź in minus zawsze będzie wiązała się 

z dokonaną wcześniej transakcją i tym samym z przychodem należnym za dany okres 

rozliczeniowy. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty 

uzyskania przychodu, z którą u.p.d.o.p. łączy moment powstania obowiązku 

podatkowego. W art. 12 ust.3 a-3e u.p.d.o.p. ustawodawca określił datę powstania 

obowiązku podatkowego poprzez szczegółowe określenie daty powstania przychodu. 

Dla ustalenia przychodu istotne znaczenie ma dzień dokonania czynności, czyli 

wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonanie w całości lub w części usługi. 

Korektę ceny należy zatem łączyć z momentem powstania przychodu. Późniejsze 
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wystawienie faktury VAT korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu. 

Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego na dzień 

dokonania czynności - późniejsze wystawienie faktury VAT korygującej nie powoduje 

zmiany daty powstania tego przychodu. 

Podatek od towarów i usług 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 221/13 Sąd zajmował się indywidualną 

interpretacją przepisów prawa podatkowego w zakresie skorygowania notą korygującą 

błędnego podmiotu wykazanego na fakturze. W przedstawionym we wniosku stanie 

faktycznym wskazano, że spółka jawna, na podstawie umowy przeniesienia własności 

przedsiębiorstwa, wniosła do spółki komandytowo - akcyjnej przedsiębiorstwo 

stanowiące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującej wszystko co wchodzi w skład 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Na podstawie umowy przeniesienia spółki 

jawnej, spółka komandytowo - akcyjna, wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki 

przejętej spółki jawnej wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie 

z art. 93a O.p. Spółka komandytowo - akcyjna, mimo przesłanej do dostawców 

dokumentacji wyjaśniającej, nadal otrzymuje od dostawców krajowych i zagranicznych 

faktury oraz faktury korygujące mylnie wystawione na spółkę jawną. Dostawcy 

wyjaśniają, że niedoskonałość systemów księgowych i problemy z naniesieniem 

zaistniałych zmian uniemożliwiają wystawianie faktur na nowy podmiot - nie ma 

możliwości wystawienia faktury na podmiot inny niż pierwotnie wykazany 

w zamówieniu lub nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej na podmiot inny 

niż na fakturach, których dotyczy korekta. W związku z powyższym wnioskodawczyni 

zadała pytanie:  

- czy w przedstawionej sprawie noty korygujące mogą być dokumentem 

korygującym błędny podmiot wskazany na fakturze, aby można było ująć te 

dokumenty w rejestrze prowadzonym dla potrzeb podatku VAT?.  

Zdaniem Sądu zarówno sprzedawca jak i nabywca towarów i usług mają 

odpowiednie instrumenty prawne, aby skorygować podstawowy dokument dla 

rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, jakim jest faktura VAT. Wystawca 

faktury poprzez wystawienie faktury korygującej, natomiast odbiorca poprzez 

wystawienie noty korygującej. Dopiero po skorygowaniu faktura odzwierciedla 
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prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli stwierdza fakt dojścia miedzy określonymi 

podmiotami do rzeczywistej operacji gospodarczej w wartościach i ilościach 

wykazanych na fakturze i tylko faktura wraz notą korygującą może stanowić podstawę 

do obniżenia podatku należnego. Sąd podkreślił, że stanowisko wyrażone w wydanej 

interpretacji, że wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej można skorygować 

nazwę nabywcy towaru lub usługi, jest niezgodne z obowiązującym prawem. Faktura 

jest dokumentem, który ma odzwierciedlać rzeczywistą transakcję. Przepis § 13 i § 14 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 

towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów 

i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) stanowi o możliwości skorygowania faktury poprzez 

wystawienie faktury korygującej. Przepis § 15 ust. 1 powyższego rozporządzenia 

dopuszcza również możliwość wystawienia noty korygującej w przypadku jakiejkolwiek 

pomyłki w nazwie odbiorcy towaru czy usługi. Przepisy nie określają, jakiego rodzaju 

mają to być pomyłki. Dlatego też w opinii Sądu należy przyjąć, że każdą pomyłkę 

(błąd) na fakturze dotyczącą pozycji określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-5 tego 

rozporządzenia można skorygować notą korygującą. W szczególności mogą one 

dotyczyć imion i nazwisk lub nazw bądź nazw skróconych sprzedawcy i nabywcy oraz 

ich adresów, a także numerów identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Trudno 

zdaniem Sądu dostrzec podstawę prawną do twierdzenia jakoby możliwość 

wystawienia noty korygującej dotyczyła jedynie „drobnych omyłek". 

W sprawach o sygn. akt I SA/Po 880/12 - I SA/Po 882/12 Sąd zajął się 

problemem możliwości stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do czynności 

montażu trwałej zabudowy przestrzeni i montażu kuchni. Powyższe usługi polegają na 

wykonaniu z wcześniej zakupionych materiałów oraz innych elementów niezbędnych 

do realizacji zamówienia - trwałej zabudowy, która jest przytwierdzona na stałe bez 

możliwości jej przemieszczenia. Materiały wykorzystywane do wykonania usługi są 

montowane na stałe - stanowiąc jedną całość (zabudowę). Spółka nie jest 

producentem materiałów, a jedynie nabywa je i ewentualnie docina na potrzeby 

konkretnego indywidualnego zamówienia. Spór w sprawie dotyczył interpretacji art. 41 

ust. 12 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 

177, poz. 1054 ze zm.) – dalej: „ustawa o VAT”, a ściśle odpowiedzi na pytanie, czy 

realizacja zamówień na trwałą zabudowę przestrzeni wnękowej oraz zabudowę kuchni 

mieści się w pojęciu modernizacji. Zdaniem Sądu, dokonując wykładni językowej 
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przepisu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT należy uznać, że wykonanie na zamówienie 

klienta stałej zabudowy mieści się w pojęciu „modernizacji” i w związku z tym usługę 

wykonania trwałej zabudowy w budownictwie objętym społecznym programem 

mieszkaniowym należy zakwalifikować do robót budowlano-montażowych i podlega 

ona opodatkowaniu wg stawki 8%. Sąd podkreślił, że spory i rozbieżność 

interpretacyjna przepisu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT bierze się z braku w ustawie 

podatkowej definicji legalnych pojęć zawartych w tym przepisie, w tym definicji legalnej 

pojęcia „modernizacja”. Zdaniem Sądu racjonalność ustawodawcy nakazuje przyjąć, 

że gdyby ustawodawca zamierzał nadać inne znaczenie pojęciu „modernizacja” niż 

ono funkcjonuje w potocznym rozumieniu tego pojęcia, to zawarłby w akcie prawnym 

definicję legalną. Skoro w ustawie brak definicji legalnej pojęcia „modernizacja”, to 

należy pojęcie to rozumieć w znaczeniu, w jakim używa się go w języku potocznym. 

„Modernizacja” w znaczeniu potocznym to ulepszenie, podwyższenie wartości 

technicznej czy też użytkowej, podwyższenie standardu, unowocześnienie. Zdaniem 

sądu wykonanie świadczenia stałej zabudowy to usługa kompleksowa, która składa 

się z wielu czynności, jednakże wszystkie te czynności są ze sobą nierozerwalnie 

związane w celu realizacji de facto jednego niepodzielnego świadczenia 

gospodarczego, jakim jest wykonanie stałej zabudowy. Istotne w opinii sądu jest, że 

spółka w celu realizacji zamówienia wykonuje szereg czynności o charakterze 

usługowym, realizacja świadczenia wiąże się również z dostawą materiałów, z których 

realizowane jest świadczenie. Jednak dostawa materiałów jest jedynie składnikiem 

koniecznym dla realizacji zamówienia, a nie celem zamówienia klienta. Istotne jest 

również to, że skarżąca nie dokonuje dostawy wyprodukowanych mebli, które mogą 

być wykorzystane przez każdego, ale wykonuje zabudowę dla konkretnego odbiorcy, 

w celu przystosowania jej do potrzeb klienta, która to zabudowa jest na stałe związana 

z danym lokalem.  

Istotą sporu w sprawach o sygn. akt I SA/Po 134/13 - I SA/Po 137/13 była 

kwestia, czy dokonane przez skarżącego sprzedaże samochodów, nastąpiły w ramach 

zarządu majątkiem prywatnym, jak twierdził skarżący, czy też, jak wywodzą organy 

podatkowe, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zdaniem 

sądu rację w tym sporze przyznać należało organom podatkowym. Organy motywując 

swoje stanowisko trafnie zdaniem sądu powołały się na okoliczność, że w okresie 

2005-2009 podatnik sprzedając używane samochody, które zostały wcześniej nabyte 
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rzekomo na cele użytku własnego, prowadził w istocie działalność gospodarczą 

polegającą na obrocie samochodami. 

 Działania podatnika były bowiem ukierunkowane na dokonywanie czynności 

noszących cechy działalności gospodarczej, były zamierzone celowe i nakierowane na 

osiągnięcie przychodu. Analiza czynności dokonywanych przez skarżącego 

potwierdziła, że ciągłość, zarobkowy i zorganizowany charakter działań nie był jedynie 

czynnością incydentalną, niezorganizowaną, o niezarobkowym charakterze. Działania 

podatnika były wręcz nastawione na osiąganie zysku. Podatnik dokonywał w istocie 

w latach 2005-2009 szeregu powtarzalnych czynności sprzedaży samochodów, 

uzyskując z tego tytułu znaczne zyski. Sąd podkreślił, że zorganizowanie działalności 

polegało na pewnym ciągu powtarzalnych czynności, polegających na zbieraniu 

środków na nabycie samochodu, wyszukaniu samochodu, którego sprzedaż 

przyniesie potencjalnie zysk, nabyciu samochodu, znalezieniu nabywcy oraz samej 

sprzedaży w stosunkowo w jak najkrótszym czasie w celu zdobycia kapitału na kolejny 

obrót innymi samochodami. Samochody nabywano po bardzo korzystnych cenach, co 

zdaniem sadu niewątpliwie musiało wiązać się z analizą rynku, cenami na nim 

panującymi, przeszukaniem najkorzystniejszych ofert. Podatnik podejmował przy tym 

aktywne działania w zakresie sprzedaży pojazdów za pośrednictwem komisów 

samochodowych i portali internetowych. Zdaniem sądu zasadnie organy uznały, że 

zamiarem podatnika nie było włączanie poszczególnych pojazdów i korzystanie 

w ramach majątku prawnego, lecz modernizacja, ewentualnie remont i sprzedaż ze 

znacznym zyskiem. Podejmowane przez podatnika czynności w powiązaniu 

z poprzedzającymi je działaniami jednoznacznie wskazywały na zorganizowany 

charakter działalności oraz zamiar wykonywania czynności w sposób powtarzalny dla 

celów zarobkowych. Dlatego zdaniem sądu sprzedaż samochodów stanowiła 

samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą. W opinii sądu o tym czy 

działalność prowadzona przez dany podmiot jest działalnością gospodarczą decyduje 

kryterium obiektywne, tj. ustalenie, czy dany podmiot jest aktywny i faktycznie 

prowadzi działalność, która obiektywnie może (nie musi) przynosić dochód. Zdaniem 

sądu sprzedaż samochodów nabytych w latach 2005 – 2009 ten dochód przyniosła, co 

wynikało z porównania cen nabycia poszczególnych samochodów do cen uzyskanych 

z ich sprzedaży. Zamiarem podatnika była ewidentnie chęć prowadzenia działalności, 

choć formalnie nie zarejestrowanej. W opinii sądu, był to w pełni profesjonalny obrót 

gospodarczy. Ustalenia faktyczne dokonane w postępowaniu organów obu instancji 
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dowodziły, że skarżący na przestrzeni kilku lat podejmował celowe i planowane 

działania, które umożliwiały sprzedaż pojazdów z jak największym zyskiem. Handel 

był prowadzony w sposób świetnie zorganizowany - podejmowane działania były 

podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służyły osiągnięciu celu, czyli 

osiągnięciu zysku. O nastawieniu na działanie z zamiarem prowadzenia handlu 

samochodami, a nie na realizację własnych potrzeb (powiększenie posiadanego 

majątku) świadczą chronologia oraz niewielkie odstępy czasowe pomiędzy 

czynnościami w zakresie nabycia i sprzedaży. Powyższe wskazuje na logistyczne 

zaangażowanie skarżącego, a nie na przypadkowe zdarzenia gospodarcze, które 

można by ocenić jako nie wyczerpujące znamion działalności gospodarczej. W opinii 

Sądu, całokształt działań podjętych skutecznie przez skarżącego, wskazuje 

jednoznacznie na przygotowanie i działania w ramach działalności gospodarczej. 

W tym kontekście fakt upływu czasu od momentu nabycia pojazdu do chwili 

sprzedaży, nie wyklucza działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, zdaniem Sądu, 

świadczy to o profesjonalnym podejściu i racjonalnym inwestowaniu środków 

w remont lub modernizację, a następnie oczekiwaniu na moment, w którym wartość 

samochodu na skutek poniesionych nakładów wzrośnie na tyle, by zbyć go z zyskiem. 

W związku z powyższym w opinii sądu organy podatkowe prawidłowo opodatkowały, 

podstawową 22 % stawką podatku od towarów i usług, dokonane przez podatnika 

dostawy samochodów. 

Podobną kwestią zajmował się Sąd także w sprawie o sygn. akt I SA/Po 

150/13. Także w tej sprawie zdaniem sądu zebrany materiał dowodowy dał podstawę 

do stwierdzenia, że sprzedaż przez skarżącego używanych samochodów, które 

zostały wcześniej nabyte rzekomo na cele użytku osobistego, dokonywana była 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działania te były bowiem także 

ukierunkowane na dokonywanie czynności noszących cechy działalności 

gospodarczej, były zamierzone celowe i nakierowane na osiągnięcie przychodu. 

Charakter działań podatnika nie był jedynie incydentalny, niezorganizowany, 

o niezarobkowym charakterze. Podatnik dokonywał w istocie szeregu powtarzalnych 

czynności sprzedaży samochodów, uzyskując z tego tytułu zyski. Samochody nabywał 

po korzystnych cenach. Podejmował przy tym aktywne działania w zakresie sprzedaży 

pojazdów. Przede wszystkim ponosił nakłady na naprawę niektórych uszkodzonych 

pojazdów, korzystał z pośrednictwa profesjonalnych podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność komisową w zakresie handlu pojazdami, pozyskiwał 
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dokumenty z organów administracji celnej i podatkowej niezbędne do zarejestrowania 

pojazdów, przeprowadzał badania techniczne, pozyskiwał tłumaczenia na język polski 

dokumentów związanych z nabyciem pojazdów (dowody rejestracyjne, faktury, umowy 

dokumentujące transakcje), rejestrował pojazdy i korzystał przy tych czynnościach 

z usług osób fizycznych. Zdaniem sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy dał 

podstawę do przyjęcia końcowego ustalenia faktycznego, że podatnik, podjął aktywne 

i planowe działania w zakresie obrotu samochodami, angażując środki podobne do 

wykorzystywanych przez handlowców, co uzasadnia uznanie go za podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. 

Przedmiotem sporu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 967/12 była kwestia, czy 

w świetle przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanu 

faktycznego występuje jedno świadczenie, tzn., czy opłaty za tzw. media stanowią 

wraz z czynszem najmu łączny obrót opodatkowany wg zasad najmu lokali 

użytkowych, tj. stawką 23 %. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca gmina wyjaśniła, 

że w ramach prowadzonej działalności, w związku z wykonywaniem czynności 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wynajmuje znajdujące się w jej 

majątku obiekty oraz lokale. Zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej określa uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. Na podstawie tej 

uchwały burmistrz sporządził wzór umowy najmu, w którym zapisano, że najemca 

oprócz opłaty za czynsz (opłaty za korzystanie z obiektu) zobowiązany jest do 

ponoszenia dodatkowych opłat m.in. za zużycie wody i wywóz nieczystości wg 

wskazań podliczników oraz wywóz nieczystości stałych wg ilości pojemników. Na 

podstawie umów najmu gmina wystawia dwie faktury VAT, w których odrębnie 

wykazywane są kwoty opłat za korzystanie z obiektów (czynsz) oraz opłaty za media 

(m. in. zużycie wody i wywóz nieczystości). Dla dostawy wody stosowana jest stawka 

obniżona - 8%. Obrót zaś wynikający z opłat za korzystanie z obiektu, dostaw energii 

i gazu - opodatkowany jest stawką 23%. Zdaniem organu podatkowego w obu 

przypadkach gmina powinna zastosować stawkę 23%, gdyż w obu przypadkach jest to 

w istocie jedno świadczenie, a więc jedna czynność podlegająca opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług. Zdaniem sądu, okoliczności wynikające ze stanu 

faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie 

pozwalają stwierdzić, że w każdym opisanym przez gminę przypadku najem 

nieruchomości oraz związane z tym najmem dostawy mediów stanowią jedną 

czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W opinii sądu 
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w tych sytuacjach, w których koszty opłat za korzystanie z mediów nie stanowią 

elementu składowego czynszu uiszczanego w związku z umową najmu, a więc są 

opłacane niezależnie od czynszu, w rzeczywistej wielkości wynikającej ze wskazań 

podliczników, na podstawie odrębnej faktury, gmina jest uprawniona do stosowania 

8% stawki, w przypadku gdy następuje obciążenie kosztami dostaw wody i wywozu 

nieczystości korzystającego wg wskazań liczników. Stawkę 23% gmina winna 

natomiast stosować, wtedy gdy koszty te zawarte są w cenie (opłacie) za korzystnie 

z obiektu. Sąd podkreślił dodatkowo, że za odrębnością opodatkowania najmu oraz 

kosztu korzystania z mediów przemawiają następujące argumenty: fakt określenia 

w uchwale oraz umowie jako odrębnego świadczenia opłat za dostawy mediów i usług 

wywozu nieczystości, obciążanie korzystających wg rzeczywistego wskazania 

odpowiednich liczników (co oznacza, że jeśli nie korzystają z dostaw wody to nie płacą 

za nie), możliwość zawarcia umowy dotyczącej dostawy mediów i odbioru nieczystości 

bezpośrednio z innymi kontrahentami, odrębna faktura dotycząca zapłaty za dostawę 

mediów. W odniesieniu do najmu obiektów, w których nie ma podliczników zużycia 

wody koszt jej zużycia oraz wywozu nieczystości wliczony jest w wysokość opłaty za 

korzystanie z obiektu i do całości obrotu (opłat z tytułu korzystania z obiektu) 

stosowana jest stawka 23%. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 1/13 sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja 

uchybia normom postępowania podatkowego w zakresie, w jakim na podstawie 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego organ podatkowy ustalił, że 

skarżący wystawiał wskazane w decyzji faktury. W konsekwencji zdaniem sądu 

naruszone zostało prawo materialne, a w szczególności art. 108 § 1 ustawy o VAT, 

poprzez jego zastosowanie mimo, że w sprawie nie zaistniały przesłanki 

uzasadniające określenie skarżącemu podatku od towarów i usług na podstawie tego 

przepisu, ponieważ to nie on wystawił sporne faktury. W sprawie bezsporne było, że 

skarżący w 2008 r. nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług, a tym samym nie było podstaw określenia kwoty podatku 

należnego w związku z zaistnieniem zdarzeń podlegających opodatkowaniu, a także 

nie było podstaw do uwzględnienia kwot podatku naliczonego, wynikających 

z analizowanych w toku postępowania faktur. Sporne było natomiast, czy zasadnie 

określone zostało skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług 

za poszczególne miesiące 2008 r. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. 

Zasadniczy problem sprowadzał się do oceny, czy skarżący był osobą, która wystawiła 
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wskazane w zaskarżonej decyzji faktury. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ 

podatkowy skupił się bowiem na wykazaniu, że faktury rzekomo dokumentujące 

nabycie towarów i usług oraz dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu 

nie odzwierciedlają przebiegu rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Organ 

podatkowy pominął natomiast analizę dotyczącą spełnienia przesłanek 

uzasadniających opodatkowanie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, 

a w szczególności nie zbadał, kto wystawił faktury, na podstawie których naliczony 

został podatek w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. W opinii sądu analiza taka 

była niezbędna, choćby w kontekście, znajdującego się w aktach sprawy wyciągu 

z wyroku Sądu Rejonowego, z którego wynika, że to nie skarżący wystawiał faktury, 

na podstawie których określony został dla niego podatek na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy o VAT, lecz czynił to jego pełnomocnik, dokonując podrobienia tych faktur 

w celu użycia za autentyczne. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 11 P.p.s.a. ustalenia 

wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do 

popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny. Przy czym sąd podkreślił, że art. 

11 P.p.s.a., stanowiąc o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami 

prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, nie odnosi tego 

związania tylko do wyroku skazującego podatnika, będącego stroną danego 

postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego. Oznacza to, że 

tego rodzaju wyrokiem sąd administracyjny jest związany także co do ustaleń 

dotyczących popełnienia przestępstwa przez inne osoby. Biorąc pod uwagę powyższe 

sąd stwierdził, że w zaskarżonej decyzji błędnie zostało ustalone, że to skarżący 

w poszczególnych miesiącach 2008 r. wystawiał sporne faktury. W konsekwencji Sąd 

stwierdził, że organ podatkowy bezpodstawnie przyjął, że w sprawie w odniesieniu do 

skarżącego znajdzie zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ z sentencji 

wyroku Sądu Rejonowego jednoznacznie wynika, że faktury te wystawił pełnomocnik 

skarżącego, dokonując ich podrobienia w celu użycia za autentyczne. Dodatkowo Sąd 

zwrócił uwagę, że w aktach sprawy znajduje się protokół przesłuchania pełnomocnika 

skarżącego, jako świadka, które odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji, w trakcie 

którego świadek zeznał, że wystawiał dokumenty m.in. za skarżącego. W takiej 

sytuacji nie miał znaczenia zdaniem sądu fakt udzielenia przez skarżącego 

pełnomocnictwa „do pełnego reprezentowania jego firmy”. Bezsporne było bowiem, że 

umocowanie nie może obejmować podpisywania się przez pełnomocnika imieniem 

i nazwiskiem mocodawcy. 
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Przedmiotem sprawy o sygn. akt I SA/Po 788/12 była indywidualna interpretacja 

przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od 

podatku od towarów i usług. Skarżąca spółka we wniosku wyjaśniła, że wykonywać 

będzie czynności, polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń techniki 

terapeutycznej zaliczanej do medycyny komplementarnej. Technika polega na 

uruchamianiu wewnętrznych mechanizmów autoterapii organizmu poprzez ucisk 

palcami w wybranych punktach ciała pacjenta - Technika Bowena.  

Spółka zapytała, czy świadczenie usług szkoleniowych w zakresie medycyny 

komplementarnej przez podmiot wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych oraz na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania 

i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego 

w podatku od towarów i usług. Zdaniem spółki, usługi świadczone przez podatnika, jak 

i dostawa podręczników, są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług 

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Minister Finansów uznał jednak 

stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zdaniem sądu skarżąca spółka spełnia 

warunki uzasadniające skorzystanie z powyższego zwolnienia podatkowego, przy 

czym zasadnicze dla rozstrzygnięcia sprawy były dwie kwestie. Po pierwsze, czy art. 

43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT stanowi właściwą implementację przepisów 

Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r., Nr 347, s. 1) – dalej: 

„Dyrektywa 2006/112/WE”, a w szczególności art. 132 ust. 1 lit. i. Po drugie, czy 

skarżąca spółka spełnia warunki uprawiające ją do skorzystania ze zwolnienia 

podatkowego opisanego w powołanym przepisie Dyrektywy 2006/112/WE. Sąd 

stwierdził, że – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT stanowi wadliwą implementację 

art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE, w zakresie w jakim uzależnia możliwość 

skorzystania ze zwolnienia podatkowego od tego, czy usługi kształcenia zawodowego 

lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone są 

w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Sąd podkreślił, że 

przepisy Dyrektywy 2006/112/WE uzależniają skorzystanie ze zwolnienia 

podatkowego od spełnienia jedynie dwóch warunków. Po pierwsze, podmiot winien 

świadczyć usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Po drugie, 

czynności te winny być wykonywane przez odpowiednie podmioty prawa publicznego 

lub instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez 



40 

 

dane państwo członkowskie. Tymczasem przepisy ustawy o VAT wymagają 

dodatkowo, by usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 

prowadzone były w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

Zdaniem Sądu z uwagi na wadliwą implementację tego przepisu do krajowego 

porządku prawnego, w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, przepis 

ustawy krajowej należy w kontekście tej konkretnej sprawy pominąć w zakresie, 

w jakim przewiduje on warunki wykraczające poza treści przepisów Dyrektywy 

2006/112/WE, i w tym zakresie przepis art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE 

należy stosować bezpośrednio. Jak już wskazano wcześniej sąd uznał, że skarżąca 

spełnia warunki uzasadniające skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, o których 

mowa w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE. Zaliczenie szkoleń w zakresie 

techniki terapeutycznej zaliczanej do medycyny komplementarnej do kształcenia 

zawodowego jest bezsporne w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, poz. 537 ze zm.). 

Skoro szkolenie obejmuje technikę terapeutyczną zaliczaną do medycyny 

komplementarnej, to szkolenie jest kształceniem zawodowym, a tym samym spełniony 

został pierwszy warunek, o którym stanowi art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE 

oraz art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Z opisanego we wniosku zdarzenia 

przyszłego wynika, że skarżąca spółka nie jest podmiotem prawa publicznego. 

Jednakże skarżąca spółka wskazuje, że wpisana jest do rejestru instytucji 

szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w P., na podstawie 

przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.). W opinii sądu, 

wpisanie skarżącej spółki do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

wojewódzki urząd pracy, pozwala na uznanie skarżącej spółki za instytucję działającą 

w dziedzinie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, której cele uznane są za 

podobne przez dane państwo członkowskie, a tym samym spełniony jest drugi 

warunek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w 

art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE. 
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Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

W sprawach z zakresu podatku akcyzowego rozpatrzonych przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2013 roku na uwagę zasługują następujące 

sprawy: 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 720/13 Sąd zajmował się kwestią procesową. 

Mianowicie strona skarżąca w sprawie dotyczącej określenia wysokości 

opodatkowania oraz wysokości należnego zobowiązania podatkowego w podatku 

akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego , wniosła o przywrócenie 

terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ podatkowy  

I instancji. Rozpatrując jej wniosek, organ w osobie Dyrektora Izby Celnej   odmówił 

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji wymiarowej I instancji 

uzasadniając to tym, że wnioskujący nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu 

terminowi do dokonania czynności procesowej jaką było wniesienie odwołania. 

Tymczasem , w ocenie Sądu rozpoznającego skargę organ podatkowy II instancji nie 

dokonał w ogóle ustaleń w zakresie tego, czy został zachowany 7 dniowy termin do 

złożenia przedmiotowego wniosku, gdyż nie wskazano daty, od której należało liczyć 

początek biegu tego terminu.  

Tak więc zdaniem Sądu organ podatkowy nie ustalił dnia ustania przeszkody 

w dokonaniu czynności procesowej. Sąd uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał, 

że w pierwszej kolejności rozpatrując wniosek o przywrócenie terminu do dokonania 

czynności procesowej należy zbadać czy podatnik złożył wniosek o przywrócenie 

terminu w przepisanym w art. 163 Ordynacji podatkowej 7 dniowym terminie. Dopiero 

to ustalenie pozytywne pozwala na ocenę wniosku pod kątem tego, czy wnioskujący 

o przywrócenie terminu uprawdopodobnił brak winy w jego niedochowaniu. 

W sprawie o sygn. akt III 757/13  Sąd zajął się kwestią wartości samochodu dla 

dokonania oceny podstawy opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

Rozpoznawana sprawa dotyczyła określenia wysokości zobowiązania podatkowego 

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. W toku 

postępowania administracyjnego organ powziął wątpliwość co do wskazanej przez 

podatnika wartości nabytego samochodu dlatego wezwał go do złożenia wyjaśnień. 

W odpowiedzi podatnik złożył pismo wraz z załącznikami, w tym wycenę 

rzeczoznawcy, która wykazała wyliczoną w deklaracji wartość rynkową brutto na 

polskim rynku, zawierającą podatek VAT, jak również podatek akcyzowy. Nadto strona 

przedłożyła oryginał wyceny technicznej oraz wyjaśniła, że pojazd był niesprawny, 
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a naprawę samochodu wykonał małżonek we własnym zakresie i wobec tego nie 

posiadała ona rachunku naprawy. Organ powołał biegłego, który wskazał wartość 

bazową przedmiotowego samochodu brutto wg Systemu Info-Ekspert, zaś procentowy 

ubytek wartości pojazdu odpowiadający kosztom naprawy lub wymiany uszkodzonych 

podzespołów ustalono na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym 

Info-Ekspert. Strona skarżąca zakwestionowała te ustalenia podnosząc, że organ 

oparł się jedynie na zleconej przez niego opinii, nie dokonując oględzin samochodu 

i nie odnosząc się do przedstawionych przez stronę materiałów dowodowych.  

Sąd analizując sprawę stwierdził, że organ podatkowy ma prawo do określenia 

samemu wartości pojazdu z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ale dopiero 

w sytuacji, gdy podatnik nie przedstawi przekonywujących wyjaśnień odnośnie 

istnienia przyczyny w różnicy pomiędzy ceną nabycia, a średnią wartością rynkową ani 

nie dokona zmiany pierwotnie deklarowanej wysokości podstawy opodatkowania. 

Wskazane wówczas wątpliwości co do prawdziwości i prawidłowości deklarowanej 

wysokości opodatkowania będą uzasadniały wszczęcie przez organ postępowania 

podatkowego w sprawie określenia podstawy opodatkowania i należnego podatku 

akcyzowego w prawidłowej wysokości. W tym zaś postępowaniu z kolei organ 

podatkowy zobowiązany jest do wykazania, że kwota nabycia samochodu bez 

uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od jego średniej wartości rynkowej. Zanim 

jednak organ podatkowy zacznie czynić ustalenia odnośnie określenia prawidłowej, 

w jego ocenie, wartości samochodu, a tym samym podstawy opodatkowania, organ 

winien dokonać gruntownej oceny przedstawionych przez podatnika dowodów 

i dokonać analizy jego wyjaśnień. Z kolei gdy ocena ta wypadnie dla podatnika 

niekorzystnie, organ musi wykazać, że podana przez podatnika wartość samochodu 

znacząco odbiega od jego ceny rynkowej. W swoich ustaleniach nie może też 

pominąć kwestii „uzasadnionej przyczyny” mające wpływ na podaną przez podatnika 

wartość pojazdu, w tym na uwarunkowania rynku, na którym samochód został nabyty. 

Stanowisko takie wyraził też NSA rozpatrujący wniesioną skargę kasacyjną. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 261/13 Sąd orzekający w sprawie zajął się 

kwestią zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2007 r. 

w związku z kontrolą podatkową Spółki dokonującej nabycia wewnątrzwspólnotowego 

nowych samochodów marki S, których dostawcą była inna Spółka. Podatnik składał 

deklaracje uproszczone AKC-U i uiszczał należny podatek akcyzowy. Następnie 

dokonywał sprzedaży pojazdów w kraju i z tego tytułu składał deklaracje miesięczne 
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dla podatku akcyzowego (AKC-3) oraz terminowo dokonywał płatności należnego 

podatku akcyzowego. Po dokonaniu sprzedaży spółka wystawiała korekty faktur 

dotyczące udzielonych rabatów i upustów, na podstawie tych korekt zmniejszała 

podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży samochodów przed pierwszą rejestracją. 

Nadto podatnik w przypadku uznania zwrotu samochodu od dealera, wystawiał fakturę 

- korektę sprzedaży i na jej podstawie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania 

i w konsekwencji kwoty akcyzy w miesiącu wystawienia korekty o kwotę wynikającą z 

treści korekty. Organ podatkowy uznał, że w ustawie o podatku akcyzowym z 2004 r. 

nie ma przepisów uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania przy 

rozliczaniu podatku akcyzowego za dany okres rozliczeniowy o kwotę 

udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych rabatów potransakcyjnych, 

wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabat czy upusty udzielane po dokonaniu 

sprzedaży wyrobów akcyzowych nie mogą zmniejszyć kwoty należnego podatku 

akcyzowego. 

Sąd ocenił, iż zasadniczy spór sprowadzał się do tego, czy podatnik uprawniony 

był do korygowania podstawy opodatkowania sprzedawanych samochodów dla 

potrzeb podatku akcyzowego, co wiązało się z wykładnią art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, a w szczególności zawartego w tym 

przepisie wyrażenia „kwota należna”. Sąd w rozpoznawanej sprawie stwierdził, że 

w stanie prawnym obowiązującym od 1 marca 2004 r. do końca lutego 2009r. art. 10 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku 

akcyzowym, przy uwzględnieniu art. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 64ust. 1 Konstytucji 

RP, rozumieć należy w ten sposób, że w przypadku zmniejszenia podstawy 

opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego, podatnikowi przysługuje 

uprawnienie do korekty podatku akcyzowego wykazanego w fakturze sprzedaży tego 

samochodu, dokonanej w trybie określonym w art. 29 ust. 4-4c ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co wymaga wykazania w wystawionej 

fakturze korygującej, skorygowanej kwoty podatku akcyzowego adekwatnej do 

pomniejszonej podstawy opodatkowania. 

Tym samym Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podzielił ocenę prawną 

zawartą w wyroku NSA z dnia 9 maja 2013 r. , sygn. akt I FSK 445/13. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 700/13 Sąd zajął się kwestią sprzedaży liści 

tytoniu w związku z wniesioną skargą na decyzję Dyrektora Izby Celnej   wydaną w 

przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za 
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poszczególne miesiące 2009 roku. Strona skarżąca dokonywała za pośrednictwem 

portalu A sprzedaży tytoniu B i V pakowanego w opakowania jednostkowe, posługując 

się Nickiem G oraz L. Strona postępowania podatkowego oświadczyła, że nabywała 

niepocięte i nieprzetworzone liście tytoniowe nienadające się do palenia i następnie je 

sprzedawała. Nie były to, zdaniem strony wyroby akcyzowe podlegające 

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Uzyskany od strony przez organ podatkowy 

wykaz sprzedaży (aukcji) nie był wiarygodny, gdyż strona miała wiele zwrotów i towar 

był często wystawiany do sprzedaży kilka razy. Strona wskazała też tożsamość 

i adresy kilku osób, od których nabyła liście tytoniu za pośrednictwem A. Organ 

dokonał sprawdzenia i jako dowód w sprawie przyjął też opis aukcji oraz wziął pod 

uwagę brak komentarzy kupujących. Kwestią sporną było to, jaki towar był 

przedmiotem sprzedaży na portalu A i czy podlegał on opodatkowaniu podatkiem 

akcyzowym. Zaznaczyć należy, iż strona nie wykazała aby od sprzedawanego przez 

nią towaru- tytoniu uiszczono wcześniej podatek akcyzowy. Sąd rozpoznający sprawę 

zaznaczył, że ważną kwestią była tu wnikliwa analiza poszczególnych aukcji w oparciu 

o wydruki tych aukcji z Publicznego Archiwum. Sąd uznał, że organy podatkowe nie 

mogły w swoich ustaleniach poprzestać jedynie na opisie aukcji, w tym przedmiotu 

transakcji, zdjęciach towaru i komentarzach. Niezbędnym bowiem było ustalenie 

danych osobowych nabywców sprzedawanego przez skarżącą towaru odnośnie aukcji 

(transakcji), które dotyczyły tytoniu nadającego się bezpośrednio do palenia 

i przesłuchanie tych osób w charakterze świadków. Natomiast takiej konieczności nie 

było jedynie w przypadku transakcji, w której doszło do sprzedaży wyłącznie liści 

tytoniu. W konsekwencji Sąd uchylił zaskarżoną decyzję uznał bowiem, że ustalenia 

organów podatkowych były przedwczesne, zbyt arbitralne i nie znajdowały pełnego 

potwierdzenia w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, który 

w konsekwencji winien zostać uzupełniony. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 927/13 Sąd rozpoznał skargę na decyzję 

Dyrektora Izby Celnej   wydanej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego 

opłacie paliwowej za poszczególne miesiące roku 2006. Jak w wielu tego rodzaju 

sprawach doszedł do konkluzji, że obowiązek zapłaty opłaty paliwowej jest 

konsekwencją istnienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego od 

paliw silnikowych. Tak więc ustalenia dokonane w postępowaniu określającym 

wysokość podatku akcyzowego zasadniczo są podstawą stwierdzenia obowiązku 

podatkowego w postępowaniu w przedmiocie podatku akcyzowego, a w konsekwencji 
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- na podstawie art. 37 h, art. 37 j i art. 37 k ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (j.t.- Dz. U. nr 256 z 

2004 r., poz. 2571, ze zm.) - również obowiązku zapłaty opłaty paliwowej. 

Sprawy z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa 

oraz inne podatki i opłaty  

  W roku 2013 w wydziale III tut. Sądu rozpoznano 80 spraw 

zakończonych orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie , w tym  w 68 

sprawach skargę oddalono, w pozostałych uchylono decyzje organów , w jednej 

stwierdzono wydanie uchwały z naruszeniem prawa. 

Ogólna systematyka tych spraw sprowadza się do wyszczególnienia  spraw ze 

skargi na interpretacje indywidualną Ministra Finansów w kwestii podatku od 

czynności cywilnoprawnych, spraw dotyczących stwierdzenia nadpłaty w podatku od 

czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz 

związanych z określeniem zobowiązania podatkowego od gry na automatach o niskich 

wygranych. 

Wnioski o udzielenie pisemnie interpretacji przepisów prawa podatkowego 

dotyczyły najczęściej zagadnienia – czy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem 

od czynności cywilnoprawnych nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał 

zapasowy spółki komandytowo – akcyjnej (tzw. agio). W tych sprawach (III SA/Po 

439/13, III SA/Po 671/13, III SA/Po 881/13) sąd popierał stanowisko organów, iż 

podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany 

umowy spółki komandytowo – akcyjnej stanowić będzie wartość wkładów 

powiększających majątek tej spółki, jak i wartość przekazana na kapitał zapasowy 

spółki. Tym samym sąd przyjął, iż wartość wkładu wniesionego do spółki 

komandytowo – akcyjnej przez akcjonariusza w części mającej być przekazaną na 

kapitał zapasowy tej spółki (nadwyżka wartości wkładu pieniężnego ponad nominalną 

wartość obejmowanych akcji spółki) również będzie wliczona do podstawy 

opodatkowania.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 881/13 Sąd przyjął, iż z punktu widzenia 

przepisów ustawy o p.c.c nieistotne jest to, kto wniósł wkład do spółki komandytowo – 

akcyjnej ani to, w jakim celu dany kapitał lub fundusz został utworzony i na jaki cel 

może być wykorzystany. Podatnikiem jest utworzona spółka, a nie wspólnik. Podstawę 
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obliczenia podatku stanowi wartość wkładów do spółki osobowej, a nie wartość jakiejś 

części tych wkładów wyodrębniona z uwagi na przepis ustawy. 

Kolejne pytanie interpretacji podatkowych dotyczyło kwestii, czy zmiana umowy 

spółki polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega 

opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W tych sprawach są 

oddalał skargi uznając, iż przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę osobową, które nie 

spowoduje podwyższenia kapitału zakładowego w nowej spółce nie jest 

równoznaczne z brakiem obowiązku podatkowego w podatku od czynności 

cywilnoprawnych, jeżeli dojdzie do zwiększenia majątku tej spółki. Skoro ustawodawca 

odniósł wynik przekształcenia w postaci zwiększenia majątku do spółki osobowej, 

oznacza to, że dotyczy on wszystkich spółek osobowych. Takie stanowisko Sąd zajął 

w sprawach III SA/Po 1314/12 III SA/Po 54/13 i III SA/Po 349/13. 

Decyzjami o odmowie stwierdzenia nadpłaty obejmowano zagadnienie 

związane z opodatkowaniem zmiany umowy cywilnoprawnej tj. podwyższenia kapitału 

zakładowego wnoszonego do spółek akcyjnych. Zdaniem skarżących w polskim stanie 

prawnym obowiązującym na dzień 1 lipca 1984 wskazanym w dyrektywie Rady 

69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r obowiązującej w dacie przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, wniesienie wkładów do spółki akcyjnej nie podlegało opodatkowaniu 

ówczesnym podatkiem kapitałowym , czyli opłatą skarbową, co oznacza, że Polska od 

dnia akcesji do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r powinna zwolnić wkłady 

wnoszone do spółek akcyjnych od podatku od czynności cywilnoprawnych. W tego 

typu sprawach (III SA/Po 1289/12 ,III SA/Po 918/12) Sąd oddalił skargę. 

W uzasadnieniu wskazano, iż przepisy ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych nie były zgodne z art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady nr 

69/225/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. .Dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą Rady 

2008/07/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału. Stosownie do art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/07/WE państwo 

członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2006 r. naliczało podatek od wkładów 

kapitałowych może go w dalszym ciągu naliczać, pod warunkiem, że jest zgodny z art. 

8 – 14 dyrektywy. Skoro w dniu 1 stycznia 2006 r. krajowa regulacja przewidywała 

podatek od czynności cywilnoprawnych – od ustanowienia i podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki akcyjnej poprzez emisję akcji, a jednocześnie jak wskazano była 

ona zgodna z ówcześnie obowiązującą dyrektywą Rady 69/335/EWG – uprawnione 

było dalsze opodatkowanie ustanowienia i podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
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akcyjnej przy zastosowaniu jednolitej stawki podatku w wysokości 0,5 % nie naruszała 

dyrektywy Rady 2008/07/We, a pośrednio i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 69/335/EWG.  

W sprawie o sygn. akt  III SA/Po 1289/12 sąd przyjął, iż sporna jest jedynie wykładnia 

przepisów polskich, obowiązujących dnia 1 lipca 1984 r. w zakresie opodatkowania 

opłatą skarbową zmiany umowy spółki akcyjnej – podwyższenia kapitału 

zakładowego. Zgodnie z § 54 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 o opłacie skarbowej – 

opłata skarbowa od umowy spółki wynosiła od wkładów, których przedmiotem była 

nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania – 10 %, od innych wkładów – 5 %. 

Sąd wskazał na wynikającą z tego uregulowania podstawę obliczenia opłaty 

skarbowej, zinterpretował definicje kapitału zakładowego i ostatecznie uznał, iż 

powyższa regulacja zgodna był z ówcześnie obowiązującą Konstytucją .W sprawie 

o sygn. akt  III SA/Po 1127/12 Sąd zajął podobne stanowisko i uznał, iż przed akcesją 

Polski do Unii Europejskiej kwestia opodatkowania spółek kapitałowych była wyłącznie 

sprawą krajowego ustawodawstwa wewnętrznego, a przepisy ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych obowiązujące w roku 2006 nie były niezgodne z art. 7 ust. 

1 i art. 7 ust. 2 dyrektywy rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. Identycznie 

w sprawie o sygn. akt III SA/Po 1212/12. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 747/12 WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną 

decyzję organów podatkowych i decyzję poprzedzającą. Podobnie jak w cytowanych 

wyżej sprawach sąd przyjął, iż w stanie prawnym obowiązującym w prawie krajowym 

w dniu 1 lipca 1984 r. ustanowienie i podwyższenia kapitału zakładowego w spółce 

z o.o. było objęte opłatą skarbową po 1 maja 2004 r. Polska nie była w związku z tym 

zobowiązana na podstawie przepisów prawa wspólnotowego do zwolnienia 

podwyższenia kapitału od podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie 

tym podatkiem po dniu 1 maja 2004 r. nie naruszało też wspólnotowej zasady ”stand-

still” wyrażonej w art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady nr 69/335/EWG. Sąd zwrócił jednak 

uwagę na pewną różnicę w odniesieniu do dotychczasowych stanów faktycznych. 

A mianowicie polegającej na wniesieniu do spółki częściowo wkładu pieniężnego oraz 

częściowo wkładu niepieniężnego. Tym samym oceny, czy w odniesieniu do wkładu 

niepieniężnego (aportu) czynność ta nie była objęta zakresem wyłączenia 

z opodatkowania. Sąd zwrócił uwagę, iż powyższa kwestia była niejednolicie 

rozstrzygana przez sądy administracyjne. W związku z powyższym Naczelny Sąd 

Administracyjny w składzie 7 Sędziów podjął w dniu 19 listopada 2012 r. uchwałę 

w sprawie o sygn. II FSP 1/12. Zgodnie z powyższą uchwałą „w stanie prawnym 
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obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w przypadku wniesienia do spółki wkładu 

niepieniężnego (aportu) dochodziło do wyłączenia opodatkowania w zakresie podatku 

od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. 

– O podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2005 r. Nr 41, poz. 339 ze zm.). 

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska wyrażonego w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym, sprowadzającym się do tezy, że zmiana umowy spółki 

prawa handlowego skutkująca wniesieniem wkładu niepieniężnego powodująca 

podwyższenie kapitału zakładowego nie jest tożsama z czynnością wniesienia do 

spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego. Podzielając stanowisko NSA, Sąd 

w Poznaniu nakazał organom podatkowym uwzględnienie stanowiska zawartego 

w uchwale. Podobnie w wyrokach o sygn. akt III SA/Po 985/12, III SA/Po 1130/12. 

W kategorii spraw objętych symbolem 6116 organy podatkowe rozstrzygały 

także opodatkowanie gier na automatach o niskich wygranych. We wszystkich tych 

sprawach Sąd skargi oddalił. Spór sprowadzał się do ustalenia, jakie przepisy znajdują 

zastosowanie dla określenia stawki podatku z tytułu urządzania gier na automatach 

o niskich wygranych, z wykorzystaniem których podatnik prowadził działalność 

gospodarczą po 1 stycznia 2010 r. Ten problem merytoryczny szeroko omawiany był 

sprawozdaniu za rok 2012. W kategorii tych spraw nie wystąpiły inne zagadnienia 

prawne, wymagające odrębnego omówienia. 

W ramach omawianego symbolu wspomnieć należy sprawę o sygn. akt III 

SA/Po 713/13 dotyczącą określenia wysokości opłaty targowej. W wyroku tym Sąd 

stwierdził wydanie przedmiotowej uchwały z naruszeniem prawa. Problem w niniejszej 

sprawie sprowadzał się do oceny poszczególnych zapisów uchwały. Sąd uzasadnił, iż 

oplata targowa zasadniczo uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 – o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 opłatę targową 

pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

mniemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach 

z zastrzeżeniem ust. 2b. W myśl ust. 2 powyższego przepisu targowiskami są 

wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Natomiast stosownie do art. 

15 ust. 2b o.p.o.l opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub 

w ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie do należności przewidzianych 

w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 

świadczone przez prowadzącego targowisko. Z kolei do kompetencji 

uchwałodawczych Rady Gminy należy materia określona w art. 19 ustawy. 
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Zastrzeżenia Sądu w świetle powyższych unormowań wzbudził zapis uchwały 

dotyczący odniesienia stawek opłaty targowej do ”sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, 

wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych oraz w innej formie”. Sąd 

uznał, iż wprawdzie takie sformułowanie nie stanowi wprost ustanowienia definicji 

sprzedaży na targowiskach i samego targowiska, to jednak poprzez sprecyzowanie 

form sprzedaży traktowanych jako sprzedaż na targowiskach, de facto do definicji tych 

nawiązuje. Takie doprecyzowanie nie było wskazane, skoro definicja targowisk, 

a przez to i sprzedaży na targowiskach została określona wprost w ustawie w art. 15 

ust. 1 oraz ust. 2 w zw. z ust. 2b. Sformułowanie uchwały było więc nieprecyzyjne 

i może budzić wątpliwości, a tym samym wprowadzać w błąd adresatów uchwały. 

Sprawy z zakresu podatku od spadków i darowizn 

 

W sprawach z zakresu podatku od spadków i darowizn rozpoznanych przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2013 roku na uwagę zasługują 

następujące z nich: 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 989/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu zajmował się podatkową problematyką materialnoprawną dotyczącą 

oceny prawidłowości zastosowania przez organy podatkowe, wynikającej z przepisu 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 

jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm., zwaną dalej u.p.s.d.), zasady kumulacji, 

a w szczególności określenia kwoty wolnej od podatku i pomniejszenia należnego 

podatku o kwoty podatku należnego od poprzednich nabyć, które mogą być objęte 

kumulacją. W analizowanej sprawie Sąd stwierdził w pierwszej kolejności, że organy 

podatkowe prawidłowo zastosowały przepis art. 6 ust. 4 zd. 2 u.p.s.d., który stanowi, iż 

jeśli nabycie darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem 

podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Sytuacja taka miała 

miejsce w rozpoznanej przez Sąd sprawie. W myśl jednolitego poglądu orzecznictwa, 

powstanie obowiązku podatkowego w dacie określonej we wskazanym przepisie 

odnosi się tylko do przewidzianej przez prawodawcę wyodrębnionej hipotezy 

bezprawnego zaniechania zgłoszenia darowizny do opodatkowania i następnie 

powołania się na jej dokonanie przed organem podatkowym.  
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Sąd podzielił pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny 

w wyroku z dnia 27 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2145/09, zgodnie z którym do 

przepisu art. 15 ust. 4 u.p.s.d. ma zastosowanie art. 15 ust. 1 tej ustawy, w części 

dotyczącej obniżenia nadwyżki podstawy opodatkowania o kwotę wolną od podatku, 

przy czym kwoty wolne od podatku przyjmuje się z dnia powstania obowiązku 

podatkowego, a nie z dnia nabycia. Przyjęcie zatem przez organy podatkowe do 

obliczenia podstawy opodatkowania kwoty wolnej z dnia nabycia środków pieniężnych 

było nieprawidłowe, ponieważ należało przyjąć kwotę  obowiązującą w chwili 

powstania obowiązku podatkowego.  

W ocenie Sądu, obliczając podatek organy podatkowe również nie zastosowały 

się do postanowień wynikających ze zdania drugiego art. 9 ust. 2 u.p.s.d. Z przepisu 

tego wynika, ze po obliczeniu podatku za okres obejmujący darowizny należało 

potrącić podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw 

majątkowych i dopiero tak ustalona kwota podlegałaby zsumowaniu z podatkiem 

określonym za pierwszy okres.  

Natomiast w sprawie o sygn. akt III SA/Po 930/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu dokonał kontroli zgodności z prawem rozstrzygnięcia 

organu podatkowego, który ustalił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku od 

spadków i darowizn z tytułu nabycia przez podatniczkę praw majątkowych od jej 

konkubenta. Dokonując szczegółowej analizy stanu faktycznego sprawy Sąd 

podkreślił, że na gruncie prawa polskiego nie ma podstaw prawnych do przenoszenia 

regulacji dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych na związek partnerski 

(konkubinat), w tym wynikających z art. 23, art. 27 i art. 31 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego. W ocenie Sądu, organ podatkowy prawidłowo zastosował przepisy 

art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 5, art. 6 ust. 4 i art. 15 ust. 4 u.p.s.d., zgodnie z którymi uznano 

skarżącą za podatnika, na którym spoczywał obowiązek podatkowy w zakresie 

podatku od otrzymanych od konkubenta darowizn według stawki 20 %. 

W konsekwencji Sąd doszedł do przekonania, że organ podatkowy nie naruszył 

przepisów Konstytucji statuujących ochronę rodziny i nie dopuścił się w swojej decyzji 

jej dyskryminacji. Z przepisów ustawowych wynika bowiem, że tylko nieodpłatny 

transfer składników majątkowych między najbliższymi członkami rodziny jest 

uprzywilejowany podatkowo. 

Z kolei sprawa rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

w sprawie o sygn. akt III SA/Po 1132/12 odnosiła się do kwestii procesowej związanej 
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z ustaleniem właściwości miejscowej organu podatkowego w postępowaniu 

nadzwyczajnym dotyczącym wznowienia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy w tym 

trybie. Sąd wyjaśnił, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (przede wszystkim 

w wyroku NSA z dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 32/2000, Mon. Pod. 2003, nr 

3, s. 40) wskazano, że w sytuacji szczególnego uregulowania ustawowego 

właściwości rzeczowej i miejscowej organu uprawnionego do wydania decyzji na 

podstawie art. 245 § 1 Ordynacji podatkowej, norma wyrażona w tym przepisie 

wyłącza ogólne zasady określające właściwość organów podatkowych sformułowane 

w art. 16 - 18 Ordynacji. Organem właściwym do orzeczenia w sprawie po wznowieniu 

postępowania jest organ, który będąc właściwym do wznowienia postępowania, wydał 

w tym zakresie stosowne postanowienie (art. 244 § 1 i § 2 w związku z art. 243 § 1 

Ordynacji podatkowej) i przeprowadził postępowanie co do przesłanek wznowienia 

oraz co do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty (art. 243 § 2 Ordynacji podatkowej). 

W konsekwencji, w ocenie Sądu, w okolicznościach analizowanej sprawy 

nieprawidłowe było stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, który stanął na stanowisku, 

że organem właściwym w kwestii wznowienia postępowania, w sprawie zakończonej 

decyzją ostateczną dotyczącą opodatkowania spadku, był Naczelnik Urzędu 

Skarbowego, na terenie którego znajdował się przedmiot spadku, wskutek zmiany – 

począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. – właściwości terytorialnej wprowadzonej § 1 pkt 

3 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników 

urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. z 2010 r. nr 233, poz. 1527). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że choć właściwość 

miejscowa organów podatkowych określona jest m.in. na podstawie rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów 

skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, to jednak we wskazanym przypadku 

postępowanie prowadzone było w trybie nadzwyczajnym – wznowienia postępowania 

i w takiej sytuacji w pierwszej kolejności znajduje zastosowanie, jako przepis 

szczególny, art. 244 Ordynacji podatkowej. Ponadto przepis ten, jako przepis rangi 

ustawowej, ma pierwszeństwo przed przepisami wskazanego rozporządzenia. 
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Podatek od nieruchomości 

 W sprawie o sygn. akt I SA/Po 534/13 skarżący zwrócił się do Burmistrza 

Miasta o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Wniosek został 

uzasadniony trudną sytuacją finansową skarżącego. Zobowiązany wyjaśnił, że jest 

właścicielem nieruchomości, które nie przynoszą żadnego zysku, a wręcz generują 

straty (koszty utrzymania, energii itp.). Do września 2011 r. wnioskodawca prowadził 

działalność gospodarczą wykorzystując posiadane nieruchomości, ale we wrześniu 

2011 r. działalność gospodarczą wyrejestrował. Wcześniej zmuszony był jednak zbyć 

pojazdy służące do prowadzenia działalności, czym częściowo pokrył zaległości 

w podatku od nieruchomości. Do września 2012 r. wnioskodawca był zarejestrowany 

w Powiatowym Biurze Pracy i utrzymywał się wyłącznie z zasiłku dla osób 

bezrobotnych. Wnioskodawca podkreślił też, że bezskutecznie stara się sprzedać 

posiadane nieruchomości. Burmistrz Miasta rozpatrując złożony wniosek odmówił 

umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w podatku, a Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze utrzymało w mocy jego decyzję. Organy wskazały, że nie zachodzą 

przesłanki z art. 67a O.p. do umorzenia lub rozłożenia podatku na raty. Zaległość 

podatkowa powstała bowiem, gdy podatnik prowadził działalność gospodarczą i miał 

środki finansowe na zapłacenie kwoty wskazanej w decyzji wymiarowej. Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję stwierdził, że nie zawiera ona uzasadnienia faktycznego, 

a wysokość raty została ustalona w sposób dowolny. Zaskarżona decyzja ani 

poprzedzająca ją decyzja Burmistrza nie podjęły analizy sytuacji osobistej i materialnej 

skarżącego w świetle przesłanek sformułowanych w art. 67a § 1 pkt 3 O.p. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że podatnik wniósł o umorzenie 

zaległości podatkowej lub rozłożenie na raty płatności zaległości, pozostawiając 

uznaniu organu orzekającego wielkość i terminy rat. W związku z tym organ 

rozstrzygając o rozłożeniu na raty płatności zaległości zadecydował zgodnie 

z alternatywnym wnioskiem podatnika. Zdaniem Sądu tak sformułowany wniosek 

podatnika i przyznanie jednej z ulg wnioskowanych przez niego, nie zwalnia organu 

podatkowego od wnikliwego ustalenia stanu faktycznego i uzasadnienia decyzji 

w sposób zgodny z art. 210 § 4 O.p. Z decyzji winno wynikać, dlaczego nie 

uwzględniono wniosku podatnika o umorzenie zaległości podatkowej wraz 

z odsetkami, jakie okoliczności przeważyły o podjęciu takiego, a nie innego 

rozstrzygnięcia. Tymczasem zarówno w decyzji I jak i II instancji brak w uzasadnieniu 

opisu stanu faktycznego, z decyzji nie wynika, jaki jest stan cywilny podatnika, czy 
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posiada dzieci, jaka jest sytuacja materialna członków rodziny (dochody, posiadane 

ruchomości i nieruchomości), czy jest zdolny do podjęcia pracy. Nadto w opinii Sądu, 

w sytuacji złożenia wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, w którym brak 

jest propozycji ze strony wnioskodawcy co do wysokości rat i terminów płatności, 

organ winien zwrócić się do podatnika o wypowiedzenie się w tej kwestii, ponieważ 

podatnik jest najlepiej zorientowany, jakie są jego możliwości finansowe, aby 

realizować spłatę zgodnie z wydaną decyzją. Zdaniem Sądu należy mieć na uwadze, 

że w sytuacji ustalenia rat spłaty zaległości podatkowej w wysokości niemożliwej do 

realizacji przez podatnika, stwarza się tylko iluzję uwzględnienia wniosku podatnika. 

Sąd podkreślił, że organ nie jest obowiązany w każdym przypadku przy uwzględnieniu 

wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej, do rozłożenia na tyle rat ile 

proponuje podatnik, jednak organ musi dokonać wnikliwej analizy sytuacji materialnej, 

rodzinnej i zdrowotnej podatnika, w celu ustalenia rat w takiej wysokości, jaka jest 

możliwa do zapłaty w aktualnej sytuacji wnioskodawcy. 

 Spośród spraw z zakresu podatku od nieruchomości rozpoznanych w Wydziale 

III tut. Sądu w 2013 r. na uwagę zasługują następujące orzeczenia poruszające istotne 

zagadnienia prawne w zakresie prawa materialnego i przepisów postępowania.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 613/13 Sąd rozstrzygnął kwestię wpływu 

prywatnych zaległości wspólnika spółki cywilnej na stan zaległości podatkowych tejże 

spółki w aspekcie możliwości skorzystania przez spółkę ze zwolnienia podatkowego 

uzależnionego od braku zaległości podatkowych.  

W stanie faktycznym i prawnym rozpoznawanej sprawy wskazano, że zgodnie z § 1 

pkt 1 uchwały nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości zwolnieniu z podatku od 

nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle o charakterze 

ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej 

realizowanych przez sport i rekreację. W zakres tego zwolnienia wchodzą też 

lodowiska sztuczne (§ 1 pkt 2 ppkt 5 uchwały). Jednym z warunków formalnych do 

zastosowania tego zwolnienia jest złożenie przez podatnika korzystającego ze 

zwolnienia oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Miasta 

zgodnie z odpowiednim wzorem oświadczenia, albowiem wobec podmiotów 

zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Miasta Poznania nie stosuje się 

zwolnienia uregulowanego w uchwale (§ 5 pkt 1 uchwały). W przypadku stwierdzenia 

nieprawdziwości danych zawartych m. in. w powyższym oświadczeniu podatnik traci 
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prawo do zwolnienia z podatku za cały okres jego przysługiwania (§ 5 pkt 2 uchwały). 

Natomiast wobec jednego ze skarżących wspólników spółki cywilnej stwierdzono 

zaległości podatkowe za część IV raty 2011 r., dotyczące nieruchomości będącej 

prywatną własnością wspólnika. Powyższą należność uregulowano po złożeniu 

oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami, które wobec tego okazało się – zdaniem 

organów podatkowych, niezgodne ze stanem faktycznym. 

Rozstrzygając powyższą kwestię, Sąd stwierdził, że organy podatkowe obu 

instancji dokonały błędnej interpretacji przepisów § 5 pkt 1 i pkt 2 przedmiotowej 

uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości, albowiem zawarte w nim pojęcia „podmiotu” i „podatnika” 

w przypadku dotyczącym spółki cywilnej winny być rozumiane w ten sposób, że 

zwolnienia podatkowego o charakterze przedmiotowym nie stosuje się w przypadku 

spółki cywilnej, której wspólnicy (zespół wspólników) zalegają z zapłatą zobowiązań 

wobec budżetu Miasta Poznania, związanych z nieruchomościami posiadanymi przez 

wspólników w ramach prowadzonej przez nich spółki cywilnej, a nie 

z nieruchomościami prywatnymi należącymi do poszczególnych wspólników, nie 

dotyczącymi bezpośrednio funkcjonowania gospodarczego samej spółki cywilnej. 

W okolicznościach niniejszej sprawy oznacza to, że tylko zaleganie z zapłatą przez 

wspólników spółki zobowiązań wobec budżetu Miasta Poznania z tytułu przedmiotowej 

nieruchomości, na której prowadzona jest działalność i są realizowane zadania 

z zakresu kultury fizycznej (m. in. sztuczne lodowisko), uzasadniałoby konieczność 

zastosowania odmowy zwolnienia podatkowego w trybie § 5 pkt 1 i pkt 2 omawianej 

uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości. 

Przyjęcie powyższej interpretacji Sąd uzasadnił szeroko uargumentowanym 

rozumieniem spółki cywilnej jako „zespołu wspólników”, posiadających 

i zarządzających wspólnie określoną nieruchomością związaną bezpośrednio 

z działalnością gospodarczą spółki cywilnej. Chodzi o współdziałanie wspólników 

w realizacji wspólnego celu. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby, zdaniem 

Sądu, do naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zwanej dalej u.p.o.l., 

dającego radzie gminy upoważnienie do wprowadzania zwolnień podatkowych 

wyłącznie o charakterze przedmiotowym (a nie przedmiotowo – podmiotowym czy 

podmiotowym). W przypadku zwolnienia przedmiotowego Rada Gminy wskazuje 
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precyzyjnie określony przedmiot opodatkowania podlegający zwolnieniu 

podatkowemu. To nie osoba podatnika i jego cechy indywidualne decydują zatem 

o zwolnieniu, ale wyłącznie rodzaj przedmiotu opodatkowania (zob. L. Etel i in., 

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, Warszawa 2008, s. 310). 

Dopuszczalne zwolnienie z podatku od nieruchomości winno dotyczyć konkretnych 

nieruchomości (gruntów), ze względu na ich przeznaczenie, bez uwzględniania – 

w jakimkolwiek stopniu – sytuacji ekonomicznej lub też specyficznych cech 

charakteryzujących podmioty, które władają tymi nieruchomościami (zob. m. in. wyrok 

WSA we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 73/09, lex nr 

522003). Wszelkie odstępstwa od zwolnień przewidzianych w art. 7 ust. 3 u.p.o.l. 

winny zatem dotyczyć okoliczności związanych bezpośrednio z daną nieruchomością 

podlegającą potencjalnemu zwolnieniu podatkowemu, a nie okoliczności dotyczących 

innych nieruchomości podatnika (wspólnika spółki cywilnej), nie objętych w ogóle 

ustawowym zwolnieniem podatkowym (np. stanowiących jego prywatną własność). 

Przedmiotem rozważań Sądu w sprawie o sygn. akt III SA/Po 896/13 była 

kwestia objęcia podatkiem od nieruchomości budynków, które zostały wybudowane 

w wyniku samowoli budowlanej i nie zostały następnie zalegalizowane. Sąd podzielił 

stanowisko organów podatkowych, że w świetle art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 

u.p.o.l. okoliczność nielegalnego wybudowania i użytkowania budynków pozostaje bez 

wpływu na zasadność ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dla 

stwierdzenia obowiązku podatkowego istotne jest bowiem istnienie budynków i ich 

użytkowanie, a ściślej rzecz ujmując zakończenie budowy bądź rozpoczęcie 

użytkowania przed ostatecznym wykończeniem. Przepisy prawa podatkowego 

uzależniają bowiem opodatkowanie budynków od określonego stanu faktycznego 

(zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed ostatecznym wykończeniem 

budynków), a nie stanu prawnego (uzyskania prawa do wybudowania lub użytkowania 

budynków). Wynika to wprost z art. 6 ust. 2 u.p.o.l., który w zakresie określenia 

momentu powstania obowiązku podatkowego odwołuje się do zakończenia budowy 

oraz rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli (lub ich części) przed ich 

ostatecznym wykończeniem bez względu na to, czy zostały spełnione przesłanki 

budowy i użytkowania tych obiektów przewidziane w przepisach prawa budowlanego. 

Sąd zaznaczył, że powyższe stanowisko jest również jednolicie prezentowane 

zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (zob. m.in. wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt II FSK 1520/06; wyrok 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2006 r., sygn. akt II OSK 

625/05; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 

2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1835/04; publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl), jak 

i literaturze przedmiotu, gdzie akcentuje się, że rozpoczęcie użytkowania budynku lub 

budowli należy rozumieć w znaczeniu potocznym. Nie ma tu żadnego znaczenia to, 

czy odbyło się to zgodnie z prawem i czy rzeczywiście obiekt nadawał się do 

wykorzystywania. Rozpoczęcie użytkowania wiąże się więc z określonym stanem 

faktycznym, a nie prawną możliwością użytkowania obiektu. Przepis art. 6 ust. 2 

ustawy nie uzależnia bowiem rozpoczęcia użytkowania obiektu od ewentualnej 

potrzeby uzyskania stosownych rozstrzygnięć pozwalających na użytkowanie 

przedmiotu opodatkowania. Jego użytkowanie jest więc okolicznością obiektywną 

(zob. T. Brzezicki, W. Morawski w: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Komentarz pod red. W. Morawskiego. Gdańsk 2013, s. 312). 

Ponadto Sąd podkreślił, że konsekwencje bezprawnego wznoszenia budynków, 

w tym stosowne sankcje uregulowane są w odrębnych przepisach prawnych. 

Natomiast na gruncie prawa podatkowego wysoce niepożądane - w świetle zasad 

powszechności i równości opodatkowania - byłoby zaakceptowanie sytuacji, w której 

w przypadku zaistnienia stanu faktycznego objętego zakresem opodatkowania 

obowiązki podatkowe ponosiliby jedynie podatnicy, którzy dopełnili prawnych 

wymogów przewidzianych w innych dziedzinach prawa (tutaj – prawa budowlanego), 

natomiast zwolnieni z tych obowiązków byliby podatnicy, którzy takich wymogów nie 

spełnili, uzyskując w ten sposób niejako gratyfikację swojego bezprawnego działania. 

Natomiast w sprawie o sygn. akt III SA/Po 655/13 rozstrzygnięta została 

kwestia zasadności zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 

sądowoadministracyjnego ze skargi na decyzję ostateczną i to w sposób odmienny od 

stanowiska dotychczas przyjmowanego w tut. Wydziale i aprobowanego przez 

Naczelny Sąd Administracyjny (zob. m.in. wyrok WSA w Poznaniu o sygn. akt III 

SA/Po 342/10 i wyrok NSA o sygn. akt II FSK 2441/10).  

W rozpoznawanej sprawie Sąd orzekł zgodnie z wiążącym na gruncie tej 

sprawy – z mocy art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej 

p.p.s.a. – stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku 

z dnia 20 marca 2013 r. o sygn. akt II FSK 1972/11, zgodnie z którym między 
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postępowaniem sądowoadministracyjnym ze skargi na ostateczną decyzję 

wymiarową, a postępowaniem podatkowym w celu stwierdzenia nieważności tej 

decyzji istnieje zależność, eliminująca możliwość ich dwutorowego prowadzenia. 

Zdaniem NSA nie ulega wątpliwości, że oba te postępowania, dotyczące tej samej 

decyzji ostatecznej, odnoszą się do tożsamej sprawy (jej granice wyznaczają te same 

normy prawa materialnego). Zależność jednego rozstrzygnięcia od drugiego wynika 

także z przepisu art. 249 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ 

podatkowy zobowiązany jest odmówić wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, gdy sąd administracyjny oddali skargę 

na tę decyzję, chyba że żądanie jest oparte na (niemającym zastosowania w sprawie) 

przepisie art. 247 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Z kolei w art. 54 § 3 P.p.s.a. 

wskazuje się na istnienie zależności o charakterze zagadnienia wstępnego pomiędzy 

postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, a postępowaniem 

sądowoadministracyjnym. 

Za zastosowaniem art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zdaniem NSA, 

przemawiają także ważkie względy o charakterze pragmatycznym, a więc wykładnia 

funkcjonalna. Wykluczenie możliwości zawieszenia postępowania w stanie faktycznym 

sprawy, mogłoby w praktyce prowadzić do sytuacji trudnych do zaakceptowania. Nie 

można bowiem wykluczyć, że postępowanie sądowe i postępowanie podatkowe 

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji prowadzone w sprawie mogą się ułożyć 

tak, że przed prawomocnym zakończeniem sprawy sądowoadministracyjnej, 

zainicjowanej przez stronę, wydana zostanie ostateczna decyzja w przedmiocie 

stwierdzenia nieważności decyzji, zaskarżona następnie do sądu administracyjnego. 

W takiej sytuacji wcześniejsze zakończenie postępowania administracyjnego 

z wniosku strony o stwierdzenie nieważności decyzji, mogłoby doprowadzić do 

paradoksalnego zbiegu dwóch postępowań sądowoadministracyjnych, odnoszących 

się do tej samej sprawy. Usunięciu tego rodzaju problemów powinny służyć między 

innymi przepisy umożliwiające zawieszenie postępowania podatkowego. Celem tych 

przepisów jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania podatkowego. 

NSA zauważył, że w piśmiennictwie przyjmowane jest stanowisko, że 

skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego stanowi przeszkodę do 

wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu usunięcie z obrotu 

prawnego zaskarżonej decyzji (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, s. 185). NSA podzielił jednakże 



58 

 

prezentowany w orzecznictwie pogląd, że z art. 54 § 3, art. 56, art. 134 § 1 P.p.s.a. 

oraz art. 249 § 1 Ordynacji podatkowej nie wynika w sposób jednoznaczny 

i bezdyskusyjny zakaz wszczęcia postępowania administracyjnego wobec decyzji 

objętej postępowaniem sądowym (wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt 

I FSK 152/07, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie ulega natomiast wątpliwości, że nie 

jest dopuszczalne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zainicjowanej żądaniem 

strony o stwierdzenie nieważności decyzji, przed zakończeniem postępowania 

sądowego (może się ono zakończyć w różny sposób), w sytuacji gdy uprzednio 

została ona objęta skargą wniesioną do sądu administracyjnego. 

Za przyjęciem możliwości zawieszenia postępowania podatkowego w sytuacji, 

o której mowa, przemawiają także: zasada trwałości i wykonalności decyzji 

ostatecznych, a także zasada szybkości postępowania. Zawieszenie postępowania 

podatkowego, które polega na czasowym wstrzymaniu czynności procesowych bez 

przerwania sprawy, w omawianym przypadku, nie tylko nie sprzeciwia się powyższym 

zasadom, ale w istocie jeszcze bardziej je utrwala. 

 

2. Interpretacje w zakresie poszczególnych podatków ( symbol 6560 i 6561) 

 W okresie od 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. w grupie spraw 

oznaczonych   tymi symbolami rozpoznano łącznie w 11 spraw. 

W sprawie o sygnaturze akt III SA/Po 258/13 wnioskodawcą była firma 

farmaceutyczna, która do wytwarzania produktów leczniczych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 06 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz.u. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271 ze zm.) wykorzystuje zioła świeże i suche. We wniosku o interpretację spółka 

podała, że produkuje również środki spożywcze (suplementy diety ) i wyroby 

kosmetyczne. Do wytwarzania produktów leczniczych, środków spożywczych oraz 

kosmetyków wykorzystywany jest alkohol etylowy. Spółka posiada zezwolenie na 

prowadzenie produkcyjnego składu podatkowego. Alkohol etylowy jest nabywany 

i magazynowany w składzie podatkowym spółki w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy. Pobierając alkohol etylowy do produkcji wyrobów nieakcyzowych, spółka 

deklaruje na jaki cel pobiera alkohol i w zależności od sytuacji płaci należną akcyzę 

lub korzysta ze zwolnienia z uwagi na przeznaczenie alkoholu etylowego. W tym 

momencie kończy się stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu 

do pobranego alkoholu etylowego. Spółka rozważa objęcie w niektórych przypadkach 
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(wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu w wyrobie finalnym przekraczającej 1,2% 

objętości, przykładowo wyroby o kodzie CN 1302) całego procesu wykorzystywania 

alkoholu etylowego procedurą zwieszenia poboru akcyzy, czyli także wysyłanie tych 

wyrobów do odbiorcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania: 

1. Czy można produkować wyrób nieakcyzowy zawierający alkohol etylowy w składzie  

podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy? 

2. Czy alkohol etylowy zawarty w wyrobie nieakcyzowym można wysyłać 

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy? 

W wydanym orzeczeniu sąd ocenił, że przepisy podatkowe nie dopuszczają 

dowolności w zachowaniach podatników bo normują, zarówno ich obowiązki, jak 

i prawa. Jeśli nakładanie podatków następuje w drodze ustawy, to brak wyraźnego 

przepisu wiąże się z brakiem zarówno obowiązku, jak i uprawnienia po stronie 

podatnika. Organ trafnie uznał, że brak dowolności na gruncie prawa podatkowego 

zobowiązuje podatnika do prowadzenia działalność gospodarczej w granicach tych 

unormowań prawnych. 

Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla opisanego we wniosku 

przypadku musi wynikać z konkretnego przepisu prawa podatkowego. Udzielając 

interpretacji przepisów podatkowych należy mieć na uwadze przepisy regulujące 

procedurę zawieszenia poboru akcyzy, a w szczególność wyroby, które mogą być 

objęty tą procedurą oraz sposoby zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

Sąd podkreślił, że alkohol etylowy to albo wyrób zdefiniowany w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 

626 ze zm.), charakteryzujący się odpowiednim kodem CN, występujący samoistnie 

albo wchodzący w skład wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej 

(zawsze to jest jednak ten sam wyrób akcyzowy, tj. alkohol etylowy) albo napój 

zawierający rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane wyłącznie 

w zakresie czynności zdefiniowanych w ustawie. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 

ustawy o podatku akcyzowym w składzie może odbywać się produkcja wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych 

innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa oraz magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy. Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeśli 
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podatnik zamierza wyłącznie produkować wyroby nieakcyzowe z wykorzystaniem 

wyrobów akcyzowych - w tym zakresie można bowiem albo korzystać ze zwolnień od 

podatku albo nabywać alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą. W innych sytuacjach 

prawodawca w art. 32 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym 

wskazał, iż w systemie zwolnień od podatku akcyzowego podmiot prowadzący skład 

podatkowy może zużywać alkohol etylowy jako podmiot zużywający. 

Alkohol etylowy objęty procedurą zawieszenia akcyzy w trakcie jego zużywania 

opuszcza tę procedurę i wówczas, albo powstaje obowiązek podatkowy (zużycie do 

produkcji wyrobów nieakcyzowych), albo można kontynuować procesy dozwolone 

w składzie podatkowym w przypadku zużycia wyrobu akcyzowego do 

wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego. Skoro procedura zawieszenia poboru 

akcyzy uległa zakończeniu, z chwilą wytworzenia wyrobu nieakcyzowego, to tym 

samym nie jest możliwa wysyłka wyrobu nieakcyzowego w tej procedurze.  

Przewidziane w prawie krajowym rozróżnienie na wyroby akcyzowe oraz 

pozostałe wyroby (w tym wyroby nieakcyzowe, które tylko zawierają w swoim składzie 

wyroby akcyzowe) jest ściśle powiązane z tzw. momentem dopuszczania wyrobów do 

konsumpcji w rozumieniu art. 7 Dyrektywy Rady 2008/118/WE dotyczącym 

zakończenia procedury zwieszenia akcyzy. 

 W kilku sprawach (np. oznaczonych sygnaturą III SA/Po 349/13, III SA/Po 

671/13 czy też 881/13) sąd rozstrzygał, czy podstawą opodatkowania podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie 

kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z wniesieniem do niej 

wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa; nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał 

zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej.  

W wyrokach wyrażony został pogląd, że określając podstawę opodatkowania 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki 

komandytowo-akcyjnej należy wziąć pod uwagę wartość wkładów powiększających 

majątek spółki osobowej, tj. przyrost wartości wszystkich istniejących w spółce 

kapitałów. Z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych jednoznacznie wynika bowiem, że przy zmianie umowy spółki – 

w przypadku spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów 

powiększających majątek tej spółki.  
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Z analizy przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

jednoznacznie wynika odrębność traktowania przez ustawodawcę spółek osobowych 

i spółek kapitałowych. Art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy dotyczy wyłącznie zmian umowy 

spółki osobowej, a pkt 2 i 4 - spółki kapitałowej. Podział ten ma charakter 

dychotomiczny. Brak jest zatem logicznych powodów, dla których w punkcie 

1 ustawodawca miałby od tego podziału odstąpić. W odniesieniu do spółek osobowych 

(do których niewątpliwie zalicza się spółki komandytowo-akcyjne) wyraźnie wskazano 

w tym przepisie, że za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie 

wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie 

kapitału zakładowego. Jest to uregulowanie jasne, jednoznaczne i całościowe dla 

spółek osobowych. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnego wyjątku, ani 

odstępstwa dla jakiegokolwiek typu spółki osobowej. Nie miał zatem zamiaru 

różnicować tych spółek, mimo ich daleko idącej specyfiki. Zatem ustawodawca pojęcie 

kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych łączy ze spółką kapitałową, spółce osobowej (w tym np. 

spółce komandytowo-akcyjnej) pozostawiając zaś wartość wkładów, jako podstawę 

opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

z tytułu zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej stanowić będzie zatem wartość 

wkładów powiększających majątek tej spółki, a więc zarówno wartość składająca się 

na kapitał zakładowy, jak i wartość przekazana na kapitał zapasowy spółki. Tym 

samym wartość wkładu wniesionego do spółki komandytowo-akcyjnej przez 

akcjonariusza w części mającej być przekazana na kapitał zapasowy tej spółki 

(nadwyżka wartości wkładu pieniężnego ponad nominalną wartość obejmowanych 

akcji spółki), również będzie wliczona do podstawy opodatkowania. 

  

3. Sprawy z zakresu egzekucji 

  W sprawie o sygn. akt I SA/Po 944/12 strona zarzuciła naruszenie art. 59 § 1 pkt 

7 z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 

2012 r., poz. 1015 ze zm.) – dalej: „u.p.e.a.”, poprzez odmowę umorzenia postępowania 

egzekucyjnego. Zdaniem skarżącej, organ nie powinien prowadzić egzekucji 

administracyjnej na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 30 § 4 O.p., w sytuacji gdy 

płatnik złożył deklarację roczną w ustawowym terminie, deklarując podatek w wysokości 
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należnej. Ponadto zdaniem skarżącej wierzyciel, zgodnie z art. 15 § 1 u.p.e.a. przed 

wszczęciem egzekucji winien przesłać dłużnikowi upomnienie, zawierające wezwanie 

do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania 

egzekucyjnego. Zdaniem sądu zarzuty skarżącej, były niezasadne. Na podstawie 

delegacji zawartej w art. 15 § 5 u.p.e.a. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 

22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 Nr 137, poz. 1541) określił należności, 

których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, m.in. 

w § 13 pkt 1 określono, że postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez 

uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach, gdy należność pieniężna została 

określona w orzeczeniu. Mając na uwadze powołany przepis Sąd stwierdził, że 

postępowanie egzekucyjne mogło być wszczęte bez uprzedniego doręczenia 

upomnienia, ponieważ należność pieniężna została określona decyzją Naczelnika 

Urzędu Skarbowego. W związku z tym bez znaczenia pozostawała okoliczność, że 

spółka w ustawowym terminie złożyła deklarację podatkową, w której określiła 

wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Sąd w pełni podzielił też stanowisko 

Dyrektora Izby Skarbowej, że zasadność wydania decyzji orzekającej odpowiedzialność 

podatkową płatnika i określającej zobowiązanie, w sytuacji gdy płatnik złożył w terminie 

deklarację, ale nie zapłacił zaliczek w niej określonych, nie może być przedmiotem 

rozstrzygania w postępowaniu egzekucyjnym. Strona miała bowiem prawo wnieść od tej 

decyzji przewidziane prawem środki zaskarżenia. W związku z powyższym zdaniem 

Sądu nie było podstaw do umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 

59 §1 pkt 7 u.p.e.a. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 957/12 Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił 

stronie skarżącej umorzenia kosztów egzekucyjnych. W uzasadnieniu postanowienia 

organ egzekucyjny podkreślił, że nie dopatrzył się wystąpienia wskazanych przez 

stronę przesłanek przemawiających za umorzeniem kosztów egzekucyjnych, tj. 

znacznego uszczerbku w sytuacji finansowej zobowiązanej, czy też wystąpienia 

ważnego interesu publicznego. Organ stwierdził też, że złożenie przez podatnika 

wniosku o odroczenie terminu płatności nie powoduje automatycznie zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego. Ponadto wskazał, że wniosek podatnika o udzielenie 

pomocy de minimis posiadał braki formalne, które nie zostały uzupełnione 

w zakreślonym terminie. W konsekwencji Naczelnik Urzędu Skarbowego pozostawił 

powyższy wniosek podatnika bez rozpatrzenia. Dokonując kontroli legalności 
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zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu 

I instancji sąd stwierdził, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut strony skarżącej 

naruszenia art. 7 oraz art. 77 w związku z art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze 

zm.) – dalej: „K.p.a.”.  

W opinii Sądu materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na rozpatrzenie 

wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych. Organy uzasadniły w sposób 

dostateczny okoliczności, jakimi się kierowały, podejmując rozstrzygnięcia, a przy tym 

wystarczająco szczegółowo odniosły się do przesłanek determinujących na gruncie 

przedmiotowej sprawy niezasadność wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych. 

Organy wnikliwie przeanalizowały sytuację materialną skarżącej oraz kwestię złożenia 

wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku, w kontekście wszczęcia egzekucji, 

w celu ustalenia, czy zachodzi choć jedna z przesłanek określonych w art. 64e § 2 pkt 

1 i 2 u.p.e.a.  

Zdaniem Sądu na uwzględnienie nie zasługiwały również zarzuty skarżącej 

dotyczące naruszenia prawa materialnego. Sąd stwierdził, że w rozpoznanej sprawie 

podnoszone przez skarżącą okoliczności wiążą się w szczególności z jej sytuacją 

finansową i nie mogą być uznane za okoliczności mające znaczenie w szerszym 

ujęciu społecznym. Twierdzenia skarżącej, że zapłata kosztów egzekucyjnych może 

spowodować utratę płynności finansowej spółki, co doprowadzić może do ogłoszenia 

upadłości i w rezultacie zwolnień pracowników, nie znalazły odzwierciedlenia 

w materiale dowodowym. Sąd podkreślił, że ryzyko podejmowane przy prowadzeniu 

działalności gospodarczej jest sprawą indywidualną każdego podmiotu 

uczestniczącego w obrocie gospodarczym i samo w sobie nie może być wiązane 

z interesem publicznym, czy społecznym. Dlatego Sąd nie dopatrzył się naruszenia 

przez organy przepisu art. 64e § 2 pkt 2 u.p.e.a. W opinii Sądu nie był również 

zasadny zarzut naruszenia przepisu art. 64e § 2 pkt 1 u.p.e.a. Z zebranych dowodów 

wynikało, że poniesienie kosztów egzekucyjnych nie mogło spowodować znacznego 

uszczerbku w sytuacji finansowej spółki. Sąd podkreślił, że umorzenie kosztów 

egzekucyjnych jest określonym przywilejem o charakterze finansowym, wobec czego 

strona wnosząca o uzyskanie takiej ulgi, winna dołożyć należytej staranności 

procesowej i przejawiać odpowiednią inicjatywę dowodową w celu wykazania 

odpowiednich okoliczności faktycznych, od których istnienia zależałoby umorzenie 

kosztów egzekucyjnych. Tymczasem spółka powołała się na trudną sytuację 
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finansowa, jednak nie wykazała poprzez złożenie określonych dowodów, że zapłata 

kosztów egzekucyjnych spowoduje znaczny uszczerbek w jej sytuacji finansowej. 

Zdaniem Sądu organ nie naruszył też art. 8 K.p.a. poprzez wystawienie tytułu 

wykonawczego i wszczęcie egzekucji administracyjnej przed rozpatrzeniem wniosku o 

odroczenie terminu płatności podatku. W momencie złożenia wniosku istniała już 

zaległość podatkowa w zakresie tego podatku, organ zatem miał uprawnienie do 

prowadzenia egzekucji. Ponadto wniosek spółki o odroczenie terminu posiadał braki 

formalne, które nie zostały przez spółkę usunięte w zakreślonym terminie, co 

uniemożliwiło jego merytoryczne rozpatrzenie. Sąd stwierdził, że naruszeniem prawa 

byłoby, gdyby wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy po odroczeniu terminu zapłaty 

zaległości podatkowej, ponieważ wyznaczenie przez organ nowego terminu zapłaty 

zaległości podatkowej wraz z odsetkami powoduje, że zaległość ta nie może być 

dochodzona w drodze egzekucji administracyjnej. 

4. Sprawy celne 

           W sprawach dotyczących zagadnień  prawa celnego rozpoznanych przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2013 roku na uwagę zasługują 

następujące sprawy : 

 - sprawa o sygn. akt III SA/Po 707/12, w której Sąd  stwierdził, że niezasadny był 

podniesiony w skardze zarzut dotyczący postanowienia z 28 października 2010 r., które 

nie dotyczyło należności głównej ( kwoty długu celnego ), lecz jedynie kwestii 

przedawnienia kosztów prowadzonego postępowania celnego. Nie są to natomiast 

tożsame pojęcia prawne i nie są one uzależnione od siebie w tym sensie, że można 

dochodzić kwoty głównej długu celnego w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie 

kosztów samego postępowania celnego. Ponieważ przepisy prawa celnego nie 

regulowały odrębnie kwestii kosztów postępowania celnego zastosowanie znajdowały 

odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej ( w tym art. 70 § 1 O. p. dotyczący 5 

letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ). Z tego względu termin 

ten upływał dla kosztów ustalonych w 2001 r., z końcem roku 2006. Kwestię biegu 

przedawnienia terminu dochodzenia należności celnych i ewentualnego przerwania 

biegu tego terminu regulował zupełnie odrębny przepis – art. 242 Kodeksu celnego. 

Sąd wskazał, że bieg terminu dochodzenia należności celnych został przerwany na 

skutek wszczęcia postępowania karnego ( art. 242 § 5 ), a następnie zaczął on biec na 
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nowo po wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 

2005 r., utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora o umorzeniu śledztwa. 

Ponadto termin przedawnienia zobowiązań celnych ponownie został przerwany na 

skutek wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego, zakończonego wyrokiem 

z dnia 19 lutego 2009 r., wobec czego na zasadzie art. 242 § 5 i 6 Kodeksu celnego 

zaczął on biec ponownie w stosunku do skarżącego od daty uprawomocnienia się tego 

wyroku, tj. od dnia 28 kwietnia 2009 r. Z tego też względu stanowisko procesowe 

organów celnych w kwestii przedawnienia kosztów postępowania celnego jest czymś 

innym niż stanowisko organów wobec kwestii dalszego istnienia kwoty długu celnego. 

   - sprawa o sygn. akt III SA/Po 873/13, w której Sąd uznał, że zgodnie z art. 91 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (D. U. z 2004 r., Nr 68, poz. 622 ze zm.) 

badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne 

akredytowane laboratoria oraz przez instytuty naukowe i badawcze dysponujące 

odpowiednim wyposażeniem niezbędnym dla tego rodzaju badań. O wyborze 

konkretnego podmiotu decyduje w każdym przypadku organ celny I instancji, który 

pobrał próbki towaru do analizy. Sprawozdanie z badań jest zwykłym dowodem 

z dokumentu, podlegającym ocenom organu celnego, jak każdy inny dowód (zob. m. in. 

wyrok WSA w Kielcach z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 512/10, lex nr 

748994; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 2141/10, 

lex nr 736371). Placówka dokonująca badania próbek towaru wobec tego może, ale nie 

musi mieć odpowiedniej akredytacji. Akredytacja nie jest przy tym generalnie 

wymagana dla laboratorium celnego, które zajmuje się badaniem cech fizykalno – 

chemicznych danego wyrobu celem prawidłowego określenia kodu taryfy celnej tego 

towaru. Posiadanie akredytacji oznacza jedynie, że podmiot jest uprawniony do 

wykonywania badań towaru w myśl art. 91 Prawa celnego. Przepisy prawa nie 

przypisują natomiast nadzwyczajnej wagi i bezwzględnej mocy wiążącej tego rodzaju 

dowodowi, gdyż byłoby to równoznaczne z przyjęciem legalnej teorii dowodów, 

sprzecznej z art. 191 Ordynacji podatkowej ( wyrok WSA w Lublinie z 14 lutego 2008 r., 

sygn. akt III SA/Lu 568/07, lex nr 472254; wyrok WSA w Opolu z 4 listopada 2009 r., 

sygn. akt I SA/Op 273/09, lex nr 550371 ). Sąd podkreślił, że z tego względu 

kwestionowanie przez stronę skarżącą badań laboratorium organu celnego z tytułu 

nieposiadania akredytacji na określoną metodę badawczą jest pozbawione podstaw 

prawnych. Powyższe laboratorium  było uprawnione do dokonywania badań próbek 

spornego towaru, a jego opinia  nie była przy tym jedynym, ani też nadrzędnym 
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dowodem w sprawie, gdyż w toku prowadzonego postępowania organ II instancji brał 

także pod uwagę liczne dokumenty i wyjaśnienia strony. W uzasadnieniu decyzji organ 

wyjaśnił wyczerpująco dlaczego dane wynikające z dokumentów nie mogły stanowić 

skutecznej podstawy do zastosowania zwolnienia z cła antydumpingowego. Sąd 

stwierdził, że konieczność zapoznania się z materiałem dowodowym dostarczanym 

przez stronę postępowania nie oznacza automatycznie obowiązku dokonywania ustaleń 

faktycznych sprawy zgodnych z oczekiwaniami tej strony, albowiem organ analizuje i 

ocenia materiał dowodowy sprawy w ramach zasady swobodnej oceny dowodów, 

wyrażonej w art. 191 Ordynacji podatkowej.  

         - sprawa o sygn. akt III SA/Po 1116/13, w której Sąd wskazał, że zgodnie z art. 

265 2  Kodeksu  celnego jeżeli upłynęły 3 lata od dnia powstania długu celnego, organ 

celny : nie wszczyna, bądź odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji, nie wznawia postępowania. Jeżeli więc nawet w danej sprawie 

istnieją przesłanki do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji, 

ale upłynął 3-letni termin od dnia powstania długu celnego, organ mając na uwadze 

jednoznaczny zakaz – musi odmówić wszczęcia takiego postępowania, nawet nie 

badając tych przesłanek. Sąd zwrócił uwagę, że w rozpoznawanej sprawie dług celny 

powstał w dniu 1 sierpnia 2003 r., a zatem okres 3-letni, o którym mowa w art. 265 2 

Kodeksu celnego upłynął przed dniem 19 marca 2012 r., tj. przed dniem złożenia 

wniosku o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie i dlatego rację mają 

organy, że nie zachodziła przesłanka do formalnego wszczęcia postępowania, co 

stanowiło podstawę odmowy wznowienia postępowania w niniejszej sprawie. 

       Sąd podzielił też stanowisko organów celnych, że termin 3-letni zakreślony w art. 

265 2 Kodeksu celnego jest terminem nieprzekraczalnym oraz, że niedopuszczalnym jest 

przedłużenie terminu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania przy użyciu zasad 

przewidzianych dla wniosków o zwrot należności celnych. 

5. Rozstrzygnięcia nadzorcze     

W sprawach z zakresu aktów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego 

(symbole 6411, 6412, 6413) rozpoznawanych w 2013 r. w WSA w Poznaniu 

stosunkowo nieliczną grupę stanowiły skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze. 

W sprawach tych skargi oddalano z uwagi na prawidłowe zastosowanie przez organ 

nadzoru przepisów prawa materialnego i procesowego.  
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W wyroku o sygn. akt IV SA/Po 641/13 Sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej 

w S. W niniejszej sprawie kwestia sporna sprowadzała się do tego, czy uchwała 

w przedmiocie likwidacji szkoły jest aktem prawa miejscowego czy też nie. 

Zaskarżonym rozstrzygnięciem Wojewoda na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym stwierdził nieważność uchwały w sprawie likwidacji szkoły 

podstawowej, ponieważ, w jego ocenie uchwała ta nie jest aktem prawa miejscowego, 

a zapis zawarty w jej § 5 narusza przepis art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 197, poz. 1172), zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza 

się akty prawa miejscowego stanowione między innymi przez organ gminy. 

Tymczasem Rada Gminy O. oraz Wójt Gminy O. wskazali, że ze względu na znaczną 

liczbę mieszkańców wsi S., w tym dzieci, które w związku z przedmiotową uchwałą 

utraciły możliwość uczęszczania do szkoły w S. postanowiono w § 5 tej uchwały 

opublikować ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą 

wejścia w życie od dnia (…) r. Publikacja uchwały miała nadać jej większe znaczenie 

prawne, tym bardziej, że likwidacja szkoły wzbudzała i nadal wzbudza kontrowersje. 

Zdaniem skarżących nie do przyjęcia jest stanowisko organu nadzorczego 

stwierdzającego nieważności tej uchwały w całości. Nawet gdyby przyjąć, że uchwała 

ta nie jest prawem miejscowym, to Wojewoda mógł uchylić tylko zapis dotyczący jej 

publikacji, tym bardziej, że wskazano w uchwale termin, od którego będzie 

obowiązywała. Rozpoznając skargę Sąd uznał, że uchwała o likwidacji szkoły jest 

typem aktu prawnego, któremu nie można przypisywać cech aktu normatywnego 

rozumianego jako powszechnie obowiązujące źródło praw i obowiązków, 

wyznaczających w sposób generalny i abstrakcyjny, określone nakazy zachowania 

jego adresatom. Wobec tego nie może być ona kwalifikowana jako akt prawa 

miejscowego w rozumieniu art. 87 i 94 Konstytucji RP i w konsekwencji nie ma 

obowiązku publikowania przedmiotowej uchwały na zasadach określonych dla aktów 

prawa miejscowego, to jest skierowania aktu do publikacji, na podstawie art. 2 ust. 1, 

art. 3 oraz art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych w zw. z art. 88 ust. 2 Konstytucji RP. Zaznaczono jednak, że omawiana 

kwestia nie jest jednolicie ujmowana w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Ponadto Sąd wskazał, przywołując treść art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz treść art. 94 Konstytucji RP, 
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że ani w tych przepisach ani w przepisach szczególnych nie istnieje zapis nakazujący 

publikację tego typu uchwał w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W postanowieniach art. 59 ustawy o systemie oświaty ustawodawca nie zawarł 

bowiem normy expressis verbis nakazującej publikację takiego aktu. Tak, więc 

w sytuacji, gdy żaden z przepisów prawa, a także charakter zaskarżonej uchwały 

w sprawie likwidacji szkoły nie pozwala na przyjęcie, że jest ona aktem prawa 

miejscowego, to postanowienie § 5 tej uchwały, iż podlega ona publikacji w dzienniku 

urzędowym województwa, zostało określone w sposób naruszający przepis art. 13 pkt 

2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Ponadto również w § 5 omawianej uchwały, Rada Gminy uzależniła jej wejście w życie 

od publikacji. Jednakże z powodu braku podstawy prawnej do takiej publikacji, nie 

może zostać zrealizowany warunek wejścia w życie uchwały. W związku z powyższym 

należało stwierdzić, że bezpodstawne uzależnienie w uchwale daty jej wejścia w życie 

od publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym skutkuje nieważnością nie tylko 

samego przepisu uchwały zawierającego to postanowienie, ale nieważnością całej 

uchwały. Wobec powyższego, skoro uchwała o likwidacji Szkoły Podstawowej podjęta 

na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty – dalej: u.s.o.) nie ma 

charakteru aktu prawa miejscowego, to nieusprawiedliwiony jest zarzut naruszenia 

prawa przez Wojewodę w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzającym 

nieważność tej uchwały.  

W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 627/13 Sąd rozpoznał skargę na 

rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, który stwierdził nieważność 

uchwały w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. W uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał, przywołując treść art. 38 ust.1 pkt 2 u.s.o., że 

w jego w ocenie, nie wykazano, by ujawnione zaniedbania i nieprawidłowości były na 

tyle istotne, by zachodziła konieczność odwołania dyrektora w czasie roku szkolnego 

bez wypowiedzenia. Informacje o wynikach matur i naborze do Liceum 

Ogólnokształcącego były Zarządowi Powiatu znane już od dłuższego czasu. Zatem 

brak było podstaw do dokonywania natychmiastowego działania polegającego na 

odwołaniu dyrektora bez okresu wypowiedzenia. Przypadek szczególnie uzasadniony 

jest pojęciem ogólnym i niedookreślonym, które powinno być wąsko interpretowane. 

Stanowi ono wyjątek od zasady stabilności zatrudnienia, a więc niedopuszczalna jest 

jego wykładnia rozszerzająca. Natomiast w ocenie Zarządu Powiatu dyrektor 

niewłaściwie zarządzał szkołą, co skutkowało znacznym obniżeniem poziomu 
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kształcenia, a także niższym odsetkiem - w porównaniu z innymi szkołami - osób 

zdających maturę i słabym naborem do tegoż liceum. Dyrektor Szkoły mimo żądań 

organu prowadzącego nie podjął żadnych działań zmierzających do poprawy poziomu 

nauczania i zwiększenia naboru. Brak współpracy dyrektora z organem prowadzącym 

i brak zamiaru zainicjowania działań zmierzających do zwiększenia naboru do szkoły 

na rok szkolny 2013/2014 przyczyniły się do jego odwołania ze skutkiem 

natychmiastowym. W ocenie skarżącego tylko podjęcie stanowczych działań 

promujących szkołę i zwiększenie naboru pozwoli na utrzymanie szkoły 

w dotychczasowej formule. Ponieważ dotychczasowy dyrektor nie przedstawił 

inicjatywy poprawy wizerunku szkoły i nie przedstawił koncepcji wprowadzania zmian, 

które pozwoliłyby szkole na uzyskanie zainteresowania uczniów został odwołany 

z zajmowanego stanowiska. Rozpoznając skargę Zarządu Powiatu na rozstrzygniecie 

nadzorcze Sąd wskazał, że odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły ma charakter 

kompetencji władczej organu jednostki samorządu terytorialnego, związanej 

z wykonywaniem publicznoprawnych zadań w zakresie oświaty. Nie oznacza to 

jednak, że organ prowadzący ma pełną swobodę w tym względzie. Personalny 

charakter prawny uchwały o odwołaniu dyrektora z funkcji kierowniczej w żaden 

sposób nie odbiera jej owego publicznoprawnego charakteru i nie wyłącza możliwości 

kontrolowania tego rodzaju aktów w trybie nadzoru, zaś jego wykonywanie w tego typu 

sprawach nie może być postrzegane w kategoriach ograniczania konstytucyjnie 

chronionej samodzielności powiatu. Uchwała Zarządu Powiatu o odwołaniu ze 

stanowiska dyrektora szkoły podlega ocenie organu nadzoru nie tylko w płaszczyźnie 

formalnej, ale także merytorycznej. Zarząd Powiatu jako podstawę prawną odwołania 

dyrektora szkoły w tym przypadku wskazał art. 38 ust.1 pkt 2 u.s.o. W kontekście tego, 

trafnie organ nadzoru zaakcentował, że odwołanie dyrektora placówki oświatowej 

z pełnionej funkcji może mieć miejsce wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Ocena, czy w konkretnej sprawie zachodzi taka przesłanka, należy 

niewątpliwie do organu, który zamierza pozbawić nauczyciela dotychczasowej funkcji 

kierowniczej. Odwołujący dysponuje więc w tym zakresie pewną swobodą. Jednak 

sfera uznania kompetentnego organu, chociaż dość znaczna, nie jest nieograniczona, 

gdyż organ, korzystając z przysługujących mu uprawnień, musi uwzględniać także 

inne regulacje wynikające z ustawy o systemie oświaty, w tym ograniczenia 

przewidziane w jej art. 38. Ten ostatni przepis – jako zapewniający znaczną stabilność 

stosunku zatrudnienia – należy traktować ze szczególną uwagą. Jeżeli ustawodawca 



70 

 

przyznał pewnej grupie pracowników dość rygorystyczne gwarancje, to żaden 

z organów nie jest zwolniony z obowiązku dołożenia starań, aby gwarancje te 

w praktyce rzeczywiście funkcjonowały. Skoro art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. przewiduje 

możliwość odwołania tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych, oznacza to, że 

zarówno ocena, jak i uznanie organu, który powierzył dyrektorowi stanowisko 

kierownicze, a następnie zamierza odwołać go z tej funkcji, nie mogą mieć charakteru 

dowolnego ani arbitralnego, lecz powinny być dokładnie oraz szczegółowo 

wywiedzione i umotywowane w uzasadnieniu podejmowanej uchwały, tak aby ów 

wywód i argumentacja prawna mogły podlegać wnikliwej analizie zarówno organu 

nadzoru, jak i sądu administracyjnego. Prawidłowość wydanej przez organ 

prowadzący uchwały o odwołaniu ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej należy 

oceniać na podstawie faktów, które zostały wskazane w jej uzasadnieniu. Powołane 

tam okoliczności muszą być przy tym konkretne i dowiedzione w stosownym 

postępowaniu poprzedzającym wydanie uchwały oraz znajdować pełne potwierdzenie 

w zebranym materiale dowodowym. Istotne są również wywody przytoczone przez 

organ, gdyż to, jakie zdarzenia uznał on za przesłanki odwołania, musi wynikać 

bezpośrednio z uzasadnienia podjętej w tym zakresie uchwały. Tylko takie wywody 

w zestawieniu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym pozwalają na ustalenie 

motywów, jakimi kierował się organ, pozbawiając dyrektora dotychczasowej funkcji 

kierowniczej oraz ocenę, czy podane przez organ przyczyny rzeczywiście można 

uznać za szczególnie uzasadniony przypadek, w rozumieniu art. 38 ust.1 pkt 2 u.s.o. 

Powołany przepis w przewidzianych w nim sytuacjach nie ustanawia obowiązku, lecz 

jedynie upoważnia właściwy organ do odwołania dyrektora z funkcji kierowniczej, nie 

podając przy tym wprost żadnych kryteriów oceny "szczególnie uzasadnionego 

przypadku". Skoro jednak ustawodawca do zwrotu "uzasadniony przypadek" – 

używanego w innych normach prawnych ustawy o systemie oświaty – dodał 

przysłówek "szczególnie", to nie może ulegać wątpliwości, że w art. 38 ust. 1 pkt 2 

ustawy położył nacisk na to właśnie określenie, świadomie zawężając zastosowanie 

przedmiotowej regulacji do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych i nagłych, 

kiedy organ prowadzący ma prawo ocenić, czy dalsze kierowanie szkołą lub placówką 

oświatową stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania tych jednostek lub 

z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych przyczyn jest nie do przyjęcia.  

Użyte w omawianym przepisie pojęcie "szczególnie uzasadnionego przypadku" 

musi być rozumiane wąsko. Zatem szczególnie uzasadnione przypadki to takie, które 
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powodują, że nie można czekać z odwołaniem dyrektora, lecz decyzja o pozbawieniu 

dyrektora funkcji kierowniczej musi być podjęta natychmiast. Tym samym odwołanie 

w szczególnie uzasadnionym przypadku powinno być natychmiastowe lub 

niezwłoczne do zdarzeń (okoliczności) je uzasadniających. Nieograniczoność ram 

czasowych odwołania dyrektora w omawianym trybie w stosunku do chwili wystąpienia 

owych szczególnie uzasadnionych przypadków podważałaby ratio legis regulacji 

zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. Jeżeli w przepisie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. jest 

możliwość odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego "w przypadkach 

szczególnie uzasadnionych", to można użyć stwierdzenia, że podstawy odwołania 

dyrektora określone w pkt 1 ust. 1 art. 38 u.s.o. ustawodawca uznaje za przypadki 

zwyczajne, typowe - bazujące na negatywnej ocenie pracy czy wykonania bieżących 

zadań nauczyciela - dyrektora szkoły. W rozpatrywanym przypadku wskazane przez 

Zarząd Powiatu przyczyny odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska niewątpliwie nie 

mogą prowadzić do wniosku, że wystąpił tu "szczególnie uzasadniony przypadek" 

w rozumieniu art.38 ust.1 pkt 2 u.s.o. Jak słusznie zauważył organ nadzoru zarzuty 

dotyczące niewłaściwego zarządzania szkołą przez dyrektora oraz argument 

dotyczący słabych wyników w nauczaniu i związanego z tym zmniejszonego naboru 

do przedmiotowej szkoły jest negatywną oceną pracy dyrektora szkoły, lecz nie 

stanowi "przypadku szczególnie uzasadnionego" w rozumieniu art.38 ust.1 pkt 2 u.s.o. 

Zarzuty te nie wskazują na ich nagły i wyjątkowy charakter. Ewentualne obniżenie 

poziomu nauczania i zmniejszenie naboru nie jest zdarzeniem nagłym, lecz procesem 

z reguły rozłożonym w znacznym okresie czasu. Tego rodzaju zarzuty nie zasługują 

również na przymiot wyjątkowości, gdyż mieszczą się w zakresie normalnej 

i rutynowej oceny pracy dyrektora szkoły. Sąd orzekający w pełni podzielił pogląd 

Wojewody, że tego rodzaju zarzuty mogą stanowić ewentualną podstawę do 

zastosowania trybu odwołania dyrektora określonego w art.38 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy 

o systemie oświaty. 

Natomiast wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 1041/12 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wójta Gminy D. na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie unieważnienia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w D. W uzasadnieniu 

Sąd podał, że Wójt Gminy D. zarządzeniem w sprawie unieważnienia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w D. na podstawie art. 36 a u.s.o. 

i § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu 
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konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej w związku z art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 

unieważnił konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w D. z powodu 

nieprawidłowości, która mogła mieć wpływ na wynik konkursu. Wskazaną 

nieprawidłowością było dopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego 

mimo, że złożona przez niego oferta nie zawierała wszystkich aktualnych dokumentów 

wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Jednocześnie powołanym zarządzeniem Wójt 

Gminy D. zarządził ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. 

Wojewoda Wielkopolski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, którym orzekł nieważność powyższego Zarządzenia 

Wójta Gminy D. ze względu na istotne naruszenie prawa. W uzasadnieniu organ 

podkreślił, że wyłonionemu w drodze konkursu kandydatowi na stanowisko dyrektora 

szkoły nie można odmówić powierzenia tej funkcji, co wynika z treści art. 36 a ust. 2 

zdanie drugie ustawy o systemie oświaty.  

Zdaniem Wojewody pomimo, że przepisy nie nakładają wprost na organy gminy 

obowiązku uzasadniania zarządzeń, to jednak orzecznictwo wyraźnie wskazuje na 

konieczność wskazania podstawy faktycznej i prawnej aktu. W niniejszej zaś sprawie 

zarządzenie nie posiada uzasadnienia wyjaśniającego szczegółowo przyczynę 

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, Wójt Gminy D. wniósł skargę zarzucając, że 

organ pominął treść pism Wójta wyczerpująco wyjaśniających motywy i przyczyny 

podjętej decyzji. Ponadto organ wskazał, że żaden z przepisów nie nakłada na organ 

gminy obowiązku uzasadniania wydawanych przez siebie zarządzeń, a praktyka 

sądowa w tym zakresie nie jest jednoznaczna. Sąd oddalając skargę wskazał, że Wójt 

Gminy D. w pismach skierowanych do Wojewody Wielkopolskiego, szczegółowo 

uzasadnił przyczyny dla których wydał wspomniane zarządzenie. Także w odpowiedzi 

na skargę Wójt szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko. Wobec tego Sąd uznał, że 

brak uzasadnienia zarządzenia, o którym mowa, nie jest w tym przypadku 

naruszeniem prawa, które by je kwalifikowało do stwierdzenia nieważności. Sąd nie 

zgodził się z tezą organu, że niezakończona ocena pracy P. T. prowadzi do utraty 

ważności wcześniejszej oceny pracy tego kandydata dokonanej w 2009 r.  

W ocenie Sądu, skoro procedura oceny pracy rozpoczęta w 2011 r. nie została 

skutecznie zakończona, to nie może ona wywoływać skutków prawnych. Sąd wskazał, 

że w niniejszej sprawie zastosowanie miała zasada tak zwanego bezpośredniego 
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działania ustawy, co oznacza, że organ nadzoru pedagogicznego z chwilą wejścia 

w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw powinien był przekazać wniosek P. T. wraz 

z dotyczącą go dokumentacją organowi prowadzącemu szkołę. W ocenie Sądu zapis 

o "porozumieniu się" powtarzający się w kolejnych wersjach przepisu art. 6 ust. 6 

Karty Nauczyciela oznacza, że ustawodawca każdorazowo przewidywał ścisłe 

współdziałanie obu organów: prowadzącego szkołę i nadzoru pedagogicznego. 

Przyjęcie takiej zasady oznacza, że w razie zaistnienia rozbieżnych stanowisk obu 

organów nie jest możliwe skuteczne zakończenie oceny pracy dyrektora.  

Sąd stwierdził zatem, że skoro w niniejszej sprawie zarówno Wójt, jak i Kurator, 

w toku dokonywanej wówczas oceny przyznali P. T. ocenę dobrą, to można przyjąć, iż 

gdyby wspomnianą ocenę kończył organ prowadzący szkołę wraz z organem nadzoru 

pedagogicznego, to ocena ta również byłaby dobra. Oznacza to – zdaniem Sądu – że 

naruszenie przez organ nadzoru pedagogicznego zasady bezpośredniości działania 

ustawy w żaden sposób nie wpłynęło na wynik dokonanej w 2009 r. oceny pracy 

ówczesnego dyrektora P. T. Ocena pracy z 2009 r. nie została wyeliminowana 

z obrotu prawnego, a więc nadal obowiązuje, a ponadto Wójt Gminy D. nigdy nie 

podnosił zarzutów dotyczących jej nieważności, ani nie poczynił kroków zmierzających 

do jej unieważnienia. W ocenie Sądu, skoro zatem P.T. przystępując do konkursu 

posiadał ocenę swojej pracy i przedstawił ją podczas konkursu, to nie zaistniały 

przesłanki określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 

 

6. Sprawy z zakresu stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do 

których nie stosuje się Ordynacji podatkowej     

         W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych godne uwagi są następujące 

sprawy : 

         - sprawa o  sygn. akt III SA/Po 367/13, w której Sąd zauważył, że przy wydaniu 

zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego brały udział te same osoby, co stanowiło podstawę do ich 

uchylenia. Zgodnie bowiem z art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a. pracownik podlega wyłączeniu od 

udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonej 
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decyzji. W konsekwencji w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 127 § 3 K.p.a. 

wobec pracowników KRUS, orzekających w imieniu Kasy na podstawie udzielonych 

upoważnień, zastosowanie znajduje art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a. Pracownicy Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, upoważnieni przez Prezesa do załatwiania 

spraw wskazanych w art. 41a ust.1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 50 poz. 291 ze zm.), są pracownikami organu administracji 

publicznej, do właściwości którego należą opisane nim sprawy. Nie może też budzić 

wątpliwości, że pomimo prowadzenia postępowania w przedmiocie odmowy 

umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej renty przez ten sam organ na 

podstawie art. 127 § 3 K.p.a. do postępowania tego powinny znaleźć zastosowanie 

wszystkie instytucje procesowe gwarantujące obiektywną procedurę i zaufanie do 

organów władzy publicznej, w tym także przewidziany przepisem art. 24 § 1 pkt 5 

K.p.a. instytucja wyłączenia pracownika od powtórnego brania udziału w sprawie. Sąd 

podkreślił, że konieczność respektowania wymogów składających się na konstytucyjny 

standard sprawiedliwości proceduralnej, wyprowadzony z zasad demokratycznego 

państwa prawnego, zaakcentowany został  przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

z dnia 7 marca 2005 r., sygn. akt P 8/03 (OTK ZU 2005/3A/20) i z 15 grudnia 2008 r., 

sygn. akt P 57/07, do czego nawiązał też Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu 

składu siedmiu sędziów NSA z 10 marca 2009 r., sygn. akt II OPS 2/09. Uregulowane 

w art. 24 K.p.a. przesłanki wyłączenia pracownika organu administracji publicznej 

mają stwarzać warunki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez 

pracownika organu oraz eliminowania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie wśród 

uczestników postępowania. Przepisy prawa procesowego o wyłączeniu pełnią zatem 

funkcję gwarancyjną. Z założenia mają chronić bezstronność i obiektywizm orzekania, 

zapewniając warunki "uczciwego procesowania" (W. Chróścielewski, Organ 

administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Dom Wydawniczy ABC, s. 

12 oraz glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. 

akt II GPS 2/06, ZNSA nr 3/2007, s. 137). 

          Z zasady więc tam, gdzie dochodzi do konieczności ponownego rozpatrzenia 

wniosku przez ten sam organ, w którego skład wchodzi określona liczba osób lub który 

reprezentowany jest przez upoważnionych pracowników (organ w znaczeniu 

funkcjonalnym), dla zapewnienia standardu bezstronności procesowej, należy badać, 

czy nie zachodzi przesłanka wyłączenia pracownika w oparciu o art. 24 § 1 pkt 5 

K.p.a. Przez pracownika należy rozumieć osoby zatrudnione w urzędzie organu. 
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Natomiast "branie udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji", o którym mowa w art. 24 

§ 1 pkt 5 K.p.a., odnosi się do wszystkich istotnych dla wyniku sprawy czynności 

procesowych, a więc czynności wpływających wprost na załatwienie sprawy. 

           - sprawa o sygn. akt III SA/Po 477/13, w której Sąd wskazał, że w ramach 

postępowania prowadzonego w toku I instancji organ w punkcie 1) decyzji, na 

podstawie art. 105 § 1 K.p.a. w zw. z art. 123 i art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych umorzył postępowanie o umorzenie składek finansowanych przez osoby 

ubezpieczone nie będące płatnikami składek, a w punkcie 2) na podstawie art. 105 § 1 

K.p.a. w zw. z art. 123 oraz art. 28 ust. 3a) ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych umorzył postępowanie o umorzenie należności z tytułu składek za 

ubezpieczonych nie będących płatnikami składek.  

Zdaniem Sądu bezprzedmiotowość postępowania w zakresie umorzenia 

składek w rozumieniu art. 105 § 1 K.p.a. zachodziła jedynie w stosunku do składek 

finansowanych przez osoby ubezpieczone nie będące płatnikami składek, co wynika 

wprost z przepisu art. 30 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych ( j. t. – Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm. ). Organ 

winien natomiast rozważyć konieczność merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku 

strony skarżącej w kwestii żądania umorzenia składek (odsetek) za ubezpieczonych 

nie będących płatnikami składek, albowiem z przepisów art. 28 i art. 30 ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych nie wynika bezprzedmiotowość postępowania w 

tym zakresie. Przepisy art. 28 ust. 3 i 3a) w zw. z art. 30 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 141 poz. 1365) nie mogą stanowić podstawy do 

umorzenia składek należnych za zatrudnionych pracowników w części przez nich 

finansowanej (zob. m.in. wyrok NSA z 12 stycznia 2011 r., sygn. akt II GSK 17/10, lex 

nr 957943). Wynikający z art. 30 u.s.u.s. zakaz umarzania składek określonego 

rodzaju ma charakter wyjątku, który winien być interpretowany w sposób ściśle 

określony (wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r., sygn. II GSK 679/2008, Lex Polonica 

2470723). 

         - sprawa opatrzona sygnaturą III SA/Po 946/13, w której Sąd stwierdził, że 

zarówno brzmienie, jak i kolejność cytowanych przepisów ( stanowiących podstawę 

materialnoprawną umorzenia należności z tytułu składek )  nakłada na organ 

obowiązek rozpatrzenia wszelkich okoliczności skutkujących potencjalnym 
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umorzeniem zaległości. Kolejność artykułów nie ma charakteru przypadkowego. 

Organ zobowiązany jest najpierw ocenić, czy zachodzą warunki do zastosowania 

§ 3a, a więc czy jest możliwość ściągnięcia należności , a potem przystąpić do oceny 

przesłanek związanych z trudną sytuacją osobistą zobowiązanego. Tylko bowiem 

całokształt okoliczności z ust. 3 w zw. z ust. 3 a art.28 ustawy – O systemie 

ubezpieczeń społecznych daje pełen obraz sytuacji majątkowej. Taka kolejność 

rozważenia przesłanek umorzenia pozwala na uznanie, iż organ w sposób 

wyczerpujący zebrał materiał dowodowy, a przede wszystkim, że właściwie rozpoznał 

wniosek zobowiązanego, zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego. Sąd 

wskazał, że z treści pierwotnie złożonego wniosku nie wynika, iż skarżąca wnosząc 

o umorzenie zaległości w jakimkolwiek stopniu ograniczyła zakres swojego żądania, 

jakim było po prostu umorzenie zaległych składek. Zawiadomienia, informacje, 

wezwania nie mogą dowolnie kształtować zakresu postępowania w tych konkretnych 

specyficznych sytuacjach i wyłączać obowiązków organów w tym zakresie. 

Tymczasem organy błędnie interpretując wolę strony zawartą we wniosku z dnia 

27 grudnia 2012 roku ograniczyły rozpoznanie sprawy tylko do przesłanek objętych 

paragrafem 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 31 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1365) w sprawie szczegółowych 

zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Sąd 

wyraźnie podkreślił, że załącznik do wniosku nie może przesądzać o roli organu 

w prowadzonym postępowaniu, bez względu na to - w jaki sposób organy zwracają się 

do stron o uzupełnienie materiału. Co istotne – załącznik, na który organ powołuje się 

w obu decyzjach podpisany został w dniu 27 grudnia 2012 r., w tym samym dniu, 

w którym strona złożyła wniosek o umorzenie należności. Nie miała więc realnej 

możliwości oceny własnej nieściągalności w oparciu o dane, którymi dysponowała 

w dacie złożenia wniosku. 

          W sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego warto zwrócić uwagę na : 

          - sprawę o sygn. akt III SA/Po 318/13, w której Sąd wskazał, że możliwość 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego obowiązku o charakterze niepieniężnym 

przez organy inspekcji sanitarnej musi wynikać bezpośrednio z przepisów 

szczególnych i dlatego rozważenia wymagało, czy organy powyższe są wyraźnie 

umocowane do prowadzenia egzekucji dotyczącej obowiązku poddania małoletniego 

szczepieniu ochronnemu. 
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             Sąd podkreślił, że zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm. ) organy inspekcji 

sanitarnej zostały powołane do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne (art. 4 ust. 1 w. w. ustawy). 

W ramach przysługujących im kompetencji są one również uprawnione do wydawania 

zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – 

w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, co wynika 

wprost z art. 5 pkt. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z powyższą 

ustawą, powiatowy inspektor sanitarny jest uprawniony do wydania decyzji 

nakładającej obowiązki na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę 

podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze 

źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 05 

grudnia 2008 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych). Ustawa o zwalczaniu chorób 

zakaźnych nie przewiduje natomiast możliwości wydania decyzji dotyczących 

szczepień ochronnych. Obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu, jest 

bezpośrednio wykonalny – wynika on wprost z przepisów prawa. Brak jest więc 

władczego rozstrzygnięcia organu inspekcji sanitarnej (powiatowego inspektora 

sanitarnego), w formie decyzji administracyjnej, które nakazywałaby poddać 

małoletnie dziecko szczepieniu ochronnemu. Wobec powyższego, jak wskazał 

w wyroku z dnia 1 sierpnia 2013 r. o sygnaturze II OSK 745/12 Naczelny Sąd 

Administracyjny, brak jest podstaw do uznania, aby organem właściwym do 

prowadzenia egzekucji powyższego obowiązku niepieniężnego, w rozumieniu art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

( j. t. Dz. U. z 2005 r.,  Nr 229, poz. 1954 ze zm. ) był powiatowy inspektor sanitarny. 

Organem posiadającym ogólną właściwość do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego w zakresie obowiązków niepieniężnych jest bowiem wojewoda. Skład 

orzekający w niniejszej sprawie w pełni podzielił ten pogląd. 

         - sprawę o sygn. akt III SA/Po 1228/12, w której  Sąd stwierdził, że jeżeli 

wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, tak jak w niniejszej sprawie, 

przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie 

wystawionego (art. 26 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – j. t. 

Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm. ). Jednakże na organie egzekucyjnym 

spoczywa powinność zbadania z urzędu dopuszczalności egzekucji administracyjnej 

(art. 29 § 1 u.p.e.a.). Zbadanie dopuszczalności egzekucji obejmuje dwie podstawowe 
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czynności, po pierwsze ustalenie czy egzekucja oznaczonego obowiązku jest 

dopuszczalna i po drugie zbadanie czy tytuł wykonawczy jest prawidłowo wystawiony 

i czy doręczone zostało upomnienie. W przypadku gdy obowiązek, którego dotyczy 

tytuł wykonawczy nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie 

spełnia wymogów określonych w przepisach prawa (art. 27 u.p.e.a.) organ 

egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji, zwracając tytuł wierzycielowi.  

          Dalej Sąd podkreślił, że powyższy przepis dotyczy wyłącznie sytuacji gdy 

egzekucja prowadzona jest na wniosek wierzyciela. W sytuacji gdy wszczynana jest 

z urzędu, organ egzekucyjny i tak powinien badać dopuszczalność egzekucji 

administracyjnej. Wówczas część przeprowadzanych przez niego czynności 

zmierzających do ustalenia dopuszczalności egzekucji dokonywanych jest jeszcze 

przed wszczęciem samego postępowania. Przesłankami dopuszczalności 

prowadzenia egzekucji są okoliczności, których istnienie jest warunkiem możliwości 

przeprowadzenia egzekucji (przesłanki pozytywne) lub których pojawienie się 

uniemożliwia prowadzenie egzekucji (przesłanki negatywne). Do przesłanek 

negatywnych należy zaliczyć okoliczności, o których mowa także w art. 59 § 1 pkt 7 

u.p.e.a. tj. jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są 

niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek 

taki ciążył na wierzycielu. W przypadku wystąpienia takiej negatywnej przesłanki 

postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu po myśli art. 59 § 1 pkt 7 w zw. z art. 

59 § 4 u.p.e.a. 

7. Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

   W roku 2013 do najczęstszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska 

należały problemy związane z stosowaniem przepisów dotyczących wydawania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Spośród szeregu wydanych w tym zakresie orzeczeń na szczególną uwagę zasługują 

wyroki wydane w sprawach II SA/Po 979/12, II SA/Po 233/13 i II SA/Po 898/13. 

W wyroku z dnia 22 stycznia 2013 r. wydanym w sprawie II SA/Po 979/12 

przedmiotem rozważań Sądu było zagadnienie dopuszczalności wznowienia 

postępowania zakończonego wydanym na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
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(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). W uzasadnieniu orzeczenia skład orzekający 

wskazał, iż postanowienie, w którym organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest niewątpliwie 

postanowieniem, od którego nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Art. 63 ust. 2 tej samej ustawy 

stanowi, że postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z kolei art. 65 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko przewiduje, że tylko na postanowienie, o którym mowa 

w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie. Dalej Sąd wskazał, iż w postępowaniu 

administracyjnym w przypadku postanowień zaskarżalność zażaleniem jest 

warunkiem dopuszczalności ewentualnego wszczęcia wobec nich procedury 

wznowienia postępowania czy stwierdzenia nieważności. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że zgodnie z art. 126 K.p.a. do postanowień stosuje się odpowiednio art. 

105, art. 107 § 2 -5 oraz art. 109-113, a do postanowień, od których przysługuje 

zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 - również art. 145-152 oraz art. 

156-159 (te ostatnie grupy przepisów regulują odpowiednio procedury wznowienia 

postępowania i stwierdzenia nieważności). Skoro zatem na postanowienie 

o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko nie przysługiwało zażalenie, to postępowanie zakończone tym 

postanowieniem (tj. postępowanie, w zakresie w jakim nie stwierdzono potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nie mogło 

zostać wznowione. 

W wyroku z dnia 22 maja 2013 r., sygn. II SA/Po 233/13, dotyczącym decyzji 

w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, 

polegającego na budowie dwóch wież elektrowni wiatrowych Sąd przedstawił pogląd, 

że choć zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
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oraz ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ zapewnia możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego prowadzi ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, to jednak przepis ten nakazuje organowi jedynie 

wysłuchanie stanowiska mieszkańców i uwzględnienie go wyłącznie w miarę 

możliwości, nie nakłada natomiast na organ obowiązku absolutnego uwzględnienia 

postulatów społeczności lokalnej, zwłaszcza gdy nie znajdują one szerszego oparcia 

w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. W uzasadnieniu tegoż orzeczenia 

Sąd wskazał nadto, iż kwestia spadku wartości nieruchomości nie może być 

rozpatrywana w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji. Takie zagadnienie bowiem wykracza poza zakres 

badania warunków, w jakich wykonanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie 

ingerowało w środowisko naturalne bądź ingerencja ta będzie jak najmniejsza. 

W wyroku wydanym w dniu 15 listopada 2013 r. w sprawie II SA/Po 898/13 

dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na budowie budynku inwentarskiego oraz budowie wiaty dla cieląt, Sąd 

zajmował się między innymi zagadnieniem oceny planowanego przedsięwzięcia jako 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście regulacji zawartych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397). 

W rozporządzeniu tym prawodawca wskazał w § 2 katalog przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w § 3 katalog przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W szczególności w § 2 

ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono 

chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza (DJP). W myśl § 2 ust. 2 do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia 

polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć, jeżeli ta 

rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, względnie jeżeli 

spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1. 

W § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zaliczono chów i hodowlę zwierząt w liczbie nie niniejszej 
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niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, jeżeli działalność ta 

prowadzona będzie w odległości mniejszej niż 100 m od określonych terenów 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. W ocenie Sądu, przy kwalifikowaniu 

przedsięwzięć do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko względnie 

do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko nie sposób opierać się wyłącznie na oświadczeniu osoby zainteresowanej 

w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy co do wielkości produkcji zwierzęcej 

w planowanym obiekcie, przy jednoczesnym pominięciu faktycznych parametrów 

obiektu. Ocena, czy dana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko względnie do kategorii do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko winna mieć bowiem 

charakter zobiektywizowany i wynikać nie tylko z twierdzeń strony, lecz także 

z parametrów zabudowy, którą strona chce zrealizować. Odmienna wykładnia 

powyższych przepisów byłaby zdaniem Sądu sprzeczna z celem ustanowienia tychże 

przepisów jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, a nadto rodziłaby 

niebezpieczeństwo nadużyć po stronie inwestora, który dla uproszczenia procedury 

uzyskania warunków zabudowy mógłby zawsze, niezależnie od faktycznych 

parametrów tej zabudowy, deklarować taką wielkość chowu lub hodowli zwierząt, 

która nie przekraczała by parametrów rodzących obowiązek uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe rodzi w ocenie składu orzekającego 

obowiązek organów orzekających w sprawie ustalenia jakie są realne rozmiary 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie obsady bydłem.  

II. Kolejnym zagadnieniem z zakresu ochrony środowiska była problematyka związana 

z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmioty 

korzystające ze środowiska. W wyroku z dnia 20 września 2013 r., sygn. II SA/Po 

492/13 dotyczącym zobowiązania zarząd dróg wojewódzkich do ograniczenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko hałasu powodowanego przez drogę 

wojewódzką Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.), 

jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, 

organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek: (1) 

ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub (2) przywrócenia 

środowiska do stanu właściwego. W razie wydania takiej decyzji organ ochrony 
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środowiska może wedle art. 362 ust. 1 cytowanej ustawy określić: (1) zakres 

ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać 

przywrócone środowisko, (2) czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na 

środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, (3) termin wykonania 

obowiązku. W ocenie Sądu adresatem decyzji z art. 362 ust. 1 powołanej ustawy 

może być w świetle art. 174 ust. 2 tejże ustawy jedynie podmiot korzystający ze 

środowiska, dysponujący tytułem prawnym do terenu generującego zanieczyszczenia. 

Jeżeli bowiem podmiot ten nie posiada wystarczającego uprawnienia do gruntu, to nie 

będzie mógł on również podjąć efektywnych działań nakierowanych na ochronę 

środowiska. Skład orzekający podkreślił także, iż ustawodawca posługuje się w art. 

362 ust. 1 powołanej ustawy – Prawo o ochronie środowiska wyrazem "może", co 

z kolei wskazuje na uznaniowy charakter decyzji wydanej na podstawie tego przepisu. 

Tym samym organy administracji publicznej są zobowiązane do każdoczesnej analizy, 

czy nałożenie określonego obowiązku na podmiot korzystający ze środowiska jest 

zasadne. W rozpatrywanej sprawie istotne wątpliwości Sądu wzbudził fakt, 

stwierdzony w przeglądzie ekologicznym, że hałas ponadnormatywny generowany jest 

zarówno przez drogę wojewódzką, jak i przez linię kolejową, a istniejący układ 

komunikacyjny wskazuje na nakładanie się na siebie obu tych zakłóceń, co z kolei 

może uzasadniać, powinno, równomierne obciążenie zarządu dróg wojewódzkich 

i podmiotu dysponującego linią kolejową kosztami usunięcia stanu negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

III. W orzecznictwie Wydziału II pojawiła się także problematyka związana 

z przyjmowaniem przez organy samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego 

aktów prawa miejscowego w postaci programów, o jakich mowa w art. 84 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 

poz. 150 z późn. zm.). W sprawie sygn. II SA/Po 660/13 rozpatrując skargę jednostki 

samorządu terytorialnego szczebla gminnego na uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., nr XXXIX/769/13, w przedmiocie przyjęcia 

„Programu ochrony powietrza dla stref Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy 

gnieźnieńsko – wrzesińskiej oraz strefy pilsko – złotowskiej w woj. Wielkopolskim”, 

Sąd wyrokiem z dnia 29 listopada 2013 r. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

W uzasadnieniu orzeczenia skład orzekający wskazał między innymi, iż w zaskarżonej 

uchwale określono harmonogramy rzeczowo-finansowe działań naprawczych dla 

właściwych miejscowo jednostek samorządu terytorialnego, wskazując między innymi, 
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iż wskazani w niej wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) winni podjąć działania 

zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych 

paliwami stałymi (głównie węglem) obejmujące między innymi utworzenie systemu 

zachęt finansowych do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych na terenie 

zabudowy mieszkaniowej, prowadzenie działań zmierzających do podłączenia do sieci 

cieplnej określonych w uchwale wielkości powierzchni w zabudowie wielorodzinnej 

i jednorodzinnej, prowadzenie działań zmierzających do zastąpienia niskosprawnych 

kotłów na paliwa stałe piecami gazowymi dla określonych powierzchni zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz prowadzenia działań zmierzających do wymiany 

niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na piece retortowe dla określonych w uchwale 

powierzchni w zabudowie jednorodzinnej. Na utworzenie systemu zachęt finansowych 

przewidziano czas do czerwca 2013 r., zaś na realizację całości zadania do roku 2020 

oraz określono wymagany efekt redukcji benzo-alfa-pirenu w kilogramach na rok, ze 

wskazaniem oczekiwanych wyników redukcji dla poszczególnych lat realizacji 

programu. Dokonując analizy wskazanych powyżej zapisów skład orzekający 

zauważył, iż programy ochrony powietrza są aktami prawa miejscowego i co za tym 

idzie zawierają treść normatywną sprowadzająca się do nałożenia na adresatów 

określonych nakazów i zakazów, a jednocześnie realizowanie zawartych w nich norm 

prawnych sankcjonowane jest przez art.  315 a ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, zgodnie z którym, w przypadku niedotrzymania terminów realizacji zadań 

określonych w programach ochrony powietrza organ za to odpowiedzialny podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.  

W ocenie Sądu orzekającego w sprawie nałożenie na organy wykonawcze gmin 

(wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) wskazanych wyżej obowiązków nie 

uwzględniało usytuowania tych organów w strukturze jednostek samorządu 

terytorialnego i przysługujących im w ramach tej struktury kompetencji. Wprowadzenie 

systemu zachęt finansowych do wymiany urządzeń grzewczych, czy też 

podejmowanie wieloletnich działań zmierzających do podłączenia setek tysięcy 

metrów powierzchni mieszkalnych do sieci cieplnych, czy też wreszcie wymiany 

w tysiącach budynków jedno i wielorodzinnych kotłów na paliwa stałe na piece gazowe 

i retortowe, co skutkować będzie koniecznością ponoszenia przez gminy idących 

w dziesiątki, a nawet setki milionów złotych kosztów i przyjęcia wieloletnich 

zobowiązań, niewątpliwie wykracza poza kompetencje wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), albowiem nie stanowi prostego gospodarowania mieniem 
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komunalnym. Skład orzekający wskazał dalej, iż w świetle przepisów ustawy 

o samorządzie gminnym wprowadzanie tego rodzaju wieloletnich systemów zachęt 

finansowych i podejmowanie generalnych działań zmierzających do zastępowania 

indywidualnego ogrzewania budynków ogrzewanie z sieci, względnie wymiany kotłów 

na bardziej efektywne i ekologiczne uznać należy za przyjęcie przez daną jednostkę 

samorządu terytorialnego określonego programu gospodarczego, co zgodnie z art. 18 

ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym należy do wyłącznej kompetencji rady 

gminy. Taki program obejmujący system zachęt finansowych dla wymiany pieców, 

względnie zmiany ogrzewania z indywidualnie zapewnianego na sieciowe stanowić 

może element strategii rozwoju gminy i określenia hierarchii koniecznych wydatków 

inwestycyjnych w dłuższym okresie czasu niż objęty jednorocznym planowaniem 

budżetowym. Uchwalenie programu i związane z tym przeznaczenie środków 

majątkowych na jego realizację należy przy tym niewątpliwie do wyłącznej kompetencji 

rady. Z powyższego wynika, zdaniem składu orzekającego, iż niedopuszczalnym jest 

nałożenie na organy wykonawcze gminy obwarowanych sankcją administracyjną 

obowiązków, na zrealizowanie których nie mają one wpływu. Choć wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) posiada inicjatywę uchwałodawczą w gminie, to jednak nie ma 

bezpośredniego wpływu na wynik głosowania rady gminy. Dalej w uzasadnieniu 

wskazano, iż z treści art. 84 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, iż 

ustawodawca rozróżnia podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone 

w programie (pkt 5) od organów administracji, na które mogą być nakładane obowiązki 

polegające na przekazywaniu organowi przyjmującemu program informacji 

o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację programu (pkt 7). Podmioty, 

do których kierowane są obowiązki ustalone w programie nie muszą być przy tym 

organami administracji, czy też podmiotami prawa publicznego. W realiach opisywanej 

sprawy powyższe oznacza, iż o ile obowiązki sprawozdawcze o jakich mowa w art. 84 

ust. 2 pkt 7 i pkt 8 ustawy prawo ochrony środowiska mogą być nakładane na organy 

wykonawcze gminy, o tyle obowiązki wykraczające poza zakres kompetencji tych 

organów winny być nakładane na będące podmiotami praw i obowiązków jednostki 

samorządu terytorialnego, nie na poszczególne, konkretne organy tych jednostek. 

Skład orzekający wskazał przy tym, iż za generalną dopuszczalnością nakładania 

w programach ochrony powietrza obowiązków polegających na wprowadzeniu 

systemu zachęt ekonomicznych dla działań skutkujących obniżeniem poziomu 

zanieczyszczeń w powietrzu przemawia treść regulacji wspólnotowych, w tym 
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w szczególności art. 23 ust. 1 akapit 4 zdanie drugie w zw. z art. 24 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1), zgodnie 

z którym programy ochrony powietrza mogą, w zależności od indywidualnych 

przypadków, obejmować skuteczne działania niezbędne do kontrolowania i, w razie 

konieczności, ograniczania działalności, która przyczynia się do wystąpienia ryzyka 

przekroczenia wartości dopuszczalnych lub docelowych, a niewątpliwie za takie 

skuteczne działanie uznać należy przekonanie obywateli w drodze zachęt 

ekonomicznych do rezygnacji z generujących znaczne zanieczyszczenie powietrza 

systemów grzewczych. 

W grupie spraw z zakresu ochrony przyrody (symbol 6136) nadal najliczniejsze 

są sprawy dotyczące zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów oraz wymierzenia kar 

pieniężnych za wycięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. 

Wyrokiem z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Po 294/13 WSA w Poznaniu 

oddalił skargę na decyzję SKO w Lesznie, którą utrzymano w mocy decyzję organu 

I instancji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wycinkę drzew. Podstawę 

prawną decyzji stanowił przepis art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 z późn. zm.). Sąd podzielił 

stanowisko organów, iż celem art. 83 ust. 1 w powiązaniu z art. 1 ustawy o ochronie 

przyrody jest ochrona drzew, zdecydowanie ukierunkowana na zachowanie tego 

elementu przyrody, stąd też przewidziane w art. 83 ust. 1 zezwolenie na wycięcie drzew 

jest wyjątkiem od reguły zachowania drzew jako elementu przyrody, podlegającego 

ochronie prawnej. Uznano, że przedmiotowe zezwolenie może być wydane jedynie 

w sytuacji, gdy organ uzna za ważną, uzasadniającą rezygnację z ustawowej ochrony 

drzew, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew. Przyczyna ta powinna być wskazana 

we wniosku, jak tego wymaga art. 83 ust. 4 pkt 6 powołanej ustawy. Sąd uznał, iż 

w rozpatrywanej sprawie, gdy wniosek dotyczył wydania zezwolenia na wycinkę dwóch 

dębów o obwodach pni 241 i 368 cm, a których stan oceniono jako dobry, zabrakło 

dostatecznie uzasadnionych powodów do odstąpienia od ochrony terenów zielonych 

i zadrzewień, której względy wymagają zachowania jak największej liczby tak 

wartościowych i cennych przyrodniczo elementów przyrody.  

Wyrokiem z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 36/13 tut. Sąd oddalił skargę 

na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za usunięcie drzew 

bez zezwolenia - 2 wierzb o obwodach pni: 87cm, 70 cm. Materialnoprawną podstawę 
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rozstrzygnięć stanowił art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody. Sąd podkreślił, że 

wymierzana na tej podstawie kara administracyjna jest instytucją prawną odmienną od 

opłaty za usunięcie drzew, o jakiej mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 

Kara ta jest wymierzana za działanie niezgodne z prawem - samowolne usunięcie 

drzew. Powołane przepisy prawa, jak również inne przepisy ustawy o ochronie 

przyrody, nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary 

pieniężnej za usunięcie drzewa z prywatnej nieruchomości bez wymaganego 

zezwolenia, a decyzja w tym przedmiocie ma charakter związany, wykluczający 

jakąkolwiek uznaniowość organu w tej sprawie. W świetle jednoznacznie brzmiącego 

przepisu, wykluczone jest stosowanie analogii do innych przesłanek, co prawda 

zawartych w tej ustawie, regulujących jednak inne instytucje prawne służące ochronie 

przyrody. Sąd podkreślił, odwołując się do wyroku NSA z 9 lutego 2012 r., sygn. akt 

II OSK 2262/10, iż nawet wystąpienie przez zainteresowany podmiot z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nie konwaliduje późniejszego ich usunięcia 

pomimo braku wymaganego zezwolenia. Jest to bowiem delikt administracyjny, 

w którym nie bada się stopnia zawinienia strony w przypadku braku stosownego 

zezwolenia w formie ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 104 K.p.a. 

w związku z art. 107 § 1 K.p.a., gdyż jest to tzw. odpowiedzialność obiektywna.  

W wyroku z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Po 490/12 Sąd oddalając 

skargę na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej z tego 

samego tytułu przyjął, iż konieczność uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew jest 

oderwana od przeznaczenia danego terenu i dotyczy ona zarówno gruntów rolnych, jak 

i gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Uzyskanie w szczególności decyzji 

o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę nie zwalnia zatem z obowiązku 

uzyskania zezwolenia, o jakim mowa w art. 83 ust. 1 powołanej ustawy, jeżeli inwestor 

zamierza usunąć drzewa rosnące na działce objętej inwestycją. Określenie 

przeznaczenia danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

może w świetle art. 86 ust. 1 pkt 7 cytowanej ustawy stanowić ewentualnie podstawę do 

uchylenia obowiązku uiszczenia opłaty za wycięcie drzew, co jednak dotyczy 

przypadku, gdy dany podmiot wystąpił o wydanie zezwolenia.   

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 865/12 Sąd oddalił 

skargę na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia 

postępowania, decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Zdaniem 

Sądu, organy administracji publicznej prawidłowo wznowiły postępowanie 
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administracyjne w oparciu o przesłankę z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. oraz uchyliły decyzję 

w sprawie udzielenia gminie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi 

gminnej, orzekając jednocześnie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 

zezwolenia na wycinkę drzew wobec stwierdzonego ich rośnięcia na terenie prywatnej 

nieruchomości, a nie w pasie drogowym, co wcześniej przyjęto. Uznano, iż konieczne 

jest w takim przypadku uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której rosły 

przedmiotowe drzewa i krzewy oraz skierowanie stosowanego wniosku do właściwego 

organu, tj. wójta danej gminy. Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody właściwość 

rzeczowa starosty nie obejmuje bowiem wydawania takich zezwoleń w odniesieniu do 

drzew i krzewów rosnących na gruntach prywatnych. 

Uchylając wyrokiem z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Po 1095/12 decyzję 

w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i ustalenie opłaty, Sąd podzielił 

stanowisko organów, zgodnie z którym skarżąca - wprawdzie jako osoba fizyczna - 

zajmując się chowem i hodowlą piskląt, nie prowadzi działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 

220, poz. 1447 ze zm.), to jednak usunięcie drzew, na które skarżąca uzyskała 

zezwolenie, związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takich 

okolicznościach nie zachodzi przypadek wyłączający pobranie opłaty za usunięcie drzew, 

o jakim mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, w świetle którego  

adresatem zezwolenia powinna być osoba fizyczna w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, a cel stanowiący przyczynę usunięcia drzewa nie może być związany 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy 

nie określił bowiem, przez kogo ma być prowadzona działalność gospodarcza. 

W związku z tym nie jest istotne, czy posiadacz nieruchomości prowadzi działalność 

gospodarczą w powyższym znaczeniu. Istotne jest to, czy cel realizacji, któremu służy 

usunięcie drzew, jest z taką działalnością związany. Skoro skarżąca sama wskazała, że 

chodzi o poprawę dojazdu do zakładu prowadzonego przez spółkę, która zajmuje się 

głównie ubojem, przetwórstwem i handlem drobiu i podkreślała, że chodzi o bezpieczny 

podjazd pod rampę wyładowczą, to nie ulega wątpliwości, że usunięcie drzew ma 

miejsce w celu gospodarczym. Sąd wskazał, że zgodnie z przyjętym rozumieniem 

przepisu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy nieistotne jest, że tą działalność gospodarczą 

w spółce nie prowadzi skarżąca jako osoba fizyczna, do której skierowane jest 

zezwolenie na usunięcie drzew. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie ma bowiem na 

celu wyeliminowanie zwolnienie osoby fizycznej z opłat za usuwanie drzew lub krzewów 
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z nieruchomości, gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza i w konsekwencji 

zezwolenie przedsiębiorcom na usuwanie drzew z terenów pozostających w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Po 1052/12 Sąd uchylając 

decyzje organów obu instancji w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzewa uznał, że 

wnoszący odwołanie nie był stroną przedmiotowego postępowania, gdyż nie może być on 

zakwalifikowany jako jeden z podmiotów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy 

o ochronie przyrody, a przesłanie tej osobie decyzji do wiadomości faktu tego nie zmieniło. 

Niedostrzeżenie powyższej okoliczności przez organ odwoławczy skutkowało wadliwym 

merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy i wydaniem decyzji w sytuacji, gdy obowiązkiem 

Kolegium było stwierdzenie niedopuszczalności odwołania. Ponieważ osoba 

nieuprawniona wniosła odwołanie od pierwszej decyzji wydanej przez organ I instancji, 

a Kolegium decyzję tę następnie uchyliło i sprawa była ponownie dwukrotnie rozpatrywana 

w obu instancjach, Sąd działając na podstawie art. 135 P.p.s.a. uznał za konieczne 

uchylenie wszystkich decyzji wydanych w granicach spraw, za wyjątkiem pierwszej 

z decyzji wydanej przez organ I instancji w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 

na usunięcie drzewa.  

W grupie spraw dotyczących problematyki ochrony przyrody na uwagę zasługuje 

wyrok z dnia 6 września 2013 r., sygn. akt II SA/Po 405/13, którym stwierdzono 

nieważność uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu z uwagi na 

rażące naruszenie art. 23 ust. 1 powołanej ustawy o ochronie przyrody. Sąd uznał, iż 

podjęcie zaskarżonej uchwały nie zostało poprzedzone zebraniem i przeanalizowaniem 

przez Radę Gminy argumentów wskazujących na potrzebę wprowadzenia ochrony o jakiej 

mowa w art. 23 ust. 1 powołanej ustawy. Na podstawie uzasadnienia zaskarżonej uchwały 

oraz dokumentów załączonych do akt administracyjnych nie można bowiem stwierdzić, 

dlaczego krajobraz występujący na przedmiotowym terenie powinien zasługiwać na 

ochronę. W świetle ustalonego w sprawie stanu faktycznego trudno w szczególności 

ustalić, czy na terenie tym znajduje się wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanym 

ekosystemie, bądź też czy teren ten jest wartościowy ze względu na możliwość 

zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Sąd uznał, że materiał 

zgromadzony w aktach był niewystarczający do podjęcia uchwały, a działania Rady Gminy 

były arbitralne, gdyż z akt planistycznych nie wynikało, iż zaistniały przesłanki, od których 

spełnienia zależy wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu.  
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Wyrokiem z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt II SA/Po 823/12 w przedmiocie 

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie biogazowni rolniczej o mocy od 1,2 MW do docelowej mocy 1,9 MW, Sąd uchylił 

decyzje organów obu instancji z uwagi na nie odniesienie się do kwestii dopuszczalności 

lokalizacji inwestycji z uwagi na ustanowione formy ochrony przyrody. Na treść tego 

wyroku podstawowy wpływ miały przepisy o ochronie przyrody, stąd wart jest odnotowania 

w grupie spraw objętych niniejszym opracowaniem. Sąd uznał, że zagadnieniem 

podstawowym, niezbędnym dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, jest ustalenie, czy 

inwestycja jest dopuszczalna z uwagi na ustanowioną w 1991 r. formę ochrony przyrody – 

obszar chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza" (dla którego nie 

ma aktualnie obowiązujących zakazów) oraz w odległości około 700 m od obszaru Natura 

2000 PLH300034 Dolina Swędrni. Organy uznały, że dla terenu nie obowiązują żadne 

zakazy. Sąd wskazał, że rozporządzenie Nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 

1991 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Swędrni" zostało 

wydane w dniu 20 grudnia 1991 r., w czasie, gdy obowiązywały równolegle dwa akty 

prawne stanowiące podstawę dla tworzenia tego typu form ochrony przyrody 

i wprowadzania związanych z nimi zakazów i nakazów - ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. 

o ochronie przyrody i kształtowaniu środowiska oraz ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 

października 1991 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880) obowiązująca od dnia 12 grudnia 1991 r. 

W obu tych aktach kompetencje do tworzenia form ochrony przyrody takich jak m. in. 

obszary chronionego krajobrazu przyznano wojewodzie. Tylko pierwsza z wymienionych 

ustaw została powołana w Rozporządzeniu Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991r. 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska utraciła moc obowiązującą w dniu 

1 października 2001 r. wraz z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z 16 października 

1991 r. Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody była wielokrotnie 

nowelizowana, w tym istotne znaczenie dla oceny ciągłości bytu prawnego 

przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu jak i związanych z nim zakazów 

i nakazów, miała nowelizacja dokonana ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy 

o ochronie przyrody (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 21). Ustawa ta uchylała bowiem 

dotychczasowy art. 37 ustawy o ochronie przyrody, wprowadzając nowy katalog zakazów 

(art. 26 a), a ponadto wprowadzała klauzule intertemporalne w art. 7 i art. 11. Zgodnie 

z art. 7 ustawy nowelizującej, formy ochrony przyrody w tym obszary chronionego 

krajobrazu, utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych, stawały się formami 

ochrony przyrody w rozumieniu ustawy. Kontrowersje, jakie na tle tego artykułu oraz 
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w szczególności na tle art. 11 (o utracie z upływem 6 miesięcy mocy obowiązującej aktów 

wykonawczych wydanych przed nowelizacją ustawy) w orzecznictwie sądów, 

rozwiązywane były w sposób nakazujący uznanie, iż formy ochrony przyrody powołane na 

podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swój byt prawny wraz z zakazami 

i nakazami z nimi związanymi wynikającymi z przepisów prawa miejscowego, o ile są one 

do pogodzenia ze zmienionymi przepisami Ustawa z dnia 16 października 1991 r. 

o ochronie przyrody utraciła moc obowiązującą na podstawie art. 161 ustawy o ochronie 

przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Równocześnie jednak ustawodawca przewidział, iż 

dotychczasowe formy ochrony przyrody, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy z 2004 

r., stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy (art. 153 ustawy z 2004 r.), co 

należy rozumieć jako kontynuację bytu prawnego utworzonej na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów formy ochrony przyrody – w tym obszaru chronionego 

krajobrazu (por wyrok NSA z 8 lipca 2011 r,. II OSK 665/11, Lex nr 950523). Związane 

z istniejącą formą ochrony przyrody zakazy i nakazy, wynikające z przepisów prawa 

miejscowego (przepisów wykonawczych wydanych na podstawie poprzedniej ustawy 

o ochronie przyrody z 1991 r.) zachowują przy tym swą moc do czasu wejścia w życie 

aktów wykonawczych wydanych na podstawie obecnej ustawy z 2004 r. W powyższym 

świetle za przedwczesne Sąd uznał stanowisko organów, że choć rozporządzenie nr 68 

Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. nadal obowiązuje, to jednak nie ustanawia 

żadnych zakazów. Zarówno w zaskarżonej decyzji, jak i w poprzedzającej ją decyzji 

organu I instancji nie wyjaśniono, na jakiej podstawie organy przyjęły, że pomimo faktu 

obowiązywania powyżej powołanego rozporządzenia obowiązywania formy ochrony 

przyrody ustanowionej tym rozporządzeniem, z jego treści nie można wywieść 

jakichkolwiek ograniczeń w zakresie lokalizacji inwestycji mogących oddziaływać na 

środowisko. 

Z kolei wyrokiem z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II SA/Po 795/13, Sąd 

oddalając skargę na decyzję, którą umorzono postępowanie z wniosku o ustalenie rolnego 

kierunku rekultywacji nieruchomości (symbol 6160) uznał, że organ I instancji dokonywał 

wystarczających ustaleń w przedmiocie charakteru i zakresu zanieczyszczenia działek 

objętych wnioskiem o ich rekultywację. Przeprowadzone postępowanie ujawniło, że 

występujące zanieczyszczenie działek substancjami chemicznymi wyklucza możliwość 

ustalenia rolnego kierunku rekultywacji w oparciu o przepisy art. 20 i 22 ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1205). Zgodnie 

z przepisem art. 22 a tej ustawy przepisów art. 20 i 22 nie stosuje się do rekultywacji 
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gruntów, które zostały zanieczyszczone substancjami, preparatami, organizmami lub 

mikroorganizmami, bowiem w takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Sąd stwierdził, że oparte na 

zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym ustalenia organów obu 

instancji prowadzą do uznania, że z uwagi na charakter zanieczyszczenia starosta nie 

może wydać decyzji na podstawie art. 20 i 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, co nakazywało stwierdzić bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego 

prowadzonego z wniosku o wyznaczenie rolnego kierunku rekultywacji nieruchomości. 

W grupie spraw oznaczonych symbolem 6138 (utrzymanie czystości i porządku na 

terenie gminy) zwraca uwagę wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 928/13, 

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na uchwałę 

Kolegium RIO w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie 

nadzorcze. Materialnoprawną podstawą stwierdzenia nieważności § 4 uchwały Rady 

Gminy był art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Sąd zważył, że przepis ten był 

przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 28 listopada 

2013 r., sygn. akt K 17/12, uznał, że art. 6 k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia 

zwolnienia przedmiotowego, jest niezgodny z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji. 

Okoliczność powyższa, zdaniem Sądu, ma podstawowe znaczenie przy ocenie 

zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego, bowiem wobec treści wyroku Trybunału 

zastosowanie ma norma intertemporalna nakazująca stosowanie prawa obowiązującego 

w chwili wydania wyroku przez TK, mająca pierwszeństwo przed zasadą tempus regit 

actum (rozstrzygania według stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania 

zaskarżonego rozstrzygnięcia). Oznacza to, że skoro Trybunał Konstytucyjny orzekł 

o niekonstytucyjności art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc 

przepisu, który leżał u podstaw wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, obowiązkiem Sądu 

było uchylenie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako wydanego  na 

podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Sąd podkreślił, że przedmiotem postępowania 

sądowoadministracyjnego było jedynie rozstrzygnięcie nadzorcze, a nie poprzedzająca je 

uchwała jednostki samorządu terytorialnego. 
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8. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 

W 2013 r. w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami najwięcej spraw 

dotyczyło ustalenia opłaty adiacenckiej.  

   Wśród spraw rozpoznawanych w tym przedmiocie zwrócić należy uwagę na 

wyrok z 25 września 2013r. (sygn. akt II SA/Po 740/13), gdzie Sąd wskazał, że 

rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat, na podstawie którego ustalona 

została kwestionowana przez skarżącą opłata adiacencka, wartość nieruchomości po 

podziale ustalił jako sumę wartości wycenionych działek geodezyjnych powstałych 

wskutek podziału. Analiza przepisów o gospodarce nieruchomościami nakazuje 

zakwestionować takie działanie. Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku 

którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, jako przedmiotu prawa 

własności. W myśl art. 153 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podejście 

porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość 

ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że przy 

przyjęciu podejścia porównawczego wartość nieruchomości określa się 

z uwzględnieniem cen jakie uzyskano za nieruchomości podobne. Analogiczne 

wnioski wynikają z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny 

nieruchomości, w myśl którego przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna 

jest znajomość cen transakcyjnych - nieruchomości podobnych do nieruchomości 

będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na 

poziom ich cen. Nie może zatem budzić wątpliwości, że punktem odniesienia przy 

poszukiwaniu nieruchomości podobnych jest "nieruchomość będąca przedmiotem 

wyceny", a nie poszczególne, wydzielone z niej działki. 

W innym wyroku z 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 814/12 Sąd zauważył, 

że samo podobieństwo nieruchomości nie może przesądzać o prawidłowości 

dokonanej wyceny. Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, istotą 

podejścia porównawczego (metody porównywania parami), jest istnienie uprzednio 

sprzedanych nieruchomości porównywalnych do nieruchomości mających być 

przedmiotem wyceny. Zasadą jest zatem wyszukiwanie do porównania nieruchomości 

mających możliwie jak najwięcej cech podobnych do nieruchomości wycenianej, 

a następnie korekta o cechy różniące. Metoda ta nie pozwala na przyjmowanie do 

porównania dowolnych nieruchomości, a jedynie nieruchomości o zbliżonych 
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właściwościach. Podobieństwo to, a tym samym wyjaśnienie, z jakich powodów do 

porównania przyjęto te, a nie inne nieruchomości będące w obrocie na określonym 

obszarze, powinno znajdować precyzyjne wyjaśnienie w sporządzanym operacie 

(wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 135/12, 

Baza NSA). Brak powyższej informacji w operacie powoduje, że brak jest możliwości 

kontroli poprawności zastosowania podejścia porównawczego. Choć dokonując 

wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, wartość danej 

nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące je od przedmiotu wyceny, 

ale korekta ta dotyczyć musi nieruchomości podobnych do wycenianej. Podobieństwo 

nie może budzić wątpliwości, ponieważ strona musi mieć możliwość ustalenia, czy 

analizowane przez rzeczoznawcę nieruchomości są rzeczywiście podobne, a także, 

dlaczego biegły przyjął takie, a nie inne nieruchomości do porównania (por. wyrok 

WSA w Krakowie z dnia 08 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 19/10, Baza NSA). 

W wyroku z 5 września 2013r. (sygn. akt II SA/Po 367/13) Sąd wskazał, że art. 

146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż do ustalenia opłaty 

przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą 

w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 

urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania 

z wybudowanej drogi. Mając na względzie powyższą regulację stwierdzono, że w toku 

postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 

uregulowanej w art. 143 i n. u.g.n., organ administracji publicznej właściwy do 

rozstrzygnięcia sprawy powinien dokonać ustaleń, co do dnia, w którym zostały 

stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do określonych urządzeń 

infrastruktury technicznej, których wybudowanie stanowi podstawę naliczania opłaty 

adiacenckiej. Wskazanie tego dnia determinuje bowiem z jednej strony bieg 3-letniego 

terminu, w którym może nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków jednostki 

w ramach administracyjno-prawnego stosunku materialnego, poprzez wydanie decyzji 

o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 u.g.n.), z drugiej strony natomiast rzutuje na 

stwierdzenie obowiązywania niezbędnej dla ustalenia opłaty adiacenckiej uchwały rady 

gminy ustalającej wysokość jej stawki procentowej (art. 145 ust. 2 w zw. z art. 146 ust. 2 

u.g.n.). Konieczne zatem staje się ustalenie, czy w konkretnej sprawie rzeczywiście 

nastąpiło stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz kiedy to nastąpiło, straciło bowiem na aktualności 

orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wedle którego data końcowego 
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odbioru urządzeń technicznych jest datą, z którą należy wiązać termin stworzenia 

warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.. 

Sąd wskazał, że w przypadku m.in. budowy urządzeń kanalizacyjnych będzie to 

moment nie ich wybudowania, ale możliwości podłączenia nieruchomości do nich, bez 

względu na to, czy właściciel z możliwości tej skorzystał, przy czym termin do 

wniesienia opłaty biegnie od sporządzenia protokołu końcowego robót (wyrok z dnia 11 

września 2007 r., sygn. I OSK 1321/06). Z kolei w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r., 

sygn. I OSK 1921/10, NSA stwierdził, że w przypadku urządzeń kanalizacyjnych, datą 

stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury 

technicznej, biorąc pod uwagę treść art. 15 ust 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, będzie nie data odbioru robót, ale data 

zgłoszenia do użytkowania urządzenia kanalizacyjnego.  

Nadto w ocenie Sądu orzekającego ze stanowiska wyrażonego w uchwale 

I OSP 4/09 nie można wyprowadzać wniosku dalej idącego aniżeli to bezpośrednio 

wynika z jej tezy, to jest, że wydanie nieostatecznej decyzji w terminie określonym w art. 

145 ust. 2 u.g.n. stanowi definitywne wypełnienie warunku określonego w tym przepisie 

i to także wtedy, gdyby pierwszoinstancyjna decyzja została następnie uchylona. 

Zauważyć bowiem należy, że uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej na podstawie art. 

138 § 2 K.p.a. powoduje stan, w którym brak w obrocie jakiejkolwiek decyzji. Dla osoby 

potencjalnie objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej aktualizuje się zatem 

ponownie stan niepewności, przed którym chronić ma właśnie termin określony w art. 

145 ust. 2 u.g.n. Trzeba mieć też na względzie, że w przypadku uchylenia decyzji 

w oparciu o art. 138 § 2 K.p.a. przez SKO, opłata może być ponownie ustalona i to 

w dowolnej wysokości (oczywiście zgodnej z przepisami prawa zastosowanymi 

w danym stanie faktycznym), gdyż potencjalny zobowiązany do uiszczenia opłaty nie 

może się powoływać na zakaz reformationis in peius (zakaz orzekania na niekorzyść). 

Dlatego 3 letni termin określony w tym przepisie należy rozumieć jako termin do 

określenia wysokości należnej opłaty, a nie jako termin do wyrażenia przez organ chęci 

skorzystania ze swoich uprawnień. A więc w tym terminie powinien ustać stan 

niepewności nie tylko co do samego obowiązku nałożenia opłaty ale również co do jej 

wysokości. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że do zachowania terminu określonego 

w art. 145 ust. 2 u.g.n. musi istnieć w obrocie prawnym rozstrzygnięcie ustalające 

wysokość opłaty adiacenckiej wydane przed upływem okresu 3- letniego. Późniejsze 

wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ustalającej wysokość tej opłaty, jeżeli 
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upłynął już 3-letni termin do jej wydania, powoduje, że organ traci uprawnienie do 

kształtowania praw lub obowiązków jednostki w ramach administracyjno-prawnego 

stosunku materialnego, to jest traci kompetencje do wydania decyzji określającej 

wysokość opłaty adiacenckiej. Tylko taka wykładnia powyższej regulacji prawnej da się 

pogodzić, z omówionymi wyżej konstytucyjnymi zasadami zaufania jednostki do 

państwa i stanowionego przez nie prawa oraz pewności prawa (wyrok z 4 września 

2013 r., sygn. akt II SA/Po 664/13).  

W sprawach dotyczących scalania i podziału nieruchomości w wyroku z 26 

czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 464/13, Sąd wskazał, że z literalnego brzmienia 

przepisu art. 93 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, iż postępowania 

w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości sprowadza 

się do badania zgodności proponowanego podziału, określonego we wstępnym projekcie 

podziału, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 

w przypadku gdy plan taki dla danego obszaru obowiązuje. Gdy plan miejscowy dla 

danego obszaru nie obowiązuje, zgodność proponowanego podziału bada się z ustalenia 

decyzji o warunkach zabudowy czy też, jak w rozpatrywanym przypadku, z decyzją o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ opiniujący ma jedynie 

kompetencje do badania zgodności proponowanego podziału z zapisami planu 

miejscowego, względnie opisanych powyżej decyzji, a jego opinia wyrażona w formie 

postanowienia dotyczy tylko i wyłącznie tych kwestii. W opinii tej organ nie może 

ustosunkować się w innym przedmiocie niż wskazany w dyspozycji art. 93 ust. 4 u.g.n. 

W szczególności opinia ta nie dotyczy celowości przedsięwzięcia oraz jego skutków 

prawnych i finansowych. Organ nie wypowiada się w kwestiach merytorycznych, nie 

wykracza poza ocenę, czy proponowane do wydzielenia działki gruntu spełniają 

planistyczne wymogi dopuszczalności ich zagospodarowania na cele określone w planie 

miejscowym, czy decyzji o warunkach zabudowy. 

Podkreślono, że wydanie opinii w trybie art. 93 ust. 4 ww. ustawy nie przesądza, że 

dojdzie do faktycznego podziału nieruchomości. Jednakże organ rozstrzygający kwestie 

ewentualnego podziału, będzie związany opinią do czasu obowiązywania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego opinię wydano lub 

pozostawania w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy, czy ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 



96 

 

9. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego 

     W roku sprawozdawczym 2013 w Wydziale II przedmiotem spraw z zakresu 

planowania i zagospodarowania przestrzennego były skargi na uchwały: 

o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w sprawie uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o zmianie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, skargi na rozstrzygnięcia 

nadzorcze dotyczące aktów planistycznych, skargi na bezczynność organów gminy 

w procesie planistycznym. Problematyka pojawiająca się przy rozstrzyganiu 

wspomnianych skarg nie odbiegała od problematyki pojawiającej się w poprzednich 

okresach sprawozdawczych. Spośród rozpoznanych skarg można wymienić: 

W sprawie II SA/Po 517/12 Sąd oddalił skargę na uchwałę w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oddalając skargę Sąd 

wskazał, że studium nie jest aktem prawa miejscowego, postanowienia studium są 

kierowane do organów gminy i wiążą je przy sporządzaniu planów miejscowych, nie 

są natomiast adresowane ani też bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej 

podmiotów spoza systemu administracji publicznej. Skarga na taki akt jest 

dopuszczalna w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, przy zaistnieniu 

przesłanek wskazanych w tym przepisie. Jednocześnie podkreślono, że studium nie 

wywołuje takich skutków prawnych, które są zastrzeżone dla miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i wobec tego niewystarczające jest powoływanie 

się przez skarżących na samą możliwość naruszenia ich interesu prawnego lub też 

utożsamianie skutków prawnych, jakie wywołują aktualne zapisy studium, ze skutkami 

uregulowań przyszłego planu. Mimo określonego przepisem art. 21 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogu zgodności planu ze 

studium, związanie to nie jest do końca kategoryczne i nie pozostaje w sprzeczności 

z prawem, jakie przysługuje gminie w zakresie władztwa planistycznego. To w planie 

miejscowym gmina określa przeznaczenie gruntów, a zmiana charakteru 

przeznaczenia gruntu w studium nie stanowi naruszenia prawa, w tym 

w szczególności prawa własności. Właściciel nadal może korzystać ze swego prawa 

własności w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego 

oraz zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, w myśl art. 140 K.c. 

Trudno w takiej sytuacji każdorazowo stawiać zarzut naruszenia interesu prawnego 

lub uprawnienia postanowieniami studium, które byłoby rzeczywiste i bezpośrednie. 
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Tym samym władczymi aktami kształtującymi sposób korzystania z prawa własności 

są decyzje administracyjne lokalizacyjne lub o warunkach zabudowy oraz plan 

zagospodarowania przestrzennego, bowiem to one dają konkretne uprawienia do 

skutecznego realizowania uprawnień właściciela do zagospodarowania terenu 

poprzez prawo uzyskania pozwolenia na budowę. Takich natomiast możliwości nie 

daje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium 

jako uchwała podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej, nie stanowiąca 

aktu prawa miejscowego, nie wpływa bezpośrednio na możliwość korzystania 

z przysługującego skarżącym prawa własności, choć może w przyszłości rodzić 

pewne ograniczenia z uwagi na możliwe, przyszłe uregulowania planu realizowane 

w ramach władztwa planistycznego gminy. Ingerencja w sferę praw właścicielskich 

następuje dopiero na etapie decyzji lokalizacyjnej lub ustalającej warunki zabudowy 

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym, nie sposób 

nie dostrzec różnicy pomiędzy studium, a planem miejscowym w zakresie 

bezpośredniości, realności i aktualności naruszenia interesu prawnego. W przypadku 

planu potencjalne naruszenie jest realne i bezpośrednie. W przypadku skargi na 

studium owa bezpośredniość i aktualność nie występują. Natomiast sama możliwość 

naruszenia interesu prawnego skarżącego nie jest wystarczającym kryterium 

skutecznej zaskarżalności studium. Skarga na podstawie art. 101 ustawy 

o samorządzie gminnym nie ma charakteru actio popularis, a zatem do jej wniesienia 

nie legitymuje sama ewentualna sprzeczność zaskarżonej uchwały z prawem. 

Podstawą zaskarżenia jest naruszenie konkretnie rozumianych interesów lub 

uprawnień konkretnego obywatela lub ich grupy, ewentualnie innego podmiotu, który 

jest mieszkańcem danej gminy lub jest z tą gminą w inny sposób prawnie związany. 

W związku z powyższym każdy skarżący składając skargę w trybie art. 101 ustawy 

o samorządzie gminnym musi wykazać, iż w konkretnym wypadku istnieje związek 

pomiędzy jego własną, prawnie gwarantowaną (a nie wyłącznie faktyczną) sytuacją, 

a zaskarżoną przezeń uchwałą, polegający na tym, że uchwała narusza (pozbawia lub 

ogranicza) jego interes prawny lub uprawnienie jako indywidualnego podmiotu, albo 

jako członka określonej wspólnoty samorządowej. 

W sprawie II SA/Po 4/13, w której przedmiotem była uchwała o studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Sąd oddalił skargę z uwagi na brak 

naruszenia interesu prawnego skarżącego. Skarżący podkreślał, że jest wierzycielem 

w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego, 
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skierowanym do prawa własności nieruchomości położonej na terenie objętym 

Studium. Z faktu bycia wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym skarżący 

wywodził swój interes prawny, argumentując, że zmiana studium powoduje, iż 

przedmiotowa nieruchomość położna będzie na terenach użytków ekologicznych, co 

obniża wartość rynkową nieruchomości. Okoliczności te nie dają podstaw do 

wywodzenia z nich istnienia interesu prawnego po stronie wierzyciela. Tak 

sformułowany interes wierzyciela ma charakter interesu faktycznego, a naruszenie 

takiego interesu nie daje legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

Skarżący posiada bezpośredni interes prawny wyłączenie w domaganiu się wszczęcia 

i prowadzenia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania 

przysługującej mu należności, nie zaś do kwestionowania uchwały w przedmiocie 

zmiany Studium na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Interes wierzyciela prowadzącego egzekucję 

z nieruchomości w przeciwieństwie do interesu właściciela tej nieruchomości nie jest 

w postępowaniu planistycznym chroniony. Interes prawny nie wynika także 

z ekspektatywy przejęcia nieruchomości w trybie art. 984 K.p.c., a także z możliwości 

nabycia jej w ramach licytacji w przyszłości, jak tego domaga się skarżący. 

W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że interes prawny w zaskarżaniu uchwały 

gminy posiadają właściciele nieruchomości istniejący w dacie podjęcia 

kwestionowanej uchwały. Sąd zwrócił uwagę na stanowisko NSA zaprezentowane 

w wyroku z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie II OSK 1715/08, zgodnie z którym 

nabywcy działki już po dniu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nie mogą skutecznie zarzucić naruszenia ich interesu prawnego do 

zagospodarowania działki innego niż ustala to plan, gdyż nabywając działkę pod 

rządem zaskarżonego planu nabyli tylko takie uprawnienia, które zostały 

współkształtowane w szczególności przez zaskarżony plan i są z tym planem zgodne.   

W sprawie II SA/Po 12/13 Sąd uwzględnił skargę na uchwałę w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sąd 

przyjął, iż skarżący wykazali, że kwestionowane zapisy studium dotyczące obszaru, na 

którym położone są ich działki, naruszają ich interes prawny poprzez realny wpływ na 

wykonywanie przysługującego im prawa własności. Poprzez uchwalenie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego organy gminy 

podejmują podstawowe ustalenia w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, 

dokonują kwalifikacji poszczególnych obszarów gminy i ich przeznaczenia. I chociaż 
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studium nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie jest aktem prawa 

miejscowego, to jako akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i 

bezwzględnie wiąże organy gminy przy sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Tym samym skoro studium jest wiążące dla 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który stanowiąc 

akt prawa miejscowego nie może naruszać ustaleń studium, to wprowadzenie 

w studium ograniczeń co do sposobu zagospodarowania danego terenu ma realne 

przełożenie na uprawnienia właścicielskie skarżących. Zdaniem Sądu wobec 

dokonanej w studium zmiany terenów przeznaczonych pod rozwój jednostek 

osadniczych oraz stref funkcjonalnych przewidzianych dla mieszkalnictwa, na tereny 

obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usług interes prawny skarżących 

do zaskarżenia przedmiotowej zmiany studium wyprowadzić można także z art. 134 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 

102, poz. 651 ze zm.), stanowiącego, iż w przypadku pozbawienia własności 

podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, 

wartość rynkowa nieruchomości, przy określaniu której uwzględnia się 

w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan 

nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. 

Zgodnie bowiem z art. 154 ust. 2 tej samej ustawy w przypadku braku planu 

miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Skoro zaś dla przedmiotowego 

terenu brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

terenu, to zmiana zapisów studium dotyczących kierunków zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym należących do skarżących, 

ma niewątpliwy wpływ na ustalenie wartości tych nieruchomości w przypadku 

konieczności odjęcia ich własności. Sąd wskazał także, że uchwalając zmianę studium 

rada gminy nie może ograniczyć się do rozpatrzenia 'listy uwag” nieuwzględnionych 

przez organ sporządzający projekt studium ale musi się zapoznać z ich treścią oraz 

rozpatrzyć odrębnie poszczególne uwagi z listy, a nie rozstrzygać zbiorczo wobec 

całej listy. Z tej też przyczyny nie sposób zaaprobować takiego rozstrzygania przez 

radę w przedmiocie uwag nieuwzględnionych przez organ wykonawczy gminy, które 

ogranicza się do mechanicznego i pozbawionego własnej refleksji zaaprobowania 

stanowiska organu wykonawczego, który uprzednio danych uwag nie uwzględnił.  
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W ocenie Sądu powyższe wymogi nie zostały spełnione, mimo że 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium stanowi formalnie załącznik 

do zaskarżonej uchwały. Jak wynika z protokołu sesji rady gminy, na której 

zaskarżona uchwała została przyjęta, radzie przedstawiono wprawdzie projekt 

uchwały w przedmiocie zmiany studium oraz treść uwag do projektu zgłoszonych 

między innymi przez skarżących, to jednocześnie zarówno występujący na sesji 

Zastępca Wójta jak i urbanista opracowujący projekt zmiany studium nie przedstawili 

jakichkolwiek argumentów przemawiających przeciwko uwzględnieniu uwag 

skarżących, jak też w żaden sposób nie odnieśli się merytorycznie do tych uwag. Brak 

jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia się do uwag skarżących także 

w wypowiedziach radnych, jak i w uzasadnieniu uchwały w sprawie zmiany studium 

doprowadziło zatem do sytuacji, w której zarówno skarżącym, jak i sądowi nie były 

znane powody negatywnego odniesienia się przez radę gminy do ich uwag. 

W sprawie II SA/Po 73/13, której przedmiotem była uchwała w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd oddalając 

skargę wskazał, że nawet ewentualna sprzeczność uchwały z prawem nie daje 

legitymacji do wniesienia skargi, jeżeli uchwała ta nie narusza prawem chronionego 

interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, ponadto to na skarżącym spoczywa 

obowiązek wykazania się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub 

uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie wnoszenia skargi, nie w przyszłości, 

naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia. Stroną skarżącą była 

organizacja społeczna, jednak samo prawo obywateli do zrzeszania się poprzez 

zakładanie stowarzyszeń i do udziału w życiu publicznym samo przez się nie jest 

źródłem legitymacji do wniesienia skargi na uchwałę rady gminy. Przepis art. 101 ust 1 

ustawy o samorządzie gminnym nie daje podstawy do inicjowania przez obywateli i ich 

organizacje kontroli legalności działania organów gminy, wywodzonej jedynie z faktu 

przynależności do wspólnoty samorządowej. Stowarzyszenie wnosząc skargę w trybie 

art. 101 ust. 1 ustawy musi wskazać na naruszenie konkretnego interesu prawnego 

lub obowiązków organizacji lub jej członków, uprawnienie do zaskarżenia uchwały 

organu gminy przez organizację społeczną nie może zatem wynikać z ogólnych zasad 

działania tych organizacji oraz ich statutowych celów działania. W przedmiotowej 

sprawie skarżące Stowarzyszenie wskazało na naruszenie jego interesu prawnego 

polegającego na nierozpoznaniu jego uwag złożonych do projektu planu. Skarżące 

Stowarzyszenie posiadało legitymizację do złożenia uwag do projektu planu jednakże 
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z tego uprawnienia nie można automatycznie wywieść uprawnienia do zaskarżenia 

uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji zarzut 

nierozpoznania przez organ uwag zgłoszonych do projektu planu nie może stanowić 

samoistnej podstawy do wniesienia skargi w trybie art. 101 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym, bez wskazania naruszenia interesu prawnego lub 

uprawnienia wynikającego z przepisu prawa materialnego. Podnoszenie przez 

skarżące Stowarzyszenie zarzutów co do procedury planistycznej mogłoby odnieść 

skutek ale tylko wtedy gdyby Stowarzyszenie wykazało – wnosząc skargę – że jego 

własny, konkretny interes prawny został naruszony lub gdyby wskazało na naruszenie 

konkretnego interesu prawnego swoich członków. 

W sprawie II SA/Po 512/13 przedmiotem skargi było rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego, w którym stwierdził nieważność w części uchwały 

o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd uwzględniając 

skargę stwierdził, że dopuszczalne jest określenie w planie miejscowym dla tego 

samego terenu przeznaczenia mieszanego, jeżeli nie wykluczają się wzajemnie i nie 

są ze sobą sprzeczne. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wymaga indywidualnego 

podejścia w każdej rozpatrywanej przez organ nadzoru sprawie, z uwzględnieniem 

kontekstu przestrzennego i uwarunkowań konkretnego obszaru objętego danym 

rozwiązaniem planistycznym. W zakwestionowanym planie miejscowym 

przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „RM/U/P” zostało określone jako tereny 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej, zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Zakwestionowane przez 

organ nadzoru rozwiązanie planistyczne dotyczyło terenu użytkowanego rolniczo, dla 

którego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

przewidziano przeznaczenie pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem 

nieuciążliwej działalności gospodarczej. W zakwestionowanym planie miejscowym 

podstawowym przeznaczeniem przedmiotowego terenu była zabudowa zagrodowa, 

zaś inne przeznaczenie – pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy lub magazyny 

miało charakter uboczny lub uzupełniający. Z uwagi na charakterystykę działalności 

rolniczej, która jest rodzajem działalności gospodarczej, za dopuszczalne uznać 

należy ustalenie w określonych uwarunkowaniach przestrzennych takiego rodzaju 

przeznaczenia terenu, które będzie zawierało w zakresie zabudowy funkcje mieszane, 

z określeniem podstawowego, jak i ubocznego przeznaczenia terenu. W pierwszej 

kolejności wskazujące podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową 
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związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (prowadzeniem działalności 

rolniczej), a w dalszej przeznaczenie pod inną zabudowę, tak związaną z działalnością 

rolniczą, jak i z pozarolniczą działalnością gospodarczą.  

W sprawie II SA/Po 620/13 Sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody, w którym stwierdzono nieważność uchwały o miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Sąd wskazał, że w zapisach planu wprowadzono 

zakaz zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MN do czasu 

budowy sieci wodociągowej obsługującej ten obszar. Zakaz ten – zgodnie z planem – 

nie dotyczy jedynie przypadku realizacji zabudowy, dla której zapewnione są dostawy 

wody z sieci wodociągowej poza terenem planu za pośrednictwem przyłączy. Sąd 

podkreślił, że w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), w przypadku braku 

warunków przyłączenia do sieci wodociągowej działka budowlana może być 

wykorzystywana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod 

warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. 

Okoliczność ta nie została uwzględniona w planie miejscowym, wobec czego 

przytoczone zapisy planu pozostają w sprzeczności z treścią § 26 ust. 3 wskazanego 

rozporządzenia. Ponadto w planie wprowadzono zakaz lokalizacji ścian budynków 

oraz lokalizacji innych obiektów budowlanych bezpośrednio przy granicy działki 

budowlanej lub w odległości 1,5 m oddalonych od tej granicy, jeżeli z przepisów 

szczegółowych planu miejscowego nie wynika inaczej. Kwestia lokalizacji budynku 

względem granicy z działką sąsiednią została uregulowana w § 12 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Wyjątki od tej ogólnej 

reguły zostały przewidziane w § 12 ust. 2 i ust. 3 powołanego rozporządzenia. W myśl 

§ 12 ust. 2 rozporządzenia usytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów 

okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z działką sąsiednią, jest dopuszczalne 

w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z 

ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy. Z kolei przepis § 12 

ust. 3 rozporządzenia przewiduje ściśle określone przez ustawodawcę warunki 

umożliwiające zlokalizowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio 

przy tej granicy. Wspomniany przepis § 12 ust. 2 rozporządzenia nie daje organom 

gminy kompetencji do modyfikacji w zapisach planu miejscowego uregulowań 

przewidzianych w § 12 ust. 3 rozporządzenia, poprzez ich ograniczenie lub 
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wyłączenie. Skarżąca gmina argumentowała, że wspomniany zapis planu powiela 

jedynie rozwiązanie przyjęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r., gdyż w obszarze objętym planem miejscowym nie zachodzą żadne 

z okoliczności wymienionych w § 12 ust. 3 rozporządzenia. Teren ten nie jest bowiem 

aktualnie zabudowany, a szerokość planowanych działek wynosi co najmniej 16 m. 

Sąd uznał ten argument za nietrafny, bowiem ustawodawca nie przyznał organom 

gminy kompetencji do stanowienia wszelkich norm prawnych, lecz jedynie 

kompetencję do precyzowania rozwiązań zawartych w ustawach. Tym samym organy 

gminy nie mogą zmieniać lub uchylać przepisów zawartych w źródłach prawa 

powszechnie obowiązującego, dlatego wspomniany zapis planu miejscowego 

musiałby być wyeliminowany z obrotu prawnego nawet wtedy, gdyby w dalszych 

zapisach planu miejscowego powtórzono regulację z § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia. 

W sprawie II SAB/Po 94/13 złożono skargę na bezczynność rady gminy 

w przedmiocie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podnosząc zarzut bezczynności skarżący zarzucili organowi gminy zaniechanie 

procedowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu wyłożonym do publicznego wglądu 

w dniach 9.11.2012-3.12.2012 r. Skarżący argumentowali, że procedura planistyczna 

trwała cztery lata, nie zgłoszono żadnych wniosków, a następnie uwag do planu, 

zatem nie było podstaw do dokonywania jakichkolwiek zmian w projekcie planu 

i powtarzania procedury planistycznej, tymczasem opracowano nowy projekt planu 

w brzmieniu uwzględniającym wnioski, które wpłynęły po terminie. Sąd odrzucił skargę 

jako niedopuszczalną. Sąd wskazał, że zarzut bezczynności dotyczył braku 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bezczynność rady 

gminy w dokonaniu powyższej czynności nie podlega zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego, ponieważ czynność ta nie należy do katalogu czynności, o których 

mowa w art. 3 § 2 pkt 1 – 4 a ustawy P.p.s.a. Skarga z tak postawionym zarzutem 

bezczynności nie może również zostać wniesiona w oparciu o przepis art. 101 ust. 1 

w związku z art. 101 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. Z kolei, stosownie do art. 14 ust. 8 

ustawy, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, który uchwala rada gminy - 
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zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 2 ustawy). W świetle tych regulacji 

prawnych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma co do zasady 

charakter fakultatywny. Z powyższych przepisów, określających zadania oraz 

obowiązki gminy, nie wynika prawo żądania mieszkańców gminy do podjęcia 

czynności mających na celu uchwalenie lub zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wyłącznie 

określonym w ustawie organom i osobom, a nie każdemu mieszkańcowi z osobna. 

Plan, którego uchwalenia skarżący oczekiwali, dotyczył terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. Z akt sprawy oraz tekstu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie wynika, aby przedmiotowy 

teren objęty był obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

10. Sprawy z zakresu warunków zabudowy 

W sprawach z zakresu ustalenia warunków zabudowy (planowania 

i zagospodarowania przestrzennego ) materialno prawną podstawę rozstrzygnięć 

stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. – dalej u.p.z.p.). 

W roku 2013 w Wydziale II WSA w Poznaniu załatwiono 121 spraw o symbolu 

6153. Wydano 77 wyroków, w tym rozstrzygnięcie obejmujące uchylenie zaskarżonej 

decyzji, w tym również poprzedzającej ją decyzji pierwszoinstancyjnej w 39 sprawach. 

Wyroki oddalające skargę zapadły w 31 sprawach , w jednej sprawie stwierdzono 

nieważność zaskarżonej decyzji. 

Podobnie jak w latach poprzednich, najczęstszą przyczyną uchylenia 

zaskarżonych decyzji było nieprawidłowe stosowanie art. 61 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 

powołanej ustawy oraz § 3,4,5.6,7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 - zwanej dalej rozporządzeniem), wydanego 

na podstawie delegacji zawartej w art.61 ust. 6 i 7 ustawy. 
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Jedną z najczęściej powtarzających się przyczyn procesowych uchylenia 

decyzji jest wadliwość uzasadnienia badanej decyzji. Zgodnie z art. 107 § 3 K.p.a., 

uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, 

które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, 

z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś 

uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem 

przepisów. Tymczasem uzasadnienia faktyczne decyzji organów niejednokrotnie 

ograniczone są do minimum, a uzasadnienie prawne nie pozwala na rekonstrukcję 

motywów rozstrzygnięcia. Tego rodzaju uchybienie organu skutkowało uchylenie 

decyzji. Opisane uchybienia procesowe Sąd stwierdził w sprawach o sygnaturach: 

II SA/Po 819/13, II SA/Po 713/13, II SA/Po 549/13, II SA/Po 155/13. 

Podobnie jak w sprawach rozpoznawanych w poprzednich latach, organy 

administracyjne nie dochowują staranności w zakresie obowiązku prawidłowego 

wyznaczenia obszaru analizowanego, który ma służyć rzeczywistemu ustaleniu cech 

i funkcji zabudowy na działkach występujących w sąsiedztwie działki zabudowy, której 

dotyczy badany wniosek co jest istotne z urbanistycznego punktu widzenia, jak też 

z punktu widzenia zasady dobrego sąsiedztwa. Jak wskazywano w sporządzonych 

uzasadnieniach wyroków, przepisy planistyczne dotyczące ustalania warunków 

zabudowy (ustawy i rozporządzenia) należy interpretować z uwzględnieniem 

wymogów wykładni funkcjonalnej. Na ścisły związek przepisu § 3 rozporządzenia 

z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. zwrócił uwagę Sąd w wyroku II SA/Po 215/13 

stwierdzając, że § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi o materialnym związku 

wyznaczonego obszaru analizowanego z zasadą dobrego sąsiedztwa ustanowioną 

w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Wyznaczony obszar analizowany ma być podstawą do 

ustalenia przesłanek dobrego sąsiedztwa, w tym przesłanki kontynuacji funkcji. 

Stanowi zatem powiązanie wyznaczenia analizowanego obszaru z realizacją 

przesłanek tzw. dobrego sąsiedztwa. Sąd wielokrotnie podkreślał, że powołany 

przepis ustawy, realizując zasadę dobrego sąsiedztwa, uzależnia zmianę 

zagospodarowania terenu od dostosowania jej do określonych cech 

zagospodarowania terenu działek sąsiednich. Celem tej zasady jest zagwarantowanie 

ładu przestrzennego.  

W sprawach o sygnaturach  II SA/Po 431/13, II SA/Po 529/13, Sąd wskazał na 

wadliwość zastosowania § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia decyzji o warunkach 

zabudowy,  zgodnie z którym analiza zawierać winna część tekstową i graficzną, zaś 
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wyniki analizy urbanistycznej składające się z części tekstowej i graficznej, stanową 

załącznik do tej decyzji. Załączniki do decyzji określone w rozporządzeniu, stanowią 

integralną część decyzji.  

Przedmiotem analizy Sądu w wielu sprawach, w tym w sprawach o sygn. II SA/Po 

302/13, II SA/Po 1016/12, II SA/Po 832/12, II SA/Po 677/13, było zagadnienie czy 

i w jakim zakresie decyzja ustalająca warunki zabudowy winna wskazywać na 

lokalizację inwestycji w granicach działki sąsiedniej. Jako ugruntowany pogląd Sąd 

uznał, że zgodnie z uregulowaniem art. 59 i nast. u.p.z.p. decyzja ustalająca warunki 

zabudowy ma charakter promesy uprawniającej do późniejszego uzyskania 

pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych. Decyzja ta nie upoważnia 

do podjęcia i realizacji inwestycji, ale stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie 

na budowę. Dopiero w tym następnym postępowaniu organ architektoniczno-

budowlany ustala szczegóły techniczne dotyczące planowanej inwestycji. Zadaniem 

decyzji ustalającej warunki zabudowy jest rozstrzygnięcie wyłącznie 

o dopuszczalności realizacji określonego rodzaju inwestycji na danym terenie, innymi 

słowy wskazanie co można budować, a także określenie warunków i szczegółowych 

zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów 

odrębnych (art. 54 pkt 1 i 2 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p.). Oznacza to, że organ 

wydający decyzję ustalającą warunki zabudowy nie może wkraczać w kognicję 

organów administracji architektoniczno-budowlanej, nie może w sposób władczy 

orzekać w kwestiach, które będą przedmiotem rozważań dopiero na etapie 

postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. W decyzji ustalającej 

warunki zabudowy organ powinien w możliwie najszerszy sposób ustalić warunki 

inwestowania, ich konkretyzacja następuje bowiem dopiero w decyzji o pozwoleniu na 

budowę, w której rozstrzygane są szczegółowe kwestie dotyczące wpływu planowanej 

inwestycji na sposób korzystania z nieruchomości sąsiedniej oraz jej zgodność 

z warunkami określonymi w przepisach prawa budowlanego oraz przepisach 

szczególnych. W konsekwencji organ nie może ustalając warunki zabudowy 

rozstrzygnąć o odstępstwach od warunków technicznych, w tym regulujących kwestie 

odległości projektowanych obiektów od granicy działki i istniejących już obiektów 

budowlanych. Również w doktrynie podnosi się, że skoro treść decyzji o warunkach 

zabudowy determinuje art. 54 u.p.z.p., to organ nie może wprowadzić do takiej decyzji 

ustaleń nie mających oparcia w wyraźnie wskazanej normie prawnej (por. Planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Z. Niewiadomski [red.], Warszawa 
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2008, s. 452).  Rozstrzyganie kwestii usytuowania obiektu budowlanego już 

w postępowaniu o ustaleniu warunków zabudowy jest sprzeczne z istotą tego 

postępowania i narusza omówione wyżej przepisy. Z tych względów również 

w doktrynie wyrażony jest pogląd, że „organ lokalizacyjny nie jest upoważniony 

władczo rozstrzygać o możliwości usytuowania zabudowy na granicy działki lub 

w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy, i to niezależnie od tego czy postępowanie 

lokalizacyjne dotyczy inwestycji planowanej czy realizowanej" (por. M. Bator, Nowe 

Zeszyty Samorządowe 2010, Nr 6, poz. 105).  

W sprawie o sygn. II SA/Po 734/13, Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego co do braku wniosku o przywrócenie 

terminu do wniesienia odwołania. W odwołaniu. skarżący wskazali, że „opóźnienie 

drugiego odwołania nastąpiło na skutek złożoności sprawy oraz kontynuacji 

argumentacji z pierwszego odwołania". Skarżący zdawali sobie sprawę z uchybienia 

terminowi do wniesienia odwołania i podjęli próbę wyjaśnienia przyczyn przekroczenia 

tego terminu, co z kolei powinno przemawiać za przyjęciem, że w odwołaniu skarżący 

zawarli wniosek o przywrócenie stosownego terminu. Nie rozpoznanie takiego 

wniosku stało się podstawą do uchylenia decyzji stwierdzającej uchybienie terminu do 

złożenia odwołania. 

W sprawie II SA/Po 215/13 Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie projektu decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu 

zawodowego urbanistów albo architektów. Z przepisu powyższego wynika, że projekt 

decyzji o warunkach zabudowy sporządza osoba profesjonalnie przygotowana do prac 

projektowych i planistycznych związanych z gospodarką przestrzenną. Jego autorstwo 

powinno być przy tym udokumentowane w aktach sprawy. W przedmiotowej sprawie 

wprawdzie w decyzji o warunkach zabudowy zawarto informację, że jej projekt 

sporządziła mgr inż. arch. Grażyna Matyśkiewicz, jednakże brak jest informacji o tym 

kto sporządził analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Nieczytelny podpis i jego ewentualne podobieństwo do podpisu zamieszczonego na 

decyzji o warunkach zabudowy nie może zostać uznany za wystarczający dla uznania, 

że analiza została przeprowadzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.  

W sprawie o sygn. II SA/Po 361/13, Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 149 § 2 

K.p.a., postanowienia o wznowieniu postępowania stanowi podstawę do 

przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia 
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oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Tym samym organ administracji publicznej 

nie może ograniczyć się tylko do weryfikacji twierdzeń podmiotu domagającego się 

wznowienia postępowania, lecz powinien nadto rozpoznać sprawę na nowo. 

W kontekście niniejszej sprawy oznacza to w szczególności konieczność ponownej 

weryfikacji całego materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy pod względem 

możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy odpowiadającej wnioskowi 

inwestora.  

W sprawie o sygn. II SA/Po 875/13 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji 

wskazując, że odwołanie winno być podpisane przez wnoszącego, przez co należy 

rozumieć umieszczenie własnoręcznego podpisu przez tę osobę pod treścią. 

Odwołanie bez oryginalnego podpisu strony, a więc niespełniające określonych w art. 

63 § 3 K.p.a. wymogów, nie jest odwołaniem w rozumieniu art. 127 § 1 i art. 128 

K.p.a., a jego rozpoznanie jest dotknięte wadą nieważności określoną w przepisie art. 

156 § 1 pkt 2 K.p.a.   

11. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

Informacja o istotnych zagadnieniach prawnych dotyczących prawa 

materialnego i procesowego, wynikających z orzecznictwa Wydziału II WSA 

w Poznaniu w 2013 roku, z zakresu prawa budowlanego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 883/12 WSA w Poznaniu uznał, iż dla wydania 

decyzji, o jakiej mowa w art. art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej: Prawo budowlane), 

nie ma znaczenia fakt prawidłowości ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Skoro inwestor dopuścił się samowoli budowlanej i odstąpił istotnie od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, to decyzja 

o pozwoleniu na budowę stała się nieaktualna i konieczne stało się przeprowadzenie 

postępowania legalizacyjnego w oparciu o projekt budowlany zamienny. Sąd wskazał, 

że organ architektoniczno – budowlany nie może samodzielnie rozstrzygać, czy 

możliwe jest zalegalizowanie dokonanej samowoli budowlanej. Wyłączną kompetencję 

do wydania powyższego rozstrzygnięcia posiadają organy nadzoru budowlanego. 

Podobnie przy wydawaniu decyzji, o jakiej mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane, organ nie jest uprawniony do badania słuszności, czy też prawidłowości 

decyzji organu nadzoru budowlanego o obowiązku przedstawienia projektu 
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budowlanego zamiennego. Sąd podkreślił, że organ architektoniczno – budowlany jest 

w powyższym zakresie związany treścią decyzji, o jakiej mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 3 

powołanej powyżej ustawy i nie może dokonywać samodzielnej oceny stanu 

faktycznego sprawy w ramach prowadzonego postępowania legalizacyjnego. 

W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 863/12 WSA w Poznaniu wyraził 

pogląd, iż zatwierdzając projekt zamienny organ nadzoru budowlanego zobowiązany 

jest w myśl przepisów art. 34 i 35 Prawa budowlanego ocenić i sprawdzić nie tylko fakt 

przedłożenia przez inwestora dokumentacji projektowej i jej sporządzenia przez 

uprawnione osoby, ale dysponując fachową wiedzą w przedmiotowym zakresie winien 

taki dokument poddać szczegółowej analizie co do jego prawidłowości merytorycznej, 

z uwzględnieniem zarówno zgodności z przepisami w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego działki lub terenu, jak i z innymi przepisami, w tym techniczno - 

budowlanymi oraz okolicznościami danej sprawy. Projekt budowlany zamienny jest 

bowiem podstawowym dowodem w sprawie, który podlega ocenie organu 

w prowadzonym w omawianym przypadku postępowaniu legalizacyjnym.  

Zdaniem Sądu wskazane w odniesieniu do spornej inwestycji odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, dotyczące sposobu zagospodarowania 

obszaru inwestycji (wprowadzenie dodatkowych miejsc parkingowych, wywyższenie 

terenu inwestycji) oraz jej wykonania poprzez wprowadzenia dodatkowej budowli 

(muru oporowego), nakazywały zastosować przepisy dotyczące obowiązku 

przeprowadzenia szczegółowej merytorycznej oceny projektu budowlanego. Zatem 

badaniu podlegać powinna nie tylko kompletność przedłożonego projektu. I tak, 

zgodnie z art. 34 ust. 1 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego projekt 

budowlany zamienny powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że projektowane 

zmiany powinny być odniesione do warunków, jakie zostały określone w decyzji 

o warunkach zabudowy. W zaskarżonej decyzji takich rozważań nie zawarto, co 

naraża organ nadzoru budowlanego na zarzut naruszenia wskazanych powyżej 

przepisów, a nadto art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 K.p.a. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 918/12 Sąd zważył, że analizując możliwość legalizacji 

samowoli budowlanej, organy nadzoru budowlanego powinny badać przepisy prawa 

budowlanego obowiązujące w dacie powstania tej samowoli. Za takim rozwiązaniem 

przemawia dążenie do stosowania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego jako 
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ostatecznego środka przywrócenia obiektu do stanu zgodnego z prawem. Środek ten 

powinien mieć ponadto charakter restytucyjny, a nie represyjny.  

Z tej perspektywy rozpatrywanie nieobowiązujących przepisów planistycznych 

mogłoby prowadzić do niepożądanych następstw. Z jednej strony należałoby bowiem 

legalizować obiekty, które zakłócają obecny ład przestrzenny tylko dlatego, że kiedyś 

na tym terenie obowiązywały inne niż aktualnie ustalenia planistyczne. Nie ulega przy 

tym wątpliwości, że w tym przypadku postępowanie legalizacyjne jako nakierowane na 

usunięcie stanu niezgodności obiektu budowlanego z prawem nie mogłoby wcale 

osiągnąć swojego celu. Z drugiej strony należałoby natomiast nakazać rozbiórkę 

obiektów, które wprawdzie dają się wkomponować w aktualny ład przestrzenny, ale 

nie spełniają wymogów nieobowiązujących i tak przepisów planistycznych. Sankcja ta 

miałaby zatem charakter represyjny, a nie restytucyjny, co także należy odrzucić. 

Wreszcie, za opisanym wyżej ujęciem przemawia również fakt, że art. 37 ust. 1 pkt 1 

powołanej ustawy został sformułowany w czasie teraźniejszym, co z kolei wskazuje na 

potrzebę uwzględnienia w poruszanym zakresie przepisów planistycznych, które 

obowiązują w chwili orzekania. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 759/12 Sąd wskazał na stanowisko 

prezentowane w części orzecznictwa, że stroną postępowania, o którym mowa w art. 

81c ust. 2 Prawa budowlanego, jest wyłącznie uczestnik procesu budowlanego 

(inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, lub 

kierownik robót – patrz art. 17 Prawa budowlanego) oraz właściciel lub zarządca 

obiektu budowlanego. W ocenie Sądu takie określenie stron postępowania w art. 81c 

Prawa budowlanego związane jest jednakże wyłącznie z możliwością 

przeprowadzenia tego postępowania w ramach czynności wyjaśniających 

dokonywanych przez właściwy organ przed wszczęciem postępowania 

administracyjnego. Tym samym, jeżeli postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku 

przedłożenia ekspertyzy technicznej jest prowadzone poza postępowaniem 

administracyjnym, to stronami tego postępowania (w trybie art. 81c) są jedynie 

podmioty określone w art. 81c ust. 1 Prawa budowlanego. Natomiast w sytuacji, gdy 

postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia ekspertyzy zostanie wydane – jak 

miało to miejsce w niniejszej sprawie – w toku toczącego się już postępowania 

administracyjnego, to winno być one doręczone wszystkim stronom postępowania 

administracyjnego, w ramach którego zostało one wydane, gdyż jest ściśle związane 

z tym postępowaniem głównym. Służy bowiem uzyskaniu dowodów niezbędnych dla 
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jego zakończenia i, co za tym idzie, wszystkim stronom tegoż postępowania służyć 

winno prawo jego zaskarżenia. 

W postępowaniu o sygn. akt II SA/Po 688/12 Sąd zważył, iż w świetle art. 61 

ust. 1 Prawa budowlanego, obowiązek, o którym mowa w art. 66 ust. 1 powyższej 

ustawy może zostać nałożony na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego. 

Użyta w powyższym przepisie alternatywa rozłączna wskazuje, że decyzja może być 

wydana jedynie na jeden z powyższych podmiotów, przy czym w niektórych 

przypadkach będzie to właściciel, a w niektórych zarządca. O ile zasadą jest, że 

w pierwszej kolejności decyzja powinna zostać skierowana do właściciela budynku, co 

wynika wprost z konstrukcji art. 61 ust. 1 Prawa budowlanego, o tyle niezdefiniowane 

w Prawie budowlanym pojęcia "zarządcy budynku" spowodowało, że konieczne jest 

ustalenie kryteriów, przesądzających o możliwości nałożenia na ten podmiot 

obowiązku, o jakim mowa w art. 66 ust. 1 powołanej powyżej ustawy. Zarówno 

w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że dla 

ustalenia, czy dany podmiot jest zarządcą nieruchomości, pomocne jest odwołanie się 

do treści art. 184 i 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Interpretując wskazane przepisy przyjąć należy, iż zarządcą 

nieruchomości będzie osoba fizyczna posiadająca co do zasady stosowną licencję 

zawodową, prowadząca działalność zawodową polegającą na podejmowaniu 

wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania 

nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do 

uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Taka osoba włada obiektem 

budowlanym na podstawie zawartego z właścicielem stosunku prawnego i na której – 

z mocy tego stosunku oraz regulujących go stosownych przepisów prawa – spoczywa 

taki obowiązek. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 852/12 Sąd przyjął, iż zarówno Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. jak i Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego są organami nadzoru budowlanego i w świetle przepisów 

rozdziału 8 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności art. 81 c ust. 2 wynika ich 

kompetencja między innymi do wydawania postanowień dowodowych w oparciu o ww. 

przepis. Nadto organy te, na podstawie art. 62 ust. 3, w zw. z art. 83 ustawy Prawo 

budowlane, w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 

budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazują przeprowadzenie kontroli, 
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a także mogą żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego 

części. W oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 2 , w zw. z art. 83 ww. ustawy organy nadzoru 

budowlanego w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest użytkowany 

w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, 

albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, nakazują w drodze decyzji, usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. 

Kompetencje organów nadzoru budowlanego obejmują również kontrolę 

przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, (art. 84 ust 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane). Przepis art. 81 c ust. 2 Prawa budowlanego daje uprawnienie do 

nałożenia obowiązku dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz, gdy istnieją 

uzasadnione wątpliwości, a więc nie jakiekolwiek wątpliwości, o charakterze 

kwalifikowanym. Stosując powyższy przepis, który ma charakter szczególny, i który 

stanowi podstawę prawną do nałożenia na stronę określonych obowiązków, w tym 

także finansowych, nie można dokonywać wykładni rozszerzającej. Stąd organ 

obowiązany jest wykazać istnienie uzasadnionych wątpliwości, czyli wykazać 

spełnienie ustawowej przesłanki w danym konkretnym stanie faktycznym. Organ nie 

ma prawa nałożyć obowiązku sporządzenia ekspertyzy, jeżeli w danej sprawie nie 

występuje przesłanka uzasadnionych wątpliwości. 

W postępowaniu o sygn. akt II SA/Po 1006/12 Sąd sformułował tezę, iż 

uchwalenie planu miejscowego, zmieniającego przeznaczenie nieruchomości, 

wykorzystywanej dotąd na cele mieszkaniowe, bez zrealizowania wynikającego z art. 

15 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), obowiązku wskazania terminu 

tymczasowego zagospodarowania terenu powoduje, iż brak jest podstawy prawnej do 

ograniczenia przysługującego właścicielom tej nieruchomości prawa własności, 

w szczególności poprzez uniemożliwienie dokonania modernizacji obiektów 

mieszkalnych, poprzez np. ich rozbudowę czy też nadbudowę. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 916/12  wniosek o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę dotyczył inwestycji, która miała być zlokalizowana w granicy 

z działką nr [...] (działka zabudowana) oraz działką nr [...] (działka niezabudowana). 

Organy administracji publicznej rozstrzygając przedmiotową sprawę oparły się jedynie 

na ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, zaniechawszy ustalania, czy spełnia 

ona warunki określone w § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W szczególności 
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nie wyjaśniono, czy usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy jest do 

pogodzenia z warunkami technicznymi, gdyż przemawia za tym podobna istniejąca lub 

planowana zabudowa na działkach sąsiadujących.  

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 674/12 Sąd podkreślił, iż 

organy nadzoru budowlanego prawidłowo określiły adresata obowiązków nałożonych 

na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane postanowieniem z dnia [...] 

kwietnia 2009 r. jak i następnie w decyzji nakazującej rozbiórkę, wskazując, iż jest nim 

B. K. – aktualny współwłaściciel nieruchomości i władający lewym segmentem 

budynku mieszkalnego. Natomiast T. K. był wprawdzie inwestorem budowy, jednak 

obecnie nie jest ani współwłaścicielem nieruchomości, ani nie włada przedmiotowym 

obiektem budowlanym – nie jest więc podmiotem mogącym we własnym imieniu i na 

własny rachunek podejmować skutecznie czynności zmierzające do legalizacji 

spornego obiektu. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 894/12 Sąd zważył, iż określona przez właściwy 

organ linia zabudowy nie zawsze dotyczy wszystkich elementów drugorzędnych 

budynku, takich jak np. okap, gzyms, balkon chyba, że w decyzji o warunkach 

zabudowy organ dla tych elementów określił inne wymagania, korzystając 

z uprawnienia wynikającego z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też nieznaczne przekroczenie przez te 

elementy określonej linii zabudowy nie świadczy o niezgodności zabudowy z decyzją 

o warunkach zabudowy. 

 W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 171/13 Sąd wyraził pogląd, iż analiza 

art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego i wiążącego w sprawie stanowiska Sądu II instancji 

uzasadnia sformułowanie poglądu, że przez "przystąpienie do użytkowania" 

w rozumieniu tego przepisu należy rozumieć takie działanie inwestora bądź osób 

działających z jego upoważnienia, które wskazują na trwały zamiar użytkowania 

obiektu budowlanego. W przypadku budynku handlowego użytkowanie takie, 

sprowadzające się do korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jest 

niczym innym jak prowadzeniem działalności handlowej. Nie można zatem uznać za 

przystąpienie do użytkowania obiektu handlowego samego tylko umieszczenia 

wyposażenia w tym obiekcie. Umieszczenie elementów wyposażenia w określonych 

okolicznościach sprawy może mieć na celu dopiero przygotowanie do przyszłego 
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prowadzenia działalności handlowej, a zarazem przygotowanie go do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu. Takich zaś działań, 

które wyczerpują znamiona podjęcia czynności polegających na przygotowaniu 

obiektu do przystąpienia do jego użytkowania, ustawodawca nie objął sankcją z art. 57 

ust. 7 powołanej ustawy. Stąd też za przygotowanie do przystąpienia do użytkowania 

obiektu budowlanego nie może być stosowana kara pieniężna, o której mowa w tym 

przepisie. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 85/13 Sąd zważył, iż „wiata” kwalifikuje się do 

obiektów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, a mianowicie wolno 

stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych 

oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m². Przy czym zgodnie 

z pełnym brzmieniem tego przepisu pozwolenia na budowę nie wymaga budowa 

wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz 

przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m², przy 

czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 

500 m2 powierzchni działki. A contrario, budowa wiaty o większej powierzchni aniżeli 

25 m², bądź budowa wiaty o powierzchni do 25 m², ale przekraczających liczbę dwóch 

na powierzchnię 500 m² działki wymaga – zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 

28 ust. 1 Prawa budowlanego - uzyskania pozwolenia na budowę. Przepis ten dotyczy 

nie tylko działek o powierzchni równej bądź większej niż 500 m² Dotyczy on także 

mniejszych działek, jednak przy zachowaniu określonych limitów, tzn. dwa obiekty (nie 

więcej) na działce o powierzchni 500 m². Należy więc wnioskować, że na działce 

o powierzchni poniżej 500 m² może być zlokalizowany tylko jeden z obiektów, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Z brzmienia art. 50 ust. 1 

pkt 3 i art. 51 Prawa budowlanego wynika, że dokonanie zgłoszenia i brak sprzeciwu 

właściwego organu w żadnym razie nie oznacza, że organ nadzoru budowlanego nie 

może podjąć postępowania w celu dokonania sprawdzenia, czy inwestycja została 

wykonana na podstawie zgłoszenia z naruszeniem prawa. Wynika to wprost z art. 50 

ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, który ma zastosowanie także wtedy, gdy inwestycja 

została już wykonana (art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego). W takim postępowaniu 

organ nadzoru budowlanego, w zależności od ustalonego stanu faktycznego, może 

stosować środki określone w art. 51 Prawa budowlanego. Dokonanie zgłoszenia i brak 

sprzeciwu właściwego organu ma jedynie takie znaczenie, że inwestorowi, który 
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wykonał roboty objęte zgłoszeniem nie można postawić zarzutu samowoli budowlanej, 

w rozumieniu art. 49b Prawa budowlanego 

W sprawach o sygn. akt II SA/Po 132/13 i II SA/Po 131/13 Sąd przedstawił dwie 

istotne tezy: samo naruszenie granic działki sąsiedniej, jeśli w tym zakresie nie jest 

ona chroniona prawem administracyjnym, skutkuje roszczeniami cywilnymi, zarówno 

po stronie osoby, która dokonała przekroczenia granic, jak i po stronie podmiotu, 

którego prawo naruszono; nie stanowi jednak podstaw do ingerencji organów nadzoru 

budowlanego. Z kolei przepis art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego nakazuje organowi 

nadzoru budowlanego wstrzymanie postanowieniem prowadzenia robót budowlanych 

wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Intencją tego 

przepisu jest wstrzymanie robót budowlanych realizowanych samowolnie. Nie 

wstrzymuje się zaś robót budowlanych już zakończonych. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych jednomyślnie przyjmuje się, że wstrzymanie robót budowlanych na 

podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego może mieć miejsce jedynie w sytuacji, 

gdy roboty te są wykonywane w dacie wydania postanowienia o ich wstrzymaniu. 

Natomiast gdy roboty zostały wykonane i nie są prowadzone, powinien mieć 

zastosowanie art. 51 ust. 7 tej ustawy W takiej sytuacji wstrzymanie robót 

budowlanych byłoby bezprzedmiotowe. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 184/13 przedmiotem sporu była legalność 

wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o umorzeniu postępowania 

w sprawie okien w ścianie szczytowej budynku przy ulicy [...] w L. w granicy 

z budynkiem nr [...] (okna Nr 2 na I piętrze, w pomieszczeniu lokatorki E. R. oraz 

dwóch okien na poddaszu), przy czym strona w swojej skardze Bezspornymi 

i niekwestionowanymi przez stronę skarżącą okolicznościami, były: 

- istnienie przedmiotowych okien w roku 1914, 

- brak jakiejkolwiek dokumentacji budowlanej dotyczącej przedmiotowego budynku 

przy ulicy [...] pochodzącej sprzed 1906 r., w tym w szczególności zatwierdzonego 

pierwotnego projektu budowlanego i projektów dotyczących ewentualnych robót 

budowlanych prowadzonych na tym budynku w latach 1780 – 1906, względnie akt 

prowadzonych w tym okresie postępowań administracyjnych dotyczących tegoż 

budynku, 

- wpisanie budynku przy ulicy [...] na podstawie prawomocnej decyzji z dnia [...]1970 r. 

do rejestru zabytków pod numerem [...] w formie obejmującej istnienie okien w ścianie 

szczytowej budynku w granicy z budynkiem nr [...]. Wątpliwą pozostawała natomiast 
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okoliczność, kiedy dokładnie doszło do zrealizowania przedmiotowych okien w ścianie 

szczytowej budynku w granicy z budynkiem nr [...], to jest czy już przy wznoszeniu 

budynku pod koniec XVIII w. (w latach 1780-1800), czy też wybito je w trakcie innych 

robót budowlanych w okresie pomiędzy powstaniem budynku, a rokiem 1914, kiedy to 

jak wynika z zachowanych planów budowlanych sporządzonych na potrzeby realizacji 

w budynku instalacji kanalizacyjnej okno w ścianie szczytowej na I piętrze niewątpliwie 

już istniało. Z wątpliwości co do czasu powstania przedmiotowych okien w ścianie 

szczytowej położonej w granicy z nieruchomością sąsiednią wynikały kolejne 

wątpliwości dotyczące zgodności ich realizacji z prawem budowlanym obowiązującym 

na obszarze L. w czasie powstania przedmiotowych okien i co za tym idzie stanowiąca 

istotę sporu kwestia, czy przedmiotowe okna stanowią samowolę budowlaną 

w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i czy mogą 

być w stosunku do nich zastosowane środki zmierzające do usunięcia naruszenia 

prawa przewidziane w art. 51 Prawa budowlanego. Z faktu, że nie zachował się żaden 

egzemplarz decyzji o pozwoleniu na budowę danego obiektu budowlanego nie można 

przy tym było wyciągać wniosku, że obiekt ten został zrealizowany w warunkach 

samowoli budowlanej. Ze względu na upływ czasu oraz wielokrotne zmiany w zakresie 

własności przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiedniej w okresie 

pomiędzy rokiem 1780, a chwilą obecną nie sposób również odtworzyć w inny sposób 

treści pozwolenia na budowę udzielonego na realizacje przedmiotowego budynku oraz 

ustalić czy w okresie pomiędzy powstaniem budynku, a rokiem 1914, kiedy sporne 

okno na I piętrze niewątpliwie już istniało były wydawane, a jeśli tak to o jakiej treści, 

pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w tym budynku. Wprawdzie brak 

możliwości odnalezienia dokumentu zawierającego decyzję o pozwoleniu na budowę 

co do zasady nie oznacza braku możliwości odtworzenia jego treści, bowiem organ 

administracji nie może się uchylić od obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy i jej załatwienia zgodnie z obowiązującym prawem, do czego 

zobligowany jest z mocy art. 7 K.p.a., to jednak w konkretnych okolicznościach 

sprawy, a z takim jak wykazano powyżej mamy do czynienia w niniejszym 

postępowaniu, może okazać się, iż pomimo wykorzystania wszelkich aktualnie 

dostępnych środków dowodowych nie sposób ustalić wszystkich istotnych okoliczności 

faktycznych w sposób jednoznaczny i pewny. W świetle powyższych okoliczności nie 

sposób przyjąć, iż nieposiadanie przez aktualnego właściciela nieruchomości przy 

ul. [...] w L. decyzji bądź innych dokumentów potwierdzających udzielenie pozwolenia 
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na budowę obejmującego usytuowanie w ścianie szczytowej w granicy z działką przy 

ul. [...] spornych okien, w połączeniu z nieodnalezieniem takowych dokumentów 

w archiwach, jak też niemożnością zastąpienia ich innymi dowodami uzasadnia 

przyjęcie, iż takowe pozwolenia na realizacje spornych okien nie były wydawane. Tym 

bardziej, iż okna te funkcjonowały w przedmiotowym budynku przez co najmniej 92 

lata bez zakwestionowania legalności ich istnienia przez jakiekolwiek organy lub osoby 

zainteresowane. Nie można także w tym zakresie pominąć, iż to obiekt przy ul. [...] 

obecnie stanowiący własność skarżącej, jako obiekt młodszy od budynku przy ul. [...] 

wybudowany został w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z istnienia 

kwestionowanych w niniejszym postępowaniu okien. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 142/13 Sąd zważył, iż w toku postępowania 

wznowieniowego - zainicjowanego przez skarżącego - organ uznał, iż 

z przedstawionej przez projektanta analizy wynika, że nie doszło do naruszenia § 13 

warunków technicznych, w myśl którego to przepisu odległość budynku 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna 

umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.  

W ocenie Sądu, aby móc to ostatnie stwierdzenie zweryfikować, skarżący po 

wznowieniu postępowania powinni mieć zapewniony dostęp do takich informacji 

i dokumentacji (w tym zawartych w dokumentacji projektowej spornego budynku), 

które pozwoliłyby im zweryfikować przedłożone przez inwestora analizy przesłaniania 

ich budynku. Tymczasem w realiach przedmiotowej sprawy udostępnione skarżącym 

akta postępowania wznowieniowego nie obejmują takich materiałów. Właściciele 

nieruchomości, na których wniosek doszło do wznowienia postępowania w sprawie 

udzielenia pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, w obszarze oddziaływania 

którego może znajdować się ich nieruchomość, mają prawo do tego, aby 

w postępowaniu wznowieniowym zapoznać się z materiałem dowodowym, który jest 

istotny dla oceny tego oddziaływania na ich nieruchomość. Powyższe prowadzi do 

wniosku, że w toku postępowania wznowieniowego doszło do naruszenia wyrażonej 

w art. 10 § 1 K.p.a. zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, jak również art. 

7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a. oraz art. 107 § 3 K.p.a. 

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 358/13 stwierdzono, iż 

ewentualne przerwanie przez inwestora prac przy budowie, skoro roboty budowlane 

nie zostały zakończone (wykonane) w sensie techniczno-budowlanym (nie wykonano 

jeszcze wszelkich prac konstrukcyjnych umożliwiające użytkowanie danego obiektu) 
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i w tym znaczeniu są "w toku", nie stanowi przeszkody do podjęcia działań 

naprawczych w trybie art. 50 i art. 51 ustawy Prawo budowlane, w szczególności 

wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 

powołanej ustawy. Roboty budowlane uległy przerwaniu i nie są aktualnie 

kontynuowane (jak twierdzą organy nadzoru budowlanego), nie można jednak mówić 

o ich zakończeniu. Zakończenie robót nastąpi z chwilą wykonania ostatniego elementu 

obiektu budowlanego niezbędnego do jego funkcjonowania jako całości. Gdyby 

przyjąć inną interpretację wystarczyłoby stwierdzić, że roboty te nie są prowadzone 

w trakcie czynności kontrolnych wykonanych konkretnego dnia, co stanowiłoby tamę 

do wszczęcia procedury naprawczej. Takie rozumowanie jest z oczywistych względów 

chybione, bowiem prowadziłoby do sytuacji, w której obiekt budowlany jest prawnie 

tolerowany pomimo wykonywania go bez ważnego, funkcjonującego w obrocie 

prawnym, pozwolenia na budowę. Nieistotne jest zatem to, czy roboty budowlane są 

aktualnie wykonywane czy też nie, lecz ustalenie, że nie zostały one zakończone 

w zakresie obejmującym całość obiektu. Nie jest wyłączona możliwość prowadzenia 

robót budowlanych ("robót zabezpieczających"), związanych z obowiązkiem 

należytego zabezpieczenia budowy, pokrywających się z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, mimo że pozwolenie na budowę zostało uchylone lub w inny sposób 

wyeliminowane z obrotu prawnego. Może dojść bowiem do takiej sytuacji, że 

z przedstawionych opinii technicznych (ekspertyz) wynika, iż jednym ze sposobów 

zabezpieczenia budowy – a czasami nawet jedynym – jest prowadzenie robót 

pokrywających się w części z zatwierdzonym (decyzją następnie wyeliminowaną 

z obrotu prawnego) projektem budowlanym, a wtedy to nie można wykluczyć 

możliwości ustalenia przez organ nadzoru budowlanego w postanowieniu, o którym 

mowa w art. 50 Prawa budowlanego, wymagań co do prowadzenia właśnie takich 

robót zabezpieczających. W takiej sytuacji prowadzenie robót zabezpieczających 

w ten sposób, że realizowany jest w pewnym zakresie projekt budowlany nie oznacza 

samo przez się, iż prowadzenie takich robót jest niedopuszczalne. Zasadnicze 

znaczenie ma to, czy roboty te w istocie są niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa budowy.  Ewentualne nałożenie obowiązków na podstawie przepisu 

art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie kończy postępowania w sprawie. Celem 

przepisu art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego jest doprowadzenie obiektu 

budowlanego (robót budowlanych) do stanu zgodnego z prawem, nie zaś 

doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z pozwoleniem na budowę. 
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Niedopuszczalne jest łączenie szczególnego trybu postępowania legalizacyjnego 

z odrębnym trybem mającym na celu zapewnienie właściwego, bezpiecznego stanu 

technicznego istniejących obiektów. W szczególności postępowania naprawczego 

prowadzonego na podstawie art. 50-51 Prawa budowlanego, mającego na celu 

doprowadzenie do zgodności z prawem samowolnie wykonanych robót budowlanych, 

z postępowaniem z art. 66 Prawa budowlanego dotyczącym utrzymania obiektów 

w należytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniającym bezpieczne 

użytkowanie obiektu stosownie do postanowień art. 61 i art. 5 ust. 2 Prawa 

budowlanego. Przywołane przepisy dotyczą jedynie obiektów budowlanych, które 

zostały zbudowane i są użytkowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

a zatem obiektów legalnych  

W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 123/13 Sąd uznał, że organy 

nadzoru budowlanego, w ramach prowadzonego postępowanie legalizacyjnego nie są 

uprawnione do opierania swoich rozstrzygnięć na oświadczeniach stron 

postępowania, a więc również i inwestora. Zakres postępowania legalizacyjnego, 

określony w ustawie Prawo budowlane, wyklucza bowiem możliwość oparcia 

rozstrzygnięcia na oświadczeniach dotyczących przeznaczenia danego obiektu. Sąd 

wyjaśnia, że organy nie mogą dawać (lub nie dawać) wiary pisemnym oświadczeniom 

inwestora, lecz zobowiązane są do dokonania oceny, czy projekt budowlany 

zamienny, przedłożony w wyniku nałożenia obowiązku, o jakim mowa w art. 51 ust. 1 

pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, spełnia warunki określone w art. 35 ustawy Prawo 

budowlane, a więc czy może zostać uznany za dokument spełniajmy wymagania 

określone przepisami prawa. Ustawa Prawo budowlane, w żadnym z powołanych 

powyżej przepisów, nie nakłada obowiązku uzyskania oświadczenia inwestora, co do 

planowanego przeznaczenia danej inwestycji, nakazując jedynie wyjaśnienie, czy 

dany obiekt budowlany spełnia wymagania dotyczące w szczególności 

zagospodarowania przestrzennego oraz jest zgodny z przepisami określającymi 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 182/13 Sąd odnosząc się do rzekomej, 

a powołanej przez skarżącego możliwości zastosowania w niniejszej sprawie bardziej 

korzystnego dla strony stawki opłaty określonej w art. 49b Prawa budowlanego, 

stwierdził, że przepis ten dotyczy obiektu budowlanego, lub jego części, będącego 

w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo 

wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Tymczasem rozbudowa budynku 
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mieszkalnego wymagała uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 

Prawa budowlanego.  

W związku z tym obowiązkiem organu – w sytuacji samowoli budowlanej – było 

zastosowanie art. 48 Prawa budowlanego i w konsekwencji na podstawie art. 49 ust. 2 

Prawa budowlanego - stawek opłaty legalizacyjnej z art. 59f ust. 1 tejże ustawy. 

Ustosunkowując się do podniesionego w skardze zarzutu nieuwzględnienia przez 

organy trudnej sytuacji materialnej skarżącego przy ustaleniu opłaty legalizacyjnej Sąd 

stwierdził, że opłata legalizacyjna przewidziana w Prawie budowlanym nie bez 

przyczyny ustalana jest z woli ustawodawcy w sztywny sposób zależny tylko 

i wyłącznie od parametrów budynku zrealizowanego w warunkach samowoli 

budowlanej. Nie jest ona w żaden sposób uzależniona od czynników podmiotowych 

leżących po stronie inwestora, takich jak jego sytuacja majątkowa, osobista i stopień 

zawinienia. Takie ukształtowanie instytucji opłaty legalizacyjnej jest przy tym 

uzasadnione faktem, iż ciążący na inwestorze obowiązek uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę i pochodna – w razie braku takiej decyzji - sankcja 

ma służyć realizacji doniosłych społecznie wartości, takich jak ład przestrzenny, 

ochrona bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, ochrona środowiska, czy wreszcie 

poszanowanie uzasadnionych interesów i własności osób trzecich, a jednocześnie 

wynika z tego, iż ostatecznie to osoba zobowiązana, a nie organ administracji, 

podejmuje decyzję czy uiści należną opłatę legalizacyjną, czy też do stanu zgodnego 

z prawem doprowadzi poprzez rozbiórkę samowoli budowlanej  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 459/13 Sąd zważył, iż jeżeli rusztowanie 

zostałoby wykonane w ramach prac przygotowawczych na terenie budowy, to 

w sprawie doszłoby do rozpoczęcia budowy, względnie innych robót budowlanych (art. 

41 ust. 1 i 2 oraz art. 3 pkt 6 i 7 Prawa budowlanego). Z kolei prace przygotowawcze 

mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem (art. 41 ust. 3). Niezależnie do powyższego rusztowanie wzniesione 

w celu wykonania robót budowlanych nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu 

art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, nie jest to bowiem budynek wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi (lit. a), budowla stanowiąca całość techniczno użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami (lit. b) lub obiekt małej architektury (lit. c). 

Rusztowania używane dla potrzeb wykonania robót budowlanych na zewnątrz 

budynku należy co do zasady, stosownie do § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401, ze zm.), uznać za 

"rusztowanie robocze", to jest konstrukcję budowlaną, tymczasową, z której mogą być 

wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów 

i sprzętu. W ocenie Sądu montaż takiego rusztowania, o ile jest związany 

z wykonaniem określonych robót budowlanych, należy do zakresu wykonywania tych 

robót budowlanych, dla których realizacji wymagane jest zastosowanie tego rodzaju 

konstrukcji budowlanej. W konsekwencji np. sposób zakotwienia elementów 

konstrukcyjnych rusztowania w ścianach obiektu budowlanego, jak i jego 

posadowienia na gruncie i ewentualnego stwarzania zagrożenia katastrofą budowlaną, 

podlega ocenie organów nadzoru budowlanego kontrolujących zgodność z przepisami 

(legalność) robót budowlanych.  

W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 401/13 Sąd zważył, iż w wyniku 

wykonania ustalonych w toku postępowania administracyjnego robót powstało na 

poziomie parteru pomieszczenie na zewnątrz względem budynku, tj. pomieszczenie, 

którego ściany wychodziły poza dotychczasowy obrys budynku. Ten rodzaj robót 

powoduje zwiększenie przynajmniej jednego z charakterystycznych parametrów 

budynku (długość, szerokość, kubatura), a to z kolei sprawia, że roboty budowlane 

objęte kontrolowanym postępowaniem naprawczym nie stanowiły remontu (art. 3 pkt 

8) ani przebudowy (art. 3 pkt 7a). Skoro zmianie uległy charakterystyczne parametry 

budynku, a zatem przeprowadzenie prac budowlanych spowodowało powiększenie 

budynku, prawidłowe było uznanie, że stanowią one zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

budowlane rozbudowę. Rozbudowa budynku (mieszkalnego) nie jest zwolniona od 

obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 

ust. 1 Prawa budowlanego. 

W sprawie o sygn. II SA/Po 378/13 Sąd stwierdził, iż zgodnie z § 11 pkt 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia 

wniosku z dnia 27 stycznia 2004 r., opis techniczny projektu budowlanego w stosunku 

do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien 

określać sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana była w obszarze objętym 

ochroną konserwatorską. Zgodnie z treścią art. 36. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 
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ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru. Natomiast zgodnie z definicją legalną z art. 3 pkt 1 tej ustawy 

zabytkiem są nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przez zabytek wpisany do 

rejestru zabytków należy przy tym rozumieć także m.in. figurujący w tym rejestrze 

układ urbanistyczny, park, czy zespół budowlany (z art. 6 ustawy o ochronie zbytków 

i opiece nad zabytkami). Tym samym, wymóg uzyskania zezwolenia właściwego 

konserwatora zabytków będzie odnosił się także do prowadzenia robót budowlanych 

przy obiekcie, który nie posiada co prawda samoistnej wartości zabytkowej, ale 

znajduje się na obszarze figurującym w rejestrze zabytków jako całość (np. stanowiąc 

element zabytkowego układu urbanistycznego). Powyższe pozostaje zresztą w pełnej 

korelacji z brzmieniem art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, w którym wymóg uzyskania 

pozwolenia w sposób wyraźny odnosi się do prowadzenia robót budowlanych na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 

o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami powinno być udzielone w formie decyzji 

administracyjnej. Jak wynika z akt sprawy inwestor nie przedłożył takiego pozwolenia.  

Praprzyczyną wszczęcia przez Inspektora Powiatowego postępowania z art. 51 

Prawa budowlanego, którego dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Po 10/13 było 

stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę wydanego w 1989 r. dla inwestycji 

obejmującej warsztat branży złotniczej wraz z aneksem oraz szambem. Inwestycja ta 

została jednak na podstawie jeszcze ważnego pozwolenia zrealizowana, a inwestor 

18 maja 1999 r. otrzymał pozwolenie na użytkowanie, które stało się ostateczne. 

Wobec pozwolenia na użytkowanie (po stwierdzeniu nieważności pozwolenia na 

budowę) przeprowadzono jedynie postępowanie wznowieniowe, które zakończyło się 

2 czerwca 2005 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ ten 

stwierdził, że decyzja Starosty   została wydana z naruszeniem art. 42 ustawy z dnia 

24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 26, ze zm.) oraz 

odmówił jej uchylenia z powodu upływu pięciu lat od doręczenia stronie. Oznacza to, 

że wobec decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie organy 

zastosowały różne tryby nadzwyczajne, oparte na różnych przesłankach. W efekcie 

doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, w której organy nadzoru budowlanego uchylają 
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się od przeprowadzenia postępowania naprawczego wobec obiektu wybudowanego 

na podstawie pozwolenia na budowę rażąco naruszającego prawo, powołując się na 

istniejące w obrocie pozwolenie na użytkowanie, wydane w oparciu o to właśnie 

pozwolenie. Pomimo istnienia bezpośredniej zależności zachodzącej pomiędzy 

unieważnionym pozwoleniem na budowę a pozwoleniem na użytkowanie, organy 

nawet nie rozważyły czy wobec tego drugiego mogą ewentualnie zachodzić przesłanki 

nieważności. Trzeba mieć na względzie, że nawet fakt, iż decyzja ma przymiot 

ostateczności i jest wiążąca, nie uzasadnia całkowicie bezrefleksyjnego opierania się 

na niej, zwłaszcza jeżeli na tle całokształtu okoliczności sprawy istnieje 

prawdopodobieństwo, że decyzja taka może być obciążona wadami kwalifikowanymi. 

Zdaniem Sądu obowiązkiem organów prowadzących postępowanie naprawcze 

w sprawie przedmiotowego obiektu było w pierwszej kolejności zainicjowanie z urzędu 

postępowania w celu rozważenia w prawidłowym trybie (art. 156 i nast. K.p.a., a nie 

art. 145 § 1 i nast.) czy nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności 

pozwolenia na użytkowanie. Nie budzi zatem wątpliwości, że stwierdzenie 

nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę jest podstawą do zainicjowania 

postępowania nieważnościowego, nie zaś postępowania wznowieniowego. Takiego 

postępowania nieważnościowego nie zainicjowano. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 179/13 Sąd zważył, iż budynki w zabudowie 

bliźniaczej nie muszą być identyczne architektonicznie. Pojęcie to nie zostało 

zdefiniowane w przepisach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Również 

przepisy ustawy Prawo budowlane, nie zawierają legalnej definicji zabudowy 

bliźniaczej. Do pojęcia tego odwołuje się jedynie art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego, 

definiujący budynek mieszkalny jednorodzinny. Zgodnie z powołanym przepisem, 

przez tego rodzaju budynek należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek 

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 

się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. Segment budynku w zabudowie bliźniaczej nie musi 

być lustrzanym odbiciem już istniejącego budynku, lecz powinien zachowywać 

przynajmniej pewien stopień podobieństwa. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Po 534/13 i II SA/Po 535/13 WSA zważył, iż 

początkowym dniem biegu trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w przepisie 
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art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlanego jest dzień następny po dniu, w którym 

dokonano skutecznego zgłoszenia, bądź – w przypadku nałożenia obowiązku 

uzupełnienia zgłoszenia – dzień następny po dniu, w którym zgłoszenie zostało 

uzupełnione, albo dzień następny po bezskutecznym upływie terminu wskazanego 

w postanowieniu nakładającym obowiązek uzupełnienia zgłoszenia. Jednocześnie dla 

zachowania terminu z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego konieczne jest wydanie 

i wysłanie przed upływem tego terminu albo sprzeciwu, albo postanowienia 

o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Konstytucyjna zasada równości 

wymaga, aby terminowi "wniesienie sprzeciwu", o jakim mowa w art. 30 ust. 5 ustawy 

Prawo budowlane nadać podobną treść jak "wniesienie" odwołania, zażalenia czy 

skargi przez stronę. Przyjęcie, że datą wniesienia sprzeciwu jest data jego doręczenia 

stronie faktycznie skróciłoby w istocie trzydziestodniowy termin i umożliwiłoby stronie 

unikania skutków prawnych sprzeciwu przez opóźnianie daty odbioru wysłanej 

korespondencji.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Po 586/13 Sąd uznał, iż w świetle art. 59 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest potrzebne jedynie dla takich zmian 

sposobu użytkowania obiektu, które są związane z wykonywaniem robót 

budowlanych. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że część budynku 

stodoły została wydzielona kojcami metalowymi zabetonowanymi w podłodze 

betonowej, gdzie znajduje się ganek paszowy, wydzielający tym samym część 

inwentarską w budynku, który zgodnie z dokumentacją budowlaną winien pełnić 

wyłącznie funkcję składową. Montaż kojców do betonowej posadzki oraz wykonanie 

ganku paszowego w postaci betonowych koryt – mogły być zakwalifikowane jako 

roboty budowlane, gdyż ich wykonanie spowodowało, że nastąpiła zmiana 

parametrów użytkowych i technicznych obiektu, który był zaprojektowany jako 

budynek składowy. Stwierdzony zakres robót budowlanych wypełnia definicję 

przebudowy określoną w art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którą pod 

pojęciem przebudowy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 

obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 201/13 Sąd zważył, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 

2 ustawy Prawo budowlane przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, 
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a w szczególności prawa wodnego w odniesieniu do urządzeń wodnych. 

Jednocześnie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 

Nr 239. poz. 2019 z 2005 r. ze zm., dalej Prawo wodne) stanowi, że przepisy art. 63-

66 tejże ustawy nie naruszają przepisów ustawy z 1994 r. Prawo budowlane. 

Wzajemne relacje między tymi ustawami wskazują zatem, iż w stosunku do urządzeń 

wodnych (do których zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. b i c Prawa wodnego zaliczyć 

należy zbiorniki, stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, 

rekreacji lub innych celów) stosuje się przepisy obu wskazanych ustaw. Oznacza to, 

że przy braku szczególnych zwolnień, wykonanie urządzenia wodnego będzie 

wymagało zarówno pozwolenia na budowę (albo zgłoszenia), jak i pozwolenia 

wodnoprawnego, udzielanych przez różne organy i w odrębnych postępowaniach, 

przy czym niezależnie od tego czy dana inwestycja będzie wymagała uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o przepisy prawa wodnego, czy też z takiego 

obowiązku będzie zwolniona będą w stosunku do niej miały zastosowanie przepisy 

Prawa budowlanego. Nie budzi wątpliwości, iż realizacją robót budowlanych 

podlegającą przepisom prawa budowlanego będzie także wykonanie ziemnego 

zbiornika wodnego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego pozwolenia na 

budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 

i remoncie urządzeń melioracji szczegółowych, poza otulinami parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin. Wobec takiej konstrukcji 

przepisu art. 29 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego, który w żaden sposób nie odwołuje 

się do ewentualnego istnienia bądź braku wymogu uzyskania na wykonanie 

wskazanych w nim prac pozwolenia wodnoprawnego okoliczność ta pozostaje bez 

znaczenia w postępowaniu prowadzonym przez organy nadzoru budowlanego 

w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. Okoliczności związane z ewentualną 

potrzebą uzyskania dla realizacji przedmiotowego urządzenia wodnego pozwolenia 

wodnoprawnego mogą zostać ocenione jedynie przez organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego i w toku odrębnego postępowania prowadzonego 

w oparciu art. 64a ust. 1 lub ust. 5 ustawy Prawo wodne, w toku którego to 

postępowania wyłącznie ten organ byłby uprawniony do stwierdzenia czy wykonanie 

danej inwestycji wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a jeśli tak to jakie 

są konsekwencje wykonania tegoż urządzenia bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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W sprawie II SA/Po 567/13 dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego 

i zatwierdzenia pozwolenia na budowę zdaniem sądu skoro Wójt Gminy D. w decyzji 

o warunkach zabudowy z dnia [...] lipca 2012 r. posługuje się w sposób konsekwentny 

zwrotem "budynek mieszkalny" zarówno w sentencji, jak i w uzasadnieniu decyzji. 

Tym samym zgodnie z regułą lege non distinguente należy przyjąć, że powyższy 

zabieg językowy był celowy, a organ rozstrzygający kwestię lokalizacji przedmiotowej 

inwestycji świadomie zdecydował się na użycie ogólnego wyrażenia, bez jego 

dalszego precyzowania. Nie jest zatem uprawnione zawężanie tego zwrotu, 

w szczególności poprzez dodawanie do niego przymiotnika "jednorodzinny". 

W konsekwencji należy więc stwierdzić, że rozważane sformułowanie odnosi się do 

ogółu budynków mieszkalnych, tj. zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych. Dlatego 

restryktywna interpretacja omawianego zwrotu, jakiej dokonały w rozpatrywanej 

sprawie organy administracji architektoniczno-budowlanej, nie może być uznana za 

prawidłową. Zwłaszcza, że żaden z organów nie wystąpił nawet do Wójta Gminy D. 

o wyjaśnienie sformułowania "budynek mieszkalny", co mogłoby uzasadniać 

przypisanie temu wyrażeniu wąskiego znaczenia. W konsekwencji należy więc 

przyjąć, że decyzja organu I instancji, jak i decyzja organu odwoławczego okazały się 

arbitralne, ponieważ w sposób dowolny – niewynikający z decyzji z dnia [...] lipca 

2012 r. – zawęziły zakres decyzji o warunkach zabudowy. 

W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 164/13 WSA w Poznaniu wyraził 

pogląd, iż organ architektoniczno-budowlany nie jest uprawniony do badania 

zgodności projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi lub z innymi 

przepisami prawa poza przepisami określającymi wymogi ochrony środowiska. Wynika 

to także z treści art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego i faktu uchylenia przepisu art. 35 

ust. 2 Prawa budowlanego. Sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela stanowisko 

wyrażone w wyroku NSA z dnia 10 maja 2013 r. (sygn. akt II OSK 44/12: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl), zgodnie z którym organ nie jest uprawniony do badania 

zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami techniczno-

budowlanymi lub innymi przepisami prawa, poza przepisami określającymi wymogi 

ochrony środowiska. Rozszerzająca interpretacja uprawnień organu w zakresie 

kontroli na podstawie art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego oznaczałaby w istocie 

przywrócenie uchylonej zasady oceny materialnych rozwiązań projektu budowlanego 

przez organ (uchylony art. 35 ust. 2 Prawa budowlanego) i stanowiłaby naruszenie 

zasady związania organów administracji publicznej prawem (art. 7 K.p.a.). 
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W rezultacie, w odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego organ 

prowadzący postępowanie zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

bada więc wyłącznie, czy zostało złożone stosowne oświadczenie o sporządzeniu 

projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (art. 20 ust. 4 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), 

a pełną odpowiedzialność za zgodność tego projektu z prawem ponoszą projektanci. 

Jak już wyjaśniono powyżej, organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji 

wykazał, że projektant złożył stosowne oświadczenie. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 666/13 Sąd podzielił ustalenia Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z którymi, w stosunku do 

samowolnie wykonanych robót budowlanych polegających na odbudowie płotu, 

zastosowanie winien znaleźć przepis art. 49b Prawa budowlanego, zgodnie z którym 

budowa lub wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganego 

zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ oznacza 

konieczność jego rozbiórki (art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego), chyba, że budowa 

jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz nie narusza przepisów, w tym 

techniczno-budowlanych (art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego). Zarówno w aktualnym 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak też w piśmiennictwie przyjmuje się, że 

przepis art. 49b Prawa budowlanego odnoszący się do budowy bez wymaganego 

zgłoszenia obiektów budowlanych znajduje zastosowanie również do ogrodzeń. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 636/13 dotyczącej wykonania przyłącza 

wodociągowego Sąd zważył, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego 

budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 tej ustawy (tj. budowa przyłączy: 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych 

i telekomunikacyjnych), z zastrzeżeniem art. 29a, wymaga zgłoszenia właściwemu 

organowi. Zastrzeżenie to powoduje, że zamiast dokonywać zgłoszenia, inwestor 

może skorzystać z trybu alternatywnego, uregulowanego w art. 29 a ust. 1 i 2 Prawa 

budowlanego. W tym celu powinien sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej 

mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, która została przyjęta do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz spełnić – w zależności od rodzaju 

przyłącza, które zamierza wybudować – wymogi przepisów prawa energetycznego 
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albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zatem 

o tym, która z określonych w ustawie form (procedur) będzie miała zastosowanie, 

decyduje inwestor, który albo dokona zgłoszenia budowy przyłącza lub też uzna, że 

w danym przypadku w jego ocenie korzystniejsze jest skorzystanie z uprawnienia 

określonego w art. 29a ust. 1 (por. wyrok NSA z dnia 27 maja 2011 r., II OSK 924/10, 

Lex nr 992667). Istotnym jednak jest, że wybór ten – zgodnie z treścią art. 29 a ust. 3 i 

art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego- pozostawiony jest inwestorowi jedynie na 

etapie poprzedzającym budowę przyłącza, a więc przed realizacją inwestycji. 

Powołane przepisy zawarte są bowiem w rozdziale 4 ustawy – Prawo budowlane 

i odnoszą się, jak wskazuje sam tytuł rozdziału, do postępowania poprzedzającego 

rozpoczęcie robót budowlanych.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 528/13 Sąd uznał, że pracownicy inspektoratu 

nadzoru budowlanego są osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę techniczną 

i umiejętności służące do dokonania pomiarów miarą centymetrową wysokości 

elementów istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Dla dokonania czynności 

wskazanych przez Sąd nie jest wymagane potwierdzenie posiadania przez 

pracowników inspektoratu uprawnień w zakresie projektowania oraz budowy, czy 

rozbiórki i utrzymania obiektów budowanych wymaganych dla sporządzenia ekspertyz 

technicznych, czy projektów budowanych. 

W postępowaniu o sygn. akt II SA/Po 555/13 WSA w Poznaniu wyraził pogląd, 

że wykonane przez inwestora prace będące przedmiotem kontrolowanej sprawy 

należy zakwalifikować do robót budowlanych w ogóle, przez co będąc konsekwentnym 

efekt tych czynności winien być uznany za obiekt budowlany lub jego część. 

Powyższe znajduje potwierdzenie w literalnym brzmieniu art. 29 ust. 2 Prawo 

budowlane. Z regulacji tej wynika, że obejmuje ona zakresem przedmiotowym roboty 

budowlane dotyczące rodzajowo określonych inwestycji, jak w tym przypadku 

inwestycji polegającej na utwardzeniu powierzchni gruntu. W ocenie Sądu regulacja ta 

wskazuje, iż utwardzenie powierzchni gruntu stanowi w swej istocie wykonanie robót 

budowlanych i w tych kategoriach powinno być ono kwalifikowane. Przez roboty 

budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, należy zaś rozumieć budowę - 

a więc wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego) - oraz 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. Co istotne przedmiotem tego rodzaju prac, niezależnie od ich dalszej 
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kwalifikacji, będzie zawsze obiekt budowlany, przez który należy rozumieć: a) budynek 

wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami bądź c) obiekt małej 

architektury (art. 3 ust. 1 Prawa budowlanego). Mając powyższe na uwadze należy 

uznać, że mówiąc o "utwardzeniu powierzchni gruntu", o którym stanowi art. 29 ust. 2 

pkt 5 Prawa budowlanego, powinno się mieć na względzie określone rodzajowo roboty 

budowlane, których przedmiotem jest obiekt budowlany, a które w wyniku ich realizacji 

prowadzą albo do powstania nowej substancji budowlanej w postaci obiektu 

budowlanego lub jego części, jak w przypadku budowy lub rozbudowy, albo wyłącznie 

do zmiany w ramach istniejącej już substancji budowlanej, jak w przypadku 

przebudowy bądź remontu. W niniejszej sprawie aby dokonać prawidłowej kwalifikacji 

utwardzenia powierzchni gruntu do jednego z rodzaju robót budowlanych 

wyróżnionych w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego konieczne jest przeprowadzenie 

ustaleń, czy zrealizowane roboty budowlane doprowadziły wyłącznie do zmiany 

w ramach uprzednio już istniejącej substancji budowlanej, czy też w wyniku ich 

realizacji powstała nowa substancja budowlana w postaci wyodrębnionego obiektu 

budowlanego. Na gruncie kontrolowanej sprawy organy niewystarczająco wyjaśniły 

powyższe kwestie, przede wszystkim błędnie wychodząc z powyżej 

zaprezentowanego założenia, a przez to znacznie ograniczając czynione w sprawie 

ustalenia faktyczne.  

Zdaniem Sądu, jako urządzenie budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa 

budowlanego, można zakwalifikować również utwardzenie powierzchni gruntu. Nie 

bez znaczenia pozostaje przy tym przykładowe wymienienie w art. 3 pkt 9 Prawa 

budowlanego takich urządzeń jak place postojowe czy place pod śmietniki, które 

w swej istocie stanowią nic innego jak utwardzenie gruntu, które to utwardzenie 

spełnia nadto określoną funkcję użytkową. Jednakże konieczną przesłanką dla 

dokonania powyższej kwalifikacji jest to aby utwardzenie było funkcjonalnie związane 

z określonym obiektem budowlanym, a więc aby służyło do korzystania z tego obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym bowiem razie, w sytuacji gdy 

utwardzenie powierzchni gruntu nabierze na tyle samodzielnego – względem 

jakiegokolwiek budynku lub budowli – charakteru, że będzie ono stanowiło 

wyodrębnioną technicznie całość użytkową, winno zostać zakwalifikowane, na gruncie 

regulacji Prawa budowlanego, do odrębnego obiektu budowlanego będącego 

budowlą, w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. W zależności zatem od 
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konkretnego stanu faktycznego utwardzenie powierzchni gruntu, które rodzajowo 

mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia "urządzenie budowlane", może stanowić 

urządzenie budowlane funkcjonalnie związane z innym obiektem ale również może 

występować jako wyodrębniony obiekt budowlany – budowla.  

W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 698/13 Sąd zważył, że projekt 

zagospodarowania terenu narusza wymóg odległości ściany budynku z otworami 

okiennymi od granicy działki (4 m) zawarty w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – r.w.t. (w zw. § 9 ust. 3 r.w.t.). Zdaniem 

organów, budynek usytuowany został prawidłowo, gdyż należy uwzględnić należy fakt, 

iż okna w elewacji wschodniej znajdują się w loggiach zagłębionych na odległość 2,55 

m. To powoduje, że ściana z otworami okiennymi znajduje się w odległości 4,05 m, 

a budynek spełnia wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych. 

Z powyższą argumentacją zupełnie nie można się zgodzić. § 12 ust. 1 r.w.t. wyraźnie 

stanowi o "sytuowaniu budynku", który w zależności od tego czy zawiera z danej 

strony ścianę z otworami okiennymi czy bez otworów okiennych może być usytuowany 

w odległości odpowiednio 4 m albo 3 m od granicy. Nie ma zatem znaczenia jakie 

będzie "zagłębienie" ścian, w których znajdą się okna. Takie podejście dodatkowo 

potwierdza § 9 ust. 3 r.w.t., który wyraźnie stanowi, że odległości określone 

w rozporządzeniu liczy się "w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia". 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 741/13 Sąd zważył, że stosunek prawny 

określony w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. z 

[…] maja 2002 r. nakazującej rozbiórkę magazynu nie przestał istnieć. Obowiązek 

rozbiórki jest nadal możliwy do wyegzekwowania, tyle że obecnie obciąża on 

skarżącego jako aktualnego i jedynego właściciela nieruchomości zabudowanej 

przedmiotowym magazynem, będącego następcą prawnym inwestora. Równocześnie 

na gruncie niniejszej sprawy nie ma takiego przepisu prawa, który nakazywałby 

wygaszenie decyzji rozbiórkowej z (..) maja 2002 r. Nowelizacja Prawa budowlanego 

zawarta w ustawie z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80 poz. 718) uprowadzając możliwość legalizacji 

obiektów wzniesionych samowolnie nie zawiera przepisu odnoszącego się do losów 

decyzji wydanych przed jej wejściem w życie. Zatem decyzje takie są nadal wiążące, 

mimo że zmieniła się podstawa prawna, która uzasadniała ich wydanie. Zmiana stanu 

prawnego, polegająca na uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dopuszczającego lokalizację przedmiotowego magazynu na terenie 

działki skarżącego nie uczyniła decyzji rozbiórkowej bezprzedmiotową. Nie ustał 

bowiem byt prawny stosunku materialnoprawnego nawiązanego na podstawie decyzji 

nakazującej rozbiórkę.  

Z kolei postępowanie o sygn. akt II SA/Po 923/13 dotyczyło pozwolenia na 

użytkowanie budynku gospodarczo-administracyjnego, co do którego wydano 

ostateczną i prawomocną decyzję o jego rozbiórce. Jak wynika z wniosku strony oraz 

z odwołania od decyzji organu I instancji, a w końcu ze skargi strona skarżąca 

domaga się wydania pozwolenia na użytkowanie tego budynku na podstawie art. 42 

ust 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. (Dz. U. z 1974 r. nr 39, 

poz. 229 ze zm.) podnosząc, iż przedmiotowy budynek spełnia przesłanki do jego 

legalizacji na podstawie art. 37 ust. 1 tej ustawy. Bezsporne w sprawie jest, że 

właściwy organ administracji budowlanej prowadził postępowanie zakończone 

ostateczną decyzją z dnia […] grudnia 1994 r. nakazującą skarżącemu rozbiórkę 

budynku gospodarczo-administracyjnego z uwagi na jego wzniesienie w warunkach 

samowoli budowlanej. Decyzja ta, po przeprowadzonej kontroli instancyjnej i sądowej, 

ostała się w swej treści, jest zatem prawomocna i wykonalna. Inwestor składał 

wcześniej wnioski zmierzające do wyeliminowania ww. decyzji z dnia […] grudnia 

1994 r. z obiegu prawnego (wnioski o wznowienie postępowania, o uchylenie lub 

zamianę decyzji o rozbiórce w trybie art. 154 § 1 i 155 K.p.a.) , jednakże próby te nie 

doprowadziły do skutecznego wzruszenia decyzji rozbiórkowej. Wydanie decyzji 

dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego prawomocną decyzją o jego 

rozbiórce stoi w oczywistej sprzeczności z treścią decyzji nakazującej skarżącym 

rozbiórkę przedmiotowego budynku. Obowiązek rozbiórki budynku wyłącza, bowiem 

możliwość uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. Skoro decyzja rozbiórkowa 

z […] grudnia 1994 r. nie straciła przymiotu ostateczności oraz wykonalności, kolejny 

wniosek strony o wydanie pozwolenia na użytkowanie tego obiektu nadal uznać 

należy jako niedopuszczalny co czyni postępowanie administracyjne 

bezprzedmiotowym. Bez znaczenia dla tej oceny pozostają okoliczność podnoszone 

przez stronę, iż na dzień złożenia wniosku z 26 października 2011 r. istniały przesłanki 

do legalizacji przedmiotowego obiektu budowlanego w oparciu o art. 37 ust 1 ustawy 

Prawo budowlane z 1974 r. w zw. z art. 103 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 

14 lipca 1994 r.  
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W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 905/13 WSA w Poznaniu 

uznał, że roboty budowlane polegające na zabudowie zadaszonego tarasu, w wyniku 

czego powstaje nowe pomieszczenie użytkowe stanowi rozbudowę obiektu 

budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane. Wykonanie 

powyższych robót bez wymaganego pozwolenia na budowę wypełnia więc dyspozycję 

przepisu art. 48 ustawy Prawo budowlane. Stosownie do przepisu art. 48 ust. 1 tej 

ustawy właściwy organ w drodze decyzji nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego, lub 

jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia 

na budowę. Organ nadzoru budowlanego może rozpocząć tzw. procedurę 

legalizacyjną w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 48 ust. 2 i 3 

wymienionej ustawy. Jest to możliwe, gdy samowolna budowa jest zgodna 

z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz, gdy nie narusza 

przepisów techniczno-budowlanych w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie 

obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem. Warunkiem 

legalizacji jest m. in. przedstawienie projektu budowlanego oraz oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 836/13 WSA w Poznaniu zważył, iż 

postanowienie wydane na podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego ma charakter 

dowodowy, co oznacza, że postępowanie w którym jest ono podejmowane stanowi 

część innego już toczącego się postępowania przewidzianego w prawie budowlanym, 

bądź jest elementem wyjaśnienia przez organ okoliczności, które mogłyby uzasadniać 

wszczęcie takiego postępowania. Przepis ten nie zawiera tym samym żadnych 

ograniczeń co do rodzaju postępowań, w których może być stosowany. Powyższe 

wynika z faktu, że ów przepis umiejscowiony został w rozdziale zawierającym 

regulacje ustrojowe, poświęcone kompetencjom właściwych organów administracji 

publicznej. Niemniej jednak przepis ten powinien być wykorzystywany w sytuacjach 

wyjątkowych, kiedy organ nadzoru budowlanego nie jest w stanie – przy użyciu 

posiadanej wiedzy i środków, którymi dysponuje – rozstrzygnąć powstałych 

wątpliwości. Trzeba bowiem pamiętać, że stosując ów przepis organ przerzuca na 

stronę koszty ustalenia stanu technicznego obiektu. Przepis art. 81c ust. 2 Prawa 

budowlanego ma charakter uznaniowy. Dlatego, mając na uwadze nieostry zakres 

pojęć "uzasadnione wątpliwości" oraz "odpowiednie ekspertyzy" należy przyjąć, iż 

zarówno określenie zakresu żądanej przez organ ekspertyzy, jak również 

uzasadnienie podjętych działań w trybie tego przepisu, musi być oparte na 
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szczegółowej analizie stanu faktycznego konkretnej sprawy i wymaga wyczerpującego 

uzasadnienia. 

W toku postępowania o sygn. akt  II SA/Po 858/13 Sąd sformułował tezę, iż 

w sytuacji kiedy nieruchomość objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę stanowi 

przedmiot współwłasności, a tylko jeden ze współwłaścicieli ubiega się o pozwolenie 

na budowę, współwłaściciel - wnioskodawca (inwestor, a w niniejszej sprawie 

skarżący), w celu wykazania, iż ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, musi legitymować się zgodą wszystkich współwłaścicieli. W sytuacji braku 

zgody współwłaścicieli nieruchomości na przedmiotową inwestycję, ich oświadczenie 

może zastąpić postanowienie sądu powszechnego (art. 199 Kodeksu cywilnego). 

Stanowi ono tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego w granicach określonych w tym 

postanowieniu, wyznaczających zakres budowy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 227/13 Sąd przyjął, że zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego może polegać na tym, że dochodzi do zmiany 

warunków użytkowania obiektu w zakresie określonym art. 71 ust. 2 Prawa 

budowlanego. Zmiana przeznaczenia obiektu budowlanego z funkcji inwentarskiego 

na cele warsztatu ślusarskiego, o profilu produkcji i jej udokumentowanej skali, 

zmienia co najmniej warunki bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne, 

higieniczno-sanitarne bądź wielkość lub układ obciążeń, co wynika z treści 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.). Art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że w razie zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego 

zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia: 1) wstrzymuje użytkowanie 

obiektu budowlanego lub jego części; 2) nakłada obowiązek przedstawienia 

w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2. Następnie, 

stosownie do treści ust. 2 art. 71 a, po upływie terminu lub na wniosek 

zobowiązanego, organ sprawdza wykonanie nałożonego obowiązku, i - w przypadku 

stwierdzenia jego wykonania - w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty 

legalizacyjnej. Z kolei w przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 

pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, 
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właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a ust. 4).  

Przytoczone przepisy wskazują jednoznacznie, że w zakresie procedury 

legalizacji samowolnej zmiany sposobu użytkowania mamy do czynienia z decyzjami 

związanymi, co oznacza, że w przypadku niewykonania zobowiązania nałożonego na 

właściciela w postanowieniu wydanym na podstawie art. 71a ust. 1 Prawa 

budowlanego, organ zobligowany jest do wydania decyzji, o której mowa w ust. 4 art. 

71 a, a więc nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. 

Nie każda faktyczna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego będzie 

w rzeczywistości zmianą sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 Prawa 

budowlanego. W tym zakresie organ musi zbadać, czy w wyniku zmiany w zakresie 

faktycznego sposobu użytkowania danego obiektu lub jego części doszło do zmiany w 

zakresie określonych w art. 71 ust. 1 oraz art. 5 ustawy warunków technicznych oraz 

użytkowych danego obiektu (lub jego części). Zmianę sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego należy oceniać w porównaniu do sposobu użytkowania tego obiektu 

określonego w decyzji o pozwoleniu na budowę, ewentualnie w porównaniu do 

sposobu użytkowania wskazanego w późniejszych decyzjach o pozwoleniu na zmianę 

użytkowania tego obiektu. 

W opinii Sądu nie tylko zmiana rodzaju działalności z hodowli drobiu na 

warsztat ślusarski o takim profilu, wywołuje skutki określone w art. 71 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane. Skarżący dokonali zmiany sposobu użytkowania kurnika 

wykorzystywanego wcześniej do produkcji drobiu na skalę przemysłową, na warsztat 

ślusarski. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w budynku zamontowano 

szereg maszyn i urządzeń służących do produkcji wyrobów metalowych, między 

innymi kontenerów metalowych i siatki ogrodzeniowej. Wynika również, że produkcja 

ta w dacie wszczęcia postępowania i nadal jest w przedmiotowym obiekcie 

prowadzona. To niewątpliwie wpływa na komfort życia mieszkańców okolicznych 

domów, którzy - jak wynika z akt sprawy - już latem 2004 r. czynili starania, aby 

doprowadzić do zaprzestania tej działalności. Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego prawidłowo zatem wydał postanowienie z dnia […] października 2004 r. 

o wstrzymaniu użytkowania przedmiotowego budynku i nałożył obowiązek 

przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego. 
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Skarżący nie przedłożyli wymaganych dokumentów, zatem organ I instancji nakazał 

przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania przedmiotowego budynku. 

W sprawie o sygnaturze akt II SA/Po 759/13 WSA w Poznaniu wskazał, iż 

obowiązki wynikające z decyzji wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy 

prawo budowlane mogą dotyczyć tylko i wyłącznie czynności faktycznych, konkretnych 

robót budowlanych. Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem powinno nastąpić 

w drodze nałożenia obowiązku "wykonania określonych czynności lub robót 

budowlanych", czyli np. zamurowania otworu okiennego bądź, jak w przedmiotowej 

sprawie, przebudowanie wylotów kanałów kominowych. Wbrew twierdzeniom organu 

odwoławczego takimi czynnościami faktycznymi, mogą być również: powołanie 

kierownika budowy czy prowadzenie dziennika budowy mimo, iż wykonanie tych 

obowiązków wynika bezpośrednio z przepisów prawa budowlanego (art. 18 i art. 45 

Prawa budowlanego). Skoro inwestor nie dokonał tego obowiązku, to tym bardziej 

organ nadzoru ma podstawę, w oparciu o przepis art. 51 ust 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego, nakazać mu dokonania tych czynności, aby roboty budowlanego były 

prowadzone zgodnie z prawem. Możliwości takiej nie wyklucza fakt, iż prowadzanie 

budowy bez powołania kierowania budowy i bez prowadzenia dziennika budowy 

sankcjonowane jest karą grzywny w oparciu o przepis 93 pkt 4 Prawa budowlanego. 

Zdaniem Sądu organ I instancji prawidłowo nałożył na inwestorów wskazane w decyzji 

z dnia […] kwietnia 2012 r. obowiązki. Jak wynika z akt sprawy na dzień orzekania 

przez organ II instancji obowiązki te zostały już wykonane. Nie oznacza to jednak, iż 

postępowanie administracyjne było bezprzedmiotowe i z tej przyczyny powinno być 

umorzone skoro na dzień wszczęcia postępowania administracyjnego istniały 

przyczyny jego prowadzenia - roboty budowlane były prowadzone w sposób 

niezgodny z prawem, mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia. W przypadku ustalenia przez organ odwoławczy, iż nałożone na inwestora 

obowiązki zostały wykonane, a prowadzone roboty budowlane zgodne są z prawem 

organ ten winien, stosując wykładnię art. 51 ust 1 pkt 2 a contrario, wydać decyzję 

merytoryczną odmawiającą nałożenia na inwestora obowiązku wykonania czynności. 

Podobny problem i analogiczne wnioski przedstawione zostały w uzasadnieniu wyroku 

wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Po 922/13. 
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12. Sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 

W 2013 r. w WSA w Poznaniu rozpoznano 26 spraw dotyczących zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości i roszczeń z tym związanych (symbol 6182). 

W 6 przypadkach zapadł wyrok uchylający: w tym w jednym przypadku uchylono 

w części zarówno zaskarżone rozstrzygnięcie organu administracji, jak 

i poprzedzające je rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji; w 10 przypadkach 

skargę oddalono; w 1 przypadku skargę odrzucono, w 2 przypadkach umorzono 

postępowanie; w 1 przypadku stwierdzono przewlekłe prowadzenie postępowania; 

w 1 przypadku połączono sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia 

natomiast w pozostałych przypadkach sprawy zakreślono w repertorium SA. 

W omawianych sprawach materialnoprawną podstawą żądania zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości były przepisy art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

Jednym z kluczowych problemów, przed jakimi stawały składy orzekające, była 

konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zrealizowany został cel 

wywłaszczenia, a w konsekwencji czy roszczenie dotyczące zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości jest uzasadnione. W wyroku z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt 

II SA/Po 1080/12, rozpoznając skargę na decyzję o odmowie zwrotu nieruchomości 

wywłaszczonej pod realizację strefy ochronnej poligonu, Sąd uznał, że istotną częścią 

poligonu jest teren stanowiący strefę bezpieczeństwa oddzielającą pas roboczy od 

osiedli ludzkich i innych miejsc, w których możliwy jest pobyt ludzi. Bez znaczenia jest 

przy tym czy na poligonie dochodzi do incydentów, w czasie których skutki 

prowadzonych w ramach ćwiczeń działań wojskowych wykraczają poza pole robocze 

i oddziaływają na strefy bezpieczeństwa, np. w strefach tych dochodzi do upadków 

wystrzelonych z broni pocisków. Istnienie stref bezpieczeństwa związane jest bowiem 

z zagrożeniem potencjalnym, czyli takim, którego w ramach prowadzonych ćwiczeń 

nie można wykluczyć w świetle posiadanej wiedzy i doświadczenia wojskowego, 

w szczególności w zakresie sytuacji związanych z awarią używanego sprzętu 

wojskowego czy też błędu żołnierza. Równocześnie, w uzasadnieniu wyroku 

podkreślono, że fakt, iż na części poligonu, na której znajduje się strefa 

bezpieczeństwa, nie wykonywano żadnych ćwiczeń wojskowych, nie oznacza, że 

terenu zajętego pod tę strefę nie wykorzystywano jako poligonu. Wręcz odwrotnie, 

Sąd uznał, że istnienie strefy bezpieczeństwa oddzielającej teren, na którym 
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przeprowadzane są ćwiczenia, od terenu sąsiadującego z poligonem jest niezbędne 

dla bezpiecznego użytkowania poligonu. Zatem poligon wojskowy, na którym 

wykonywane są strzelania z broni, w tym z broni artyleryjskiej, nie może funkcjonować 

bez wytyczenia stref bezpieczeństwa. Sąd podkreślił również, że podobną rolę spełnia 

otulina poligonu, której zadaniem – z definicji – jest odizolowanie poligonu od terenów 

sąsiednich. Zatem otulina poligonu oprócz dodatkowego zabezpieczenia okolicznej 

ludności spełnia wraz ze strefą bezpieczeństwa funkcję np. tarczy akustycznej, czy też 

uniemożliwia obserwację prowadzonych działań wojskowych, co z kolei może być 

istotne z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa okolicznej ludności, a także jest 

niewątpliwie ważne z punktu zachowania tajemnicy wojskowej w zakresie 

prowadzonych działań. Jest to więc również element niezbędny dla istnienia poligonu.  

Odnosząc się do problematyki wywłaszczenia nieruchomości na cel związany 

z realizacją osiedla mieszkaniowego, należy zwrócić uwagę na wyroki WSA 

w Poznaniu z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 228/13 oraz z dnia 

18 października 2013 r., sygn. akt II SA/Po 651/13. W pierwszym z powołanych 

powyżej wyroków Sąd uznał, że samo powołanie się w decyzji o wywłaszczeniu na 

decyzję o zatwierdzeniu planu realizacyjnego osiedla świadczy o tym, że objęta 

wywłaszczeniem nieruchomość została wywłaszczona na cel związany z realizacją 

inwestycji jaką jest budowa tego osiedla. Stąd za prawidłowe uznano stanowisko 

organu wyrażone w zaskarżonej decyzji, że wywłaszczenie całej nieruchomości 

nastąpiło na cele budowy osiedla mieszkaniowego. Jak podkreślił Sąd, cel 

wywłaszczenia może być szczegółowo wskazany w uzasadnieniu decyzji 

o wywłaszczeniu, poprzez odniesienie do treści decyzji o lokalizacji szczegółowej. 

Podobne stanowisko zawarto w wyroku z dnia 18 października 2013 r., sygn. akt 

II SA/Po 651/13, gdzie podkreślono, że realizacja osiedla mieszkaniowego to nie tylko 

budowa domów mieszkalnych, lecz także budynków handlowych, usługowych, szkół, 

przedszkoli, oraz urządzeń towarzyszących, jak ciągów komunikacyjnych, zieleni, 

placów zabaw, wewnętrznych dróg dojazdowych oraz parkingów. Mając na uwadze, 

że co do zasady cel wywłaszczenia powinien być identyczny ze sposobem 

zagospodarowania i korzystania z nieruchomości należy przyjąć, że cel 

wywłaszczenia realizuje też budowa niezbędnej infrastruktury towarzysząca 

funkcjonowaniu osiedla mieszkaniowego, którego realizacja stanowiła podstawę 

wywłaszczenia. Dodatkowo Sąd wskazał, że nie da się pogodzić z zasadą stabilności 

porządku prawnego sytuacji, gdy w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości – 
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gdy wywłaszczenie miało miejsce kilkadziesiąt lat przed wszczęciem postępowania o 

zwrot – ustalenie, że cel wywłaszczenia został zrealizowany, ale po upływie 

wskazanych w art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami terminów 7 i 10 

lat, powodowałoby konieczność wydania decyzji o zwrocie, mimo że nieruchomość od 

lat jest wykorzystywana zgodnie z celem wywłaszczenia. W rozpoznawanej przez Sąd 

sprawie cel wywłaszczenia był realizowany w latach 80-tych i 90–tych ub. wieku, przy 

czym zarówno w dacie wywłaszczenia (1975 r.), jak i w dacie realizacji celu 

wywłaszczenia, nie obowiązywały w polskim systemie prawa przepisy, które 

wyznaczały terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją celu 

wywłaszczenia. Dlatego też Sąd, uwzględniając standardy składające się na 

konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), w tym 

w szczególności zasadę lex retro non agit oraz zasadę ochrony zaufania adresatów 

norm prawnych do państwa i stanowionego przezeń prawa, uznał, że art. 137 ust. 1 

pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 

pkt 89 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492) nie znajdował zastosowania 

w rozpoznawanej sprawie. Ponieważ stan faktyczny i prawny nieruchomości, której 

dotyczyło prowadzone postępowanie zwrotowe, został ostatecznie ukształtowany pod 

rządami dawnych przepisów, a elementem tego stanu było prawo własności do 

spornej nieruchomości przysługujące jednostce samorządu terytorialnego, która 

w dobrej wierze realizowała zaplanowane inwestycje.  

W orzecznictwie podjęto również zagadnienie możliwości zwrotu nieruchomości 

przeznaczonej pod drogi publiczne. I tak, w wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. 

akt II SA/Po 431/12, wskazano, że samo oznaczenie w ewidencji gruntów danej 

nieruchomości symbolem „dr” nie przesądza, aby dana nieruchomość stanowiła drogę 

publiczną. Zgodnie bowiem z treścią przepisu § 68 ust. 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454) symbolem tym 

oznacza się wszelkie drogi – zarówno publiczne, jak prywatne. W przedmiotowej 

sprawie brak było, wśród danych ewidencyjnych spornej działki, informacji 

dotyczących numeru drogi publicznej oraz nazwy ulicy (§ 60 ust. 2 pkt. 2 powołanego 

powyżej rozporządzenia). Podobnie o zakwalifikowaniu przedmiotowej nieruchomości 

jako drogi nie mogła przesądzać przedstawiona przez Zarząd Dróg Miejskich mapa, 

na której odręcznie wykreślono przebieg granicy pomiędzy ulicą, a działką. Na jej 
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podstawie nie sposób było bowiem ustalić przebiegu ulicy, której pasem drogowym 

miałaby rzekomo być sporna działka. Sąd dodatkowo zwrócił uwagę, że zarówno 

droga, jak i pas drogowy posiadają swoje definicje ustawowe. Zgodnie z art. 4 pkt 2 

ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 71, poz. 838 ze zm.), pod 

pojęciem drogi rozumieć należy budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, 

przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym, 

natomiast pod pojęciem pasa drogowego drogi publicznej rozumieć należy wydzielony 

liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym 

są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane 

z potrzebami zarządzania drogą (art. 4 pkt 1 powołanej powyżej ustawy). Stąd też, 

w ocenie Sądu, z przepisów powyższych możliwość zakwalifikowania danej 

nieruchomości jako drogi lub jako pasa drogowego jest uzależniona od istnienia 

określonej infrastruktury – obiektów budowlanych, czy też urządzeń technicznych. 

W wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 456/13, podkreślono, w odwołaniu 

do przepisu art. 4 ustawy o drogach publicznych wskazano, że niedopuszczalne jest 

orzeczenie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, która w czasie orzekania 

o zwrocie jest częścią drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach 

publicznych. Dodatkowo w wyroku powyższym podniesiono, że decyzje 

komunalizacyjne wydawane na mocy przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32 poz. 191 ze zm.) miały 

charakter deklaratywny i jedynie potwierdzały skutek przeniesienia dotychczasowej 

zobowiązań i wierzytelności rad narodowych i terenowych organów administracji 

państwowej stopnia podstawowego na gminy, a więc odnosiły się do skutków 

powstałych z mocy prawa (ex lege). W wyniku wydania decyzji nie dochodziło zatem 

do wygaśnięcia użytkowania wieczystego, co z kolei stanowi obecnie przeszkodę 

uniemożliwiającą zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 

W wyroku z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II SA/Po 735/13, 

wyjaśniono, że kwestia unieważnienia umów przenoszących własność 

wywłaszczonych nieruchomości w sposób niezgodny z prawem stanowi zagadnienie 

wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), co z kolei powinno 
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uzasadniać zawieszenie postępowania w kwestii zwrotu nieruchomości i wezwanie 

wnioskodawcy do wniesienia stosownego powództwa do sądu powszechnego. Ocena 

ważności umowy przenoszącej własności nieruchomości, której dotyczy postępowanie 

zwrotowe pozostaje zagadnieniem otwartym, uniemożliwiającym organom 

administracji publicznej kontynuowanie postępowanie bez podjęcia próby uzyskania 

niezbędnego prejudykatu. Jak wyjaśnił Sąd, stanowisko to znajduje swoje oparcie w 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt I OSK 

410/12. Stąd też uznano, że wbrew stanowisku Wojewody fakt wyzbycia się własności 

działki przez jednostkę samorządu terytorialnego nie stanowił automatycznie 

negatywnej przesłanki do orzekania o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, 

a przede wszystkim nie zwalniał organu administracji publicznej od obowiązku 

weryfikacji, czy w sprawie spełniona została przesłanka zbędności wywłaszczonej 

nieruchomości na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Przeniesienie własności 

takiej nieruchomości może być uznane w kontekście niniejszej sprawy za przeszkodę 

do orzeczenia jej zwrotu jedynie w razie ziszczenia się przesłanki zbędności przy 

jednoczesnym braku możliwości – prawnej lub faktycznej – uzyskania prejudykatu 

skutkującego powrotem własności wywłaszczonych gruntów do podmiotu 

publicznoprawnego. Zaniechanie analizy spełnienia przesłanki zbędności wydaje się 

tym bardziej wadliwe, że aktualnie przedmiotowa działka zagospodarowana jest jako 

galeria handlowa, a wcześniej urządzone tam były pawilony handlowe. Równocześnie 

Sąd wyjaśnił, że to podmiot zainteresowany odzyskaniem wywłaszczonej   

nieruchomości obowiązany jest podjąć działania zmierzające do podważenia umów 

przenoszących własność gruntów, których był poprzednio właścicielem. Zadanie to nie 

należy natomiast do organów administracji publicznej. W celu unieważnienia umowy 

konieczne jest bowiem, zgodnie bowiem z art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.), wykazanie 

interesu prawnego, którym legitymuje się tylko poprzedni właściciel wywłaszczonej 

nieruchomości lub jego spadkobierca, a nie organy administracji publicznej. 

W wyroku z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 122/13, podniesiono, że 

niemożliwe jest wystąpienie z roszczeniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sytuacji, gdy doszło 

do zrzeczenia się własności ziemi i wydania aktu nadania ziemi ekwiwalentnej. 

Powyższy sposób odebrania nieruchomości powoduje, że niemożliwe jest 

dochodzenie ich zwrotu w trybie art. 136 ust. 3 w zw. z art. 216 powołanej powyżej 
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ustawy. Natomiast w wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 958/12, 

podniesiono, że art. 28 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 

2012, poz. 145), zawiera podstawę prawną do ograniczenia wykonywania prawa 

własności za stosownym odszkodowaniem, lecz nie zawiera podstawy prawnej do 

pozbawienia tego prawa. 

Niezwykle ciekawe stanowisko, dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości, jedynie w części zawarto w wyroku z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt 

II SA/Po 1001/12. W rozpoznawanej sprawie Sąd stanął przed konieczności 

rozstrzygnięcia, czy w przypadku, gdy za wywłaszczoną nieruchomość uzyskano 

zarówno nieruchomość zamienną jak i odszkodowanie, zbycie nieruchomości 

zamiennej uniemożliwia przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości w części odpowiadającej wypłaconemu 

odszkodowaniu. W powyższym zakresie Sąd odniósł się do stanowiska zajętego 

w wyroku WSA w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 586/12, 

podnosząc, że wykładnia art. 136 ust. 3 zd. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

zgodnie z którym warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego 

właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej 

stosownie do art. 140 ustawy, nie może, prowadzić do przyjęcia istnienia 

bezwzględnego zakazu zwrotu nieruchomości zamiennej, rozumianego w ten sposób, 

że w każdym przypadku bez zwrotu tej nieruchomości, (nawet jeśli przyznano ją 

jedynie obok odszkodowania pieniężnego) nie jest możliwy zwrot nieruchomości 

wywłaszczonej. Omawiany przepis stanowi, że warunkiem zwrotu nieruchomości jest 

zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub 

nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Zawarty w jego treści spójnik „lub” stanowiący alternatywę 

rozłączną nie pozwala na wyciąganie kategorycznego wniosku, co do obowiązku 

zwrotu nieruchomości zamiennej także w tej sytuacji, gdy nieruchomość taką 

przyznano za wywłaszczoną nieruchomość obok odszkodowania pieniężnego. 

Zdaniem Sądu, gdyby zdanie trzecie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami miało w sposób bezpośredni i nie budzący wątpliwości normować 

opisaną wyżej sytuację i rzeczywiście wyrażać obowiązek zwrotu tak nieruchomości 

zamiennej jak i odszkodowania pieniężnego, przepis ten posługiwać się powinien 

spójnikiem wskazującym na koniunkcję obu warunków. Ponadto Sąd wskazał na treść 

art. 140 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że jeżeli 
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w ramach odszkodowania została przyznana nieruchomość zamienna oraz dopłata 

pieniężna, oprócz nieruchomości zamiennej zwraca się także tę dopłatę. Wykładnia 

językowa przepisu art. 136 ust. 3 zdanie trzecie powyższej ustawy prowadzi do 

wniosku, że ma on bezpośrednie (nie wymagające dalej idących zabiegów 

interpretacyjnych) odniesienie jedynie do dwóch przypadków, to jest takich, gdy 

tytułem ekwiwalentu za nieruchomość wywłaszczaną przyznano odpowiednią kwotę 

pieniężną oraz gdy w zamian za nieruchomość wywłaszczoną przyznano tylko 

nieruchomość zamienną. Z powyższego wynika, że stan faktyczny, który był 

przedmiotem wniesionej skargi, nie został zamieszczony w hipotezie normy wyrażonej 

w art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a wywiedzenie z treści tego 

przepisu regulacji, która znalazłaby zastosowanie do tego przypadku opierać się 

zatem musi na dalej idącej wykładni omawianego tu przepisu, przy uwzględnieniu 

językowych dyrektyw interpretacyjnych, ale też względów funkcjonalnych 

i celowościowych. Zdaniem Sądu, przeciwko uznaniu, że niemożność zwrotu 

nieruchomości zamiennej czyni bezskutecznym żądanie zwrotu nieruchomości 

wywłaszczonej także w takim przypadku, gdy nieruchomość zamienna została 

przyznana jedynie jako element odszkodowania – to znaczy obok kwoty pieniężnej – 

a jednocześnie częściowy zwrot nieruchomości wywłaszczonej (w części 

odpowiadającej wartości przyznanej kwoty pieniężnej) jest możliwy zarówno z punktu 

widzenia uwarunkowań faktycznych jak i prawnych sprzeciwiają się też reguły 

wykładni funkcjonalnej. Niewątpliwie obowiązkiem organów administracji publicznej 

jest zwrot każdej nieruchomości wywłaszczonej, która nie została wykorzystana na cel 

wskazany w decyzji o wywłaszczeniu. Jak wyjaśniono, obowiązek powyższy wynika 

wprost z art. 21 ust. 2 Konstytucji i jest dostrzegany w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego. Stąd odmówienie następcom prawnym właściciela prawa do 

ubiegania się o zwrot choćby tej części niewykorzystanej zgodnie z celem 

wywłaszczenia nieruchomości wywłaszczonej, która swą wartością odpowiada 

wartości odszkodowania pieniężnego, prowadziłoby do niekorzystnego 

i nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej wywłaszczonych. Konsekwencją 

przyjęcia tego stanowiska byłaby odmowa zwrotu części nieruchomości 

niewykorzystanej zgodnie z celem wywłaszczenia, pomimo istniejących faktycznych 

i prawnych możliwości zwrotu. Skutki takiego sposobu interpretacji omawianych 

przepisów byłyby szczególnie dotkliwe w tych wszystkich przypadkach, gdy istnieje 
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rażąca dysproporcja pomiędzy wielkością i wartością nieruchomości zamiennej, 

a nieruchomością wywłaszczoną.  

W wydanych w 2013 r. przez Wydział II WSA w Poznaniu odniesiono się 

również do problematyki interesu prawnego w postępowaniu w przedmiocie zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości. I tak, w wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt 

II SA/Po 963/12, wyjaśniono, że interesem prawnym legitymuje się dzierżawca 

nieruchomości będącej przedmiotem prowadzonego postępowania. Jak wyjaśniono, 

art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

wskazuje, że najem, dzierżawa lub użyczenie zwracanej nieruchomości wygasa 

z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej 

nieruchomości stała się ostateczna. Z przepisu tego jednoznacznie wynika interes 

prawny dzierżawcy, skoro decyzja podjęta w postępowaniu zwrotowym ma 

bezpośredni wpływ na jego sytuację prawną: w razie ostatecznego orzeczenia 

o zwrocie przedmiotu dzierżawy umowa, z upływem 3 miesięcy wygasa niezależnie od 

woli stron zawartej umowy. W wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 

225/13, wskazano natomiast, że ustalenie, że jednostka samorządu terytorialnego nie 

była właścicielem działki w chwili wydania decyzji o wywłaszczeniu, nie zmienia faktu, 

że jednostka ta uzyskuje legitymację procesową do wniesienia odwołania i podjęcia 

obrony swoich interesów w postępowaniu w przedmiocie zwrotu nieruchomości, 

w sytuacji, gdy w decyzji zwrotowej zostaje nałożony obowiązek zwrotu działki 

znajdującej się obecnie w jej władaniu. 

13. Ruch drogowy 

 W okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 23 grudnia 2013 r. w grupie spraw 

oznaczonych symbolem 603* rozstrzygnięcia wydano łącznie w 198 sprawach, zaś 

w grupie spraw oznaczonych symbolem 602* nie wydano żadnego orzeczenia. 

W sprawach, w których wyrokami orzekano o uchyleniu zaskarżonych 

rozstrzygnięć organów znaczna część dotyczyła nałożenia kary pieniężnej za 

naruszenie przepisów o transporcie drogowym.  

Już na samym początku warto podkreślić, że na gruncie powoływanego 

w skargach przez strony art. 93 ust. 7 u.t.d. wykształciło się jednolite stanowisko 

sądownictwa administracyjnego, które zachowuje aktualność w odniesieniu do art. 92c 

ust. 1 pkt 1 u.t.d. i które Sąd w Poznaniu podziela.  Sytuacja przewidziana w tym 
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przepisie nie dotyczy przypadków, gdy naruszenie przepisów jest wynikiem działania 

lub zaniedbania samego przedsiębiorcy lub osób, którymi posługuje się przy 

prowadzeniu działalności, gdyż świadczy to o nieprawidłowej organizacji pracy 

przedsiębiorstwa. Jak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku o sygn. III SA/Po 1225/12, 

przepis wyjątkowy, odnoszący się do wyjątkowych sytuacji i to takich, których 

doświadczony i profesjonalny podmiot wykonujący przewóz drogowy, przy zachowaniu 

najwyższej staranności i przezorności nie był w stanie przewidzieć. Sprawą 

przedsiębiorcy (przewoźnika) jest zawarcie takich umów i obmyślenie takich 

organizacyjnych rozwiązań, które będą dyscyplinować osoby wykonujące na jego 

rzecz usługi kierowania pojazdem. Okoliczności objęte hipotezą powyższego powinien 

udowodnić przedsiębiorca, gdyż to on wywodzi skutki prawne wynikające z tego 

przepisu, które zwalniają go od odpowiedzialności za naruszenie przepisów przez 

kierowcę. Skarżący powinien więc wykazać, że naruszenie przepisów nastąpiło 

wskutek zdarzeń bądź okoliczności, których nie mógł przewidzieć. 

Kolejną ciekawą sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest wyrok o sygn. 

III SA/Po 85/12. WSA w Poznaniu wskazał, że zgodnie z art. 92a ust. 4 ustawy z dnia 

06 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 875 ze 

zm.) postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, nie wszczyna się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody 

jednoznacznie wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na 

powstanie naruszenia. Natomiast stosownie do art. 92a ust. 5 wskazanej ustawy, 

przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, ma 

charakter rażący, a w szczególności: zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 

zostało popełnione wielokrotnie. Zdanie Sądu w świetle wskazanych wcześniej 

przepisów, nie jest tak, że wszczęcie postępowania przeciwko przewoźnikowi 

uwarunkowane jest stwierdzeniem, iż naruszenie przepisów o transporcie drogowym 

ma charakter rażący. Z powołanej regulacji (zestawienie treści ust. 4 i ust. 5 art. 92a 

ustawy o transporcie drogowym) wynika bowiem, że rażące naruszenie przepisów, 

czyli naruszenie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszenie popełnione 

wielokrotnie, uzasadnia wszczęcie i prowadzenie postępowania przeciwko 

przewoźnikowi także wówczas, gdy okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie 

wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia. 

Zatem przesłanka rażącego naruszenia przepisów nie warunkuje wszczęcia 

postępowania, lecz ogranicza zakres kompetencji organu, co do braku podejmowania 
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postępowania przeciwko przewoźnikowi. W konsekwencji okoliczności, że naruszenie 

prawa nie było rażące, nie ma tego skutku prawnego, iż postępowanie przeciwko 

przedsiębiorcy realizującemu transport drogowy winno zostać umorzone. 

Dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie postępowania przeciwko przedsiębiorcy 

także wówczas, gdy naruszenie przepisów nie miało charakteru rażącego 

w rozumieniu art. 92a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym. 

Ponadto, warto odnotować, iż  postępowanie wszczęte i prowadzone przeciwko 

skarżącym nie ma na celu realizacji odpowiedzialności karnej (osobistej), lecz 

wyciągnięcie konsekwencji prawnych w ramach obiektywnej odpowiedzialności 

administracyjnej. Odpowiedzialność za zachowania zatrudnionych kierowców nie ma 

cech odpowiedzialności absolutnej. Ustanowienie domniemania odpowiedzialności 

przewoźnika, za osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu działalności, nie 

prowadzi do sprzeczności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przewoźnik może bowiem zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że uczynił 

wszystko, czego można było od niego rozsądnie wymagać, aby do naruszenia 

przepisów nie dopuścić. 

Z kolei WSA w Poznaniu w wyroku III SA/Po 115/12 podkreślił, iż oczekiwane 

od przedsiębiorcy standardy zachowania mieszczą się w granicach zachowania 

oczekiwanego od przedsiębiorcy jako profesjonalisty, prowadzącego działalność 

gospodarczą z zakresu transportu drogowego lub co najmniej wykonującego przewozy 

drogowe na potrzeby własne. W orzecznictwie podnosi się ponadto, iż regulacje 

ustawowe zmierzają generalnie do wymuszenia takiej organizacji pracy 

przedsiębiorstwa wykonującego transport drogowy, ażeby działalność ta odbywała się 

przede wszystkim w sposób bezpieczny, bez zagrożenia życia, zdrowia i mienia 

innych osób. Przedsiębiorca korzysta z pełnej swobody w wyborze osób, które na jego 

rzecz wykonują przewozy oraz z takiej formy ich zatrudnienia, która umożliwi mu 

zabezpieczenie swoich interesów i należyte wykonywanie ciążących na pracownikach 

obowiązków. Chodzi o zorganizowanie takich rozwiązań w funkcjonowaniu danego 

przedsiębiorstwa, które będą odpowiednio dyscyplinować osoby wykonujące transport 

na rzecz przewoźnika. Ma on też prawo do wystąpienia przeciwko pracownikowi 

z roszczeniem regresowym o naprawienie wyrządzonej szkody.  

Kolejną kwestią wartą odnotowania w omawianej tematyce są sprawy 

dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę 

na niemalże tożsame traktowanie przez ustawodawcę – na gruncie ustawy Prawo 
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o ruchu drogowym – uprawnienia do prowadzenia określonej kategorii pojazdów, jako 

prawa podmiotowego zezwalającego na prowadzenie danego rodzaju pojazdów 

silnikowych, oraz prawa jazdy, jako dokumentu stwierdzającego to prawo podmiotowe. 

Ustawodawca posługuje się bowiem zwrotem „prawo jazdy" w sposób 

niejednoznaczny najpierw określając go jasno mianem dokumentu (art. 88 ust. 1 

P.r.d.), aby następnie stwierdzić, że „prawo jazdy uprawnia" (art. 88 ust. 2 P.r.d.) 

utożsamiając tym samym ten zwrot nie tyle z dokumentem stwierdzającym jakieś 

uprawnienia, ile z dokumentem, które uprawnienia te przyznaje. Utożsamianie przez 

ustawodawcę prawa jazdy z uprawnieniem do prowadzenia pojazdami wynika 

najprawdopodobniej z tego, iż dokument prawa jazdy jest zasadniczym dowodem, 

mającym charakter dokumentu urzędowego (por. art. 76 K.p.a.), wskazującym na to, 

że osoba która nim dysponuje i jednocześnie jest w nim wskazana, posiada 

uprawnienie do kierowania pojazdem określonej w tym dokumencie kategorii. Nie bez 

znaczenia jest także i to, że w potocznej polszczyźnie uprawnienie do kierowania 

pojazdami jest utożsamiane z dokumentem, jakim jest prawo jazdy. Na co dzień 

używa się bowiem takich zwrotów, jak "zdać na prawo jazdy", mając na myśli 

sformalizowaną oraz wieloetapową procedurę zakończoną fizycznym wręczeniem 

dokumentu prawa jazdy, czy też „stracić prawo jazdy", mając nie myśli nie tylko 

zatrzymanie dokumentu prawa jazdy, lecz także cofnięcie uprawnień do kierowania 

pojazdami. Nie zauważa się przy tym, że fizyczne wręczenie dokumentu 

stwierdzającego uprawnienia do posiadania pojazdami musi zostać poprzedzone 

przyznaniem tych uprawnień we właściwej formie i po przeprowadzeniu stosownego 

postępowania, które ma na celu nie tylko zmaterializowanie władztwa państwowego 

lecz również ochronę interesu osoby zainteresowanej, umożliwiając jej instancyjną, 

a także sądową kontrolę poczynań organów administracji. Również sam 

ustawodawca, pomimo wskazania w art. 88 ust. 1 P.r.d., iż prawo jazdy jest li tylko 

dokumentem i wprowadzeniu w tym przepisie definicji tego zwrotu, nie tylko nie trzyma 

się tego założenia utożsamiając już w kolejnym przepisie ten zwrot z uprawnieniem, 

lecz nadto nie używa konsekwentnie wprowadzonej przez siebie definicji (por. art. 97 

ust. 1 P.r.d.). 

Zauważyć dalej należy, iż chociaż brzmienie tego przepisu sugeruje, że dotyczy 

on wyłącznie fizycznego wydania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do 

kierowania pojazdem określonej kategorii , to jego pogłębiona analiza prowadzi do 

wniosku, zgodnie z którym przepis ten ustanawia wymogi, jakie osoba ubiegająca się 
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o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami winna spełnić w celu nabycia tychże 

uprawnień. Co za tym idzie starosta przed wydaniem stosownej decyzji nie tylko 

sprawdza spełnienie przywołanych wymogów, lecz także weryfikuje inne okoliczności 

wskazane w art. 91 P.r.d. Dla uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami nie jest 

zatem wystarczające zdanie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu, 

o którym mowa w art. 109 ust. 1 P.r.d. Nie tylko wynika to bezpośrednio z art. 90 ust. 1 

P.r.d., który przewiduje konieczność spełnienia dalszych jeszcze przesłanek, lecz 

nadto z zakresu samego egzaminu, który ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia 

kwalifikacji osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem. Owo 

sprawdzenie kwalifikacji polega na zweryfikowaniu znajomości stosownych przepisów, 

techniki i zasad, a także do sprawdzenia praktycznych umiejętności związanych 

z kierowaniem pojazdem i zachowaniem się w ruchu drogowym (por. § 23 oraz 24 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 

instruktorów i egzaminatorów). Celem tego egzaminu nie jest natomiast 

zweryfikowanie sprawności fizycznej oraz psychicznej osoby ubiegającej się 

o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem (por. art. 87 ust. 1 P.r.d.), chociaż 

osoba przystępująca do egzaminu winna taką sprawność ad hoc wykazywać (§ 29 ust. 

1 pkt 2 rozporządzenia). Bez wątpienia egzamin państwowy odgrywa bardzo istotną 

rolę w całej procedurze uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Już na tym 

etapie osoba zainteresowana winna spełniać pozostałe wymogi wynikające z art. 90 

ust. 1 P.r.d. (§ 25 rozporządzenia, por. jednakże art. 87 w zw. z art. 91 pkt 1 P.r.d.). 

Jednakże powyższe nie zmienia tego, iż pozytywny wynik z egzaminu państwowego 

stanowi wyłącznie jedną z pozytywnych przesłanek, od których zaistnienia 

uzależnione jest uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Wyjaśniając rzecz 

przykładowo nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której pomimo zdania egzaminu 

państwowego dana osoba nie uzyska uprawnienia do kierowania pojazdami 

mechanicznymi z powodu niespełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w art. 90 

P.r.d., w tym na przykład nie odbycia wymaganego prawem (a więc 

przeprowadzanego przez podmiot uprawniony) szkolenia. 

Wreszcie na zakończenie warto też wspomnieć o sprawach, związanych 

z zajęciem pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia pod reklamę. Szczególną 

uwagę trzeba zwrócić na wyrok o sygn. III SA/Po 1143/12. W omawianej sprawie, 

skarżąca zarówno toku postępowania przed organami, jak i przed Sądem powoływała 
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się na zezwolenie Zarządu Dróg Miejskich w P. na umieszczenie w pasie drogowym 

stoiska promocyjnego i podnosiła, że sporny potykacz był jednym z elementów tego 

stoiska. Postawiony był w obszarze stoiska promocyjnego. Nie był na stałe 

przytwierdzony do podłoża i wystawiony był przed lokal tylko w godzinach, w których 

lokal był czynny.  

W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, strona nie może 

powoływać się na uzyskane pozwolenie w sytuacji, gdy warunki udzielonego 

pozwolenia są wyraźnie określone w decyzji zezwalającej. 

Sąd zwrócił uwagę, że postępowanie jakie prowadzi zarządca drogi na 

podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych i innych aktów, celem wydania 

decyzji na podstawie wskazanego wyżej przepisu, podlega procedurze określonej 

przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 6 -16) . 

W takim przypadku postępowanie winno być tak przeporwadozne, aby z niego 

wynikało, czy potykacz znajdował się w obszarze objętym zezwoleniem na 

prowadzenie stosika promocyjnego, czy też skarżąca zajmowała w dniach 

wskazanych w decyzji administracyjnej pas drogowy o obszarze większym niż ten, 

który wnikał z posiadanego przez skarżącą zezwolenia na prowadzenie stosika 

promocyjnego. Organ nie wyjaśnił również w sposób niebudzący wątpliwości, czy tego 

rodzaju informacja mogła być, jak podnosi skarżąca, elementem stoiska 

promocyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało wprawdzie 

w uzasadnieniu swojej decyzji, że zezwolenie, na które powołuje się strona dotyczyło 

jedynie umieszczenia stoiska promocyjnego, na którym dopuszczone było wyłącznie 

wystawienie stolików i krzeseł. Należy jednak zauważyć, że w warunkach zezwolenia 

wskazano, że na stoiskach promocyjnych dopuszcza się wyłącznie wystawianie 

stolików i krzeseł, ale jednocześnie, że forma stoiska ma być uzgodniona z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków. W piśmie Urzędu Miasta P. skierowanego do skarżącej, 

Miejski Konserwator Zabytków zaakceptował również ustawienie niewysokiego 

ogrodzenia oraz jednej lodówki przy elewacji budynku. Nie ma zatem racji organ, że 

skarżąca mogła ustawić jedynie krzesła i stoliki na terenie stoiska promocyjnego. 

Ponadto, organy w żaden sposób nie odniosły się do wskazanego wyżej stanowiska 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. Brak również informacji, czy stanowisko to, co do 

formy stoiska promocyjnego uległo ewentualnie zmianie. Zatem, warto zauważyć, że 

Sąd uznał, że z treści art. 40 ust. 12 u.d.p. wynika, że nałożenie kary pieniężnej za 

zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia jest obligatoryjne, jednak z tego przepisu nie 
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wynikają jakiekolwiek dodatkowe warunki nałożenia kary, oprócz stwierdzenia, że pas 

drogowy był zajmowany bez zezwolenia (brak zezwolenia nie jest synonimem pojęcia 

- naruszenie warunków posiadanego zezwolenia). 

Podobnie w innych sprawach z tej tematyki, najczęściej sąd administracyjny 

zwracał uwagę, iż zgromadzony przez organ administracji publicznej w sprawie 

materiał dowodowy nie dawał podstaw do jednoznacznego ustalenia przebiegu pasa 

drogowego i stanowczych ustaleń czy przedmiotowa reklama znalazła się w jego 

granicach (III SA/Po 954/13, III Sa/Po III SA/Po 585/133). Warunkiem wymierzenia 

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego jest bowiem poczynienie bezspornych 

ustaleń określających linie graniczne tego pasa. Dowodem pozwalającym na 

poczynienie tych ustaleń jest urzędowy dokument geodezyjny określający zarówno 

linie graniczne pasa drogowego jak i miejsce usytuowania reklamy (III SA/Po 632/13). 

14.  Sprawy z zakresu informacji publicznej 

 Pośród spraw z zakresu informacji publicznej rozpatrzonych przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Poznaniu w roku 2013 na szczególną uwagę zasługują 

następujące sprawy. 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 6/13 Sąd zajął się problematyką udostępniania 

orzeczeń wydawanych przez komisję dyscyplinarną dla członków korpusu służby 

cywilnej. Sąd stwierdził, że komisja dyscyplinarna powołana na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) 

nie jest organem władzy publicznej, a w szczególności nie jest organem administracji 

publicznej. Publiczny charakter władztwa wykonywanego w postępowaniu 

dyscyplinarnym przemawia natomiast za uznaniem, że komisja dyscyplinarna dla 

członków korpusu służby cywilnej jest „inną jednostką organizacyjną wykonującą 

zadania publiczne" w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej w skrócie: 

„u.d.i.p.”). Podmiotem reprezentującym komisję dyscyplinarną, obowiązanym, na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., do udostępnienia informacji publicznej związanej 

z działalnością orzeczniczą takiej komisji, jest jej przewodniczący, a nie skład 

orzekający komisji. W konsekwencji rozstrzygnięcie przewodniczącego komisji 

dyscyplinarnej w zakresie udostępnienia informacji publicznej jest jego osobistą 

kompetencją, a tym samym nie wymaga podpisania przez wszystkich członków 
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komisji lub jej składu orzekającego – wystarczającym jest podpis wyłącznie 

przewodniczącego komisji. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 475/13 Sąd kontrolował rozstrzygnięcia 

organów administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 

w postaci kopii list obecności na zebraniach wiejskich. Sąd przywołał poglądy 

doktryny, że jednostki pomocnicze, choć nie mają podmiotowości w sferze prawa 

prywatnego, to jednak są podmiotami prawa publicznego, bowiem posiadają odrębną 

organizację z wybieralnymi organami mogącymi dawać wyraz woli kolektywnej. 

Ponadto wskazał na okoliczność, że jednostki pomocnicze mogą prowadzić, na 

zasadach określonych w statucie gminy, gospodarkę finansową w ramach budżetu 

gminy, a także na doktrynalną definicję pojęcia „zebranie wiejskie”, rozumianego jako: 

zgromadzenie ogółu mieszkańców danego sołectwa, które charakteryzuje się co 

najmniej następującymi elementami: (1) stałość zamieszkania członków zebrania na 

obszarze sołectwa; (2) formalne zwołanie zebrania; (3) cel zebrania – rozstrzygnięcie 

określonej sprawy. Sąd zaznaczył, że przedmiotowy zakres działalności zebrania 

wiejskiego jest ograniczony do zakresu działania gminy – art. 6–7 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; 

obecnie: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), co stanowi realizację istoty zasady 

subsydiarności na poziomie struktury samorządowej, w której wyraża się pomocniczy 

charakter sołectwa. Ponieważ do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 

podmiotów, sąd ocenił, że obrady i uchwały podjęte przez zebranie wiejskie należą do 

sfery publicznej, a zebranie wiejskie – będąc organem uchwałodawczym sołectwa – 

pełni funkcje publiczne. W konsekwencji sąd uznał za informacje publiczne, informacje 

o zebraniu wiejskim, jako informacje o podmiocie wykonującym zadania publiczne (art. 

6 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p.). Informację w postaci list obecności na zebraniach wiejskich 

należy zatem zakwalifikować jako informację publiczną, o jakiej mowa w art. 1 ust. 1 

oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p., a więc informację o organie władzy publicznej, 

a konkretnie: o osobach będących członkami (uczestniczących) w tym organie (lit. b 

oraz lit. d art. 6 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p.). Udział mieszkańców sołectwa w zebraniu wiejskim 

należy zatem do sfery publicznej działalności tych osób, jako że decydując się na 

uczestniczenie w zebraniu wiejskim, każdy jego uczestnik, będący mieszkańcem 

danego sołectwa, godzi się na udział w pracach organu uchwałodawczego sołectwa, 



151 

 

a więc jednostki pomocniczej gminy; tym samym – godzi się na udział w życiu 

publicznym. 

W sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 100/12 Sąd przypomniał, że w świetle definicji 

„informacji publicznej” nie ulega wątpliwości, iż, co do zasady, informacją publiczną 

będzie w szczególności całość dokumentacji posiadanej przez organ 

i wykorzystywanej do zrealizowania powierzonych jemu prawem zadań, jakimi są 

sporządzenie projektu i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zakresem tego pojęcia objęte są również umowy cywilnoprawne, 

zawierane przez organy władzy publicznej oraz osoby pełniące funkcje publiczne, gdy 

dotyczą spraw publicznych, w szczególności gospodarowania majątkiem skarbowym 

lub komunalnym lub związane z wydatkowaniem środków publicznych. Stanowią one 

bowiem informacje wytworzone przez organ władzy publicznej. Inna sprawa, że 

dostęp do nich może w określonych przypadkach podlegać ograniczeniu, w myśl art. 5 

ust. 1 i 2 u.d.i.p.  

W sprawie o sygn. akt II SAB/Po 93/13 Sąd zaznaczył, że za informację 

publiczną uznaje się również okładki akt, np. sprawy karnej. Sąd podkreślił 

rozróżnienie pomiędzy żądaniem dostępu do całych akt konkretnej sprawy od 

uzyskania informacji o niektórych dokumentach znajdujących się w aktach sprawy. 

Akta (sądowe, administracyjne) jako zbiór różnego typu informacji – takich, które 

stanowią informację publiczną, jak i takich, które jej nie stanowią – nie są w całości 

informacją publiczną i nie powinny być, co do zasady, w całości udostępniane na 

zasadach określonych w u.d.i.p. Skarżący w omawianej sprawie zwrócił się jednak (do 

prezesa sądu powszechnego) o dostęp do poszczególnych dokumentów znajdujących 

się w aktach sprawy: listów przewodnich od prokuratora rejonowego, a także okładek 

akt, gdyby na podstawie listów przewodnich zostały już założone akta. Sąd ocenił, że 

tak zakreślony przedmiot wniosku mieścił się w zakresie informacji publicznej 

określonej w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Ponadto w 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

wpłynęła seria skarg na bezczynność przedsiębiorstw energetycznych (spółek 

dystrybuujących energię elektryczną) w udostępnianiu kserokopii decyzji stanowiących 

podstawę lokalizacji i budowy linii elektroenergetycznych na działkach należących do 

skarżących. Składy orzekające przyjmowały, że żądane dokumenty (kserokopie 

decyzji) posiadają status informacji publicznej, bowiem dotyczą one treści 

dokumentów urzędowych (decyzji administracyjnych) odnoszących się do 
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przedsiębiorstwa spółek i ich prawnych poprzedników. W uzasadnieniach podzielano 

pogląd zawarty w uzasadnieniu wyroku NSA z 18 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I OSK 

851/10, CBOSA), w myśl którego zakres terminu "zadania publiczne" jest szerszy od 

zakresu terminu "zadania władzy publicznej". Pierwsze z tych wyrażeń abstrahuje 

bowiem od elementu podmiotowego, a zatem zadania publiczne mogą być 

wykonywane także przez podmioty niemające statusu władzy publicznej. Zadania 

publiczne są przy tym realizowane powszechnie i użyteczne dla ogółu, służąc 

zarazem osiąganiu celów wskazanych w Konstytucji RP oraz ustawach. W świetle 

wprowadzenia do wyliczenia zawartego w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., podmiotami 

obowiązanymi do udzielenia informacji publicznej na podstawie powołanej ustawy są 

nie tylko szeroko rozumiane "władze publiczne", ale także "inne podmioty wykonujące 

zadania publiczne". Zaznaczano przy tym, że dostęp do zasobów energetycznych ma 

podstawowe znaczenie z punktu widzenia zarówno poszczególnych jednostek, jak 

i społeczeństwa, w tym także z perspektywy suwerenności i niepodległości państwa 

(zob. wyrok TK z 25.07.2006 r., sygn. akt P 24/05, OTK-A 2006/7/87). Określając 

podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, Sądy akceptowały 

również skierowanie skargi przeciw bezczynności konkretnego oddziału spółki 

(określając na podstawie miejsca siedziby tego oddziału właściwość miejscową sądu), 

przyjmując za NSA, że oddział spółki prawa handlowego również dysponuje 

zdolnością administracyjnoprawną i sądową (tak wyrok NSA z dnia 04 kwietnia 

2013 r., sygn. akt I OSK 102/13, CBOSA). 

15. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 

W 2013 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w zakresie 

spraw dotyczących pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, objętych łącznie 

symbolem 632 – Pomoc społeczna, na dzień 19 grudnia 2013 r. wpłynęło 311 skarg 

w tym, w sprawach:  

• o symbolu 6320 – zasiłki celowe i okresowe –70 skarg, w tym 3 skargi na 

bezczynność organu 

• o symbolu 6321 – zasiłki stałe – 14 skarg, 

• o symbolu 6322 – usługi opiekuńcze, w tym skierowania do domu pomocy 

społecznej – 7 skarg,  
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• o symbolu 6324 – rodzina  zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla 

wychowanka rodziny zastępczej – 1 skarga, 

•  o symbolu 6329 – inne o symbolu podstawowym – 217 skarg, w tym 4 skargi 

na bezczynność organu  

•  o symbolu 643/6320 – spory o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami – 1 

skarga, 

• o symbolu 644/6320 – środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu – 1 

skarga. 

W związku ze zmianą stanu prawnego na szczególną uwagę zasługują sprawy 

o symbolu 6329, dotyczące prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego 

zasiłku opiekuńczego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 

grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 1548). Powyższą ustawą wprowadzone zostały do ustawy 

o świadczeniach rodzinnych bardzo istotne zmiany, powodujące między innymi 

wyodrębnienie z kręgu osób, którym do 31 grudnia 2012 r. przysługiwało uprawnienie 

do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego osób, które w dalszym ciągu uprawnione 

są do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego oraz osób, które po 1 stycznia 2013 r. 

ubiegać się mogą o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 

31grudnia 2012 r.) dwie różne instytucje ustawodawca, nie tylko odmiennie je nazwał 

i zróżnicował ich wysokość, lecz nadto w różny sposób określił w art. 16a i art. 17 

znowelizowanej ustawy, kryteria ich przyznawania i przesłanki negatywne skutkujące 

niemożnością ich uzyskania.  

I tak w sprawie o sygn. akt II SA/Po 846/13 (wyrok z dnia  8 listopada 2013 r.) 

organy odmówiły Skarżącemu przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

z uwagi na zbyt długi odstęp czasu pomiędzy rezygnacją z zatrudnienia (2010r.), 

a wystąpieniem przez skarżącego o świadczenie (2013 r.). Odnosząc się do tej kwestii 

Sąd wyjaśnił, że nie ma znaczenia z punktu widzenia art. 16a ust. 1 u.ś.r. fakt, czy 

opiekun występuje o specjalny zasiłek opiekuńczy bezpośrednio po rezygnacji 

z zatrudnienia i podjęciu opieki nad osobą niepełnosprawną, czy składa wniosek 

dopiero po pewnym czasie. Przepisy prawa nie określają bowiem żadnego terminu, 

w którym beneficjent świadczenia miałby o nie wystąpić licząc od daty rezygnacji 

z zatrudnienia i podjęcia opieki. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że osoba 
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rezygnująca z zatrudnienia i podejmująca opiekę nad osobą niepełnosprawną może - 

z różnych względów (np. sytuacji materialnej) - nie ubiegać się o pomoc państwa. Nie 

wyklucza to jednak możliwości wystąpienia przez osobę sprawującą opiekę 

o świadczenie na okres późniejszy. Sąd wyjaśnił, iż Skarżącemu przyznano 

świadczenie pielęgnacyjne już wcześniej - decyzją z dnia […] grudnia 2012 r. 

Otrzymywał on je do dnia […] lutego 2013 r. Oznacza to, że skarżący już przed 

końcem 2012 r. spełniał przesłanki do otrzymania świadczenia z tytułu rezygnacji lub 

niepodejmowania zatrudnienia ze względu na opiekę nad niepełnosprawną matką. 

Sąd wskazał, iż organy obowiązane są każdorazowo ustalić związek, jaki zachodzi 

pomiędzy rezygnacją z zatrudnienia osoby ubiegającej się o to świadczenie, 

a potrzebą opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Dużo wątpliwości budzi również kwestia spełnienia przesłanki rezygnacji 

z zatrudnienia w przypadku osoby bezrobotnej. W uzasadnieniu wyroku z dnia 

27 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 965/13 wskazano, iż w sprawach dotyczących 

świadczenia pielęgnacyjnego utrwalił się pogląd, iż nie każda rezygnacja 

i niepodejmowanie zatrudnienia jest podstawą do przyznania świadczenia, ale tylko 

takie, których celem jest sprawowanie opieki. Zarówno rezygnacja jak 

i niepodejmowanie zatrudnienia musi być zatem wyłącznie spowodowane 

koniecznością sprawowania opieki, nie zaś przyczynami leżącymi po stronie osoby, 

która tę opiekę ma sprawować. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym 

ugruntowane było stanowisko dopuszczające możliwość przyznania prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego osobie bezrobotnej, jeśli oczywiście zachodził wyraźny 

i bezpośredni związek czasowy między rezygnacją z podjęcia zatrudnienia, 

a sprawowaniem opieki nad osobą najbliższą (zob. wyroki NSA z dnia 24 października 

2008r., w sprawie o sygn. akt I OSK 1758/07 i z dnia 7 lipca 2011r., w sprawie o sygn. 

akt I OSK 437/11, orzeczenia.nsa.gov.pl). Zauważyć przy tym należy, że 

ustawodawca w przepisie art.16a u.ś.r., w jego aktualnym brzmieniu wiąże 

okoliczność rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z faktem 

konieczności sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie wprowadzając pojęcia "aktualnej", czy 

też "obecnej" rezygnacji z zatrudnienia.  

  Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego wykluczało możliwość zarówno 

podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia jak i możliwość zarejestrowania się jako osoba 

poszukująca pracy. Tymczasem przyjęcie rozumienia przepisu art. 16a ust. 1 u.ś.r. 
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w sposób sugerowany przez organy, prowadziłoby do wniosku, że wnioskodawca 

chcąc uzyskać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego musiałby, po wygaśnięciu 

świadczenia pielęgnacyjnego, uciekać się do działań polegających na zatrudnieniu się, 

co z kolei związane byłoby z zaniechaniem opieki, wyłącznie po to, by następnie 

rozwiązać stosunek zatrudnienia w celu ponownego zajęcia się opieką nad osobą 

niepełnosprawną. Dokonywanie interpretacji wymuszającej takie działania nie daje 

pogodzić się z założeniem o racjonalności ustawodawcy, gdyż taki sposób wykładni 

nie służy dobru osoby niepełnosprawnej.   

Sąd powołał się na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gdańsku w wyroku z dnia 19.09.2013 r. sygn. akt III SA/Gd 408/13 (publ. CBOSA), 

zgodnie z którym "fikcją byłoby wymaganie od osób niepracujących - bowiem 

sprawujących faktycznie opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - podjęcia 

przez te osoby pracy, po to, by następnie z niej zrezygnować w celu spełnienia 

przesłanki otrzymania świadczenia, którego celem jest w istocie nie forma podjęcia 

bądź rezygnacji z zatrudnienia, lecz rekompensata Państwa za sprawowanie 

faktycznej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny powodująca 

w konsekwencji niemożność wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez 

opiekuna" (wyrok dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). 

W kontekście zmian stanu prawnego, na uwagę zasługuje wyrok Sądu z dnia 

13 listopada 2013 r. o sygn. akt IV SA/Po 924/13. W owej sprawie organy, działając 

z urzędu decyzją orzekły o wygaśnięciu z dniem 1 lipca 2013 r. decyzji ustalającej 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ 

wskazał, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.  

Stwierdzając nieważność tych decyzji Sąd podkreślił, iż decyzja organu 

I instancji i utrzymująca ją w mocy decyzja SKO wydane zostały bez podstawy 

prawnej. Brak jest bowiem jakiegokolwiek przepisu na mocy którego organ miał prawo 

wydać decyzję odnośnie wygaśnięcia decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne. 

W art.11 ustawy nowelizującej mowa jest o wygaśnięciu decyzji z mocy prawa. 

Obowiązkiem organu było jedynie w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, poinformowanie skarżącego jako osoby otrzymującej świadczenie 

pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa 

decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania 

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego 
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obowiązujących od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Z uwagi więc na treść 

art.11 ustawy nowelizującej organ nie miał prawa wydawania decyzji z dnia […] lipca 

2013 r., którego to uchybienia nie zauważył organ II instancji. 

Sąd ponadto wskazał, iż ustawa nowelizująca  jako akt prawny wprowadzający 

istotne zmiany w bardzo wrażliwej społecznie sferze świadczeń rodzinnych, winna 

przewidywać odpowiednie vacatio legis, czego ustawodawca w omawianym 

przypadku nie dopełnił. Zawiera ona jednakże istotne przepisy intertemporalne, 

umożliwiające korzystanie przez beneficjentów z dotychczas nabytych indywidualnych 

uprawnień przez określony czas oraz ubieganie się w tym czasie o uzyskanie 

odpowiednich świadczeń na nowych zasadach (art. 11 – 14). 

Art. 13 ustawy nowelizującej jednoznacznie stanowi, że w sprawach 

o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, ustalając to prawo za ten okres, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Zdaniem Sądu, z brzmienia art. 13 ustawy nowelizującej nie wynika, 

że stanowi on podstawę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jedynie na okres 

do dnia 31 grudnia 2012 r., ani też jedynie w przypadku złożenia wniosku do tego 

dnia. Wynika z niego natomiast, że ustalając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 

które powstało przed tym dniem (na podstawie dotychczasowych przepisów), organ 

powinien je przyznawać na dotychczasowych zasadach, jednak z uwzględnieniem 

zmian wynikających z art. 11 i 12 tej ustawy. Na mocy art. 11 ust. 1 ustawy osoby 

uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 

dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości 

do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach 

dotychczasowych (ust. 1). W przypadku ustalania prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (ust. 2). Wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 

(ust. 3). Organ właściwy w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 2 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informuje osoby otrzymujące 

świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z 

mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach 

nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego 

obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (ust. 4). 
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Zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego 

osobom o których tam mowa, zachowanie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych na 

dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2013 r., bez weryfikacji tego prawa 

w odniesieniu do wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2013r. zmian do ustawy 

o świadczeniach rodzinnych.  

Nie mniej ważna jest również kwestia rozróżnienia świadczenia 

pielęgnacyjnego  i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W  wyroku z dnia 12 grudnia 

2013 r. o sygn. akt II SA/Po 1198/13, Sąd uchylając decyzję I i II instancji wskazał, że 

szczególnego znaczenia nabierają dwie różnice pomiędzy świadczeniem 

pielęgnacyjnym, a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. W pierwszym rzędzie 

zauważono, iż zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy 

nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów. 

Wyłączenia takiego (to jest odwołującego się do podlegania przez osobę 

sprawującą opiekę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu 

i rentowemu z innych tytułów) nie zawiera natomiast art. 17 ustawy oświadczeniach 

rodzinnych w jej aktualnym brzmieniu. 

Biorąc pod uwagę zasadę racjonalności prawodawcy powyższe prowadzi do 

wniosku, iż w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2013 r. podleganie 

przez osobę sprawującą opiekę obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu 

i rentowemu stało się odnośnie ustalania jej uprawnienia do świadczenia 

pielęgnacyjnego irrelewantnym prawnie. Skoro racjonalny prawodawca w art. 16a ust. 

8 pkt 1 lit. b ustawy zamieszcza tego rodzaju przesłankę negatywną, a jednocześnie 

pomija ją w kolejnym artykule, to wyraźnie daje wyraz temu, iż okoliczność ta nie jest 

istotna na gruncie ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

W tym też zakresie niewątpliwie utraciły aktualność te rozważania zawarte 

w uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 

2012 r., sygn. akt I OPS 5/12, które odnosiły się do opłacania ze środków publicznych 

składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jako uzasadnionego kryterium 

dyferencjacji statusu ubezpieczonych w zakresie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

Kolejną cechą różnicującą w aktualnym stanie prawnym świadczenie 

pielęgnacyjne od specjalnego zasiłku opiekuńczego, jest uzależnienie przysługiwania 

drugiego z tych świadczeń od spełnienia kryterium dochodowego (art. 16a ust. 2 
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ustawy), przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kryteriów dochodowych odnośnie 

osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne. Zróżnicowanie to jest o tyle 

istotne, iż może okazać się przydatne, dla dokonania przy użyciu wykładni 

celowościowej oceny, czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym uzyskiwanie 

dochodów z innych niż praca źródeł może być uznane – jak uczyniono to 

w uzasadnieniu uchwały z 11 grudnia 2012 r. – za negatywną przesłankę dla 

korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego, skoro ustawodawca kryterium 

o charakterze majątkowym (próg dochodu na osobę w rodzinie) wprowadził wyłącznie 

w stosunku do osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy i zrezygnował 

z jego wprowadzenia odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Dalej wskazano, iż w uchwale z dnia 11 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd 

Administracyjny stwierdził, iż to prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika 

stanowi negatywną przesłankę do przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego 

na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). 

W niniejszej sprawie brak zaś poczynienia przez organy administracji ustaleń, 

czy skarżąca legitymuje się statusem rolnika oraz czy prowadzi gospodarstwo rolne. 

Organ administracji nie rozważył czy i jaki wpływ na aktualność poglądu prawnego 

wyrażonego w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 

2012 r., sygn. akt I OPS 5/12 mogły mieć zmiany stanu prawnego zaistniałe po dniu jej 

podjęcia, w tym w szczególności wprowadzone przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 

2012 r. 

Jest to przy tym o tyle istotne, iż właśnie te okoliczności są w sprawie sporne, 

albowiem skarżąca zarówno w oświadczeniu dołączonym do wniosku, jak 

i w odwołaniu konsekwentnie wskazuje, iż jest wprawdzie (wspólnie z dwójką 

niepełnosprawnych i wymagających jej opieki dzieci) współwłaścicielką gospodarstwa 

rolnego, ale gospodarstwa tego faktycznie nie prowadzi i żadnych czynności w nim nie 

podejmuje, a gdyby nie konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi 

dziećmi, podjęłaby zatrudnienie poza rolnictwem. 

Podobna sytuacja zaistniała w sprawie o sygn. akt II SA/Po 720/13, gdzie 

organy administracji publicznej odmówiły skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego 

uznając, że skarżąca posiada status rolnika, powołując się jednocześnie na uchwałę 

NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., I OPS 5/12, zgodnie z którą prowadzenie 

gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej 
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osobie świadczenia pielęgnacyjnego z art. 17 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 22 powołanej 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym samym skarżąca, jako osoba będąca 

rolnikiem, nie mogła uzyskać przedmiotowego świadczenia.  

W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, nie można jednoznacznie 

stwierdzić, że powołana uchwała NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., I OPS 5/12, dotyczyła 

podobnej sytuacji prawnej do tej, w jakiej znalazła się skarżąca. Cytowana uchwała 

zapadła bowiem w odniesieniu do osoby, która legitymowała się statusem rolnika, 

podczas gdy w niniejszej sprawie zakwalifikowanie skarżącej jako rolnika jest 

przedwczesne. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że powołana ustawa 

o świadczeniach rodzinnych nie wyjaśnia znaczenia słowa "rolnik". Jak wskazano 

w cytowanej uchwale pojęcie to zostało jednak zdefiniowane w art. 6 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50 

poz. 291 z późn. zm.), zgodnie z którym rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, 

zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, 

działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym 

również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła 

grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. 

Jak wynika ponadto z art. 3 pkt 6 wymienionej ustawy o świadczenia 

rodzinnych, wyrażenie "gospodarstwo rolne" powinno być rozumiane zgodnie z art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136 

poz. 969 z późn. zm.), wedle którego za gospodarstwo rolne uważa się obszar 

gruntów o sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej 

powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub 

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

Sąd odnosząc te uwagi do specyfiki sprawy uznał, że przypisanie skarżącej 

statusu rolnika okazało się przedwczesne. Materiał dowodowy zgromadzony w aktach 

administracyjnych pozwala bowiem jedynie stwierdzić, że właścicielem gospodarstwa 

rolnego jest mąż skarżącej. 

Przywołana przez organy uchwała zapadła zaś w odniesieniu do osoby, która 

niewątpliwie legitymowała się statusem rolnika, spełniała kryteria zdefiniowane w art. 

6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
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z 2008 r. nr 50 poz. 291 z późn. zm.), zgodnie z którym rolnikiem jest pełnoletnia 

osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny 

rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie 

rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która 

przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. 

Wskazano ponadto, iż uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego nie 

stanowią źródła prawa i nie wiążą bezpośrednio organów administracji orzekających 

w podobnych sprawach. 

Powyższe oznacza, iż organy administracji nie mogą uzasadniać swojego 

rozstrzygnięcia jedynie poprzez wskazanie, iż jest ono zgodne z określoną uchwałą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, lecz muszą każdorazowo dokonywać 

samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów, w toku którego to procesu 

posiłkować mogą się dorobkiem orzeczniczym sądów administracyjnych, w tym 

przede wszystkim uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże nie 

poprzez proste ich przywołanie bądź zacytowanie, a jedynie poprzez samodzielne 

zastosowanie przyjętych w nich metod wykładni. Inaczej rzecz ujmując uchwały 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oddziaływać mogą na orzecznictwo organów 

administracji jedynie siłą zawartych w nich argumentów (imperio rationis). 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 18 września 2013 r. sygn. akt IV SA/Po 635/13 

Sąd wskazał, że organy nie uwzględniły w ogóle istotnych zmian stanu prawnego, 

jakie nastąpiły pomiędzy wydaniem decyzji przez Prezydenta Miasta ([…] listopada 

2012 r.), a rozpoznaniem i rozstrzygnięciem sprawy przez SKO (28 marca 2013 r.) – 

w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 07 grudnia 

2012 r. 

Nieuwzględnienie takiej zmiany w toku postępowania administracyjnego 

uchybiałoby zasadzie ogólnej praworządności (art. 6 k.p.a.), mającej walor zasady 

konstytucyjnej (art. 7 Konstytucji RP), która nakłada na organy administracji – 

a szerzej: organy władzy publicznej – obowiązek działania na podstawie i w granicach 

prawa. Oznacza to w szczególności obowiązek rozpoznawania i rozstrzygania spraw 

przez organy administracji na gruncie aktualnie obowiązującego stanu prawnego (por. 

wyrok NSA z 08.07.2011 r., I OSK 389/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej: "CBOSA"). Powinność ta 

dotyczy także organów odwoławczych, dla których zasadniczo nie jest wiążący stan 

prawny z daty wszczęcia postępowania w sprawie (daty złożenia wniosku), lecz z daty 
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wydawania decyzji odwoławczej. Taki wniosek należy wywieść z zasady ogólnej 

dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 K.p.a.), również mającej 

walor zasady konstytucyjnej (zob. art. 78 Konstytucji RP statuujący prawo każdej 

strony do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji). Zasada ta 

nakłada na organ wyższego stopnia obowiązek powtórnego rozpatrzenia 

i rozstrzygnięcia sprawy w jej całokształcie – a nie tylko ograniczenia się do kontroli 

prawidłowości zaskarżonego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji – co 

w szczególności implikuje konieczność uwzględniania przez organ drugiej instancji 

wszelkich zmian w stanie faktycznym i prawnym sprawy, jakie zaszły po wydaniu 

decyzji w pierwszej instancji ( B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, art. 138, Nb 1; 

A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, LEX/el. 2013, uw. 7 do art. 138). 

W niniejszej sprawie fakt wejścia w życie przywołanej ustawy zmieniającej 

z 07.12.2012 r., choć nie uszedł uwadze SKO, to jednak niezasadnie został 

w dalszych rozważaniach pominięty przez organ, który przyjął a priori, że w sprawie 

relewantny pozostaje stan prawny, który obowiązywał w dacie złożenia wniosku 

o świadczenie (tj. w dniu 06 listopada 2012 r.). Do takiego wniosku – nie znajdującego 

oparcia w przywołanych wyżej zasadach ogólnych – nie można było dojść bez analizy 

przepisów przejściowych zamieszczonych w ustawie zmieniającej z 07.12.2012 r. 

Tymczasem w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak śladów przeprowadzenia przez 

organ takiej analizy, czego nie sposób zaakceptować w świetle wymogów z art. 107 

§ 3 K.p.a. W konsekwencji nie wiadomo, na czym konkretnie SKO oparło swoje 

przekonanie o zasadności zastosowania w sprawie przepisów ustawy 

o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku. 

Sąd wskazał zatem, że pośród wspomnianych wyżej przepisów przejściowych 

ustawy zmieniającej z 07.12.2012 r. w okolicznościach niniejszej sprawy najbardziej 

doniosłe znaczenie ma art. 13 zm.u.ś.r., w myśl którego w sprawach o świadczenie 

pielęgnacyjne, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, 

ustalając to prawo za ten okres, stosuje się przepisy dotychczasowe. W ocenie Sądu 

przy ustalaniu momentu "powstania prawa do świadczenia" w powyższym znaczeniu 

należy uwzględnić zwłaszcza regulację art. 24 ust. 2 u.ś.r., z której wynika, że 

świadczenie rodzinne (tu: świadczenie pielęgnacyjne) ustala się, począwszy od 

miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 
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W świetle tej regulacji zasadą jest zatem, że moment uzyskania prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego determinuje data złożenia kompletnego wniosku. W konsekwencji, 

zdaniem Sądu, przepis art. 13 zm.u.ś.r. należy rozumieć w ten sposób, że 

w przypadku wniosku o świadczenie pielęgnacyjne złożonego skutecznie przed dniem 

wejścia w życie ustawy zmieniającej z 07.12.2012 r. (tj. przed dniem 1 stycznia 

2013 r.) organ administracji (tak pierwszej, jak i drugiej instancji) rozpatrując ów 

wniosek po tym dniu winien w pierwszej kolejności zbadać, czy wnioskodawca spełnia 

przesłanki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego określone w przepisach 

obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r. W przypadku odpowiedzi pozytywnej 

winien wydać decyzję przyznającą prawo do wnioskowanego świadczenia, biorąc za 

podstawę przepisy dotychczas obowiązujące. Natomiast w razie odpowiedzi 

negatywnej, przepis art. 13 zm.u.ś.r. nie znajduje zastosowania, wobec czego organ 

winien przejść do rozpatrzenia wniosku na gruncie przepisów obowiązujących w dniu 

orzekania, a więc już po nowelizacji dokonanej ustawą zmieniającą z 07.12.2012 r. 

Reasumując należy wskazać, iż problematyka świadczenia pielęgnacyjnego 

i specjalnego zasiłku opiekuńczego nastręcza wiele wątpliwości, w szczególności  

organy mają problem z interpretacją nowych przepisów. W większości bowiem 

przypadków Sąd był zmuszony uchylić decyzję organów administracji publicznej 

o odmowie przyznania owych świadczeń.  

W pozostałych sprawach z zakresu pomocy społecznej zapadały podobne 

orzeczenia jak w latach poprzednich. Tylko w 6 sprawach uchylono decyzję organów. 

Głównym powodem uchylenia decyzji przez Sąd były uchybienia proceduralne.  

W przypadku spraw z zakresu zasiłku stałego (symbol 6321) 2 skarg nie 

rozpatrzono, 4 skargi odrzucono, a pozostałe oddalono. 

Odnośnie spraw o symbolu 6322 oddalono jedną skargę, reszty spraw jeszcze 

nie rozpoznano. 

16. Dofinansowanie w ramach programów operacyjnych 

W 2013 roku rozpoznawane były kolejne skargi związane z udzielaniem 

dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczyły one 

głównie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego RYBY.  
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Wśród spraw związanych z przyznaniem dofinansowania w trybie ustawy 

prowadzenia polityki rozwoju dominowały zarzuty wskazujące na naruszenie kryteriów 

wyboru projektów w ramach konkursów o dofinansowanie.  Przedmiotem jednej ze 

skarg był spór dotyczący ustalenia zakresu pojęcia mikroprzedsiębiorstwa 

samodzielnego. WSA uznał w tym przypadku, że ocena wielkości przedsiębiorstwa 

powinna zostać oparta na danych pochodzących od samego przedsiębiorstwa. 

Natomiast w sytuacji gdy badany podmiot jest powiązany z innymi przedsiębiorstwami, 

dla prawidłowego obliczenia poziomu należnego dofinansowania, przepływów 

finansowych i wskaźników rentowności dla projektu, konieczne jest uwzględnienie 

także danych pochodzących od tychże przedsiębiorstw. Określenie statusu 

mikroprzedsiębiorcy związane z przyznawaniem pomocy wymaga natomiast 

uwzględnienia regulacji unijnych. WSA wymienił w tym zakresie zalecenie Komisji 

Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych 

i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., s. 36), którego zapisy znalazły 

odzwierciedlenie w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09 sierpnia 2008 r., str. 3), a także 

decyzję Komisji Europejskiej C 8/2005 z 07.06.2006 r., Nordbrandenburger 

UmesterungsWerke (Dz. Urz. UE . L 353 z dnia 13.12.2006 r., s. 60), wyrok Sądu 

Pierwszej Instancji z 14 października 2004 r. w sprawie Pollmeier Malchow GmbH & 

Co. KG v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-137/02, ZOTSiS 2004/9-/II-3541 lub ERC 

2004/9-/II-3541). W świetle powyższych regulacji WSA stwierdził, że oprócz powiązań 

danego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami poprzez udział jednego z nich 

w kapitale drugiego, należy uwzględnić również powiązania przedsiębiorstw przez 

osoby fizyczne szczególnie, że członkowie rodziny mogą tworzyć wspólnie działającą 

grupę osób w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika do Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 

2003 r. Ponadto przedsiębiorstwa, które mają znaczący wpływ na inne za sprawą 

osób fizycznych bądź grupy wspólnie działających osób fizycznych uznaje się za 

przedsiębiorstwa powiązane, jeśli działają one całkowicie lub częściowo na tym 

samym lub na rynkach pokrewnych tzn. rynkach zbytu produktów lub usług, które 

pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie danego rynku (wyrok WSA w Poznaniu 

z 01.07.2013 r., sygn. akt III SA/Po 538/13). 
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WSA rozpoznawał również sprawę, w której pojawiło się nieostre kryterium 

innowacji i innowacyjności zawarte w Kryteriach Wyboru projektów, stanowiących 

załącznik do Regulaminu Konkursu. Zostało ono zinterpretowane według definicji 

przyjętej w Słowniczku zamieszczonym wraz z dokumentacją konkursową na stronie 

internetowej wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się 

o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu. Przyjęta definicja innowacyjności 

odnosiła się jedynie do sposobu rozumienia tego pojęcia na potrzeby konkursowe 

z uwzględnieniem definicji zawartej w dokumencie OECD Oslo Manual, Wyd. III 

z 2005r., OECD. WSA uznał, że sama definicja innowacyjności, będąca punktem 

odniesienia w ramach dokonywanej oceny wniosku, która miała charakter pomocniczy, 

nie była sprzeczna z definicją przedstawioną w Słowniczku dla Beneficjentów 

Działania 1.2, ani tym bardziej z zatwierdzonymi Kryteriami Wyboru Projektów. Nie 

było zatem potrzeby zamieszczania całego dokumentu Oslo Manual na stronie 

internetowej w momencie ogłaszania konkursu wraz z pozostałymi dokumentami 

konkursowymi, choć oczywiście instytucja zarządzająca mogła to 

zrobić.W konsekwencji dokument o nazwie Oslo Manual nie stanowił przepisu prawa, 

a jedynie rodzaj wytycznych mających charakter niewiążących zaleceń o charakterze 

zbliżonym do tzw. soft law. W świetle przyjętej definicji innowacyjności komisja 

oceniająca miała prawo do dokonania oceny projektu według przyjętego sposobu 

rozumienia definicji innowacyjności. Taka definicja miała zastosowanie do wszystkich 

wniosków konkursowych, a wspomniany Słowniczek znalazł się w oddzielnym pliku 

zamieszczonym w pakiecie dokumentów konkursowych (wyrok z 20.03.2013 r., sygn. 

akt III SA/Po 255/13; Wyrok z 10.07.2013 r., sygn. akt III SA/Po 830/13). 

W dwóch przypadkach sporna pozostawała również legitymacja bierna organów 

biorącyh udział w postępowaniu konkursowym. W tym zakresie WSA stwierdził, że 

Wojewódzki Urząd Pracy   jako instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki na terenie Wielkopolski, przeprowadzająca wszystkie istotne etapy 

konkursu ma legitymację bierną i jest stroną postępowania sądowoadministracyjnego. 

WSA uznał, że potwierdza to załącznik do dokumentu Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (s. 265) oraz uchwała nr 

1428/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego udzielająca Dyrektorowi WUP w P. 

pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W konsekwencji WUP w P. ogłaszał konkurs 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dokonywał wszystkich czynności 
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związanych z oceną formalną wniosku, oceną merytoryczną, rozpatrywaniem protestu 

i ponowną oceną merytoryczną. Wszystkie te istotne czynności były formalizowane w 

postaci pism kierowanych do strony skarżącej, w których jako podmiot wydający 

poszczególne pisma konsekwentnie wskazywano Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu (wyrok z  08.05.2013 r., sygn. akt III SA/Po 254/13; wyrok z 27.03.2013 r., 

sygn. akt III SA/Po 1305/12). 

W ramach spraw rozpoznawanych w 2013 roku przedmiotem  oceny  były 

również  zagadnienia dotyczące roli ekspertów biorących udział w procedurze 

konkursowej, a w szczególności problemu ich bezstronności. Jak zaznaczył WSA do 

udziału w pracach komisji odwoławczej są powoływani eksperci posiadający wiedzę 

specjalistyczną z zakresu rozwoju instytucji otoczenia biznesu, umieszczeni 

w Centralnej Bazie Ekspertów zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. Eksperci nie biorą udziału w pierwotnej ocenie merytorycznej, czyli nie 

mogą być członkami komisji oceny wniosków. Żaden z nich nie może dokonywać 

czynności związanych z projektem na żadnym z wcześniejszych etapów procedury 

konkursowej. Żaden z nich nie jest też uprawniony do podpisania orzeczenia komisji 

odwoławczej zamiest jej członków. Wnioskodawca chcąc uzyskać informację na temat 

składu komisji, może jednak zwrócić się z takim wnioskiem do Biura Obsługi 

Funduszy. Komisja odwoławcza jest obowiazana dokonać oceny projektu w zakresie 

określonym złożonym środkiem odwoławczym (wyrok z 20.08.2013 r., sygn. akt III 

SA/Po 910/13).  

   WSA wypowiedział się równiez w kwestii zakresu prowadzonego postepownania 

odwoławczego w ramach postępowań konkursowych o dofinansowanie. Wskazał, że  

Komisja Odwoławcza rozpatrując protest jest związana zakresem protestu i sprawdza 

poprawność przeprowadzonej oceny jedynie w zakresie tego kryterium lub kryteriów 

oceny, które zostały wskazane w proteście. Za niedopuszczalne uznano rozpoznanie 

środka odwoławczego w zakresie wykraczającym poza jego treść np. poprzez 

dokonanie ustaleń w zakresie kryteriów konkursowych w sposób odmienny niż znane 

stronie wnioskującej ustalenia dokonane na etapie składania protestu, a także  

w sposób  sprzeczny z przedstawionym materiałem dowodowym, co pozbawia ją 

możliwości ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych na etapie postępowania 

drugoinstancyjnego (wyrok z 20.08.2013 r., sygn. akt III SA/Po 910/13).  

W sprawach dotyczących zwrotu kwoty dofinansowania udzielonego w ramach 

umowy WSA podzielał pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2013 r. 
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sygn. akt II GSK 1777/12 oraz sygn. akt II GSK 1776/12, zgodnie z którym podstawą 

materialnoprawną do ustalania i nakładania korekt finansowych jest art. 98 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  (Dz.Urz. UE L 210, s. 25), do którego to przepisu 

odsyła wprost art. 26 ust.1 pkt 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), przez co 

postępowanie takie jest postępowaniem odrębnym od postępowania w sprawie zwrotu 

środków i powinno być zakończone odrębną decyzją administracyjną w przedmiocie 

nałożenia korekty finansowej. Za decyzję administracyjną nie może być uznane pismo 

informujące o nałożeniu korekty finansowej. Takie pisma nie były traktowane jako 

decyzje (bez względu na obligatoryjne składniki decyzji wskazane w art. 107 § 1 

K.p.a.) ze względu na brak obligatoryjnego pouczenia o ewentualnym trybie 

zaskarżenia. Ponadto pisma nie były również poprzedzane uprzednio prowadzonym 

postępowaniem administracyjnym, zgodnie z odpowiednimi przepisami K.p.a. 

Nieprzeprowadzenie postępowania administracyjnego i niewydanie decyzji w trybie 

art. 107 § 1 K.p.a. w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty finansowej oznacza, że 

decyzje i poprzedzająca je decyzje w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu wraz 

z odsetkami jak za zaległości podatkowe – tytułem obniżenia dofinansowania 

o ustalone i nałożone korekty finansowe w ramach środków przekazanych do umowy, 

zostały wydane przedwcześnie i z naruszeniem przepisów postępowania mogącym 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Przepisy prawa materialnego dają podstawę do 

ustalenia i nałożenia korekty finansowej, ale nie określają wysokości takiej korekty. 

Przeszkody do wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej nie powinna stanowić 

natomiast okoliczność, iż zasady wyliczenia tej korekty zostały określone 

w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. 

"Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 

związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE", który 

to dokument stał się integralną częścią umowy o dofinansowanie projektu (wyrok 

z 10.04.2013 r., sygn. akt III SA/Po 1234/12; wyrok z 27.11.2013 r., sygn. akt III SA/Po 

1104/13; wyrok z 25.09.2013 r., sygn. akt III SA/Po 661/13; wyrok z 25.09.2013 r., 

sygn. akt III SA/Po 661/13; wyrok z 27..11.2013 r., sygn. akt III SA/Po 1104/13; wyrok 

z 16.04.2013 r., sygn. akt III SA/Po 1307/12). 
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Odnośnie spraw dotyczących decyzji orzekających zwrot udzielonego wcześniej 

dofinansowania WSA zwrócił uwagę, że stosować należy reguły kontroli instancyjnej 

rozstrzygnięć wydanych postępowaniu o zwrot płatności. W sprawach tych od decyzji 

wydanej w I instancji przez instytucję zarządzającą beneficjent może złożyć wniosek 

o  ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 207 ust. 12 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 .tj.  poz. 885 ze zm.)).Także więc do wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy stosować należy przepis art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a., który 

stanowi, iż pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału 

w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, co 

wyłącza członka organu oraz pracownika od udziału w postępowaniu odwoławczym, 

jeżeli uczestniczył on uprzednio w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, 

w którym wydano zaskarżoną decyzje. Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie do 

sytuacji, w której członek organu, bądź pracownik brał udział w wydaniu przez ten 

organ decyzji w pierwsze instancji, a następnie brał udział w wydaniu decyzji 

zaskarżonej do tego samego organu wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. WSA 

powołał się na uchwałę NSA z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt II GSP 2/06 

(ONSAiWSA 2007/3/61), w której wskazano na konieczność wyłączenia pracownika 

organu przy ponownym rozpoznaniu sprawy. W konsekwencji przyjęto, że takie 

zasady znajdują zatem zastosowanie w stosunku do instytucji ponownego 

rozpoznania spraw przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych (wyrok 

z 25.09.2013 r., sygn. akt III SA/Po 661/13). 

WSA rozpoznawał również sprawy dotyczące udzielenia dofinansowania 

z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 – 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, który ma generalnie na celu 

minimalizowanie zaniku sektora rybackiego, rekonwersję obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze oraz poprawę jakości życia w społecznościach 

rybackich.W  ocenie WSA decydujące dla odmowy przyznania wnioskowanej pomocy 

pozostają zapisy Linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi programami, które 

prowadzą do wniosku, że realizacja operacji dotyczących gospodarki wodno – 

ściekowej nie może nastąpić poprzez uzyskanie wsparcia w ramach PO RYBY. WSA 

uzasadniając swoje stanowisko powołał się na uzasadnienie do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój 
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obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym – 

"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013" ( Dz. U. Nr 177, poz. 1371 ze zm.), które co prawda nie jest częścią aktu 

prawnego, ale wyjaśnia stanowisko i intencje ustawodawcy, z którego wynika, że oś 

priorytetowa 4 nie powinna służyć wsparciu finansowemu dużych inwestycji, w tym 

podstawowej infrastruktury publicznej, a do takiej zaliczyć trzeba budowę kanalizacji 

sanitarnej (wyrok WSA w Poznaniu z 15.02.2013 r., sygn. akt III SA/Po 1059/12 ). 

Wśród spraw rozpoznawanych przez WSA z zakresu pomocy finansowej 

udzielanej rolnikom ze środków pochodacych z unijnego budżetu w ramach wspólnej 

polityki rolnej nie wystapiły żadne nowe zagadnienia i problemy prawne. 

17. Sprawy ze skarg na bezczynność i przewlekłość  

W 2013 roku, w kategorii spraw dotyczących bezczynności i przewlekłości 

organów wniesiono do wydziału IV w okresie wskazanym łącznie 72 sprawy SAB 

natomiast do wydziału II łącznie 88 spraw. Przy czym do wydziału II w roku 2013 

wpłynęło 95 skarg. Większość z nich dotyczyła bezczynności i przewlekłości organów 

i co się z tym wiąże również wymierzenia grzywny. 

Duża część skarg dotyczyła bezczynności ENERGA-OPERATOR S.A 

z siedzibą w G. oddział w K. i Enea Operator Sp. z o. o. w P. na bezczynność w 

przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Sąd rozpoznając skargi w większości je 

uwzględniał zobowiązując do dokonania czynności, stwierdzał, że bezczynność lub 

przewlekłość z uwagi na długi okres jej trwania miała miejsce z rażącym naruszeniem 

prawa. Sąd w sytuacji ,kiedy organ udzielał żądanej informacji już po wniesieniu 

skargi, umarzał postępowanie i również stwierdzał,że bezczynność miała miejsce z 

rażącym naruszeniem prawa.  

Dla przykładu, w sprawie o sygnaturze IV SAB/Po 25/13, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu skargi na bezczynność ENERGA-

OPERATOR S.A. z siedzibą w G. Oddział w K. w przedmiocie udostępnienia 

informacji publicznej zobowiązał ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w G. Oddział 

w K. do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 12 grudnia 2011 r. o udostępnienie 

informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego 

wyroku Stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

Sprawa przed organem została zainicjowana wnioskiem datowanym na dzień 12 
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grudnia 2011 r. W "Wezwaniu do podjęcia negocjacji" skarżąca zwróciła się do 

ENERGA Operator SA Oddział w K. (dalej Spółka) m. in. o udostępnienie – w oparciu 

o art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tired pierwszy ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., 

dalej u.d.i.p.) - kserokopii "wszelkich ewentualnych decyzji, stanowiących podstawę 

lokalizacji i budowy opisanych wyżej linii elektroenergetycznych". W odpowiedzi 

Spółka, w piśmie z dnia 10 sierpnia 2012 r. podała, że przez stanowiącą własność 

wnioskodawczyni przebiega linia napowietrzna SN relacji K. – D. zasilająca stację 

transformatorową nr 70055, która została pobudowana w latach 50-tych w ramach 

powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. Ponadto przez w/w działkę przebiegają 

przyłącza napowietrzne nN (w tym jedno zasilające działkę wnioskodawczyni) również 

pobudowane w latach 50-tych, a następnie zmodernizowane w pierwszej połowie lat 

70-tych, a to oznacza, że Spółka korzysta z nieruchomości przez zasiedzenie, 

wskutek znacznego upływu czasu. Zasiedzenie nastąpiło z mocy samego prawa – ex 

lege. 

Wnioskodawczyni reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika wniosła 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na bezczynność 

ENERGA Operator SA, Oddział w K. polegającą na nieudostępnieniu informacji 

publicznej na wniosek skarżącej z dnia 12 grudnia 2011 r. w terminie wskazanym 

w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie 

odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania zgodnie 

z art. 17 ust. 1 u.d.i.p. W odpowiedzi na skargę .Spółka wniosła o jej oddalenie 

i podniosła, że skarżąca nie wykazała na jakiej podstawie domaga się od spółki prawa 

handlowego udostępnienia informacji. Żądanie przez skarżącą udostępnienia 

dokumentów oraz decyzji administracyjnych dotyczących budowy linii nie mieści się 

w kategorii "informacja publiczna" bowiem dokumentacja jest objęta tajemnicą 

przedsiębiorstwa, a decyzjami dysponują organy, które je wydały. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę. Podstawę rozstrzygania 

w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, na gruncie której każda informacja o sprawach publicznych stanowi 

informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystaniu na 

zasadach i w trybie określonych w tejże ustawie (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.). Udostępnieniu 

podlegają w szczególności informacje o danych publicznych, w tym treść i postać 

dokumentów urzędowych, a zwłaszcza aktów administracyjnych oraz innych 
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rozstrzygnięć (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze u.d.i.p.). Trzeba przy tym 

zaznaczyć, że informacją publiczną są wiadomości dotyczące faktów, zarówno 

wytworzone przez władzę publiczną lub inny podmiot wykonujący funkcje publiczne, 

jak i jedynie odnoszone (skierowane) do tych podmiotów. 

W świetle powyższych uwag Sąd uznał, że dokumenty (kserokopie decyzji) 

żądane przez Skarżącą posiadały status informacji publicznej (tak też, na tle 

analogicznych stanów faktycznych, inne wyroki WSA w Poznaniu, np: z 20.12.2012 r., 

IV SAB/Po 87/12; z 10.01.2013 r., II SAB/Po 66/12 i II SAB/Po 70/12; z 15.01.2013 r., 

II SAB/Po 65/12 i II SAB/Po 68/12). Dotyczyły bowiem treści dokumentów urzędowych 

(decyzji administracyjnych), odnoszących się do przedsiębiorstwa Spółki (i jej 

prawnych poprzedników). Żądanej przez Skarżącą informacji publicznej (kserokopii 

decyzji) nie można było uznać za tzw. informację przetworzoną w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Pojęcie "informacji przetworzonej" – niezdefiniowane w ustawie 

o dostępie do informacji publicznej – w orzecznictwie sądowym jest zwykle 

eksplikowane jako informacja publiczna, która została opracowana przez podmiot 

zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków oraz na podstawie kryteriów 

wskazanych przez wnioskodawcę. Informacją przetworzoną będzie więc informacja, 

która została przygotowana (opracowana) specjalnie dla wnioskodawcy, według 

podanych przez niego kryteriów (np. w formie tabelki, zestawienia, wykazu – 

zawierających wnioskowane dane) (por. wyrok WSA w Warszawie z 09.07.2010 r., 

II SA/Wa 1942/09, CBOSA). "Przetworzenie" informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1 u.d.i.p., polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z jakiegoś 

dokumentu elementów niezwiązanych z jego treścią (por. wyrok WSA w Krakowie 

z 30.01.2009 r., II SA/Kr 1258/08, CBOSA). Informacją przetworzoną będzie tylko taka 

informacja, w przypadku której podmiot zobowiązany do jej udzielenia nie dysponuje 

taką "gotową" informacją na dzień złożenia wniosku, lecz jej udostępnienie wymaga 

podjęcia dodatkowych czynności, polegających przykładowo na sięgnięciu do 

dokumentacji źródłowej, dokonaniu stosownych analiz, obliczeń, zestawień 

statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych 

środków osobowych i finansowych (por. wyrok WSA w Warszawie z 22.02.2006 r., 

II SA/Wa 1721/05, "Prokuratura i Prawo" – wkładka 2006/5/53). Jednakże – jak trafnie 

wskazano w wyroku WSA w Warszawie z 11 stycznia 2012 r. (VIII SA/Wa 1072/11, 

CBOSA) – takie czynności organu, jak selekcja dokumentów i protokołów, ich analiza 

pod względem treści, są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają 
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podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów jako informacji przetworzonej. 

W wyniku stosowania takich czynności organu nie powstaje bowiem żadna nowa 

informacja. O przetworzeniu informacji nie stanowi też sięganie do materiałów 

archiwalnych czy też źródłowych. Także czasochłonność oraz trudności 

organizacyjno-techniczne, jakie wiążą się z przygotowaniem informacji publicznej, nie 

mogą zwalniać zobowiązanego podmiotu z tego obowiązku, a tym samym kwestie te 

nie mogą ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej przewidzianego w art. 

3 u.d.i.p. 

W ocenie Sądu sporządzenie kopii określonych dokumentów (decyzji 

administracyjnych) znajdujących się w zasobach (choćby archiwalnych) danego 

podmiotu – co stanowiło przedmiot żądania Skarżącej w niniejszej sprawie – nie 

powinno być kwalifikowane jako żądanie informacji przetworzonej, a to z tego 

względu, że ich sporządzenie nie prowadzi do powstania nowych informacji, 

składających się z cząstkowych informacji prostych. Niewątpliwie decyzje stanowiące 

podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych są dokumentami, w których 

posiadaniu pozostaje inwestor, a jeżeli inwestorem jest podmiot realizujący zadania 

publiczne, to decyzje te służą realizowaniu zadań publicznych przez taki podmiot. 

Z tego względu dostęp do takich dokumentów należy traktować jako dostęp do 

informacji publicznej (por. wyrok WSA w Poznaniu z 15.01.2013 r., II SAB/Po 65/12, 

CBOSA). 

W świetle wprowadzenia do wyliczenia zawartego w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., 

podmiotami obowiązanymi do udzielenia informacji publicznej na podstawie powołanej 

ustawy, są nie tylko szeroko rozumiane "władze publiczne", ale także "inne podmioty 

wykonujące zadania publiczne". Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę 

podziela w pełni pogląd zaakceptowany w wyroku NSA z dnia 18 sierpnia 2010 r. 

(I OSK 851/10, CBOSA), w myśl którego zakres terminu "zadania publiczne" jest 

szerszy od zakresu terminu "zadania władzy publicznej". Pierwsze z tych pojęć 

abstrahuje bowiem od elementu podmiotowego, a zatem zadania publiczne mogą być 

wykonywane także przez podmioty niemające statusu władzy publicznej. Zadania 

publiczne są przy tym realizowane powszechnie i użytecznie dla ogółu, służąc 

zarazem osiąganiu celów wskazanych w Konstytucji RP i ustawach. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 listopada 2013 roku 

o sygnaturze I OSK 1775/13 oddalił skargę kasacyjną od powyższego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Takie same stanowisko 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przedstawił w sprawach o sygnaturach 

IV SAB/Po 25/13, IV SAB/Po 31/13, IV SAB/Po 32/13. Naczelny Sąd Administracyjny 

w Warszawie również w tych sprawach oddalił skargi kasacyjne. 

W 2013 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

rozpoznawano m.in. sprawy dotyczące skarg opartych na podstawie art.149 § 1 

P.p.s.a., a dotyczących bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania 

przez organy administracji publicznej oraz stwierdzenia, czy ewentualna bezczynność 

lub przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.   

W 2013 roku, w kategorii spraw dotyczących bezczynności i przewlekłości organów 

oraz wymierzenia organowi grzywny do Wydziału IV wniesiono 113 skarg, z czego 

w II półroczu 40.  

      W przedmiotowych sprawach składy orzekające dokonywały wykładni pojęć 

bezczynności organu administracji publicznej oraz przewlekłego postępowania organu 

administracji publicznej. 

       Znacząca ilość spraw dotyczyła skarg na bezczynność ENEA Operator sp. 

z o.o. Rejon Dystrybucji P., polegającą na: (1) nieudostępnieniu informacji publicznej 

na wniosek stron skarżących w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. przy 

jednoczesnym (2) niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia 

informacji publicznej lub umorzeniu postępowania zgodnie z art. 17 ust. 1 u.d.i.p. 

W większości tego typu spraw przebieg postępowania i wykładnia prawa dokonywana 

przez tut. Sąd były zbliżone do siebie. 

Przykładem tego typu sprawy jest postępowanie prowadzone pod sygn. akt 

IV SAB 73/13. Przedmiotem tej skargi była bezczynność Spółki w zakresie 

udostępnienia skarżącym decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii 

elektroenergetycznych na działce wskazanej we wniosku. Podstawę rozstrzygania 

w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, na gruncie której każda informacja o sprawach publicznych stanowi 

informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystaniu na 

zasadach i w trybie określonych w tejże ustawie (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.). Udostępnieniu 

podlegają w szczególności informacje o danych publicznych, w tym treść i postać 

dokumentów urzędowych, a zwłaszcza aktów administracyjnych oraz innych 

rozstrzygnięć (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze u.d.i.p.). Trzeba przy tym 

zaznaczyć, że informacją publiczną są wiadomości dotyczące faktów, zarówno 
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wytworzone przez władzę publiczną lub inny podmiot wykonujący funkcje publiczne, 

jak i jedynie odnoszone (skierowane) do tych podmiotów. 

      W przytoczonej sprawie Sąd uznał, że dokumenty (kserokopie decyzji) 

żądane przez Skarżących posiadały status informacji publicznej (tak też, na tle 

analogicznych stanów faktycznych, inne wyroki WSA w Poznaniu, np: z 20.12.2012 r., 

IV SAB/Po 87/12; z 10.01.2013 r., II SAB/Po 66/12 i II SAB/Po 70/12; z 15.01.2013 r.). 

Dotyczyły bowiem treści dokumentów urzędowych (decyzji administracyjnych), 

odnoszących się do przedsiębiorstwa Spółki (i jej prawnych poprzedników). Sąd 

przyjął również, iż w/w dokumenty nie stanowiły informacji przetworzonej w rozumieniu 

art.3 ust.1 u.d.i.p. 

       Sąd podkreślił, że obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy czym zadanie to jest realizowane 

zarówno przez organy administracji publicznej, jak i inne podmioty. Do tych ostatnich 

należy również zaliczyć przedsiębiorstwa energetyczne, które de facto posiadają 

status zbliżony do przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa te 

wykonują zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., a zatem w ocenie 

Sądu są podmiotami obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej. 

Mając powyższe na uwadze Sąd stanął na stanowisku, że żądane informacje 

miały charakter informacji publicznej, a Spółka była podmiotem zobowiązanym do ich 

udostępnienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. udostępnienie informacji publicznej 

powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku, co w rozpatrywanej sprawie nie miało jednak miejsca.  Nadto Sąd 

wskazał, iż udostępnienie informacji publicznej powinno, według art. 14 ust. 1 u.d.i.p., 

nastąpić w formie zgodnej z wnioskiem. Dopiero wtedy ustępuje stan bezczynności 

podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji. Gdyby jednak środki techniczne, 

jakimi dysponuje podmiot zobowiązany, nie umożliwiały udostępnienia informacji 

w opisany wyżej sposób, podmiot ten powinien pisemnie poinformować o tym fakcie 

wnioskodawcę, wskazując przyczynę zaistniałego stanu rzeczy oraz możliwy sposób 

udostępnienia żądanych informacji. Z tego względu w ocenie Sądu nie można więc 

przyjąć, że stan bezczynności uchyliło pismo z 27 czerwca 2013 r., w którym Spółka 

powiadomiła że nie posiada w swych zasobach informacji, o których udostępnienie 

wystąpili Skarżący. 

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że w chwili wniesienia skargi przez 

Skarżących, Spółka pozostawała w stanie bezczynności i w ocenie Sądu, stan ten nie 
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ustał do dnia wydania wyroku. W konsekwencji Sąd przyjął, że podmiot ten dopuścił 

się i nadal pozostaje w bezczynności w kwestii rozpatrzenia w/w wniosku 

o udostępnienie informacji publicznej. 

Okoliczność dysponowania przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji 

w trybie u.d.i.p. stosownymi dokumentami stanowiącymi informację publiczną 

(a przynajmniej brak wiarygodnego, przekonującego wyjaśnienia nieposiadania takich 

dokumentów), przy braku udzielenia informacji w formie wskazanej przez Skarżących 

uzasadniała przyjęcie, że Spółka pozostaje w bezczynności w załatwieniu wniosku 

Skarżących. 

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 149 § 1 P.p.s.a., zobowiązał Spółkę 

do załatwienia przedmiotowego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu 

prawomocnego wyroku (punkt 1 sentencji wyroku). 

Z uwagi na fakt, że wniosek Skarżących z 29 lutego 2012 r. nie został 

rozpatrzony w ustawowym terminie (wynoszącym, co do zasady, 14 dni, 

a maksymalnie i tylko wyjątkowo 2 miesiące - art. 13 ust. 1 i 2 u.d.i.p.) i od dnia 

złożenia tego wniosku do dnia wydania wyroku minęło bezskutecznie ponad 

dziewiętnaście miesięcy, a także wobec braku działania w tym okresie, Sąd na 

podstawie art. 149 § 1 zd. drugie P.p.s.a. stwierdził, że bezczynność w niniejszej 

sprawie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (punkt 2 sentencji wyroku). 

          Z kolei w sprawie o sygn. akt IV SAB 85/13 Sąd wskazał, iż kwestią sporną 

w orzecznictwie sądów administracyjnych jest wyczerpanie środków zaskarżenia 

przed wniesieniem skargi na bezczynność (przewlekłość) polegającą na braku 

wydania zaświadczenia. Z jednej strony wskazuje się, że postępowanie w sprawie 

wydawania zaświadczeń nie ma charakteru postępowania ogólnego i nie kończy się 

wydaniem decyzji administracyjnej. Dlatego też na bezczynność (przewlekłość) nie 

przysługuje zażalenie, o którym mowa w art.37 K.p.a. Z tego względu skarga na 

bezczynność (przewlekłość) w takim postępowaniu powinna być poprzedzona 

wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w trybie art.52 § 3 P.p.s.a., ponieważ 

przepis ten dotyczy nie tylko skarg na akty i czynności, o których mowa w art.3 § 2 pkt 

4 P.p.s.a., ale także na bezczynność w tych sprawach. (vide postanowienia NSA 

z 04.04.2008 r., sygn. II OSK 465/08 i z 10.06.2011 r., sygn. II OSK 1074/11). Z kolei 

w wyroku NSA z dnia 11.02.2010 r.,sygn. II OSK 128/10 wyrażono pogląd, że skargę 

do sądu na bezczynność (przewlekłość) organu można wnieść po złożeniu w trybie 

art.37 K.p.a., zażalenia do organu wyższego stopnia. (podobnie wyrok WSA w Opolu 
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z 07.11.2005 r., sygn. II SAB/Op 13/05 i postanowienie WSA w Olsztynie, sygn. 

II SAB/Ol 24/11). Prezentowane jest również stanowisko, że przed wniesieniem skargi 

na bezczynność (przewlekłość) organu w przedmiocie wydania zaświadczenia strona 

powinna złożyć jakikolwiek środek zaskarżenia. Czy to zażalenie w trybie art.37 K.p.a., 

czy to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie art.52 § 3 P.p.s.a. (por. 

postanowienie WSA w Szczecinie z 15.10.2010 r., sygn. II SAB/Sz 48/10, wyrok  WSA 

w Białymstoku z dnia 17.06.2010 r. o sygn. II SAB/Bk 19/10 i postanowienie NSA 

z 30.04.2010 r., sygn. I OSK 698/10) 

Sąd orzekający w omawianej sprawie poparł pogląd, że skargę do sądu na 

bezczynność (przewlekłość) organu można wnieść po złożeniu w trybie art.37 K.p.a., 

zażalenia do organu wyższego stopnia. W doktrynie słusznie bowiem wskazano, że 

odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia żądanej treści następuje w drodze 

postanowienia, a zatem w postępowaniu w sprawach wydawania zaświadczeń ma 

odpowiednie zastosowanie art.37 K.p.a. (patrz: J.P. Tarno „Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Komentarz”, Wyd.LexisNexis, W-wa 2010,s.163) 

Dotyczy to także ochrony osoby żądającej wydania zaświadczenia, której przysługuje 

prawo złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie przy odpowiednim 

zastosowaniu art. 37 K.p.a. (tak Andrzej Matan w swym komentarzu publikowanym 

w systemie Lex do art.219 K.p.a. (teza 12) 

Natomiast w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt IV SAB 

102/13 omówiono występujący relatywnie często problem wydania przez organ 

decyzji, której brak stanowił podstawę wniesienia przez stronę skargi na bezczynność 

przed zakończeniem postępowania sądowoadministracyjnego. Sąd wskazał, że 

w takiej sytuacji, a wiec w sytuacji wydania decyzji przed rozpoznaniem skargi na 

bezczynność, Sąd umarza postępowanie w części obejmującej zobowiązanie organu 

do załatwienia sprawy (zd. 1 art. 149 § 1 P.p.s.a., zob. uchwała z dnia 26 listopada 

2008 r. sygn. akt I OPS 6/08, publ. ONSAiWSA z 2009 r. nr 4, poz.63), natomiast nie 

jest zwolniony od wydania pozostałych rozstrzygnięć właściwych dla tego typu skargi, 

tj. orzeczenia o ewentualnym rażącym charakterze bezczynności lub przewlekłości 

oraz (ewentualnie) o wymierzeniu organowi grzywny (zob. postanowienie z dnia 

26 lipca 2012 r., II OSK 1360/12; wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II OSK 

2390/12, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl). Pogląd ten już w zasadzie jest ugruntowany 

w tutejszym Sądzie. 
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18. Sprawy z wniosku o nałożenie grzywny oraz w których grzywna została 

nałożona z urzędu 

WSA również w jednej sprawie wymierzył grzywnę organowi administracji 

(Staroście P.) w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o 

sygn. akt III SA/Po 484/12 (wyrok z 02 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Po 376/13). 

19. Sygnalizacja 

  W jednej sprawie WSA zdecydował się  skorzystać z instytucji  sygnalizacji i 

poinformował Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. o istotnym naruszeniu prawa 

zaistniałym przy rozpoznawaniu odwołania Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 

w P. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy P., polegającym na uporczywym 

ignorowaniu wydanych w sprawie prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu (postanowienie z 19.12.2013 r., sygn. akt III SA/Po 

1401/13). Uzasadnienie postanowienia nie było sporządzone w momencie 

sporządzania powyższego sprawozdania. 

  

Postępowania mediacyjne i uproszczone 

 

 W 2013 roku nie przeprowadzono żadnego postepowania mediacyjnego, 

natomiast w trybie uproszczonymn rozpoznanych zostało 13 spraw. 
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V. PYTANIA PRAWNE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

  

   

      W 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skierował dwa pytania 

prawne do Trybunału Konstytucyjnego. 

     W sprawie o sygn. akt II SA/Po 458/13 Sąd wniósł o rozstrzygnięcie: „czy art. 

12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), w zakresie w 

jakim uzależnia przyznanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego od spełnienia 

warunków określonych w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992), jest zgodny z art. 2, art. 18, art. 32 

ust. 1, art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1026/13 postanowiono przedstawić Trybunałowi 

Konstytucyjnemu pytanie: czy art. 16 a ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późniejszymi 

zmianami), w zakresie w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego 

świadczenia opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które 

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, jest zgodny z: art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  
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VI. POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO 

      

 Udział sędziów w naradach, konferencjach, sympozjach i seminariach 

naukowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego z udziałem 

środowisk naukowych w kraju 

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, także w roku 2013 uzupełnieniem funkcji 

orzeczniczej Sądu był udział sędziów WSA w Poznaniu w licznych konferencjach, 

szkoleniach i naradach organizowanych przez tut. Sąd, jak też inne sądy i instytucje.  

 

Konferencje i szkolenia 

 W dniach od 4 do 5 kwietnia 2013 r. sędziowie wydziałów 

ogólnoadministracyjnych tut. Sądu uczestniczyli w V Warsztatach sędziowskich 

organizowanych przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Warsztaty zainaugurowane 

zostały wykładem prof. zw. dr hab. Bogusława Banaszaka „Dwuinstancyjne 

postępowanie administracyjne w świetle Konstytucji RP", a następnie przybrały formę 

dyskusji, w toku której przedstawiciele zespołów sędziów z poszczególnych, 

uczestniczących w warsztatach wojewódzkich sądów administracyjnych, przedstawiali 

pojawiające się w ich praktyce orzeczniczej zagadnienia z zakresu materialnego 

prawa administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej, w których występowały 

rozbieżności w orzecznictwie, a następnie uczestnicy warsztatów odnosili się do 

przedstawionych problemów prawnych wskazując, w jaki sposób są one rozstrzygane 

w ich sądach. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in.: problem 

konstytucyjności § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, problem oceny czy postępowanie podejmowane przez organy nadzoru 

budowlanego na skutek zawiadomienia strony o zaistnieniu samowoli budowlanej jest 

postępowaniem prowadzonym z urzędu czy na wniosek, czy też problematyka 

związana z wprowadzeniem do systemu prawnego instytucji skargi na przewlekłość 

postępowania. 
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 W dniach 15 do 17 kwietnia 2013 r. sędziowie wojewódzkich sądów 

administracyjnych uczestniczyli w konferencji sędziów sądów administracyjnych 

z udziałem sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, zorganizowanej przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.  

 W dniu 18 kwietnia 2013 r. Dyrektor WSA w Poznaniu uczestniczył 

w zorganizowanej w NSA drugiej sesji szkoleniowej dla dyrektorów wojewódzkich 

sądów administracyjnych i kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa NSA, z zakresu 

nauki i zarządzania. Po zakończeniu szkolenia odbyła się narada, podczas której 

omówiono realizację bieżących zadań w sądownictwie administracyjnym.  

 W dniach od 13 do 15 maja 2013 r. sędziowie Wydziału I tut. Sądu: Małgorzata 

Bejgerowska, Katarzyna Nikodem oraz Karol Pawlicki uczestniczyli w konferencji nt. 

„Orzecznictwo prawnopodatkowe a problemy rachunkowe”, która odbyła się 

w Czarnej. Konferencję otworzył i jej obrady prowadził prezes WSA w Rzeszowie 

Jerzy Solarski. Obecny był prezes Izby Finansowej NSA Marek Zirk - Sadowski. 

W trakcie spotkania wygłoszono referaty nt. podstawowych elementów rachunkowości 

oraz zasad ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie informacji z ksiąg 

rachunkowych. Wykład poświęcony wybranym zagadnieniom rachunkowości 

finansowej dotyczył m. in. stosowania zasady ostrożnej wyceny, wyceny bilansowej 

środków trwałych, tworzenia rezerw. W trakcie konferencji przestawiono też aktualne 

orzecznictwo sądów administracyjnych z zakresu podatków dochodowych, podatku od 

towarów i usług, podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od 

czynności cywilno-prawnych.  

W dniach 15 do 17 maja 2013 r. sędziowie WSA w Poznaniu uczestniczyli 

w konferencji szkoleniowej sędziów Izby Gospodarczej NSA z udziałem sędziów 

wojewódzkich sądów administracyjnych orzekających w sprawach gospodarczych, 

zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą NSA i WSA w Gorzowie Wielkopolskim, 

która odbyła się w Mierzęcinie.  

W dniach od 5 do 7 czerwca 2013 r. dwaj asystenci sędziego z tut. Sądu - 

Przemysław Ostojski i Wojciech Piątek - uczestniczyli w 17 Dniu Niemieckiego Sądu 

Administracyjnego, odbywającego się w Hali Kongresowej „Münsterland” w Münster. 

Mające miejsce co trzy lata niemieckie „święto sądu administracyjnego” zostało tym 

razem zorganizowane w Westfalii, tradycyjnie gromadząc sędziów sądów 

administracyjnych wszystkich niemieckich krajów związkowych, sędziów Federalnego 

Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a ponadto sędziów innych państw 
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europejskich (m.in. ze Austrii, Szwecji, Łotwy), przedstawicieli rządów – federalnego 

oraz krajów związkowych Niemiec, adwokatów, a ponadto stowarzyszeń i innych 

organizacji pozarządowych. Kongres został zorganizowany we współpracy ze 

Zrzeszeniem Europejskich Sędziów Administracyjnych oraz ze Zrzeszeniem 

niemieckich, francuskich i włoskich Sędziów Administracyjnych. Wydarzenie stanowiło 

przede wszystkim forum wielostronnej wymiany myśli wszystkich osób i instytucji 

zainteresowanych stosowaniem prawa publicznego. 

 W dniu 11 czerwca 2013 r. sędzia NSA Irena Kamińska przedstawiła 

w siedzibie tut. Sądu wykład nt. informacji publicznej. W spotkaniu wzięli udział 

sędziowie, referendarze oraz asystenci sędziów. 

 W dniu 11 czerwca 2013 r. Dyrektor tut. Sądu uczestniczył w zorganizowanej 

w NSA trzeciej sesji szkoleniowej dla dyrektorów wojewódzkich sądów 

administracyjnych i kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa NSA, poświeconej 

zagadnieniom istoty zarządzania – decyzjom kierowniczym. Po zakończeniu szkolenia 

odbyła się narada, podczas której omówiono realizację bieżących zadań 

w sądownictwie administracyjnym. 

 W dniach od 19 do 21 czerwca 2013 r. wiceprezes s NSA Tadeusz M. Geremek 

oraz sędziowie WSA: Walentyna Długaszewska, Małgorzata Górecka, Marzenna 

Kosewska Widłak, Mirella Ławniczak, Szymon Widłak oraz s. NSA Włodzimierz 

Zygmont uczestniczyli w konferencji szkoleniowej zorganizowanej z inicjatywy Prezesa 

Izby Gospodarczej NSA oraz kierownictwa WSA w Olsztynie, która odbyła się 

w Lidzbarku Warmińskim.  Tematyką konferencji były zagadnienia objęte właściwością 

orzeczniczą Izby Gospodarczej NSA.  

 Dnia 12 lipca 2013 r. w siedzibie tut. Sądu odbyło się spotkanie grupy 

studentów prawa i dziennikarstwa z sześciu ośrodków uniwersyteckich z Ukrainy, 

przebywających w Polsce z wizytą w ramach projektu „Wzmacniania kontrolnej roli 

władzy sądowniczej w systemie równowagi organów władzy na Ukrainie”, 

prowadzonego przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI. Przybyli goście 

zostali powitani przez prezesa tut. Sądu Jerzego Stankowskiego, który przybliżył 

obecnym strukturę sądownictwa administracyjnego w Polsce oraz rolę sądownictwa 

administracyjnego w systemie równowagi organów władzy. Następnie sędzia WSA 

Jakub Zieliński poświęcił swoje wystąpienie znaczeniu zasady niezawisłości 

sędziowskiej oraz kognicji sądów administracyjnych. Spotkanie zakończyło się 

wspólną dyskusją nt. roli i znaczenia sądownictwa w umacnianiu podwalin 
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demokratycznego państwa, podczas której przybyli goście formułowali szereg pytań 

dot. funkcjonowania polskiego sądownictwa administracyjnego.  

W dniu 10 września 2013 r. Dyrektor tut. Sądu uczestniczył w zorganizowanej 

w NSA czwartej sesji szkoleniowej dla dyrektorów wojewódzkich sądów 

administracyjnych i kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa NSA, z zakresu nauki 

i zarządzania. Po zakończeniu szkolenia odbyła się narada, podczas której omówiono 

realizację bieżących zadań w sądownictwie administracyjnym.  

W dniach od 16 do 18 września 2013 r. w Opalenicy miała miejsce 

zorganizowana przez tut. WSA konferencja szkoleniowa dla sędziów sądów 

administracyjnych, podczas której poruszono następujące zagadnienia: 

- „Przedawnienie zobowiązań podatkowych – przegląd orzecznictwa” (s. NSA Danuta 

Oleś); 

- „Opodatkowanie akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych podatkiem 

dochodowym w świetle uchwał NSA (s. NSA Maciej Jaśniewicz); 

- „Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych” (S. NSA Sylwester 

Marciniak); 

- „Spółki kapitałowe” (s. NSA Antoni Hanusz); 

- „Aktualne zagadnienia z zakresu ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi – problemy proceduralne. Panel dyskusyjny” (s. NSA Ryszard Pęk, 

S. NSA Bogusław Dauter); 

- „Nowa koncepcja odwołania w postępowaniu” (s. NSA Zbigniew Kmieciak).  

W dniach od 13 do 15 listopada 2013 r. sędziowie: prezes Jerzy Stankowski, 

s. WSA Małgorzata Bejgerowska oraz s. WSA Karol Pawlicki uczestniczyli 

w zorganizowanej przez WSA w Szczecinie konferencji szkoleniowej sędziów sądów 

administracyjnych. 

 W dniach 19 do 20 listopada 2013 r. prezes Jerzy Stankowski oraz s. WSA 

Walentyna Długaszewska uczestniczyli w zorganizowanej przez WSA w Warszawie 

konferencji dotyczącej podatku akcyzowego. 

 W dniu 21 listopada 2013 r. w Sądzie Najwyższym w Warszawie odbyła się 

konferencja nt. „Jednolitość orzecznictwa – standard – instrumenty – praktyka”. 

Konferencja przygotowana została przez sędziów oraz asystentów w ramach wymiany 

doświadczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Podczas konferencji zorganizowano V paneli dyskusyjnych, 

podczas których wygłoszone zostały referaty związane z następującymi 
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zagadnieniami: „Teoretyczne aspekty jednolitości orzecznictwa:, „Instrumenty 

kształtowania jednolitości orzecznictwa”, „Zewnętrzna jednolitość orzecznictwa”, 

„Wewnętrzna jednolitość orzecznictwa”, „Jednolitość orzecznictwa a multicentryczność 

systemu prawa”. W konferencji z WSA w Poznaniu udział wzięli sędziowie WSA: W. 

Batorowicz, M. Bejgerowska, B. Drzazga, M. Górecka, W. Zygmont oraz referendarz 

sądowy R. Talaga. 

W dniu 28 listopada 2013 r. prezes Jerzy Stankowski oraz s. WSA Walentyna 

Długaszewska uczestniczyli w seminarium dot. ”Realizacji zasady wolności 

wypowiedzi”, które odbyło się w NSA w Warszawie. 

 

Wydarzenia 

  Z dniem 17 stycznia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski powołał sędziego WSA Romana Wiatrowskiego do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

  Z dniem 5 lutego 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski powołał sędziego WSA Macieja Dybowskiego do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

 Z dniem 5 marca  2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski powołał sędziów WSA: Aleksandrę Łaskarzewską, Macieja Jaśniewicza 

i Bożenę Popowską do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

 W dniu 19 marca 2013 r. wiceprezes Tadeusz  Geremek uczestniczył, jako 

członek jury, w zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa 

ELSA w Poznaniu, XVII  Lokalnym Konkursie Krasomówczym na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest 

promocja sztuki mowy sądowej i popularyzacja różnych dziedzin prawa wśród 

studentów Wydziału Prawa i Administracji. Wiceprezes WSA wręczył najlepszym 

uczestnikom Konkursu nagrody książkowe i pisma gratulacyjne Prezesa WSA. 

 W dniu 19 września 2013 r. nominację na stanowisko sędziego WSA otrzymał 

Paweł Inerowicz. 

  

Współpraca międzynarodowa 

 W dniach 14 do 15 marca 2013 r. sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz, 

Małgorzata Górecka, Walentyna Długaszewska oraz s. NSA Włodzimierz Zygmont. 
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uczestniczyli w pierwszym spotkaniu czesko-polskiej grupy roboczej sędziów 

administracyjnych w Krakowie. Spotkanie to jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 

2012 współpracy NSA z czeskim Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSS). Obrady 

w dniu 14 marca 2013 r. toczyły się w WSA w Krakowie. Otwarcia obrad dokonała 

Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA sędzia NSA Maria Wiśniewska. W dalszej 

kolejności dokonano wyboru czeskiego i polskiego Koordynatora Grupy oraz po dwóch 

członków Komitetu Sterującego. Następnie sędziowie NSS i NSA przedstawili 

prezentacje polskiego i czeskiego modelu sądownictwa administracyjnego. Po 

prezentacjach rozpoczęto prace w trzech grupach: 

1. Procedura sądowoadministracyjna - kwestie ustrojowe funkcjonowania sądownictw 

administracyjnych,  2. Daniny publiczne i sprawy gospodarcze,  3. Prawo materialne, 

sprawy ogólne (ochrona środowiska, prawo budowlane, itd.). W trakcie prac 

poszczególnych grup określono szczegółowe tematy i formy dalszej współpracy. Na 

zakończenie dnia Koordynatorzy dokonali podsumowania obrad. W dniu 15 marca 

2013 r. odbyło się spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w trakcie którego 

sędzia NSS Jan Passer wygłosił wykład na temat wybranych zagadnień czeskiego 

postępowania administracyjnego. Uczestnicy spotkania zwiedzili następnie Collegium 

Maius oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Podziemia Rynku i Muzeum 

Narodowe w Sukiennicach. 

W dniach od 12 do 14 września 2013 r. oraz od 24 do 26 września 2013 r. 

w siedzibie tut. Sądu przebywały delegacje sędziów: Wyższego Sądu 

Administracyjnego w Berlinie oraz Sądu Finansowego w Hanowerze. Podczas obu 

spotkań odbyły się konferencje, których przedmiotem było porównanie instytucji 

prawnych Polski i Niemiec w zakresie samowoli budowlanej, egzekucji 

administracyjnej oraz podatku od towaru i usług, kontroli podatkowej i podatku 

akcyzowego. 

W dniach od 23 do 25 października 2013 r. na zaproszenie prezesa Jerzego 

Stankowskiego wizytę w tut. Sądzie złożyła delegacja sędziów z Niemiec. W wizycie 

uczestniczyli: Prezes Dolnosaksońskiego Wyższego Sądu Administracyjnego Dr van 

Nieuwland, Sędzia Przewodniczący Wyższego Sądu Administracyjnego Pan Claus 

i Sędzia Wyższego Sądu Administracyjnego Dr Weichbrodt. W spotkaniu uczestniczyli 

również: Prezes Sądu Administracyjnego Braunschweig - Pan Bartsch oraz 

Przewodniczący Rady Sędziów Sądownictwa Administracyjnego Dolnej Saksonii - Pan 

Meyer. Podczas spotkania sędziowie polscy i niemieccy przedstawili następujące 
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referaty: „Legalizacja budowli, które zostały wzniesione bez wymaganego pozwolenia 

na budowę, jak również postępowanie z nielegalnie wzniesionymi oraz użytkowanymi 

obiektami budowlanymi" oraz „ Aktualne zmiany w zakresie prawa dotyczącego 

subwencji ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej”.  

W dniach od 24 do 26 października 2013 r., trzyosobowa delegacja sędziów 

WSA w osobach: Wiesława Batorowicz, Małgorzata Bejgerowska oraz Walentyna 

Długaszewska, brała udział w spotkaniu polsko-czeskiej grupy roboczej sędziów 

sądów administracyjnych,  zorganizowanej w Brnie w siedzibie NSS i w Akademii 

Sądownictwa w Kromierzyżu. Podczas spotkania - w ramach trzech podgrup 

roboczych - omówiono następujące tematy: „Elektroniczne skrzynki podawcze, 

komunikacja elektroniczna z sądem w toku postępowania”, „Swobodny dostęp do 

informacji” oraz „Organizacja sądownictwa administracyjnego i właściwość sądów 

administracyjnych, kwestie specjalizacji sędziów”. 

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Wyższym Sądzie Administracyjnym Berlin-

Branderburg odbyła się uroczystość związana z rozpoczęciem pełnienia funkcji przez 

nowego Prezesa tego Sądu Joachima Buchheistera. W uroczystości tej udział wziął 

prezes tut. Sądu Jerzy Stankowski, na zaproszenie senatora ds. sprawiedliwości 

i ochrony praw konsumenta Kraju Berlina, Thomasa Heilmanna oraz Ministra 

Sprawiedliwości Kraju Brandenburgii, dra Volkmara Schöneburga. Uroczystość odbyła 

się w Sali plenarnej Wyższego Sądu Administracyjnego Berlin-Brandenburg.  

 

Szkolenia pracowników 

 W dniu 20 lutego 2013 r. w szkoleniu nt. „Składki i zasiłki po zmianach, 

obowiązujące zasady” udział wzięło dwóch pracowników Oddziału Finansowo-

Budżetowego. 

 W dniu 14 marca 2013 r. w konferencji, której tematem był „Budżet zadaniowy – 

doświadczenia, kontrowersje i wyzwania” udział wzięło 2 pracowników Oddziału 

Finansowo-Budżetowego. 

 W dniu 18 kwietnia 2013 r. w szkoleniu nt. „Ewidencja dochodów budżetowych 

ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o finansach 

publicznych i przepisami wykonawczymi” udział wzięło 2 pracowników Oddziału 

Finansowo-Budżetowego. 
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 W dniu 14 maja 2013 r. w szkoleniu nt. „Błędy i nieprawidłowości w zakresie 

ewidencji księgowych w jednostkach budżetowych” udział wzięli pracownicy Oddziału 

Finansowo-Budżetowego. 

 W dniach od 9 do 11 października 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe 

kierowników sekretariatów wydziałów i wydziałów informacji sądowej sądów 

administracyjnych, dotyczące m.in. zmian w biurowości związanych z nowelizacją 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i cyfryzacją sądów 

administracyjnych. Udział wzięli pracownicy tut. Sądu. 

W dniach 14 do 15.10.2013 r. w szkoleniu nt. „Budżet zadaniowy a ocena 

sprawności efektywności wydatkowania środków publicznych” uczestniczył pracownik 

Oddziału Administracyjno-Gospodarczego. 

W dniu 17 października 2013 r. dwaj pracownicy Oddziału Administracyjno-

Gospodarczego uczestniczyli w szkoleniu nt. „Ocena efektywności energetycznej 

kotłów i instalacji grzewczych w kontekście wymagań ustawy Prawo budowlane”. 

 W dniach 10 i 12 grudnia 2013 r. w szkoleniu zorganizowanym przez NBP nt. 

„Banknotów zmodernizowanych” wzięło udział 2 pracowników Oddziału Finansowo-

Budżetowego.  

 W dniu 11 grudnia 2013 r. pracownicy Oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem były „Zasady obsługi programu Płatnik” – 

nowej obowiązującej od stycznia 2014 r. wersji.  

 

 

 Publikacje fachowe sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów 

sędziego 

 

- Dybowski Maciej sędzia WSA, „Pozycja Prawna dziecka w postępowaniach, które go 

dotyczą. Zagadnienia wybrane”. „Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne”, 

pod red. naukową Marka Andrzejewskiego, Poznań 2012  

- Stankowski Jerzy Sędzia NSA, „Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego 

w administracji” pod red. Andrzeja Skoczylasa i Jerzego Stankowskiego, Wrocław 

2013 

- Wiatrowski Roman sędzia WSA, „Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego 

z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania 
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należności a VAT – uchwała 7 sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r., I FPS 2/12”, 

„Jurysdykcja Podatkowa” nr 4/2012 

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Likwidacja inwestycji obejmuje swym 

zakresem znaczeniowym również likwidację prawną – wyrok WSA w Poznaniu z 18 

lipca 2012 r., I SA/Po 479/12, „Jurysdykcja Podatkowa” nr 4/2012 

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych osobom 

pozostającym w związku małżeńskim”, „Casus” nr 66  

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Ochrona tymczasowa przed polskim sądem 

administracyjnym w świetle działalności Rady Europy”, „Prawo wobec wyzwań 

współczesności” pod red. B. Guzika, N. Buchowskiej, P. Filipiaka, P. Wilińskiego, 

Poznań 2011  

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod 

drogi wewnętrzne”, „Zeszyty naukowe sądownictwa administracyjnego” 2013, nr 6  

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Podstawa egzekucji administracyjnej 

obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim”, „Ruch prawniczy, 

ekonomiczny i socjologiczny” zeszyt czwarty, Poznań 2012  

- Ostojski Przemysław, Piątek Wojciech asystenci sędziego, „Administracyjne 

postępowanie egzekucyjne w Polsce i Niemczech”, „Aktualne problemy postępowania 

egzekucyjnego w administracji” pod red. Andrzeja Skoczylasa i Jerzego 

Stankowskiego, Wrocław 2013 

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Zastosowanie przymusu bezpośredniego 

w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w Polsce i w Niemczech”, 

„Państwo i Prawo” 2013 nr 8 

- Piątek Wojciech asystent sędziego, „Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej 

Profesorowi Marianowi Kępińskiemu (Marcin Sokołowski)”; „Aktualne problemy 

postępowania egzekucyjnego w administracji”. Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa”, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”. Sprawozdania 

i informacje, Poznań 2013  

- Piątek Wojciech asystent sędziego, „Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

w postepowaniu sądowoadministracyjnym”, Katedra postępowania administracyjnego, 

UAM w Poznaniu  

- Żok Krzysztof asystent sędziego, „Podstawa odpowiedzialności za usterki 

zamówionego programu komputerowego”, Państwo i Prawo” 2013, nr 11 
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Glosy:  

- Hauser Roman prof. dr hab., Piątek Wojciech, glosa do wyroku NSA z dnia 15 marca 

2012 r. (sygn. akt II OSK 2562/10) – dot. zakresu pojęcia „ocena prawna” w treści 

uzasadnienia orzeczenia. 

- Daniel Paweł asystent sędziego, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 19 września 2012 r., OSK 1816/12; art. 58 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst. jedn. Dz. U. 

z 2012 r., poz. 270  

- Daniel Paweł asystent sędziego, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 7 października 2011 r. (I OSK 1681/100, glosa krytyczna 

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy 

publicznej za szkody wyrządzone z tytułu braku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” -  glosa do wyroku TS z 14.03.2013 r. 

w sprawie C-420/11, Jutta Leth przeciwko Republice Austrii, Land Niederösterreich 

- Ostojski Przemysław, Piątek Wojciech asyst. sędziego., Sprawozdanie z kongresu 

„17.Dzień Niemieckiego Sądu Administracyjnego” (17. Deutscher 

Verwaltungsgerichtstag), Mὒnster, 5 – 7 czerwca 2013 r.  

- Piątek Wojciech asystent sędziego, Skoczylas Andrzej, postanowienie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2012 r., I OZ 418/12; art. 54 § 2, art. 55 § 1, 

art. 58 § 1 pkt 4, art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). 

- Skomra Arkadiusz, Daniel Paweł asystenci sędz., „”Termin ustalenia opłaty 

adiacenckiej”, „Finanse Komunalne” 2013 nr 6   

- Piątek Wojciech asystent sędziego, „Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

w postepowaniu sądowoadministracyjnym”, Katedra postępowania administracyjnego, 

UAM w Poznaniu  
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VII. Działalność administracyjno-gospodarcza 

 

 W 2013 roku  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w ramach zakupów 

inwestycyjnych realizował wymianę : 

- sprzętu komputerowego w sekretariatach wydziałów orzeczniczych 

- serwera sieciowego. 

W ramach tych środków zakupiono także telewizor multimedialny do sali narad przy 

sekretariacie prezydialnym. Ponadto działania skoncentrowane były na utrzymaniu 

w należytym stanie technicznym składników majątku Sądu, które polegały na bieżącej 

konserwacji oraz niezbędnych naprawach. 

Bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie nie uległy zmianie. 
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VIII. RUCH KADROWY 

  

Na dzień 1 stycznia 2013 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Poznaniu orzekało 38 sędziów i 5 referendarzy – łącznie 43 osoby ( 6 sędziów to 

sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 32 - sędziowie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego). 

 Stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

zajmował sędzia NSA Jerzy Stankowski, natomiast stanowiska wiceprezesów Sądu 

zajmowali sędziowie NSA: Jolanta Szaniecka i Tadeusz M. Geremek.  

  Z dniem 17 stycznia 2013 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie powołany został sędzia WSA 

Roman Wiatrowski,  a z dniem 5 lutego 2013 r. sędzia WSA Maciej Dybowski. 

 W dniu 5 marca 2013 r. na stanowiska sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie powołani zostali sędziowie WSA: Aleksandra 

Łaskarzewska, Maciej Jaśniewicz i Bożena Popowska. W dniu 19 września 2013 r. 

nominację na stanowisko sędziego WSA otrzymał Paweł Inerowicz, w związku z czym 

na koniec grudnia br. w poznańskim WSA orzekało 34 sędziów. 

Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili: 

1.  Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka – Wydziału I – od marca 2013 r. 

2.  Sędzia NSA Jolanta Szaniecka  - Wydziału II 

3. Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska - Wydziału III 

4.  Sędzia NSA Grażyna Radzicka - Wydziału IV 

5.   Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek - Wydziału Informacji Sądowej 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnionych było 138 pracowników.  

Funkcję Dyrektora Sądu pełnił Wiesław Bąkowski. Stanowisko głównego 

księgowego jest nieobsadzone, natomiast od 1 grudnia 2012 r. funkcję z-cy głównego 

księgowego pełni Grażyna Wolarska-Toboła. 

 Funkcje Kierowników Sekretariatów pełniły: 

Katarzyna Rzeczkowska - Sekretariatu Wydziału I  

Liliana Jasiak - Stanisławska - Sekretariatu Wydziału II 

Agata Bartkowiak - Sekretariatu Wydziału III 

Mirosława Kolanowska - Sekretariatu Wydziału IV 

Grażyna Nowak - Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 
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 Na stanowiskach Kierowników Oddziałów urzędowali: 

Marcin Gościniak - Oddziału Administracyjno Gospodarczego 

Grażyna Wolarska - Toboła - Oddziału Finansowo-Budżetowego 

Halina Wicher - Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych 
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IX. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ SĄDU 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2013 r. realizował swoje 

zadania wynikające  z ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 25 

lipca 2002 r. (Dz. U. nr 153, poz. 1269), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U nr 153 poz. 1270), a także 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji podatkowej, jak również z 

aktów nadzorczych wynikających z kompetencji Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Zakres zadań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynika 

również z przepisów innych ustaw regulujących różnorodne dziedziny życia 

społecznego i gospodarczego, z których wynika uprawnienie strony do wniesienia 

skargi do sądu od decyzji lub innego aktu administracyjnego. Podkreślenia wymaga 

fakt, że zakres tej kognicji z roku na rok poszerza się, w związku z czym sędziowie 

zmuszeni są do stałego poszerzania swojej wiedzy prawniczej i podnoszenia własnych 

kwalifikacji. 

Wszelkie zmiany życia społeczno-ekonomicznego znajdują swoje 

odzwierciedlenie w ilości wnoszonych skarg oraz ich tematyce. 

Jak to już przedstawiono na wstępie niniejszego opracowania, w roku 2013 wpłynęło 

6.143 skarg, tj. 1137 więcej niż w roku poprzednim, zaś załatwionych zostało zaś 

łącznie 4983 skargi (w 2012 r. - 4923). Jak to wynika z danych zamieszczonych 

w tabelach do Informacji największy wpływ spraw odnotowano w Wydziale III. 

Szczegółowe dane dotyczące ruchu spraw, a zwłaszcza sprawności postępowania 

zawarte są w rozdziale II Informacji oraz w tabelach do niej stanowiących załączniki, 

w związku z czym nie ma potrzeby ich dodatkowego omawiania. 

Bardzo istotnym wskaźnikiem sprawności orzecznictwa sądowego, a zatem 

podstawowej funkcji sądu, jest czas oczekiwania na rozprawę. W tym zakresie -

podobnie jak w latach poprzednich - kierownictwo Sądu podejmowało stałe i aktywne 

działania monitorujące czynności Przewodniczących Wydziałów, a zmierzające do 

poprawy tego wskaźnika. Problem ten był również podnoszony wielokrotnie w toku 

narad sędziowskich jak i odbywanych zgromadzeń ogólnych Sądu. Działania te 

przyniosły pozytywne wyniki, skoro czas oczekiwania na rozprawę w tut. Sądzie 

w 2013 r. wyniósł 4,6. co należy uznać za dobry wynik przy uwzględnieniu sytuacji 
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kadrowej i ilości załatwionych spraw. Dobre wyniki jednoznacznie wskazują na 

aktywne zaangażowanie Przewodniczących Wydziałów, sędziów jak również 

sekretariatów sprawnie przygotowujących sprawy do wyznaczenia na rozprawę oraz 

wykonujących wszystkie pozostałe czynności.  

  Jak to już podniesiono, we wprowadzeniu do niniejszej informacji, wyniki 

działalności orzeczniczej i pozaorzeczniczej osiągnięte przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu należy uznać za dobre. Ocena ta wynika 

z przedstawionych szczegółowo w informacji o problematyce orzeczniczej 

poszczególnych wydziałów sądowych i osiąganych w tym zakresie wyników zarówno 

w odniesieniu do sprawności postępowania sądowego jak i trafności rozstrzygnięć, 

o czym świadczą dobre wyniki osiągane w postępowaniu kasacyjnym. 

Na pozytywne podkreślenie zasługuje także aktywna działalność 

pozaorzecznicza Sądu realizowana w jej różnych formach takich jak: udział 

w konferencjach i szkoleniach, współpracy międzynarodowej, udziale przedstawicieli 

w życiu społecznym miasta Poznania, organizowanych wykładach własnych, 

współpracy z mediami, a zwłaszcza bardzo zaangażowanej bieżącej działalności 

Wydziału Informacji Sądowej, która jest wizytówką pracy Sądu, ponieważ tam trafiają 

najczęściej interesanci sądowi, którym niezbędna jest pomoc i informacja 

w dochodzeniu ich praw w postępowaniu sądowym jak i informacja odnosząca się do 

właściwości sądu, a także niezbędne porady prawne. Na pozytywną ocenę zasługują 

także publikacje sędziów i referendarzy sądowych zamieszczanych w różnego rodzaju 

pismach i wydawnictwach prawniczych. Publikacje te, których ilość zwiększa się 

corocznie, mają istotny wpływ na podnoszenie kwalifikacji i wiedzy prawniczej kadry 

sędziowskiej oraz referendarzy i asystentów sądowych. 

Informacja z działalności Sądu w 2013 r. zawiera często opis konkretnych 

spraw w części dotyczącej stanu faktycznego i rozstrzygnięcia sądu wraz z jego 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Taki układ informacji sprawia, że osoba 

zainteresowana tą tematyką, zwłaszcza sędziowie, referendarze i asystenci sędziów, 

będą mogli skorzystać z prezentacji problematyki orzeczniczej i jej rozwiązywania-

zwłaszcza w odniesieniu do spraw nowych oraz z dorobku orzeczniczego sędziów 

orzekających w WSA w Poznaniu. 

 Ocenę rozwiązywania problemów, które pojawiły się w toku prezentowanego 

orzecznictwa, zawierają poszczególne rozdziały tematyczne opracowania. Nie 

wszystkie orzeczenia mogły być jednak przekazane w syntetycznej formie, ponieważ 
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problemy prawne, które w tych sprawach zaistniały, są osadzone w konkretnym stanie 

faktycznym i prawnym. 

Należy również odnotować, że w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są 

możliwości przekazywania materiałów przydatnych w pracy sędziów drogą 

elektroniczną jak również wykorzystywanie w bieżącej działalności Centralnej Bazy 

Orzeczeń Sądów Administracyjnych jak i wewnętrznej Bazy Orzeczeń, która też jest 

na bieżąco aktualizowana. 

Reasumując, należy stwierdzić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu w 2013 r. w pełni realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz z 

zarządzeń i wytycznych Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
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X. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 

    W roku 2013 Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań 

wyznaczonych § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych. Działalność Wydziału koncentrowała się na: informowaniu osób 

zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych oraz o stanie spraw 

załatwianych w Sądzie i udostępnianiu im do wglądu akt sądowych, prowadzeniu 

spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu informacji publicznej o działalności 

Sądu, prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej oraz obsłudze medialnej Sądu. 

 Podobnie jak w latach poprzednich, wiele informacji, m.in. o stanie spraw, 

właściwości sądu, trybie uzyskania prawa pomocy, terminach i środkach zaskarżenia 

oraz innych uprawnieniach i obowiązkach procesowych stron, udostępnianych było 

niezwłocznie, w formie ustnej – najczęściej na żądanie telefoniczne lub w siedzibie 

Sądu. W ramach tych działań w czytelni akt udostępniano akta spraw do wglądu 

stronom, uczestnikom postępowania oraz ich pełnomocnikom. 

Wydział Informacji Sądowej, jak dotychczas, realizował zadania z zakresu 

udostępniania informacji publicznych. Informacje o WSA i jego działalności jak  

i obowiązujące regulacje prawne dotyczące postępowania sądowoadministracyjnego, 

udostępniano w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na oficjalnej stronie 

internetowej Sądu (http://wsa.poznan.pl), zapewniając ich aktualizację. Za 

pośrednictwem tej strony użytkownicy Internetu mogli korzystać z bazy orzeczeń 

sądów administracyjnych, również na bieżąco aktualizowanej.  

W oparciu o procedurę wnioskową, przewidzianą w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) – 

informacje udzielane były przez Wydział Informacji zarówno drogą pocztową, jak i w 

formie elektronicznej. We wszystkich sprawach z wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej udzielano stosownych, pisemnych odpowiedzi, przygotowywanych bez 

zbędnej zwłoki, zachowując przewidziane ustawowo terminy.   

 W omawianym okresie Wydział Informacji prowadził także sprawy z zakresu 

petycji, skarg i wniosków jak również sprawy z zakresu działalności statystycznej 

Sądu. Zarejestrowano ogółem 129 pism do załatwienia w trybie przewidzianym 

w Dziale VIII K.p.a. Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, skargi 
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stanowiły najczęściej wyraz niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Po 

zbadaniu przedstawionych w tych sprawach okoliczności, skargi uznano za 

bezzasadne, co wykazano w udzielonych odpowiedziach. Wnioski zawierały głównie 

prośby o przedstawienie stanu spraw i wyjaśnienie kwestii procesowych, a także 

o udzielenie porady prawnej.  

 W oparciu o sprawozdania przesłane przez Wydziały Orzecznicze, Sekretariat 

WIS sporządzał zbiorcze sprawozdania statystyczne z ruchu i sposobu załatwienia 

spraw, podsumowujące działalność Sądu. Opracowywał ponadto analizy, dane 

statystyczne i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, 

Przewodniczącego Wydziału, Biura Orzecznictwa NSA i innych jednostek. 

 W Wydziale zarejestrowano również wnioski o udzielenie informacji w ramach 

współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi i w tym zakresie udzielono 

informacji o aktualnych stanach spraw sądowoadministracyjnych. Ponadto w ramach 

„Współpracy z NSA i WSA oraz innymi sądami i prokuraturami” Wydział zrealizował 

12 wniosków przez udzielenie informacji o stanach spraw sądowoadministracyjnych. 

 Wydział Informacji Sądowej przygotowywał i koordynował prace Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń WSA w Poznaniu. W wyniku prac Zespołu w 2013 r. do 

publikacji w zbiorze urzędowym zakwalifikowanych zostało 8 orzeczeń. 

 Do Biura Orzecznictwa przesyłano również informacje dotyczące 

pozaorzeczniczej działalności Sądu. Ponadto, w oparciu o przepis art. 13 pkt 5 zw. 

Z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, Wydział Informacji Sądowej przesłał do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 36 prawomocnych orzeczeń 

uwzględniających skargi na akty prawa miejscowego. 

 Przez Wydział Informacji Sądowej prowadzona była także obsługa medialna 

Sądu. Przewodniczący Wydziału, pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego Sądu, udzielał 

dziennikarzom stosownych informacji lub komentarzy nt. wydanych przez Sąd 

rozstrzygnięć i ich uzasadnień, wyjaśniał zasady postępowania przed sądami 

administracyjnymi oraz udzielał informacji nt. funkcjonowania Sądu. 

 W 2013 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował dotychczasową 

współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu w ramach realizacji cyklicznego Projektu „WSA” Koła Naukowego 

Administratywistów „Ad Rem”, którego celem jest zdobycie przez studentów 
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praktycznej wiedzy nt. postępowania sądowoadministracyjnego przed sądem 

I instancji.  

 W strukturach Wydziału działa również Biblioteka Sądu, w której gromadzone 

są zbiory zawierające przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz komentarze 

i  publikacje naukowe. Na dzień 31 grudnia 2013 r. księgozbiór biblioteczny liczył około 

5.562 egzemplarzy książek o łącznej wartości 306.470,77 zł, a także około 75 tytułów 

czasopism, przydatnych w pracy sędziów oraz pracowników administracyjnych. 

W 2013 r. przeprowadzone zostały także prezentacje nowych modułów programów 

prawniczych.  

 Wydział Informacji Sądowej, w oparciu o dane statystyczne oraz materiały 

przedstawione przez Wydziały Orzecznicze Sądu, opracowuje także niniejszą 

Informację o działalności WSA w Poznaniu w 2013 r.  
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Tabela 1. 

Wpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2009 - 2013 (SA, SAB i SO) 

Rok 

Pozo-
stało 
z po-

przed-
niego 
roku 

Wpłynęło skarg Załatwiono skarg Pozo-
stało 

na rok 
nastę
pny Ogó-

łem 

Na akty 
administracyjne 

Na bezczynność 
organu 

Zarejestrowa-
nych 

w repertorium 
SO 

Ogó-
łem 

Na rozprawie 
Na posiedzeniu 

niejawnym 

1.b % 1.b % 1.b %  1.b % 1.b %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2009 1.620 4.309 4.145 96,2 164 3,8 - - 4.703 3.266 69,4 1.437 30,6 1.226 

2010 1.230 4.040 3.820 94,5 181 4,5 39 1,0 4.247 2.994 70,5 1.253 29,5 1.023 

2011 1.023 4.661 4.459 95,7 170 3,6 32 0,7 4.548 3.148 69,2 1.400 30,8 1.136 

2012 1136 5006 4760 95,1 212 4,2 34 0,7 4.923 3.316 67,4 1.607 32,6 1.219 

2013 1219 6143 5822 94,8 295 4,8 26 0,4 4983 3.520 70,6 1.463 29,7 2.379 

I Wydział 249 1289 1281 99,4 5 0,4 3 0,2 921 723 78,5 198 21,5 617 

II Wydział 295 1543 1394 90,3 139 9 10 0,6 1361 959 70,5 402 29,5 477 

III Wydział 417 1870 1851 99 18 1 1 0,05 1404 973 69,3 431 30,7 883 

IV Wydział 258 1441 1296 89,9 133 9,2 12 0,8 1297 865 66,7 432 33,3 402 
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Tabela 2. 

Wpływ skarg na akty administracyjne w zależności od organu, który wydał akt 

w latach 2008 - 2013 

Rok 

Wpłynęło skarg na akty administracyjne 

Ogółem 

W tym: 

Organów terenowych 
Organów naczelnych 

i centralnych 

1.b % 1.b % 

1 2 3 4 5 6 

2008 3.777 3.614 95,7 163 4,3 

2009 4.016 3.688 91,8 328 8,2 

2010 3.721 3.234 86,9 487 13,1 

2011 4.314 3.807 88,2 507 11,8 

2012 4.573 4.116 90,0 457 10,0 

2013 5.599 5.182 92,5 417 7,4 

W tym: Wydział I       1.272 1.008 79,2 264 20,7 

Wydział II      1.346 1.331 98,9 15 1,1 

Wydział III     1.832 1.697 92,6 135 7,4 

Wydział IV     1.149 1.146 99,7 3 0,3 
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Tabela 3. 

Załatwienie na rozprawach skarg na akty administracyjne w latach 2008 - 2013 

Rok 

Załatwiono na rozprawach skarg na akty administracyjne 

w tym: 

Ogółem 

Przez 
uwzględnienie 

skargi 

Przez 
oddalenie 

skargi 

Przez 
odrzucenie 

skargi 

W inny 
sposób 

1.b % 1.b % 1.b % 1.b % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 2.404 973 40,5 1.347 56,0 - - 84 3,5 

2009 3.195 1.251 39,2 1.866 58,4 29 0,9 49 1,5 

2010 2.901 1.151 39,7 1.653 57,0 13 0,4 84 2,9 

2011 3.061 1.219 39,9 1.785 58,3 19 0,6 38 1,2 

2012 3.232 1.273 39,4 1.867 57,8 49 1,5 43 1,3 

2013 3.329 1.263 38 2.002 60,1 21 0,6 43 1,3 

 

Uwaga: od 2009 roku w tabeli ujęto również sprawy, w których odrzucono skargę 
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Tabela 4. 

Skargi na akty administracyjne organów terenowych (samorządowych i rządowych) 

oraz centralnych według województw w latach 2009 - 2013 

L.p. Województwo Rok 
Wpływ 

l. b. % ogółu wpływu 

1 2 3 4 5 

1 wielkopolskie 

2009 3.379 84,1 

2010 3.225 86,6 

2011 3.807 88,2 

2012 4.115 90,0 

2013 5.175 92,4 

2 lubuskie 

2009 11 0,3 

2010 7 0,2 

2011 0 0 

2012 1 0,02 

2013 6 0,1 

3 
organy  

centralne 

2009 328 8,2 

2010 487 13,1 

2011 507 11,8 

2012 457 10,0 

2013 417 7,4 

4 
inne 

województwa 

2009 298 7,4 

2010 2 0,1 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

5 ogółem 

2009 4.016 100,0 

2010 3.721 100,0 

2011 4.314 100,0 

2012 4.573 100,0 

2013 5.599 100,0 
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Tabela 5. 

Załatwienia spraw w trybie postępowania uproszczonego 

l.p. wydziały 

ZAŁATWIONO 

łącznie uwzględniono oddalono 
w inny 
sposób 

(suma rubryk 1-3) 1 2 3 

1 I 0 0 0 0 

2 II 8 8 0 0 

3 III 1 1 0 0 

4 IV 4 1 3 0 

razem I-IV 13 10 3 0 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. 

Załatwienia spraw w trybie postępowania mediacyjnego 

l.p. wydziały 
sprawy, w których wszczęto 
postępowanie mediacyjne 

sprawy 
załatwione w 

postępowaniu 
mediacyjnym 

1 I 0 0 

2 II 0 0 

3 III 0 0 

4 IV 0 0 

razem I-IV 0 0 
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Tabela 7. 

Sprawy o wymierzenie organom grzywien na podstawie art. 55 §1, art. 112, art. 149 

§ 2 i art.154 §1 P.p.s.a  w 2013 roku 

l.p. 
rodzaj 
sprawy 

wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

ogółem 
(kolumny 4-6) 

wymierzono 
grzywnę 

oddalono 
wniosek / skargę 
o wymierzenie 

grzywny 

w inny 
sposób 

 1 2 3 4 5 6 

1 
grzywna z art. 
55 § 1 P.p.s.a 

13 12 5 4 3 

2 
grzywna z art. 
112  P.p.s.a. 

0 0 0 0 0 

3 
grzywna z 
art.149 § 2 

P.p.s.a 
11 13 7 1 5 

3 
grzywna z art. 

154 § 1 
P.p.s.a. 

24 18 3 8 7 

 


