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I. WPROWADZENIE. 
 

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w związku z treścią § 19 ust. 1 pkt 

10 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z 15 sierpnia 2015 r. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sadów administracyjnych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1177). Przepis ten nakłada na prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego obowiązek przedstawienia informacji o rocznej działalności sądu, 

podlegającej rozpatrzeniu przez zgromadzenie ogólne sędziów stosownie do art. 24 

§ 4 pkt 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (dz. U. z 

2021 r. poz. 137). 

 „Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

w 2022 r." w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze zagadnienia, które 

wyłoniły się w orzecznictwie tut. Sądu, we wszystkich kategoriach spraw, a także w 

działalności pozaorzeczniczej. Przy tworzeniu opracowania położono nacisk na 

przedstawienie tych orzeczeń, które miały istotny wpływ na kształtowanie 

orzecznictwa sądów administracyjnych. Opisano sprawy, w których podjęte 

rozstrzygnięcia odbiegały od skrystalizowanych linii orzeczniczych i wskazywały na 

nowe ujęcie poruszanych w nich problemów. Tego rodzaju orzeczenia – jako wyłom 

w istniejących schematach - są przyczynkiem do dyskusji i często skutkują zmianą 

spojrzenia sędziów sądów administracyjnych na istotne społecznie zagadnienia 

prawne. Wydawane przez Sąd orzeczenia i przedstawione w nich poglądy są bardzo 

często cytowane przez inne sądy, jak również przez organy administracji publicznej i 

przedstawicieli nauki prawa. Ta okoliczność świadczy najlepiej o wysokiej jakości 

pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.  

Rok 2022 był dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

szczególny. Obchodziliśmy rocznicę 100-lecia powstania systemu sądownictwa 

administracyjnego w Polsce z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele. 

Powołany do życia ustawą z dnia 3 sierpnia 1922 roku, (Dz.U. 1922 nr 67, poz. 600) 

Najwyższy Trybunał Administracyjny rozpoczął działalność w dwa miesiące po 

ogłoszeniu niniejszej ustawy. Zaczął też obowiązywać następujący „…Ustrój […] 

sądowno administr. w województwach poznańskiem i pomorskiem […]: I. instancję 

stanowią Wydziały Powiatowe ze starostami na czele, I I .  instancję Wojewódzkie Sądy 

Administracyjne, III. instancją: a) w sprawach uchwałowych jest Wojewódzka Rada 
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Administr. w danem województwie, b) w sprawach właściwych sądowo-

administracyjnych N.T.A. w Warszawie …” Powyższe fragmenty pochodzą z pracy 

autorstwa Jerzego Stefana Langroda z 1925 roku zatytułowanej „Zarys sądownictwa 

administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w 

Polsce”. 

 Historia sądownictwa administracyjnego w Wielkopolsce sięga czasów zaboru 

pruskiego, bowiem „…W byłym zaborze pruskim obowiązywał tak, jak i w 

austrjackim, ustrój dawniej przyjęty w Prusiech. Ustawa Sejmu Ustawodawczego z 

dnia 1 sierpnia 1919 r. (…)  o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej w 

art .  17  zmieniła ten stan rzeczy o tyle, że  z dniem jej ogłoszenia t. j. z dniem I2 

sierpnia I9I9 r. atrybucje Najwyższego Sądu Administracyjnego w Berlinie 

przechodzą aż do czasu utworzenia Trybunału Administracyjnego na Sąd 

Nadziemiański. Powyższy stan prawny zmieniło rozporządzenie ministra b. dzielnicy 

pruskiej, wydane w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości dn. 6 kwietnia 1920 

r.  (…), które, tworząc Senat Administracyjny przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, 

przelało nań funkcje sądowo-administracyjne, sprawowane dotąd na zasadzie 

wymienionej wyżej ustawy przez Sąd  Nadziemiański…”. To cytat również z 

powyższej pracy.  

Z okazji niniejszego jubileuszu, z ogromnym zaangażowaniem i zapałem 

przystąpiliśmy do poszukiwania pamiątek i dokumentów, które stałyby się 

świadectwem działalności wielkopolskiego sądownictwa administracyjnego po 

odzyskaniu niepodległości. Nasze poczynania początkowo nie przynosiły żadnych 

spektakularnych efektów. II wojna światowa dość skutecznie pozbawiła nas 

dziedzictwa. Dopiero osobiste, szczególne zaangażowanie w sprawę Dyrektora 

Archiwum Państwowego w Poznaniu, Pana Henryka Krystka pozwoliły przełamać złą 

passę. W czeluściach magazynów archiwum odnaleziono zakurzoną teczkę, a w niej 

skarb - zbiór orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 

uwzględnieniem orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z lat 1924-

1926.  

 Oczywistym jest, że sądy tworzą ludzie. W sądownictwie administracyjnym 

zarówno w początkach jego działalności, jak i obecnie pracują wybitni prawnicy, 

często legitymujący się bogatym dorobkiem dydaktycznym i tytułami naukowymi. Ale 

materialnym świadectwem ich pracy są właśnie orzeczenia sądowe. To wyroki 

sądowe i ich uzasadnienia ujawniają częstokroć tytaniczną pracę, którą wykonują 

sędziowie by wydać werdykt, mając jednocześnie świadomość jak ważkie podejmują 
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decyzje. Każdy z nas sędziów zdaje sobie sprawę, że sprawa sądowa to człowiek, 

oczekujący sprawiedliwości, bezstronności, niezawisłości i uczciwego osądu jego 

żądań.  

 Już pobieżna lektura uzasadnień orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z początków jego działalności upoważnia do 

stwierdzenia, że ich autorzy z ogromnym zaangażowaniem szerzyli ideę sądowej 

kontroli działalności administracji „tak rządowej, jak i samorządowej”. Trzeba mieć 

świadomość, że o ile obecnie nikt nie ma wątpliwości o konieczności istnienia 

sądownictwa administracyjnego, o tyle sto lat temu, w odradzającej się 

Rzeczpospolitej, była to kwestia bardzo dyskusyjna. Kształt tego sądownictwa 

wykuwał się w ogniu gorącego dyskursu prawniczego.  

 Odnaleziony zbiór orzeczeń ma niewątpliwy walor historyczny, społeczny i 

dydaktyczny. Ukazuje z jakimi problemami borykali się wielkopolanie w kontakcie z 

administracją publiczną, a tym samym jakie zagadnienia pojawiały się na wokandzie. 

Dzięki tym dokumentom mamy możliwość dokładniej przyjrzeć się temu jak 

wyglądało życie Polaków II Rzeczpospolitej. Poznajemy również prawne 

uwarunkowania działalności administracji publicznej i działalności gospodarczej 

tamtych czasów, a także prawa i obowiązki obywateli.  

 Lektura odnalezionych judykatów pozwala w końcu poznać kunszt i finezję 

prawniczą orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sędziów. 

Prawnicy ci, w większości przypadków, są dzisiaj dla nas niestety anonimowi. 

Lektura materialnego dowodu ich pracy rodzi u czytelnika pytania o ich życiorysy, 

historię zatrudnienia, problemy, z którymi z racji pracy w sądzie przyszło im się 

borykać. Jednakże odpowiedzi na nie, nie znajdziemy w najgłębszych nawet 

czeluściach archiwum. Pozostaje nam odwołać się jedynie do własnej wyobraźni, 

wiedzy historycznej i doświadczenia życiowego. 

 Jako spadkobiercy spuścizny pozostawionej przez ówczesny Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu postanowiliśmy umożliwić zapoznanie się z 

odnalezionymi orzeczeniami szerszej publice. W 2022 r. został wydany reprint 

orzecznictwa tego Sądu z lat 1924-1926. Jesteśmy przekonani, że zarówno prawnicy 

jak i osoby zainteresowane historią życia zwykłych ludzi znajdą w nim wiele 

ciekawych wątków.  

 Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować dwóm osobom, bez 

których nie doszłoby do wydania tej pozycji: wieloletniemu Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Panu Wiesławowi 
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Bąkowskiemu oraz Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu, Panu 

Henrykowi Krystkowi. Tylko dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, uporowi i dobrej 

woli udało się odszukać i opublikować ten cenny zbiór wiedzy historycznej i 

prawniczej.  

 Jednocześnie składam podziękowania wszystkim sędziom i pracownikom 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, którzy mieli swój udział w 

przygotowaniu uroczystości rocznicowej. Dzięki ich zaangażowaniu zaproszeni 

goście oraz kadra WSA w Poznaniu mogli przypomnieć sobie zapomniane fragmenty 

historii międzywojennego Poznania oraz rodzącego się polskiego sądownictwa 

administracyjnego. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA I OBSADA KADROWA SĄDU 

W 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu funkcjonował w 

niezmienionej strukturze czterech wydziałów orzeczniczych, Wydziału Informacji 

Sądowej oraz oddziałów: finansowo-budżetowego, spraw ogólnych i osobowych oraz 

administracyjno-gospodarczego. 

Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu pełnił 

sędzia WSA Jakub Zieliński, a Wiceprezesa sędzia WSA Tomasz Świstak.  

Obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu oraz Przewodniczącej Wydziału 

Informacji Sądowej pełniła sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak. 

Obsada stanowisk Przewodniczących Wydziałów w 2022 r. nie uległa zmianie. 

Nadal funkcję tę sprawowali:  

w Wydziale I – sędzia WSA Katarzyna Wolna Kubicka 

w Wydziale II – sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak 

w Wydziale III – sędzia WSA Szymon Widłak 

w Wydziale IV – sędzia WSA Donata Starosta 

Niezmiennie od 2004 r. stanowisko Dyrektora Sądu zajmował Pan Wiesław 

Bąkowski. 

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w 

Poznaniu zatrudnionych było ogółem 139 osób, w tym: 

 31 sędziów (4 sędziów orzekało w pełnym wymiarze w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym w ramach stałej delegacji)  

 6 asesorów sądowych; 

 5 referendarzy sądowych; 

 24 asystentów sędziego; 

 73 urzędników sądowych oraz pozostałych pracowników Sądu 

Na przestrzeni roku obsada orzecznicza uległa zmianie, albowiem w dniu 3 

marca 2022 r. nominację sędziowską otrzymała asesor sądowy Katarzyna 

Witkowicz-Grochowska. Dnia 1 września 2022 r. w stan spoczynku przeszła sędzia 

WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska, która orzekała w pełnym wymiarze w NSA. 

Natomiast 7 grudnia 2022 r. do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w 

tut. Sądzie zostali powołani: Pan Michał Ilski oraz Pan Jacek Rejman. 
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W konsekwencji, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Poznaniu służbę pełniło 31 sędziów (5 sędziów orzekało 

w pełnym wymiarze w NSA), 7 asesorów sądowych i 4 referendarzy sądowych.  
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II. WPŁYW SPRAW I WYNIKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. 
 

 Z poprzednich okresów sprawozdawczych do załatwienia w 2022 r. w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu pozostało ogółem 2061 spraw, 

w tym: 

- 1944 sprawy ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji -
zarejestrowane w repertorium  SA; 

- 108 spraw ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów – zarejestrowane w 
repertorium SAB; 

- 8 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO; 

- 1 wniosek o przyznanie prawa pomocy zarejestrowany w repertorium SPP przed 
wszczęciem postępowania rozpoznawczego. 

 W 2022 roku odnotowano wpływ 4546 spraw w ramach postępowania 

sądowoadministracyjnego, z czego: 

- 4031 spraw wpisano do repertorium  SA; 

- 461 spraw wpisano do repertorium  SAB; 

- 41 spraw wpisano do repertorium  SO; 

- 13 wniosków wpisano do repertorium SPP (przed wszczęciem postępowania). 

W stosunku do roku ubiegłego wpływ spraw zmniejszył się o 1009 spraw. 

Średni miesięczny wpływ spraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w 

Poznaniu w 2022 r. wyniósł ogółem 379. 

 Przedmiotem nowych spraw były najczęściej następujące kategorie: 

• podatki i inne świadczenia pieniężne – 944 
• pomoc społeczna – 555 
• drogi publiczne – 462  
• zagospodarowanie przestrzenne – 448 
• budownictwo i nadzór architektoniczo-budowlany – 332  
• subwencje unijne – 245 
• środki publiczne (ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, egzekucja) - 183 
• informacja publiczna – 173 
• interpretacje indywidualne – 171 
• ochrona środowiska i ochrona przyrody – 171 
• skargi na uchwały organów jednostek samorządowych - 166 
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Zdecydowana większość zarejestrowanych w 2022 roku spraw zainicjowana 

została przez osoby fizyczne. Struktura podmiotowa autorów skarg/sprzeciwów 

przedstawia się następująco:  

PODMIOTY WNOSZĄCE SKARGI/SPRZECIWY W 2022 R. 

Podmioty 
wnoszące 

skargę 

 

Wydział I 

 

Wydział II 

 

Wydział III 

 

Wydział IV 

 

ŁĄCZNIE 

Osoby 
fizyczne 

602 994 783 728 3107 

Osoby  
prawne 

423 160 464 199 1246 

Organizacje 
społeczne 

4 13 8 38 63 

Prokuratorzy - - 17 68 85 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

- - - - - 

 

 

Łącznie przed WSA w Poznaniu wystąpiło 1071 pełnomocników stron. Ich 

struktura podmiotowa przedstawia się następująco: 

UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKÓW W SPRAWACH W 2022 R. 

 

 

Wydział 

Pełnomocnik  

Doradca 
podatkowy 

 

Rzecznik 
patent. 

 

Prokurator 

 

Rzecznik 
Praw 

Obywatel. 

strony  

organu Adw. R. pr. 

I 73 134 288 122 - - - 

II 36 35 15 - - - - 

III 150 67 102 8 - 10 - 

IV 7 14 10 - - - - 

 

ŁĄCZNIE 

 

266 

 

250 

 

415 

 

130 

 

- 

 

10 

 

- 
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W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w 2022 r. załatwionych 

zostało łącznie 5087 spraw. Rozpoznano zatem o 362 sprawy mniej niż w 2021 r.  

Na ogólną liczbę załatwień w omawianym okresie składa się: 

• 4541 spraw zarejestrowanych w repertorium SA (skargi i sprzeciwy na akty i 
czynności organów administracji) z których: 

- 1764 uwzględniono, 

- 2007 oddalono, 

- 544 odrzucono; 

• 495 spraw zarejestrowanych w repertorium SAB (skargi na bezczynność i 
przewlekłość organów) z których:  

- 212 uwzględniono,  

- 52 oddalono, 

- 208 odrzucono; 

• 40 spraw zarejestrowanych w repertorium SO; 

• 11 wniosków zarejestrowanych w repertorium SPP 

 Na koniec 2022 roku liczba spraw oczekujących na załatwienie wyniosła 1520 

i uległa zmniejszeniu o 541 spraw w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 Czas oczekiwania na rozprawę na koniec grudnia 2022 roku wynosił 3,59 

miesiąca. Współczynnik ten uległ znaczącej poprawie, ponieważ na koniec roku 2021 

plasował się na poziomie 4,54 miesiąca. 

Na rozprawach rozstrzygnięto 1076 spraw. Na posiedzeniach niejawnych 

wydano 2968 wyroków, w tym: 1928 wyroków w sprawach rozpoznanych w trybie 

uproszczonym, 82 wyroki w sprawach ze sprzeciwów od decyzji, 961 wyroków w 

sprawach rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych na podstawie przepisów 

szczególnych wprowadzonych w okresie epidemii COVID-19.  

Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na akty organów administracji 

publicznej przedstawia się następująco (dane dot. spraw załatwionych wyrokiem): 

- Samorządowe Kolegia Odwoławcze: załatwiono 1548, w tym 721 uwzględniono; 

- terenowe organy administracji rządowej: załatwiono 604, w tym 232 uwzględniono; 

- Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej: załatwiono 601, w tym 202 uwzględniono; 

- centralne organy administracji rządowej: załatwiono 510, w tym 259 uwzględniono. 
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TABELA RUCHU SPRAW W WSA W POZNANIU W 2022 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rodzaj 
sprawy 

Pozostało  
z 

poprzedn
iego 

okresu 

Wpłynęło 

Łącznie 
 

(kol 5  
i 9) 

 

Z A Ł A T W I O N O  
  

 

Pozostało  
na okres  
następny 

Ogółem 

w tym 

na 
rozprawie 

na pos. niejawnym Zamknięto 

ogółem z tego 
wyrokiem 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SA 1944 4031 4541 4403 1075 3328 2705 138 1434 

SAB 108 461 495 483 1 482 263 12 74 

SO 8 41 40 38 - 38  2 9 

SPP 1 13 11 9  9  2 3 

RAZEM 2061 4546 5087 4933 1076 3857 2968 154 1520 



15 

 

III. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE. 

 

1. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 
 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w 2022 r. rozpoznano 

ogółem 1953 sprawy w trybie postępowania uproszczonego. Wskaźnik załatwień w 

tym trybie utrzymuje się na wysokim poziomie, należy nawet stwierdzić, iż w 2022 r. 

nastąpił wzrost liczby spraw rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym w 

stosunku do roku 2021 (1716 spraw). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podjął rozstrzygnięcia w trybie 
uproszczonym w opisywanym okresie w następującym wymiarze: 

 

Repertorium SA  
Załatwienia spraw w trybie postępowania uproszczonego 

 

l.p. Wydziały 

ZAŁATWIONO - SA 

łącznie uwzględniono oddalono 
w inny 

sposób 

(suma rubryk 1-3) 1 2 3 

1 I 297 125 171 1 

2 II 337 138 198 1 

3 III 808 473 331 4 

4 IV 235 117 114 4 

razem I - IV 1677 853 814 10 
 

 
Repertorium SAB 

Załatwienia spraw w trybie postępowania uproszczonego 
 

l.p. Wydziały 

ZAŁATWIONO - SAB 

łącznie uwzględniono oddalono 
w inny 

sposób 

(suma rubryk 1-3) 1 2 3 

1 I 9 5 4 - 

2 II 169 140 26 3 

3 III 12 1 5 6 

4 IV 86 65 15 6 

razem I - IV 276 211 50 15 
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Ponadto, w 2022 r., oprócz spraw załatwionych w postępowaniu 

uproszczonym, wydano łącznie 1010 wyroków w składzie trzyosobowym - sprawy 

skierowane na posiedzenie niejawne na podstawie art. 15 zzs⁴ ust. 3 ustawy z 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w tym: 

• 430 wyroków uwzględniających skargę/sprzeciw (w tym 36 

sprzeciwów) 

• 580 wyroków oddalających skargę/sprzeciw (w tym 13 sprzeciwów). 

 

Instytucja postępowania mediacyjnego w 2022 r. nie znalazła zastosowania w 

działalności WSA w Poznaniu. 

 

2. Prawo pomocy. 
 

W 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu zarejestrowano 

łącznie 571 wniosków o przydzielenie prawa pomocy. O przyznanie tej instytucji 

ubiegały się zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

Z analizy orzecznictwa z zakresu prawa pomocy za 2022 r. wynika, że 113 

wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie w całości. Sąd uwzględnił wniosek 

przyznając prawo pomocy częściowo w 68 przypadkach, natomiast w 229 sprawach 

wydano postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy.   
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Załatwienia wniosków o przyznanie prawa pomocy w poszczególnych wydziałach 

orzeczniczych obrazują poniższe tabele odnoszące się do 2022 r.: 

 

Wydział I 

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 

104 33 45 18 8 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

5 1 1 1 2 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

54 22 21 6 5 

4. Razem 163 56 67 25 15 

 

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 

29 2 13 10 4 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

19 5 8 5 1 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

79 31 38 6 4 

4. Razem 127 38 59 21 9 
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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 

38 11 17 6 4 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

7 1 3 2 1 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

76 27 33 4 12 

4 Razem 121 39 53 12 17 

 

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 

85 13 28 29 15 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

22 7 2 9 4 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

70 28 20 13 9 

4. Razem 177 

 

48 50 51 28 
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3. Stosowanie art. 64a, 145a, 179a P.p.s.a.  

 
• art. 64a P.p.s.a 

W 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęły 92 

sprzeciwy od decyzji kasacyjnych organów administracji publicznej, co stanowi 

znaczny spadek w stosunku do ubiegłego roku (2021 r. – 166 sprzeciwów).  

Łącznie, w omawianym roku sprawozdawczym załatwiono 124 sprawy ze 

sprzeciwów, porównując do roku 2021 – 157 spraw, odnotować należy niewielki 

spadek.  

 
ZAŁATWIENIA SPRAW ZE SPRZECIWÓW 

WYNIK Posiedzenie niejawne  

skład 1 osobowy 

Posiedzenie niejawne  

skład 3 osobowy 

Posiedzenie  

jawne 

Uwzględniono skargę 10 38 4 

Oddalono skargę  20 14 3 

Suma wyroków 30 52 7 

Umorzono post. 5 - - 

Odrzucono sprzeciw 20 2 - 

Inne załatwienie  8 - - 

Suma postanowień 33 2 - 

 

• 145a P.p.s.a.  

Z przewidzianej w art. 145a P.p.s.a. możliwości zobowiązania organu do wydania 

decyzji bądź postanowienia w określonym terminie Sąd nie korzystał w bieżącym 

roku, poprzestając na sformułowaniu w treści pisemnego uzasadnienia wytycznych 

dla organu, co do dalszego postępowania w sprawie. 

• 179a P.p.s.a. 

Na koniec grudnia 2022 r. w tut. Sądzie zarejestrowanych zostało 1369 skarg 

kasacyjnych wniesionych od orzeczeń wydanych w sprawach ze skarg na akty i inne 

czynności oraz sprzeciwy od decyzji, a także na bezczynność i przewlekłość 

organów. 
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Ruch spraw w zakresie skarg kasacyjnych przedstawia się następująco: 

 
 

Rodzaj 

sprawy 

Wpłynęło   
Odrzucono 

skargę 

kasacyjną  

 
Umorzono 

postępowanie 
kasacyjne w 

trybie art. 178a 
P.p.s.a.  

 
Uchylono zaskarżony 

wyrok lub post. i 
rozpoznano sprawę 

w trybie art. 179a 
P.p.s.a. co do 

następującej liczby 
skarg kasacyjnych 

 
 

Przekazano 

do NSA 

 

Razem 

W tym od 
orzeczeń 

wydanych w 
trybie art. 179a 

P.p.s.a. 

SA 1323 20 66 5 20 1269 

SAB 46 - 6 2 - 51 

SO - - - - - - 

Razem 1369 20 72 7 20 1320 

 

W zakresie zastosowania art. 179a p.p.s.a. w 2022 r.  – WSA w Poznaniu wydał 

4 wyroki uwzględniające skargi kasacyjne w trybie autokontroli i ponownie orzekł 

merytorycznie w sprawie. 

 

Orzeczenia 
wydane w 
trybie art. 

179a 
P.p.s.a. 

Z A Ł A T W I O N O  

 
 

 
Łącznie 

 

Na rozprawie Na posiedzeniu niejawnym 

 
Uwzględniono 

 
Oddalono 

 
Odrzucono 

 
Inny 

sposób 

 
Uwzględniono 

 
Oddalono 

 
Odrzucono 

4 1 - - - 3 - - 

 

 

4. Stosowanie art. 149, 154, 155 P.p.s.a. 

 
Analiza orzeczeń związanych z wymierzeniem organom grzywny w 2022 r. 

wskazuje, że praktyka orzecznicza w tym zakresie nie uległa istotnym zmianom w 

porównania do roku poprzedniego. W związku z uchybieniami dostrzeżonymi w 

działalności organów administracji publicznej WSA w Poznaniu w roku 2022 

wymierzył łącznie grzywnę w 20 przypadkach oraz przyznał od organu na rzecz 

strony skarżącej sumę pieniężną w 22 przypadkach. 

• art. 149 P.p.s.a. 
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W związku z rozpoznaniem skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania, ze 102 wniosków które wpłynęły w zakresie art. 149 § 2 P.p.s.a., 

załatwiono wszystkie wnioski oraz dodatkowo 2 wnioski, które pozostały z 

poprzedniego okresu sprawozdawczego. W 2 sprawach wymierzono organowi 

grzywnę na wniosek, w 1 sprawie Sąd wymierzył organowi grzywnę z urzędu. Łączna 

kwota wymierzonych grzywien opiewała na sumę 2.500 zł. W 59 sprawach wnioski 

oddalono, a w 42 sprawach wnioski załatwiono w inny sposób.  W sprawach, w 

których zostały wymierzone organom grzywny składy orzekające uznały rażący 

charakter bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania. 

Natomiast w sytuacji oddalenia wniosków o wymierzenie grzywny składy orzekające 

oceniały, że bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania nie 

miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a zaniedbania organów nie wynikały z 

ich złej woli, a najczęściej z powodów organizacyjnych. 

Do WSA w Poznaniu w 2022 r. złożono 176 wniosków o przyznanie od organu  

na rzecz skarżącego sumy pieniężnej na podstawie art. 149 § 2 P.p.s.a. W 22 

sprawach Sąd przyznał sumę pieniężną na łączną sumę 33.600 zł, w 90 sprawach 

Sąd wnioski oddalił, a w 85 sprawach wnioski zostały załatwione w inny sposób. 

• art. 154 P.p.s.a. 

Na ogólną liczbę 8 załatwionych wniosków z art. 154 § 1 P.p.s.a., które zawarto 

w skargach o wymierzenie organom grzywny w związku z niewykonaniem wyroku 

uwzględniającego skargę na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania  - 2 z nich uwzględniono wymierzając organom łączną kwotę 2.300 zł 

grzywny. Trzy wnioski oddalono i 3 załatwiono w inny sposób.  

Skarżący w 2022 r. zwrócili się do WSA w Poznaniu z 3 wnioskami o przyznanie 

od organu sumy pieniężnej na podstawie art. 154 § 7 P.p.s.a. Tutejszy Sąd nie 

uwzględnił żadnego z nich. 

• Art. 155 P.p.s.a. 

Podobnie jak w latach ubiegłych składy orzekające Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu nie stwierdziły w toku rozpoznawania spraw w 2022 r. 

istotnych naruszeń prawa, które skutkowałyby wydaniem postanowień 

sygnalizacyjnych.
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5. Grzywny. 

l.p.  
 

 
 

Rodzaj 
grzywny/ 

sumy 
pieniężnej  

 
 
 

1   

 
 
 

Wpływ 
wniosków/ 

skarg o 
wymierzenie 
grzywny w 

2022 r. 
 
 

2 

Z A Ł A T W I O N O  w  2 0 2 2  r .  
 
 

 
Ogółem 

(wymierzenia, 
oddalenia, 

inne 
załatwienia) 

 
 

3 

 
Wymierzono grzywnę 

Suma pieniężna 
przyznana od organu na 

rzecz skarżącego 

Oddalono 
wniosek/ 
skargę o 

wymierzenie 
grzywny/ 
wniosek o 
przyznanie 

sumy 
pieniężnej 

 
10 

 
 
 
 

W  
inny 

sposób 
 

 
 

11 

 
 

na 
wniosek 

 
 

 
4 

 
 

z 
urzędu 

 
 

 
5 

 
łącznie 

wymierzone 
grzywny  
 (w zł.) 

 
 

6 

 
 

na 
wniosek 

 
 

 
7 

 
 

z 
urzędu 

 
 

 
8 

 
łącznie 

wymierzone   
sumy 

pieniężne 
 

 
9 

1 grzywna z 
art.  
55 § 1 
p.p.s.a. 

38 37 15 
 

13.200 zł 
 

  1 21 

2 grzywna z 
art. 
64c  § 6 
p.p.s.a. 

          

3 grzywna z 
art. 112 
 p.p.s.a. 

 
 

 
  

     

4 grzywna z 
art. 145a 
§ 2 
p.p.s.a. 

          

5 grzywna z 
art. 145a 
§ 3 p.p.s.a 

          

6 grzywna z 
art.  
149 § 2 
p.p.s.a. 

102 104 2 1 2.500 zł    59 42 

7 grzywna z 
art. 151 § 
1 p.p.s.a. 

1 2 
 

 
 

   2 
 

8 grzywna z 
art.  
154 § 1 
p.p.s.a. 

7 8 2  2.300 zł    3 3 

9 grzywna z 
art.  
155 § 3 
p.p.s.a. 

          

10 grzywna z 
art. 
145 § 3 
p.p.s.a, 

          

11  suma 
pieniężna 
z art. 
149 § 2 
p.p.s.a. 

176 197    22  33.600 zł 90 85 

12  suma 
pieniężna 
z art. 
154 § 7 
p.p.s.a. 

3 2    
 

 
 

 2 



23 

 

IV. ISTOTNE ZAGADNIENIA ORZECZNICTWA. 

 

1. Zagadnienie: Ochrona gruntów rolnych w kontekście przeprowadzenia 

inwestycji nierolniczej jedynie na części działki niepodlegającej ochronie – 

wyrok z dnia 22 kwietnia 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 126/22.  

We wskazanej sprawie w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów 

rolnych projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą ujawniło się 

zagadnienie związane z dopuszczalnością wydania warunków zabudowy bez 

uprzedniej zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

W sprawie znalazły zastosowanie w szczególności przepisy art. 61 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm., dalej: „u.p.z.p.") oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 

1326, dalej: „u.o.g.r.l.”). 

Sąd stanął na stanowisku, że po pierwsze, w świetle całokształtu przepisów 

ustawy o ochronie gruntów rolnych o leśnych, ochronę gruntów rolnych, a zwłaszcza 

gruntów najwyższych klas należy traktować jako zasadę, natomiast przeznaczenie 

ich na cele nierolnicze (nieleśne) – jako wyjątek od zasady. Jednakże w świetle art. 

52 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 64 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., w 

okolicznościach przedmiotowej sprawy dopuszczalne jest pozytywne uzgodnienie 

projektu decyzji o warunkach zabudowy (a także późniejsze wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy) dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, która nie 

wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na 

cele nierolnicze lub nieleśne, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić 

liniami oznaczającymi klasy bonitacyjne gruntów rolnych i przedstawić na załączniku 

graficznym do decyzji. Nadto, właśnie wyznaczone liniami rozgraniczającymi użytki 

klasy IVa - stanowiące teren inwestycyjny - mają bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej, a grunty podlegające ochronie klasy IIIa znajdują się w tylnej części 

działki i zostały wyłączone poza teren inwestycji, zatem na chronionych gruntach 

rolnych nie będzie projektowana zabudowa. Oznacza to, że gruntów rolnych klasy 

IIIa nie będzie także obejmować ewentualna pozytywna decyzja o ustaleniu 

warunków zabudowy dla projektowanej zabudowy. Z projektu decyzji o warunkach 

zabudowy wynika nadto, że wskaźnik powierzchni zabudowy odnosić należy do 
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powierzchni części działki przeznaczonej do zabudowy, tak samo jak udział 

powierzchni biologicznie czynnej. Przedstawiony w tej sprawie projekt decyzji o 

warunkach zabudowy w istocie nie godzi w istotę zasady ochrony gruntów rolnych 

klasy IIIa, skoro ten teren działki nadal zostaje wyłączony z zabudowy. 

 

2. Zagadnienie: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – wyrok z 

dnia 26 października 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 439/22.  

W podanej sprawie Sąd stwierdził, że przez zmianę sposobu użytkowania 

obiektu lub jego części należy rozumieć nie tylko przeznaczenie obiektu do innego 

rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania obiektu, jeżeli wywołuje to skutki polegające na zmianie warunków, o 

których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm., dalej „p.b."), tj. w szczególności podjęcie bądź 

zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej 

warunki: bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska 

bądź wielkość lub układ obciążeń.  

Sprawa dotyczyła decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego, to jest 

mieszkalnego sposobu użytkowania lokali, a nakaz należało zrealizować poprzez 

zaprzestanie wykorzystywania wymienionych wyżej lokali do świadczenia usług w 

zakresie zamieszkania zbiorowego. W ocenie Sądu okoliczność, że w budynku 

znajdują się i funkcjonują recepcje służące obsłudze apartamentów i lokali 

mieszkalnych wskazuje, że były one wykorzystywane w celu najmu 

krótkoterminowego. Zdaniem Sądu oczywistym jest, że prowadzenie najmu 

krótkoterminowego, nawet na okres jednej doby wskazuje, że przedmiotowy budynek 

w części obejmującej wskazane lokale w istocie stał się budynkiem w części 

przeznaczonym do zamieszkania zbiorowego. 

Sąd uznał także, że działania podjęte już w toku postępowania, takie jak 

złożenie oświadczeń o powrocie do właściwego sposobu użytkowania, wycofanie 

anonsów ze stron internetowych, nie są wystarczające dla wykazania, że lokale 

przestały być użytkowane jako lokale zamieszkania zbiorowego. Sąd stanął na 

stanowisku, że w okolicznościach badanej sprawy istotnym dowodem 

potwierdzającym - wynikający z zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia 

na budowę - mieszkalny sposób użytkowania lokali mogły być umowy najmu 

długoterminowego z konkretnymi osobami prywatnymi, a nie z podmiotami 

zajmującymi się profesjonalnie świadczeniem usług w zakresie wynajmu lokali, 
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których ostatecznie nie przedłożono. Właściciel lokali nie wykazał, zatem że lokale 

użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 

3. Zagadnienie: Dopuszczalność zażalenia na postanowienie organu 

egzekucyjnego w przedmiocie odmowy przeprowadzenia dodatkowego opisu i 

oszacowania nieruchomości – wyrok z dnia 25 października 2022r., sygn. akt I 

SA/Po 540/22. 

Kluczowa kwestia w powołanym wyroku koncentrowała się wokół wykładni art. 

110u § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 476 ze zm. – w skrócie: „u.p.e.a."), i 

rozstrzygnięcia, czy dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie organu 

egzekucyjnego w przedmiocie odmowy przeprowadzenia dodatkowego opisu i 

oszacowania nieruchomości. W motywach orzeczenia Sąd zauważył, że wprawdzie 

regulacja art. 110u § 2 u.p.e.a. nie wskazuje, że na postanowienie w przedmiocie 

odmowy przeprowadzenia dodatkowego opisu przysługuje zażalenie, to jednak 

dopuszczalność zażalenia, zdaniem Sądu, uzasadnia wykładnia systemowa i 

celowościowa art. 110u. W tym kontekście Sąd podkreślił, że uregulowana w art. 

110u § 1 u.p.e.a. instytucja zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości 

stanowi samodzielny środek prawny i ma również pełne zastosowanie w sytuacji 

opisanej w art. 110u § 2 u.p.e.a. Brak jest wobec tego argumentów przemawiających 

za stanowiskiem, że na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 

dodatkowego opisu i oszacowania wartości nieruchomości nie przysługiwałoby 

zażalenie, podczas gdy postanowienie w przedmiocie dodatkowego opisu i 

oszacowania nieruchomości zostało ujęte w tym samym artykule. Za istotne Sąd 

uznał, że w przedmiotowym przypadku zażalenie stanowi środek ochrony prawnej 

przysługujący dłużnikowi i zmierzający do ustalenia rzeczywistej wartości 

nieruchomości, która ma istotne znaczenie dla ceny nabycia nieruchomości, a w 

konsekwencji na wysokość zaspokojenia zobowiązań dłużnika.  

 

4. Zagadnienie: Data prawomocności wyroku sądu powszechnego 

zasądzającego od ubezpieczyciela odszkodowanie i zadośćuczynienie nie 

może ograniczać zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 us. 1 pkt 

95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), tylko do 
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odsetek liczonych za okres od dnia prawomocności wyroku do dnia wypłaty 

świadczenia – wyrok z dnia 10 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Po 372/22. 

W sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I SA/Po 372/22, Sąd dokonał wykładni 

przepisów art. 21 ust. 1 pkt 95b w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 3b  ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze 

zm. – w skrócie: „u.p.d.o.f.") w celu rozważenia za jaki okres są zwolnione od 

opodatkowania odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności wolnych od podatku 

dochodowego. Sąd dostrzegł, że sytuacja podatników do których zastosowanie 

znajduje m.in. zwolnienie podatkowe z art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. (obejmujące 

odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody 

sądowej) istotnie zmieniła się w związku z nowelizacją u.p.d.o.f. dokonaną ustawą z 

dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), którą wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 95b (nowe 

zwolnienie obejmujące m.in. odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności 

wolnych od podatku dochodowego). Nowy przepis ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Mając na względzie powyższą 

nowelizację, a także wykładnię systemową i historyczną, Sąd stwierdził, że skoro 

ustawodawca zdecydował się na interwencję polegającą na wprowadzeniu 

zwolnienia odsetek (m.in. od odszkodowań i zadośćuczynień) – to należy 

przyjmować, że przed wprowadzeniem pkt 95b odsetki od odszkodowań zwolnione 

nie były. 

Odnosząc się do meritum spornej między stronami kwestii, czyli zakresu 

przysługującego skarżącej zwolnienia, Sąd uznał, że prawidłowa wykładnia przepisu 

art. 21 ust. 1 pkt 95b u.p.d.o.f. nie pozwala wiązać zakresu wyznaczonego tym 

przepisem zwolnienia odsetek z datą prawomocności wyroku. Sąd podkreślił, że 

wydany przez sąd powszechny wyrok ma charakter deklaratywny, a nie 

konstytutywny. Zasądzone w tym wyroku odsetki za opóźnienie wynikają z faktu, że 

ubezpieczyciel nie wypłacił dobrowolnie odszkodowania i zadośćuczynienia w 

terminach wskazanych w ustawie ubezpieczeniowej (termin podstawowy wynosił 30 

dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, co wynika z 

uzasadnienia wyroku załączonego przez skarżącą do wniosku o wydanie 

interpretacji), a co zmusiło skarżącą do wystąpienia na drogę procesu cywilnego. Z 

okoliczności podanych przez skarżącą wynika, że świadczenie z tytułu 

odszkodowania było wymagalne od 4 marca 2017 r., a z tytułu zadośćuczynienia 
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odpowiednio: od 4 marca 2017 r. i od 19 maja 2021 r. Dokonując wykładni 

systemowej wewnętrznej, w kontekście stanowiska NSA zawartego w wyroku z 19 

października 2022 r., sygn. akt II FSK 517/20, w którym NSA dokonał wykładni art. 

21 ust. 1 pkt 95 u.p.d.o.f., który również posługuje się tożsamym wyrażeniem – 

„odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty”, Sąd uznał, że moment prawomocności 

wyroku sądu powszechnego jest miarodajny jako chwila obliczenia świadczenia 

zasądzonego wyrokiem (należność główna + odsetki za opóźnienie), nie może on 

natomiast ograniczać zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 95b u.p.d.o.f., tylko 

do odsetek liczonych za okres od dnia prawomocności wyroku do dnia wypłaty 

świadczenia. 

 

5. Zagadnienie: Możliwość rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych w formie karty podatkowej przez lekarza, który pełni także funkcje 

kierownicze w szpitalu – wyrok z dnia 12 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Po 

1002/21. 

Spór, który Sąd rozstrzygał w wyroku z 12 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Po 

1002/21, dotyczył wykładni i zastosowania art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, ze zm. – w skrócie: 

„u.z.p.d.o.f.”). Sąd dokonując wykładni ww. przepisu podkreślił, że w świetle 

ustalonych przez organy okoliczności faktycznych nie ma wątpliwości co do tego, że 

skarżący obok wykonywania typowych czynności z zakresu leczenia pacjentów (a 

więc usług z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 

8 ustawy), wykonywał także inne czynności (odrębne) na rzecz szpitala (jako 

jednostki organizacyjnej), z którym miał podpisany kontrakt (wykonywał funkcje 

kierownika oddziału w szpitalu). Sąd uznał, że bez znaczenia dla stosowania art. 25 

ust. 1 pkt 4 u.z.p.d.o.f., jest okoliczność, że z punktu widzenia skarżącego czynności 

o charakterze kierowniczo-administracyjnym związane są z czynnościami 

leczniczymi, skoro wykonywane są w ramach tego samego kontraktu. W ocenie 

Sądu akcentowanie przez skarżącego, w kontekście art. 23 ust. 1 pkt 8 u.z.p.d.o.f., 

ustawowego określenia rodzaju usług - jako usług w zakresie ochrony zdrowia – 

prowadzi do rozszerzającej wykładni art. 25 ust. 1 pkt 4, co jest sprzeczne z istotą 

(celem) karty podatkowej, jako formy opodatkowania zastrzeżonej do ściśle 
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określonego rodzaju czynności, wykonywanych w ramach wolnego zawodu, 

wymienionego w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy.  

 

6. Zagadnienie: Prawidłowa ocena okoliczności faktycznych, a granice uznania 

administracyjnego przy ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej z tytułu 

niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej – wyrok z 

dnia 10 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Po 508/21. 

W sprawie o wskazanej sygnaturze, Sąd badał, czy organy zasadnie ustaliły 

skarżącemu - jako nabywcy, który wstąpił w prawa dotychczasowego użytkownika 

wieczystego - dodatkową opłatę roczną z tytułu niedotrzymania terminu 

zagospodarowania nieruchomości gruntowej. 

Skarżący nie kwestionował, że w sprawie istniały przesłanki do wydania decyzji 

na podstawie art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. – w skrócie: „u.g.n."), z 

powodu nie dotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, ale zarzucał 

organom brak wyznaczenia terminu dodatkowego na podstawie art. 63 ust. 1 u.g.n. 

W ocenie Sądu, organ wydając decyzję o ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej nie 

może tego uczynić mechanicznie, gdy tylko stwierdzi, że określony w umowie termin 

do zagospodarowania gruntu został przekroczony. Konieczne jest bowiem ustalenie, 

czy po stronie osób, które w umowie zobowiązały się do zagospodarowania gruntu 

nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające nie wykonanie podjętego obowiązku. 

W tym kontekście Sąd zaznaczył, że z bezspornych okoliczności faktycznych sprawy 

wynikało, że skarżący nie był pierwotnym użytkownikiem, który zobowiązał się do 

zagospodarowania nieruchomości w określonym terminie. Za istotne okoliczności 

Sąd uznał także to, że skarżący nie był następcą ww. podmiotu, ani jego 

reprezentantem, a był nabywcą, który wstąpił w prawa dotychczasowego 

użytkownika wieczystego, także w zakresie obowiązku uiszczenia danin publicznych. 

W ocenie Sądu, sam fakt, że skarżący posiadał wiedzę o nie dotrzymaniu przez 

zbywcę terminu zagospodarowania nieruchomości, którą powziął jeszcze przed 

nabyciem tego prawa, nie oznacza automatycznie, że skarżący zgodził się na zapłatę 

kolejnej (czwartej) opłaty dodatkowej obok uzgodnionej ceny nabycia prawa 

wieczystego użytkowania tej nieruchomości (okoliczność taka nie wynikała z treści 

umowy sprzedaży). Ponadto Sąd zaznaczył, że w sprawie nie było wątpliwości co do 

tego, że skarżący nie miał obiektywnych możliwości zagospodarowania 

nieruchomości w okresie - po jej nabyciu, a przed wydaniem decyzji przez organ I 
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instancji. Zdaniem Sądu, ocena powyższych okoliczności powinna skłonić organ do 

wyznaczenia skarżącemu dodatkowego, realnego terminu, na podstawie art. 63 ust. 

1 u.g.n. Tymczasem organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie przytoczył 

żadnych szczególnych okoliczności, uzasadniających nie wyznaczenie terminu 

dodatkowego i konieczność wydania decyzji o ustaleniu kolejnej opłaty. W związku z 

powyższym Sąd uznał, że w sprawie doszło do przekroczenia granic uznania 

administracyjnego, które było konsekwencją wadliwej oceny okoliczności faktycznych 

ustalonych przez organ I instancji. 

 

7. Zagadnienie: Brak istnienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

w dniu 1 stycznia 2019 r. a możliwość wydania przez organ zaświadczenia 

potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, podatek od nieruchomości – wyrok z dnia 19 

października 2022 r., sygn. akt I SA/Po 507/22. 

Przedmiotem sądowej kontroli w wyroku z 19 października 2022 r., o sygn. akt I 

SA/Po 507/22, było postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia 

potwierdzającego przekształcenie z mocy prawa (ex lege) z dniem 1 stycznia 2019 r. 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W zaskarżonym 

postanowieniu organ uznał, że skoro nieruchomość nie spełnia przesłanek 

wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ze zm. – w skrócie: 

„u.p.p.u.w.”), ponieważ na dzień 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego 

nie było ustanowione na nieruchomości, to brak było podstaw prawnych do wydania 

zaświadczenia o żądanej przez wnioskodawcę treści. Dokonując wykładni przepisów 

u.p.p.u.w. Sąd stwierdził, że warunkiem koniecznym dokonania z mocy prawa 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w art. 

1 ust. 1 u.p.p.u.w. w prawo własności, jest istnienie tego prawa w dniu 1 stycznia 

2019 r. Sąd za okoliczność bezsporną uznał fakt, że Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji decyzją z 30 października 2019 r. odmówił cudzoziemcowi 

(ówczesnemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości) wydania zezwolenia na 

nabycie w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w związku z wejściem w 

życie z dniem 4 października 2018 r. u.p.p.u.w., prawa własności nieruchomości. W 

ocenie Sądu, tego faktu nie można negować wstecz, posługując się wykładnią 
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spornych przepisów, przy zastosowaniu reguł wykładni systemowej i celowościowej. 

Zdaniem Sądu, przedstawiona w skardze argumentacja oparta na podstawowym 

twierdzeniu, że wobec skarżącego został w istocie zastosowany mechanizm 

uzyskania przez cudzoziemca zgody przed nabyciem prawa własności wraz z 

negatywnymi skutkami wynikającymi z wydania decyzji odmownej przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest zbyt daleko idąca i wypacza sens regulacji 

z art. 2 ust. 2 u.p.p.u.w. 

W konkluzji wyroku Sąd zwrócił uwagę na charakter postępowania 

administracyjnego, którego przedmiotem jest wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie 

nie przyznaje, nie stwierdza, nie uznaje uprawnień ani obowiązków wynikających z 

przepisów prawa. Zaświadczenie potwierdza jedynie informacje posiadane przez 

organ, przy czym poświadczane informacje muszą być oczywiste i bezspornie 

wynikać z prowadzonych przez organ rejestrów, ewidencji, czy innych będących w 

jego posiadaniu danych. Natomiast w przypadku gdy problematyka, której dotyczy 

żądanie strony jest sporna, to wydanie zaświadczenia zgodnie z żądaniem nie jest 

możliwe. 

 

8. Zagadnienie: Właściwość organu do wydania interpretacji w sprawie tzw. 

„opłaty cukrowej”. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania w przedmiocie interpretacji indywidualnej po upływie terminu z 

art. 14o § 1 O.p., a tzw. „milcząca interpretacja”. Podmiot „zainteresowany” w 

rozumieniu art. 14b § 1 O.p. – wyrok z dnia 25 stycznia 2022 r., sygn. akt I 

SA/Po 881/21. 

W wyroku z dnia 25 stycznia 2022 r., o sygn. akt I SA/Po 881/21, Sąd uchylił 

postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, którym odmówiono spółce 

wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej. 

Podstawą prawną rozstrzygnięcia organu były przepisy art. 165a § 1 w zw. z art. 14h 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 - 

w skrócie: „O.p."). Organ stwierdził, że zarówno treść zadanego przez skarżącą 

pytania jak i jej stanowisko odnosi się do statusu innego podmiotu – X. Sp. z o.o. i 

nie dotyczy obowiązków spółki wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 – w skrócie: „u.z.p."). W ocenie 

Sądu, złożony wniosek i przedstawione tam okoliczności oraz zadane pytanie (także 

po jego przeformułowaniu) dotyczyły sytuacji prawnej skarżącej, a nie spółki X. Sąd 

podkreślił, że zagadnienie sposobu ustalenia statusu tego podmiotu – jako 
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prowadzącego sprzedaż detaliczną, jest przesłanką powstania obowiązku zapłaty 

opłaty cukrowej przez skarżącą. Nawet jeżeli część okoliczności faktycznych 

dotyczyła spółki X., a skarżąca wskazała ten podmiot w pytaniu, to nie oznacza 

jeszcze, że wniosek dotyczył sytuacji „cudzej", jak przyjął to organ interpretacyjny.  

W motywach orzeczenia Sąd zaznaczył, że ustawodawca rozróżnił tryb 

uzyskiwania interpretacji w sprawach podatkowych od trybu uzyskania interpretacji w 

sprawach innych danin publicznych i składek. W innych sprawach niż podatkowe 

(daniny publiczne, do których nie ma zastosowania Ordynacja, jak też składki na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) właściwy będzie każdorazowo tryb wskazany 

przez ustawodawcę w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm. – w skrócie: „P.p."). Zdaniem Sądu, zawarte w 

ustawie u.z.p. elementy konstrukcyjne opłaty cukrowej zbliżają ją do podatku w 

rozumieniu art. 6 O.p. Opłata ta, zgodnie z jej potocznym nazewnictwem, nazywana 

jest zresztą „podatkiem cukrowym". W sprawie zastosowanie znalazł zatem art. 34 

ust. 17 P.p. Sąd uznał, że sam fakt umieszczenia regulacji dotyczącej tzw. „opłaty 

cukrowej" w u.z.p. nie dawał podstaw do przyjęcia, że to Minister Zdrowia powinien 

wydać interpretację. W ocenie Sądu, wniosek skarżącej rozpoznać powinien Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie art. 12j. u.z.p., stosując odpowiednio 

przepisy Ordynacji podatkowej, wdrażając tryb z art. 14a i nast. O.p. 

Ponadto Sąd zaakcentował, że wydanie przez organ interpretacyjny 

postanowienia w trybie art. 165a § 1 O.p. nie prowadzi do powstania skutku 

prawnego określonego w art. 14o tej ustawy (wydania tzw. „milczącej interpretacji”), 

tylko w sytuacji, w której rozstrzygnięcie formalne o odmowie wszczęcia 

postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej zostało wydane 

przed upływem terminu określonego w art. 14d § 1 O.p. (czyli przed upływem 3 

miesięcy od dnia otrzymania przez organ wniosku o wydanie interpretacji).  A 

contrario, wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania po upływie 

terminu wskazanego w art. 14o § 1 O.p. nie niweczy skutku prawnego z tego 

ostatniego przepisu, czyli wydania tzw. „milczącej interpretacji”.   

 

9. Zagadnienie: Świadczenie kompleksowe, jako jedna usługa obejmująca kilka 

świadczeń pomocniczych (podatek od towarów i usług) – wyrok z dnia 27 lipca 

2022 r., sygn. akt I SA/Po 1048/21. 

Przedmiotem sądowej kontroli w wyroku z 27 lipca 2022 r., o sygn. akt I SA/Po 

1048/21, była interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w sprawie 
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dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania realizowanego przez 

skarżącą na rzecz jej kontrahentów świadczenia, jako świadczenia kompleksowego.  

Sąd dokonując oceny przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji 

stanu faktycznego zaznaczył, że z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie 

powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną 

usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Sąd podkreślił, że 

w realiach rozpoznawanej sprawy przy analizie świadczonej przez skarżącą usługi 

istotne znaczenie ma ocena tej usługi przez jej nabywcę. Zdaniem Sądu, usługa 

winna być uznana za dodatkową w stosunku do usługi głównej, jeśli nie stanowi dla 

nabywcy celu samego w sobie, ale środek lepszego wykorzystania dostarczonej 

usługi głównej. Istotne jest zatem, aby wszystkie świadczenia wykonywane na rzecz 

tego samego nabywcy, w jego ocenie, stanowiły dla niego jedno nierozerwalne 

świadczenie. Dopiero w takiej sytuacji możliwe jest potraktowanie szeregu usług, 

świadczonych nawet przez różne podmioty, jako jedną kompleksową usługę, 

opodatkowaną jednolitą stawką podatku VAT. Zdaniem Sądu skarżąca zasadnie 

akcentuje okoliczność, że jej kontrahenci są zainteresowani nabyciem jednego 

świadczenia złożonego - usługi zapewnienia rezerwowego zasilania, albowiem z ich 

punktu widzenia Usługa stanowi obiektywnie jedno nierozerwalne świadczenie 

gospodarcze. Ponadto skarżąca zasadnie zwróciła uwagę, że nabycie 

poszczególnych czynności składających się na Usługę od różnych podmiotów byłoby 

dla kontrahenta nieopłacalne i trudne do zrealizowania z uwagi na fakt, że zakup 

usług transportu i użycia gazu - jako towaru niebezpiecznego - podlega dodatkowej 

weryfikacji i nadzorowi. W ocenie Sądu skarżąca słusznie uznała, że w sprawie 

mamy do czynienia z zespołem czynności, które układają się w funkcjonalną całość 

pozwalającą mówić o Usłudze, jako jednej kompleksowej czynności. Istotna dla 

rozstrzygnięcia tej sprawy była opisana przez spółkę zależność między 

poszczególnymi świadczeniami wchodzącymi w skład Usługi. Polega ona na tym, że 

kontrahentom zależy wyłącznie na zagwarantowaniu sobie możliwości otrzymania 

zasilania w określonym miejscu i czasie, co stanowi także wypełnienie ciążących na 

nich obowiązków (czy to publicznych związanych z koniecznością utrzymania dostaw 

czy też innych o charakterze cywilnoprawnym). Tego rodzaju gwarancja zapewnia 

gotowość spółki do podjęcia stosownych działań poprzez zapewnienie 

wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznego sprzętu, co stanowi podstawę 

realizacji całego świadczenia. Opisane przez skarżącą działania dodatkowe, m.in. 

usługa transportowa gazu oraz jego ewentualnego użycia w trakcie realizacji Usługi, 
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mają swoje znaczenie w całym procesie, ale nie stanowią istoty zawieranych z 

kontrahentami umów, ponieważ świadczenia te pozwalają jedynie spółce we 

właściwy sposób wywiązać się z zawartej umowy. Istotne jest także, że bez 

wykwalifikowanego personelu oraz bez specjalistycznego sprzętu spółka nie 

zawierałaby umów na Usługi zasilnia rezerwowego dla kluczowych podmiotów 

gazowych w kraju. W tej sytuacji – w ocenie Sądu – prawidłowa jest ocena skarżącej, 

że usługa transportowa gazu oraz ewentualna dostawa (sprzedaż) gazu, stanowią 

świadczenie pomocnicze. 

 

10. Zagadnienie: W zakresie udzielonego radzie gminy w przepisie art. 5c ust. 5 

u.s.g. upoważnienia do określenia w statucie gminnej rady seniorów „trybu 

wyboru jej członków i zasad działania” mieści się także możliwość 

unormowania w statucie zasad (przesłanek i trybu) ustania członkostwa w 

radzie seniorów, w związku z odwołaniem członka rady albo wygaśnięciem 

jego mandatu - uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy 

Margonin oraz nadania jej statutu art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm., dalej u.s.g.) - 

wyrok z dnia 11 lutego 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 968/21. 

We wskazanej sprawie dnia 07 września 2017 r. Rada Miasta i Gminy Margonin 

podjęła uchwałę nr XXXV/422/2017 w przedmiocie powołania Rady Seniorów Miasta 

i Gminy Margonin oraz nadania jej Statutu, który to statut stanowił załącznik do ww. 

uchwały. 

Wyrokiem z 29 września 2021 r. sygn. akt III OSK 413/21 Naczelny Sąd 

Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  

z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 353/18  – mocą którego Sąd pierwszej 

instancji stwierdził nieważność załącznika do uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin 

z dnia 07 września 2017 r. nr XXXV/422/2017 w przedmiocie powołania Rady 

Seniorów Miasta i Gminy Margonin oraz nadania jej Statutu – i przekazał sprawę do 

ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu. W 

wiążącym w niniejszej sprawie Wyroku NSA zostało przesądzone, że ustalenia 

dotyczące obszaru i celów działania (zadań) rady seniorów oraz sposobów ich 

realizacji nie mieszczą się w pojęciu "zasad działania" rady w rozumieniu art. 5c ust. 

5 u.s.g., wykraczając tym samym poza zakres upoważnienia ustawowego.  Zostało 

również przesądzone, że choć § 1 ust. 4 Statutu (w brzmieniu: "Rada Seniorów 

Miasta i Gminy Margonin, pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną") 



34 

 

powtarza, i to w sposób niedosłowny, regulację art. 5c ust. 3 u.s.g. (w brzmieniu: 

"Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny"), to 

jednak jest to naruszenie prawa nieistotne, nie mogące skutkować stwierdzeniem 

nieważności załącznika do zaskarżonej uchwały, gdyż nie doszło w ten sposób do 

ingerencji w treść ustawowej normy prawnej. We wspomnianym Wyroku NSA została 

także przesądzona wiążąco nietrafność stanowiska, jakoby Uchwała powinna 

zawierać definicję pojęcia "senior". 

 

11. Zagadnienie: Rzeczoznawca majątkowy ma wynikające z art. 155 ust. 3 

u.g.n. uprawnienie do udostępnienia mu rejestrów i dokumentów, o których 

mowa w art. 155 ust. 1 u.g.n., w tym umożliwienia mu sporządzenia kopii tych 

dokumentów, a w razie odmowy uznania tego uprawnienia przez organ 

administracji publicznej może on zaskarżyć czynność tego organu do sądu 

administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. przedmiotem sporu 

była odmowa udostępnienia i umożliwienia sporządzenia przez rzeczoznawcę 

kopii dokumentów dotyczących zawiadomienia o zakończeniu budowy - wyrok 

z dnia 25 sierpnia 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 395/22. 

W powołanej sprawie pismem z 22 lutego 2022 r. rzeczoznawca majątkowy, na 

podstawie art. 155 ust. 1 i 3 u.g.n. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o udostępnienie zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z kartą 

informacyjną budynku mieszkalnego. Postanowieniem z 09 marca 2022 r. PINB – 

wskazując w podstawie prawnej na art. 74 § 2, art. 123, w związku z art. 73 k.p.a., 

oraz w związku z art. 4 ust. 9 i art. 155 ust. 1, ust. 3 u.g.n. – odmówił "udostępnienia i 

umożliwienia sporządzania kopii dokumentów dotyczących zawiadomienia o 

zakończeniu budowy powołanej we wniosku". Utrzymując w mocy postanowienie 

PINB – przywołanym postanowieniem z 09 maja 2022 r. – WWINB wyjaśnił w 

uzasadnieniu, że podstawą prawną wydanego postanowienia jest art. 74 w zw. z art. 

73 k.p.a. Natomiast Skarżący w swym wniosku powołał się na art. 155 ust. 1 u.g.n. 

jednakże – jak dalej wywiódł WWINB – powiatowy organ nadzoru budowlanego nie 

został wymieniony w art. 4 pkt 9 u.g.n. jako organ właściwy, który zgodnie z art. 155 

ust. 3 u.g.n. byłby zobowiązany udostępniać rzeczoznawcom majątkowym rejestry i 

dokumenty, o których mowa w art. 155 ust. 1 u.g.n., w tym umożliwiać sporządzanie 

kopii dokumentów w dowolnej formie. Zatem PINB nie miał obowiązku udostępnienia 

wnioskodawcy żądanej dokumentacji. Wojewoda podkreślił, że Skarżący ma prawo, 

celem prawidłowego wykonania czynności związanych z pełnieniem funkcji 
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rzeczoznawcy majątkowego, wejścia na teren nieruchomości, aby, zgodnie z 

zarzutami wskazanymi w zażaleniu: uwzględnić stan nieruchomości (art. 154 ust. 1 

u.g.n.), wykonać czynności ze szczególną starannością (art. 175 ust. 1 u.g.n.), opisać 

stan nieruchomości (art. 159 u.g.n.) oraz sporządzić operat szacunkowy na 

podstawie dokumentów do niego dołączonych – niekoniecznie na podstawie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zdaniem organu II instancji, wbrew zarzutom 

zażalenia, interpretacja dokonana przez PINB nie ogranicza możliwości 

wykonywania zawodu rzeczoznawcy w odniesieniu do szacowania nieruchomości. 

Skarżący ma inne instrumenty prawne przewidziane w ustawie do tego, aby wykonać 

oszacowanie nieruchomości – także poprzez zwrócenie się do odpowiednich 

organów, wprost wskazanych w ustawie. Poza tym PINB słusznie zauważył, że 

skarżący nie był stroną postępowania w myśl art. 28 k.p.a. ani art. 59 ust. 7 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r.  

Sąd zaznaczył, że wadliwość tych postanowień wynika przede wszystkim z 

faktu, że wydając je, organy nie załatwiły żądania skarżącego zawartego w jego 

podaniu z 22 lutego 2022 r. we właściwej formie ani w odpowiednim trybie. Zdaniem 

Sądu, należy zauważyć, że zastosowany w niniejszej sprawie przez organy obu 

instancji tryb postępowania "wpadkowego" z art. 73-74 k.p.a. nie tylko, że nie 

odpowiadał jasnemu i wyraźnemu żądaniu wnioskodawcy – naruszając tym samym 

ww. zasadę związania organu wnioskiem strony – ale był ponadto w okolicznościach 

tej sprawy ewidentnie nieadekwatny. Zwracając się o udostępnienie wskazanych we 

wniosku dokumentów, skarżący występował jako rzeczoznawca majątkowy, który ani 

nie twierdził, że jest stroną (względnie pełnomocnikiem strony) postępowania 

administracyjnego, w związku z którym dokumenty te zostały wytworzone, ani że za 

stronę tego postępowania powinien zostać uznany. W ocenie Sądu, przystępując do 

rozwiązania problemu, należało wyjść od raczej niespornego stwierdzenia, że sprawa 

(kwestia) udostępnienia danych o nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu na 

podstawie art. 155 ust. 3 u.g.n. nie jest sprawą indywidualną rozstrzyganą w drodze 

decyzji administracyjnej (ani też: załatwianą milcząco) – już z tego względu, że takiej 

prawnej formy jej rozstrzygnięcia/załatwienia nie przewidują przepisy u.g.n. W 

konsekwencji nie jest to sprawa, do załatwienia (rozpoznania i rozstrzygnięcia) której 

miałyby zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (argument 

a contrario z art. 1 k.p.a.). Jednocześnie nie powinno ulegać wątpliwości, że jest to 

sprawa (kwestia) z zakresu administracji publicznej (nie-cywilnoprawna), która 

dotyczy określonych uprawnień (tu: rzeczoznawców majątkowych) lub obowiązków 
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(tu m.in.: właściwych organów) wynikających z przepisów prawa (tu: z art. 155 ust. 3 

u.g.n.). Z poczynionych rozważań wynika, że przedmiotowy wniosek skarżącego nie 

powinien był być w ogóle rozpatrywany przez organy nadzoru budowlanego w 

ramach postępowania administracyjnego (nawet "wpadkowego"), ani rozstrzygany w 

formie postanowienia administracyjnego. 

 

12. Zagadnienie: Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem fotokopii oryginału aktu urodzenia - 

wyrok z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 927/21. 

Skarżąca wniosła do Prezydenta Miasta o wydanie potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem fotokopii jej aktu urodzenia. Organ postanowieniem odmówił wszczęcia 

postępowania w sprawie powołując art. 44 ust. 1 i 130 ust. 5 P.a.s.c. uznając, że 

ustawa określa zamknięty katalog dokumentów wydawanych w oparciu o akty stanu 

cywilnego i podmioty uprawnione do ich uzyskania. Żądanie skarżącej uznał za 

bezprzedmiotowe. Wojewoda postanowieniem utrzymał rozstrzygnięcie Prezydenta 

Miasta w mocy powołując art. 61a k.p.a. i uznając, że żądanie skarżącej jest 

pozbawione podstawy materialnoprawnej. W ocenie skarżącej nie jest konieczne 

wszczęcie postępowania do wydania fotokopii aktu urodzenia, którego jest 

właścicielem. 

Sąd uchylił zaskarżone postanowienie wraz z postanowieniem je 

poprzedzającym i orzekł o kosztach. Zdaniem Sądu nie ziściły się przesłanki do 

odmowy wszczęcia postępowania. Odpis zupełny aktu urodzenia jest zasadniczo 

zbieżny z oczekiwaniami skarżącej, zatem organy winny ustalić rzeczywistą wolę 

wnioskodawcy (IV SA/Po 284/07). Przede wszystkim jednak, sporządzenie odpisu 

zupełnego (jak i „fotokopii”) stanowi czynność materialno-techniczną. "Sporządzenie 

fotokopii" (a nawet odpisu zupełnego) nie wpływa bezpośrednio na sytuację prawną 

jednostki, nie nakłada na nią żadnych obowiązków, nie przyznaje praw; stanowi 

oświadczenie wiedzy organu w kwestii zaistniałych faktów. W przypadku braku 

podstawy do dokonania czynności materialno-technicznej organ, zamiast odmawiać 

wszczęcia postępowania, winien o tym poinformować stronę stosownym pismem. W 

sprawie nie można było także wydać decyzji (III SA/Kr 1206/15, II GSK 343/13). W 

przypadku niezadowolenia skarżącej przysługiwałaby jej wtedy ew. skarga na 

bezczynność organu. Podstawa rozstrzygnięcia – w szczególności: art. 9 i art. 61a 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
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2021 r. poz. 735 ze zm., dalej: k.p.a.), art. 2 ust. 5 i 6, art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U, z 2021 r. poz. 

709, dalej: P.a.s.c.). 

 

13. Zagadnienie: Odmowa udostępnienia informacji publicznej dla celów 

niepublicznych - wyrok z dnia 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt IV SAB/Po 9/22. 

Stowarzyszenie wniosło do Burmistrza, w nawiązaniu do obietnicy złożonej 

publicznie przez Burmistrza, o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pism, 

dokumentów, analiz prawnych związanych z potencjalnym zagrożeniem wypłacenia 

odszkodowania przez Gminę wskutek przejęcia terenu od właścicieli w związku z 

planowaną inwestycją. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że informacja nie stanowi 

informacji publicznej, bowiem ratio legis u.d.i.p. jest by dostęp do informacji 

publicznej służył obywatelskiej i społecznej kontroli nad działaniami organów władzy 

publicznej i innych podmiotów obowiązanych do udzielania informacji publicznej 

zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb w postaci pozyskiwania informacji 

wprawdzie publicznych, lecz przeznaczonych dla celów handlowych, edukacyjnych i 

zawodowych, na potrzeby toczących się lub przyszłych postępowań sądowych, itp. 

Nie każda opinia prawna sporządzona przez organ posiada walor informacji 

publicznej. Z tezami Burmistrza nie zgodziło się skarżące jego bezczynność w 

udostępnieniu żądanej informacji Stowarzyszenie. Sąd zobowiązał Burmistrza do 

załatwienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku, 

stwierdził, że Burmistrz dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym 

naruszeniem prawa i orzekł o kosztach. Burmistrz jest niewątpliwie podmiotem 

zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych. Informacją publiczną jest 

każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także 

wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w 

zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem 

komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, a ich przykładowe wyliczenie zawiera 

art. 6 ust. 1 u.d.i.p. Żądane informacje związane z gospodarką finansową gminy 

stanowią informację publiczną. Organ odniósł się zasadniczo wyłącznie do opinii 

prawnej, pomijając resztę żądanych informacji. Odmawiając udostępnienia informacji 

powołał się niezasadnie na orzecznictwo (II SA/Wa 138/16), mimo przytoczenia art. 2 

ust. 2 u.d.i.p. Organ nie może ewentualnym interesem prawnym lub faktycznym 

wnioskującego uzasadniać przypisania (bądź nie) żądanym informacjom charakteru 



38 

 

informacji publicznych (IV SAB/Po 204/19). Cel, czy motywy wnioskującego o 

udostępnienie informacji publicznej nie mogą decydować o statusie samej informacji, 

tj. czy jest ona informacją publiczną, czy nie. Z akt sprawy nie wynikało także, czy 

wnioskowana informacja w ogóle istnieje, ani jakich ew. postępowań miałyby 

dotyczyć żądane informacje. Nie odniósł się także do żądanych przez 

Stowarzyszenie informacji poza opinią prawną. Organ nie skorzystał z przedłużenia 

terminu załatwienia sprawy, a odpowiedź na wniosek została wysłana po upływie 14 -

dniowego terminu, wobec jej uprzedniego wysłania na nieprawidłowy adres. 

Podstawa rozstrzygnięcia – w szczególności: art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1 

pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.; w skrócie "u.d.i.p."); art. 149 

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

administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a.). 

 

14. Zagadnienie: Odmowa ustalenia warunków zabudowy dla farmy 

fotowoltaicznej na części działki wobec braku możliwości określenia wymagań 

dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, 

cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy 

oraz intensywności wykorzystania terenu - wyrok z dnia 12 października 

2022 r., sygn. akt IV SA/Po 524/22. 

W powołanej sprawie burmistrz odmówił Spółce - inwestorowi (skarżącej) 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy 

fotowoltaicznej, na terenie części działki z uwagi na brak zabudowy w obszarze 

analizowanym. W ocenie inwestora nie jest konieczne spełnienie warunku tzw. 

dobrego sąsiedztwa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: SKO) powołując 

się m.in. na wyrok o sygn. II OSK 3705/19 stwierdziło, że elektrowni słonecznych 

(farm fotowoltaicznych) nie można kwalifikować do kategorii urządzeń infrastruktury 

technicznej w rozumieniu art. 61 ust.3 u.p.z.p. Ponadto warunki zabudowy (dalej: 

WZ) mogą być ustalone wyłącznie dla całych działek. Część działki, na której 

planowane jest przedsięwzięcie to grunty orne, zatem użytek niekwalifikujący się w 

ramach wyjątku przewidzianego w art. 10 ust. 2a pkt 1 u.p.z.p. Nie zgadzając się z 

tezami organów Spółka podniosła w skardze w szczególności brak zastosowania art. 

61 ust. 3 u.p.z.p., możliwość wydania decyzji WZ w stosunku do części działki, a 

także niezasadność uznania, że na podstawie studium można wydawać decyzję WZ 



39 

 

przy błędnym uznaniu, że planowana moc wytworzona przez odnawialne źródła 

energii (dalej: OZE) powyżej 500 kW uniemożliwia ustalenie WZ. Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję z decyzją ją poprzedzającą i orzekł o kosztach. Sąd uznał, że 

art. 61 ust. 3 u.p.z.p. znajdował zastosowanie w sprawie. Planowana inwestycja 

stanowi instalację OZE (art. 2 pkt 13 u.o.z.e.). Nie ma podstaw do formułowania tez 

sugerujących, że przewidziane w art. 61 ust. 3 u.p.z.p. wyłączenie przesłanki 

dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej dotyczy wyłącznie instalacji OZE o 

małej mocy, gdyż byłoby to ograniczenie definicji ustawowej. Gdyby intencją 

ustawodawcy było takie ograniczenie to odesłałby np. do definicji z art. 2 pkt 18 i 19 

u.o.z.e. Z art. 10 ust. 2a i art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. nie wynika by urządzenia 

wytwarzające energię z OZE o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW mogły być 

realizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu, czy żeby ustawodawca 

dokonywał rozróżnienia instalacji OZE ustalenia WZ, umożliwiających zmianę 

przeznaczenia terenu w przypadku braku planu miejscowego. Nie ma podstaw do 

wniosku, by art. 61 ust. 3 u.p.z.p. miał zastosowanie wyłącznie do instalacji o mocy 

zainstalowanej nie większej niż 500 kW. Na treść decyzji o warunkach zabudowy nie 

mogą zaś mieć wpływu postanowienia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 

ust. 4 i 5 u.p.z.p.; II OSK 346/18). W przypadku budowy instalacji zw. z OZE nie jest 

konieczne spełnienie warunku tzw. dobrego sąsiedztwa. Biorąc pod uwagę specyfikę 

inwestycji dotyczących instalacji odnawialnego źródła energii w większości 

przypadków trudno byłoby zdefiniować, na czym polegać ma dobre sąsiedztwo w 

rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Decyzja WZ może odnosić się tylko do części 

działki, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku 

graficznym do decyzji (art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.; II OSK 

712/21). Skoro ustawodawca w odniesieniu do określenia granic terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zastąpił pojęcie: "działki" 

pojęciem: "terenu", to oznacza, że decyzja ta może odnosić się nie tylko do działki 

(działek) jako całości, ale również części działki, o ile będzie to teren jednoznacznie 

wyodrębniony (II OSK 1634/16, II OSK 1693/19, II OSK 1549/21). Orzecznictwo  

ograniczające stosowanie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. do instalacji odnawialnych źródeł 

energii o małej mocy ukształtowane zostało na bazie poprzedniego stanu prawnego i 

tezy te zaktualizowały się z chwilą nowelizacji i objęcia art. 61 ust. 3 wszystkich 

instalacji OZE w rozumieniu art. 2 pkt 13 u.o.z.e. (II OSK 667/21, II OSK 712/21, II 

OSK 1276 /21, II SA/Go 1097/21). Podstawa rozstrzygnięcia – w szczególności: art. 
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6 ust. 1, art. 10 ust. 2a, art. 15 ust. 3a, art. 52 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. .U. z 

2021 r. poz. 741 ze zm., dalej: u.p.z.p.); art. 2 pkt 13, 18, 19 i 22 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378, zwanej 

dalej „u.o.z.e.”).  

 

15. Zagadnienie: Czy kwoty brytyjskiego VAT należnego wykazywane na 

fakturach sprzedażowych spółki stanowić będą przychód podatkowy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm. - dalej: „u.p.d.o.p.”)? - 

wyrok z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Po 1093/21. 

  WSA w Poznaniu rozpatrywał zagadnienie dotyczące brytyjskiego podatku od 

towarów i usług. Na kanwie badanej sprawy istotna była kwestia, że w związku 

z dokonywaniem brytyjskich dostaw towarów do nabywców na terytorium Wielkiej 

Brytanii spółka zobowiązana jest wystawiać faktury z brytyjskim VAT należnym. 

W przypadku, gdy spółka zacznie nabywać na terytorium Wielkiej Brytanii towary 

i usługi będzie ona otrzymywać faktury oraz regulować płatności w kwocie brutto, na 

którą będzie się składać kwota netto oraz kwota brytyjskiego VAT naliczonego. 

 Brytyjski VAT opiera się na zasadzie neutralności charakterystycznej także dla 

konstrukcji polskiego podatku od towarów i usług, tj. suma kwot podatku należnego 

otrzymywanych od nabywców - co do zasady - podlega wpłacie do Her Majesty’s 

Revenue and Customs - „brytyjski urząd skarbowy”, z tym że kwota podlegająca 

wpłacie do brytyjskiego urzędu skarbowego może być obniżona o sumę kwot 

brytyjskiego VAT naliczonego wykazanego na fakturach otrzymywanych od 

dostawców i usługodawców. Zgodnie z brytyjskimi przepisami prawa podatkowego 

import towarów na terytorium Wielkiej Brytanii rodzi obowiązek podatkowy z tytułu 

brytyjskiego VAT. Brytyjski system prawa podatkowego przewiduje także instytucję 

zbliżoną do procedury uproszczonej, o której mowa w art. 33a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685), tzw. 

procedurę postponed VAT. Procedura postponed VAT polega na tym, że podatnik, 

który importuje towary może rozliczać kwotę podatku należnego oraz naliczonego z 

tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W efekcie, podatnik nie jest 

zobowiązany fizycznie płacić do brytyjskiego urzędu skarbowego brytyjskiego VAT 
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należnego, ponieważ w deklaracji podatkowej uwzględnia jednocześnie brytyjski VAT 

należny i naliczony. Aktualnie spółka wdraża stosowanie procedury postponed VAT 

na terytorium Wielkiej Brytanii. W zaskarżonej interpretacji organ stwierdził, że 

wydatek w postaci brytyjskiego VAT podlegającego wpłacie do brytyjskiego urzędu 

skarbowego stanowi koszt bezpośredni. Organ stwierdził bowiem, że zachodzi 

bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem poniesionym na 

rzecz brytyjskiego VAT, a przychodem spółki, ponieważ zdaniem organu poniesienie 

wydatków na brytyjski VAT warunkuje osiągniecie przychodu z tytułu sprzedaży 

towarów na terytorium Wielkiej Brytanii, a brytyjski VAT płacony przez spółkę 

pozostaje w związku ze sprzedażą konkretnych towarów.  

 Sąd orzekający w sprawie nie podzielił stanowiska organu, wyjaśniając, że 

brytyjska deklaracja VAT składana jest przez spółkę kwartalnie, a brytyjski VAT 

płacony jest w terminie do 7 dnia drugiego miesiąca następującego po rozliczanym 

kwartale. Tym samym, kwota brytyjskiego VAT podlegająca wpłacie przez spółkę do 

brytyjskiego urzędu skarbowego powiązana jest z sumą przychodów z danego 

kwartału, a nie jednostkowym przychodem. W konsekwencji, w ocenie Sądu, 

wydatek w postaci kwoty brytyjskiego VAT wynikającego z brytyjskiej deklaracji do 

zapłaty na rzecz brytyjskiego urzędu skarbowego powinien być traktowany jako koszt 

pośredni, o którym mowa w przepisie art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. 

 Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 3 listopada 2022 r. o sygn. akt II 

FSK 864/22 zaakceptował powyższe stanowisko WSA w Poznaniu. 

  
 

16. Zagadnienie: Możliwość skorzystania z tzw. ulgi IP BOX w świetle ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1426 ze zm. – w skrócie: „u.p.d.o.f.”) – wyrok z dnia z 27 stycznia 

2022 r., sygn. akt I SA/Po 867/21. 

 WSA w Poznaniu rozpatrywał zagadnienie dotyczące możliwości skorzystania 

z tzw. ulgi IP BOX. Spór w sprawie dotyczył kwestii, czy opis stanu faktycznego, 

zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniu był na tyle 

kompletny, że organ nie mógł pozostawić wniosku o wydanie interpretacji bez 

rozpatrzenia. Zdaniem organu, skoro rozstrzygnięcie, czy dana działalność jest 

działalnością badawczo - rozwojową wymagało dokonania ocen w świetle ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, to organ uczynić tego nie mógł, bo nie stanowią one przepisów prawa 
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podatkowego. Sąd orzekający w sprawie wyjaśnił, że wprowadzony do polskiego 

prawa podatkowego z dniem 1 stycznia 2019 r. instrument nazywany potocznie „IP 

BOX” to preferencyjna stawka podatku dochodowego. Dzięki niej podatnik, o ile 

spełni warunki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

lub ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, może zastosować obniżoną, 

5-procentową stawkę w miejsce stawek 17 lub 32 procent (skala podatkowa), bądź 

19-procentowej stawki podatku linowego. Warunki te są następujące: podatnik musi 

osiągać dochody z określonych ustawą kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej, wśród których znalazło się również autorskie prawo do programu 

komputerowego 5-procentową stawkę można stosować tylko do tych dochodów; 

przedmiot ochrony wymienionych praw (np. program komputerowy) musi zostać 

wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez 

niego działalności badawczo-rozwojowej; podatnik musi prowadzić ewidencję zgodną 

z wymaganiami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż do obowiązków nałożonych na 

korzystających z tego rozwiązania należy, m.in. obowiązek prowadzenia ksiąg 

rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania 

przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo 

własności intelektualnej – w praktyce ewidencja służy przede wszystkim wyliczeniu 

dochodu, do którego można zastosować 5-procentową stawkę. 

 W analizowanej sprawie Sąd orzekł, że organ wbrew swoim twierdzeniom nie 

miał ocenić prawidłowości działań na gruncie przepisów odrębnych, w tym przepisów 

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Organ nie miał się wypowiadać o prawidłowości działań, lecz 

dokonać ich klasyfikacji przez pryzmat przepisów regulujących ulgę podatkową 

potocznie zwaną IP BOX. Wydanie bowiem interpretacji indywidualnej często 

wymaga nie tylko wykładni wyłącznie prawa podatkowego sensu stricto, 

zdefiniowanego w art. 3 pkt 2 O.p. Skutki podatkowe niejednokrotnie wynikają 

z różnych zdarzeń prawnych, zwykle z zakresu prawa cywilnego (prawa zobowiązań, 

prawa spadkowego, prawa rzeczowego), ale też z zakresu prawa administracyjnego. 

Wnioskodawca jest uprawniony o wystąpienie o interpretację w związku z każdym 

takim zdarzeniem. Sąd w składzie rozpoznającym sprawę opowiedział się za 

szerokim rozumieniem pojęcia „przepisy prawa podatkowego”, o którym mowa w art. 

14b § 1 O.p., z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem indywidualnej interpretacji 
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podatkowej mogą być tylko takie przepisy, które współkształtują daną instytucję 

podatkowego prawa materialnego.  

 W konsekwencji Sąd orzekający w sprawie stwierdził, że organ powinien 

dokonać wykładni przepisów użytych przez ustawodawcę jako „budulec” dla definicji 

zawartych w art. 5a pkt 38, 39 i 40 u.p.d.o.f. Jest to konieczne skoro ustawodawca 

podatkowy skonstruował definicje wykorzystując pojęcia z innych ustaw i wyraźnie do 

tych ustaw odesłał. 

 Problematyka dotycząca możliwości skorzystania z tzw. ulgi IP BOX była 

przedmiotem rozważań również w wyrokach WSA w Poznaniu z 15 marca 2022 r. 

o sygn. akt I SA/Po 1/22 oraz 27 lipca 2022 r. o sygn. akt I SA/Po 259/22. 

 

 
17. Zagadnienie: Zasadność orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej 

notariusza jako płatnika podatku od spadków i darowizn i określenie 

należności z tytułu niepobranego podatku od umowy darowizny nieruchomości 

rolnej (podatek od spadków i darowizn) – wyrok z dnia 9 marca 2022 r.  sygn. 

akt I SA/Po 1078/21.  

WSA w Poznaniu rozstrzygał sprawę, odnoszącą się do stanu faktycznego, z 

którego wynikało,  że w sprawie nie został spełniony warunek do zastosowania 

zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

833 ze zm. – dalej: „u.p.s.d.”), z uwagi na fakt, że w związku z zawarciem umowy 

darowizny X. stała się właścicielką gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 

7,7602 ha. Zatem jak stwierdziły organy podatkowe, w wyniku tego nabycia nie 

doszło do utworzenia ani powiększenia gospodarstwa rolnego o powierzchni nie 

mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha, co jest jednym z warunków 

zastosowania zwolnienia podatkowego. 

 Uzasadniając oddalenie skargi Sąd wskazał, że zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 

u.p.s.d. zwolnienie ma charakter warunkowy i przysługuje wyłącznie wtedy, gdy 

spełnione zostaną łącznie wszystkie wymienione w nim warunki, tj.: 

1) następuje nabycie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu 

ustawy o podatku rolnym, 

2) w wyniku tego nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne w 

rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, 
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3) powierzchnia utworzonego lub powiększonego gospodarstwa rolnego nie będzie 

mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha, 

4) gospodarstwo utworzone lub powiększone będzie prowadzone przez nabywcę 

przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, 

5) zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. 

 W powołanym wyroku Sąd stwierdził, że organy obu instancji przeprowadziły 

postępowanie dowodowe pozwalające stwierdzić, jakie grunty na datę otrzymania 

darowizny posiadała obdarowana i w konsekwencji wykazać, że w wyniku tego 

nabycia nie zostało utworzone gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 11 

ha. W konsekwencji Sąd stwierdził, że umowa darowizny z 8 grudnia 2017 r. nie 

podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ 

obiektywnie nie został spełniony warunek dotyczący powierzchni gospodarstwa 

rolnego (gospodarstwo rolne po nabyciu nie przekracza 11 ha), zatem nie mógł 

znaleźć zastosowania przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. statuujący zwolnienie 

gospodarstwa rolnego. Niezależnie od powyższego, aby zastosować zwolnienie, w 

opinii Sądu, notariusz jest zobligowany co najmniej odebrać od stron umowy 

darowizny oświadczenie o spełnieniu warunków do jego zastosowania, co zgodnie z 

zapisami aktu notarialnego nie zostało uczynione, w tym nie odebrano od 

obdarowanej oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego po nabyciu. 

 
 

18. Zagadnienie: Zmiany przeznaczenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego działki, na której znajdują się złoża 

kruszywa naturalnego, na cele rolnicze - nieprawomocny wyrok z dnia 2 

sierpnia 2022 r. sygn. akt II SA/Po 949/21.  

Powyższym wyrokiem Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w 

Rogoźnie nr LIV/514/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części 

miejscowości Rożnowice (opubl.: Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 7611, zwaną 

dalej także "Uchwałą" , "Planem" lub „m.p.z.p.”). Istota sporu dotyczyła zmiany 

przeznaczenia w Planie działki, na której znajdują się złoża kruszywa naturalnego, na 

cele rolnicze. Ponadto w Planie miejscowym, wprowadzono zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu, w których 

wprowadzono zakaz eksploatacji złóż kruszywa naturalnego.  
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W powyższym wyroku Sąd zajął stanowisko, iż zmiana przeznaczenia działki 

należącej do skarżących, jak i wprowadzony w m.p.z.p. zakaz wydobywania 

kruszywa naturalnego, mieściły się w granicach władztwa planistycznego gminy. Sąd 

zwrócił uwagę na to, że organy planistyczne wykonały obowiązek wynikający 

z u.p.z.p. – ujawniły istnienie udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego. 

Zarazem w Planie zawarto zapisy, które uniemożliwiają eksploatację tych złóż. 

Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania była udokumentowana w aktach 

planistycznych okoliczność, iż plan miejscowy dotyczy terenu zlokalizowanego 

w rozlewisku rzeki Wełny, który z uwagi na swoje walory krajobrazowe, przyrodnicze, 

środowiskowe i wodne wymaga ochrony. Teren ten znajduje się w obszarze 

chronionego krajobrazu oraz obszarze Natura 2000. Również w obowiązującym dla 

tego terenu Studium zwrócono uwagę na szczególne walory przyrodnicze terenów 

rzeki Wełny i konieczność ich ochrony. Zdaniem Sądu gmina była uprawniona do 

przyjęcia, że niektóre z położonych na jej terytorium obszarów powinny być 

wyłączone z zabudowy czy intensywnego zagospodarowania z uwagi na szczególne 

walory środowiskowe.  Wzięto również pod uwagę to, iż dla terenów występowania 

złóż kruszywa skarżący nie uzyskali koncesji, ani nie odbywała się na nich 

działalność wydobywcza.  

W powołanym wyroku Sąd uznał, że w ramach procedury planistycznej 

związanej z uchwaleniem zaskarżonego Planu interes publiczny powinien mieć 

pierwszeństwo przed prawem własności oraz interesem prawnym skarżących. 

Jednym z podstawowych założeń przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jest bowiem uwzględnianie wartości oraz kierunków, które 

przekładają się na dobrostan społeczeństwa, realizując tym samym dobro wspólne, o 

czym mowa w art. 1 Konstytucji RP. Tymi wartościami są między innymi: wymagania 

ładu przestrzennego, walory krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w tym 

gospodarowanie wodami i ochrona gruntów rolnych i leśnych, prawo własności oraz 

potrzeby interesu publicznego. W rozpoznawanej sprawie Sąd podzielił stanowisko 

organu, iż pierwszeństwo zyskuje ochrona środowiska w sytuacji ustanowionych 

obszarów chronionych, jak i niedoborów wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

przyjętego w Studium kierunku zagospodarowania obszaru objętego Planem – nad 

prawem własności, czyli interesem prawnym i faktycznym skarżących. Zdaniem Sądu 

stan faktyczny i prawny przedmiotowego obszaru uzasadniał wprowadzenie 

zakwestionowanych przez skarżących ograniczeń w zagospodarowaniu ich 

nieruchomości, co mieściło się w granicach władztwa planistycznego gminy.  
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Sąd zwrócił również uwagę, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072) z jednej strony reguluje zasady 

prowadzenia działalności wydobywczej,  z drugiej – ochronę środowiska w związku 

z prowadzoną działalnością koncesjonowaną. Rozwiązaniem sporu, w którym mowa 

jest o konkurencji dwóch opozycyjnych wartości, jest przepis art. 7 ust. 1 ustawy, 

zgodnie z którym "Podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest 

dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości 

określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w 

odrębnych przepisach". Ustawodawca podkreśla zatem każdorazowe pierwszeństwo 

regulacji lokalnych, określając warunek, którego spełnienie może otworzyć drogę do 

prowadzenia działalności koncesjonowanej. Zgodność wykorzystania nieruchomości, 

pod którą znajdują się złoża, z przepisami planu miejscowego, jest warunkiem sine 

qua non dla podjęcia działalności określonej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. 

Wyłącznie w sytuacji, gdy przepisy lokalne, tj. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, dopuszczają prowadzenie działalności koncesjonowanej, albo jak 

mowa jest w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze - w przypadku braku 

tego planu, podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest 

dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania 

nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach, można prowadzić działalność 

koncesjonowaną określoną w koncesji.  

 

19. Zagadnienie: Warunki zabudowy dla farm fotowoltaicznych, zasada 

dobrego sąsiedztwa, związanie studium, ochrona gruntów rolnych - wyrok z 

dnia 22 listopada 2022 r., sygn. akt II SA/Po 658/22. 

Istota rozpoznanej sprawy w powołanym wyroku sprowadzała się do trzech 

zasadniczych kwestii.  

Pierwsza dotyczyła zastosowania inwestycji polegającej na budowie 32 farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW zasady dobrego sąsiedztwa z art. 61 ust. 

1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, dalej: „u.p.z.p.”). Tut. Sąd zaaprobował 

stanowisko organu II instancji, że w sprawie zastosowanie znajduje art. 61 ust. 3 

u.p.z.p., w świetle którego przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się m.in. do instalacji 

odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1378), przyjmując 
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najnowszym orzecznictwem, że lokalizacja farmy fotowoltaicznej niezależnie od jej 

mocy, czy innych parametrów jakimi ma się charakteryzować, nie wymaga w 

postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy oceny przesłanki zasady dobrego 

sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej (zob. m.in. wyrok NSA z 29 czerwca 2022 

r., sygn. akt II OSK 1276/21, z 12 października 2022 r., sygn. akt II OSK 1482/21).  

Druga kwestia dotyczyła uznania przez organ II instancji, że nie został 

spełniony warunek z art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. z uwagi na to, iż w obowiązującym 

studium nie przewidziano w oparciu o art. 10 ust. 2a u.p.z.p. dla działek objętych 

wnioskiem rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy większej niż 500 kW. Tut. Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem 

przyjmując, że art. 10 ust. 2a u.p.z.p. nie może stanowić podstawy negatywnego 

rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, przy czym powołano się na 

poglądy wyrażane już w judykaturze (zob. wyrok NSA z 1 grudnia 2020 r., sygn. akt II 

OSK 1580/18, z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt II OSK 1276/21, z 12 października 

2022 r., sygn. akt II OSK 1482/21, a także wyrok WSA w Poznaniu z 21 października 

2022 r., sygn. akt II SA/Po 531/22). Podsumowując, Sąd stwierdził, że brak 

wyznaczenia w studium obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej wartości 

wskazane w art. 10 ust. 2a u.p.z.p. skutkować będzie wyłącznie brakiem możliwości 

wprowadzenia tego rodzaju przeznaczenia terenów w podejmowanych następnie 

planach miejscowych, nie będzie miał natomiast wpływu na dopuszczalność wydania 

pozytywnej dla inwestora decyzji lokalizacyjnej (decyzji ustającej warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu) dla takiej inwestycji.  

Trzecia i ostatnia już kwestia odnosiła się do uznania, czy teren, na którym 

planowana jest wnioskowana inwestycja wymaga uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym zwłaszcza czy w świetle 

art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. trzeba wziąć pod uwagę całość działek ewidencyjnych, na 

których planowana jest inwestycja, jak uczynił to organ II instancji, czy jedynie ich 

część, jaką w złożonym wniosku starała się wyznaczyć skarżąca uwzględniając 

jedynie grunty rolne niższych klas bonitacyjnych, zaś pomijając grunty rolne klasy 

IIIa. 

Powołując się na poglądy wyrażone w judykaturze (zob. m.in. wyrok NSA z 19 

września 2019 r., sygn. akt II OSK 2561/17, z 3 sierpnia 2021 r., sygn. akt II OSK 

1351/21) Sąd przyjął, że terenem w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. jest 

obszar składający się z jednej lub kilku działek ewidencyjnych, a ustalenie warunków 
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zabudowy odnosi się co do zasady do całych działek objętych wnioskiem. Objęcie 

decyzją części działki ewidencyjnej jest dopuszczalne wyjątkowo i musi wynikać ze 

szczególnych uwarunkowań. W ocenie tut. Sądu w okolicznościach sprawy takie 

szczególne uwarunkowania nie zachodziły. 

Tut. Sąd podniósł przy tym, że w takiej sytuacji, jak miała miejsce w sprawie, a 

więc, gdy w ramach działki ewidencyjnej występują grunty rolne o różnej klasie, przy 

czym część z nich stanowią grunty rolne będące użytkami rolnymi klas I-III, 

ograniczenie terenu, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. jedynie do gruntów 

o niższych klasach, na których planowana jest realizacja zabudowy, stanowiłoby 

obejście prawa i w dalszej perspektywie mogłoby doprowadzić do wyłączenia 

gruntów klas I-III spod ochrony prawnej przewidzianej w art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 2 

pkt 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm., dalej: „u.o.g.r.l.”) z uwagi na ich objęcie obszarem 

zwartej zabudowy, do którego odwołuje się art. 7 ust. 2a tej samej ustawy.  

Powołując się na legalną definicję „obszaru zwartej zabudowy” zawartą w art. 4 

pkt 30 u.o.g.r.l. Sąd wykazał, że dopuszczenie zabudowy na części działki 

obejmującej poza obszarem gruntów niższych klas przeznaczonych pod inwestycję 

także grunty rolne klas I-III sąsiadujące z tym obszarem, mogłoby prowadzić do 

sytuacji, w której po zrealizowaniu zabudowy gruntów niższych klas bonitacyjnych, 

następnie w oparciu o wyznaczenie wewnątrz działki obwiedni nowo powstałego 

obszaru zwartej zabudowy umożliwiona zostałaby bez zgody właściwego ministra 

także zabudowa gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III znajdujących się 

na tej działce. Zabieg ten mógłby być powtarzany, co skutkowałoby postępującym 

„rozlewaniem się” nowej zabudowy na prawnie chronione grunty rolne wysokich klas 

bonitacyjnych prowadząc nawet do całkowitego zabudowania podlegającego 

ochronie obszaru gruntów rolnych klas I-III. Niebezpieczeństwo to może być 

wyeliminowane bez nadmiernego ograniczania prawa własności gruntu przez 

formalne wydzielenie z terenu działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym działki 

ewidencyjnej obejmującej grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III.  

 Sąd przyjmując powyższe stanowisko podzielił, a przede wszystkim wyjaśnił 

na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, wyrażane niekiedy w judykaturze 

zapatrywanie, w którym w przyjęciu odmiennej wykładni art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., 

dopuszczającej ograniczenie terenu do części działek ewidencyjnych, poczytuje się 

zagrożenie właśnie dla ochrony gruntów rolnych i leśnych.  
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20. Zagadnienie: Kompetencja przyznana organom na mocy postanowień art. 

11 ust. 1 ustawy o PDOP nie ogranicza się jedynie do prawa ustalenia 

wysokości zobowiązania podatkowego podmiotu powiązanego przy 

zastosowaniu innej ceny transakcyjnej niż cena stosowana przez podatnika - 

wyrok z dnia 8 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Po 394/22. 

W realiach powołanej sprawy skarżąca spółka wytworzyła znaki towarowe, 

których własność została następnie przeniesiona na spółkę powiązaną. Skarżąca 

ponosiła następnie na rzecz spółki powiązanej opłaty licencyjne z tytułu korzystania 

ze znaków towarowych. Spółka powiązana nie podejmowała żadnych działań, które 

wpłynęły na wielkość sprzedaży skarżącej. W ocenie organu podatkowego warunki 

ustalone pomiędzy skarżącą a spółką powiązaną nie są zgodne z zasadami rynku. 

W konsekwencji wysokość kosztów uzyskania przychodów skarżącej z tytułu opłat 

licencyjnych ponoszonych na rzecz spółki powiązanej oszacowano z zastosowaniem 

metody rozsądnej marży (koszt plus). Skarżąca kwestionując rozstrzygnięcie 

organów stała na stanowisku, że organ de facto zastosował względem niej 

mechanizm recharakteryzacji określony w art. 11c ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 

397 z późn. zm. – dalej w skrócie: „ustawa o PDOP”) w brzmieniu obowiązującym od 

01 stycznia 2019 r., nie zaś regulację zawartą w art. 11 ust. 1 wskazanego aktu 

właściwą dla rozstrzygnięcia sprawy. Pomiędzy stronami nie było przy tym sporu co 

do tego, że przepisy ustawy o PDOP, mające zastosowanie w sprawie, nie wyrażały 

expressis verbis tzw. mechanizmu recharakteryzacji. 

W omawianym wyroku stwierdzono, że kompetencja przyznana organom na 

mocy postanowień art. 11 ust. 1 ustawy o PDOP nie ogranicza się jedynie do prawa 

ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego podmiotu powiązanego przy 

zastosowaniu innej ceny transakcyjnej niż cena stosowana przez podatnika. Użyte 

w analizowanym przepisie sformułowanie „bez uwzględnienia warunków 

wynikających z tych powiązań” zostało zakreślone szeroko. Nie ogranicza się ono 

jedynie do prawa odmowy uwzględnienia przy określaniu wysokości zobowiązania 

podatkowego podmiotu powiązanego cen stosowanych w transakcjach z innym 

podmiotem powiązanym.  

Wskazany powyżej rezultat wykładni językowej znajduje pełne oparcie 

w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego. W tym kontekście zauważono, 

że zasada arm's length principle na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego 

została wyrażona w art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD, jak również 
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w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na tym 

modelu.  

Stwierdzono, że analiza wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych z 2010 r. prowadzi 

do dwóch istotnych wniosków. Po pierwsze korekta ceny transferowej obejmuje nie 

tylko korektę zysków związanych z korektą ceny. Korekta ceny transferowej może 

bowiem obejmować również korektę innych warunków transakcji kontrolowanej. 

Po drugie analiza wytycznych OECD z 2010 r. prowadzi do wniosku, że we 

wskazanym okresie na tle art. 9 Modelu Konwencji OECD dopuszczano 

w wyjątkowych sytuacjach zignorowanie rzeczywiście zawartych przez podatnika 

transakcji oraz ich zastąpienie innymi transakcjami. Koncepcję pominięcia czynności 

kontrolowanej w wyjątkowych przypadkach przewidziano już w wytycznych OECD 

z 1979 r. Do zdefiniowania tych wyjątkowych przypadków doszło po raz pierwszy 

w wytycznych z 1995 r., które poszerzyły zasadę rynkowości o wymóg badania 

przewagi ekonomicznej treści nad formą oraz gospodarczego uzasadnienia. 

W konsekwencji w ocenie Sądu brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, 

że postanowienia art. 11 ust. 1 ustawy o PDOP nie uprawniają do dokonania tzw. 

recharakteryzacji transakcji kontrolowanej na potrzeby określenia właściwej ceny 

transferowej.  

Podkreślono również, że w zawisłej przed Sądem sprawie organ nie zastosował 

omawianego mechanizmu. Stosując przepisy regulujące instytucję tzw. cen 

transferowych nie zignorowano zawartych przez skarżącą transakcji uprawniających 

ją do korzystania ze znaków towarowych, jak również nie dokonano reklasyfikacji 

tych transakcji na inne. Organy nie twierdzą, że ekonomiczna istota spornych 

transakcji (dotyczących nabycia licencji do znaków towarowych) różniła się od jej 

formy. W szczególności nie twierdzono, aby pod pozorem zawartej przez skarżącą 

umowy licencyjnej uprawniającej ją do korzystania ze wskazanych dóbr, doszło w 

istocie do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego o odmiennej treści. Nie 

kwestionowano w żadnej mierze skutków rozporządzających czynności prawnych 

dokonanych z udziałem skarżącej oraz innych podmiotów mających za przedmiot 

znaki towarowe. Nie kwestionowano również w żadnej mierze tego, że znaki te 

stanowiły aktywa spółki powiązanej. Organy twierdziły co prawda, że zidentyfikowane 

operacje gospodarcze nie zostałyby zrealizowane przez niezależne 

przedsiębiorstwa. Organy nie podnosiły jednak, że rzeczywista struktura transakcji 

utrudniała im określenie właściwej ceny transferowej. Organy dokonały jedynie 
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korekty ceny transferowej na potrzeby określenia skarżącej wysokości zobowiązania 

podatkowego. Korekta ceny transferowej nie powinna być rozpatrywana jako 

recharakteryzacja. 

W omawianym wyroku nie podzielono poglądu wyrażonego przez WSA 

w Poznaniu w wyroku z 26 kwietnia 2022 r., I SA/Po 788/21 i wyroku z 05 sierpnia 

2022 r., I SA/Po 1036/21. Podzielono pogląd wyrażony przez WSA w Rzeszowie z 10 

lutego 2022 r., I SA/Rz 131/22. 

 

21. Zagadnienie: Skierowanie na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia 

lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - wyrok z dnia 

8 lipca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 85/22.  

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej 

instancji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o 

skierowaniu strony na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. starosta wydaje decyzję administracyjną o 

skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia 

co do stanu zdrowia. 

Do organu pierwszej instancji wpłynął wniosek Prokuratora Prokuratury 

Rejonowej o wszczęcie postępowania administracyjnego i skierowania strony na 

badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kierowania pojazdami. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w toku 

prowadzonego pod nadzorem prokuratury postępowania przeciwko stronie 

oskarżonej o przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 Kodeksu karnego uzyskano 

opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynika, że cierpi ona na uzależnienie od 

alkoholu. W aktach sprawy znajduje się opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona 

przez biegłych lekarzy psychiatrów. Z jej opinii końcowej wynika, że u strony 

stwierdzono co najmniej szkodliwe używanie alkoholu (z ostrożności procesowej nie 

rozpoznano uzależnienia od alkoholu) oraz osobowość o cechach nieprawidłowych. 

Sąd podniósł m. in., że nie można uznać za zasadnych stwierdzeń organu 

pierwszej instancji, że skoro osobowość o cechach nieprawidłowych nie została 

stwierdzona w postępowaniu karnym w przedmiocie naruszenia przepisów w ruchu 

drogowym, to nie może mieć ona wpływu na zachowania skarżącego w ruchu 

drogowym. Sąd podzielił stanowisko, że przepis kierujący na badania lekarskie może 

mieć zastosowanie niezależnie od ustalenia, czy powstanie zastrzeżeń co do stanu 
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zdrowia nastąpiło w bezpośrednim związku z prowadzeniem pojazdu, czy też 

uzyskane przez organ wiarygodne informacje uprawdopodabniające pośrednio 

wątpliwości co do posiadania przez kierowcę wymaganego do prowadzenia 

pojazdów stanu zdrowia mają źródło w innych okolicznościach (por.: wyroki o sygn. 

akt II SA/Bd 65/13 i III SA/Gd 430/15). 

 

22. Zagadnienie: Kara pieniężna za brak aktualnego badania technicznego 

pojazdu - wyrok z dnia 19 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Po 1720/21.  

W powołanym wyroku Sąd oddalił skargę na decyzję organu odwoławczego 

utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie nałożenia na 

skarżącego kary pieniężnej w wysokości 4 000 zł za wykonywanie przewozu 

drogowego pojazdami nieposiadającymi aktualnego okresowego badania 

technicznego potwierdzającego ich zdatność do ruchu drogowego. 

Kontrolowany zespół pojazdów składał się z ciągnika samochodowego i 

naczepy, które nie posiadały wspomnianego badania. 

Według lp. 9.1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.), wykonywanie przewozu 

drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania 

technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego sankcjonowane 

jest karą pieniężną w wysokości 2 000 zł - za każdy pojazd. 

Sąd uznał, że nie tylko ciągnik samochodowy, ale i naczepa powinna posiadać 

aktualne okresowe badanie techniczne. Skoro skarżący wykonywał przewóz drogowy 

zespołem pojazdów - pojeździe członowym, czyli nie jednym, ale dwoma pojazdami 

(ciągnikiem samochodowym i naczepą), z których żaden z nich nie posiadał 

aktualnych okresowych badań technicznych, zasadne było nałożenie kary za ich brak 

w stosunku do każdego pojazdu składającego się na zespół pojazdów. 

 

23. Zagadnienie:  Zawiadomienie organu o zmianie adresu do doręczeń - 

nieprawomocny wyrok z dnia 8 września 2022 r., sygn. akt III SA/Po 36/22.  

 Sąd oddalił skargę na decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie 

uchylenia ostatecznej decyzji z 16 października 2018 r. utrzymującej w mocy decyzję 

z 9 maja 2017 r. o wymierzeniu skarżącemu kary pieniężnej za urządzanie gier na 

automatach poza kasynem gry. 
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Zgodnie z art. 146 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.), dalej: „o.p.”, w toku postępowania strona oraz jej 

pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu, pod 

którym dokonuje się doręczeń. Zawiadomienie to powinno się zatem dokonać, po 

pierwsze, w toku konkretnego postępowania i - po drugie - powinno być skierowane 

do właściwego organu podatkowego. Zawiadomienie to nie może być skierowane do 

jakiegokolwiek organu podatkowego, ale jedynie do tego, przed którym toczy się 

postępowanie (por.: wyroki o sygn. akt II FSK 1287/15 i I FSK 1385/21). 

To z samego pisma strony powinno wynikać, do jakiego konkretnego 

postępowania zostało skierowane i że winno być ono skierowane nie tylko do organu 

podatkowego właściwego w sprawie, ale właściwego na danym etapie postępowania. 

Zdaniem Sądu użyte w art. 146 § 1 o.p. wyrażenie w toku postępowania 

oznacza jedynie tę jego fazę, w której sprawa akurat się znajduje, a zatem 

zawiadomienie winno być złożone do organu, który daną fazę postępowania 

prowadzi (jest właściwy rzeczowo). Jeżeli sprawę prowadzi organ pierwszej instancji 

(czyli do czasu wydania decyzji przez ten organ), zawiadomienie o zmianie adresu 

winno być skierowane do tego organu, zaś po tym czasie (w tym po wniesieniu 

odwołania, a jeszcze przed jego przekazaniem organowi odwoławczemu z aktami 

sprawy) - wyłącznie do właściwego w sprawie rozpatrzenia odwołania organu 

odwoławczego (art. 220 § 2 o.p.). 

Organ pierwszej instancji wydał w postępowaniu zwykłym decyzję 9 maja 

2017 r., doręczoną pełnomocnikowi strony elektronicznie jeszcze tego samego dnia 

(9 maja 2017 r.). Z tym dniem zakończyło się postępowanie przed organem pierwszej 

instancji i od tego momentu zawiadomienie o zmianie adresu w trybie art. 146 § 1 

o.p. winno być skierowane nie do tego organu, ale do organu wyższego stopnia 

właściwego do rozpatrzenia odwołania (art. 220 § 2 o.p.), czyli do Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

Tymczasem 1 czerwca 2017 r., już po wydaniu decyzji, strona skierowała do 

organu pierwszej instancji pismo, w którym zawiadomiła o zmianie adresu, podczas 

gdy organ ten nie był już właściwy w sprawie. Jednocześnie strona nie 

przyporządkowała tego pisma do konkretnej sprawy. Nie podano bowiem w nim jej 

sygnatury ani innych informacji mogących ją identyfikować. 

W tym kontekście organ pierwszej instancji, do którego pismo z 1 czerwca 

2017 r. wpłynęło, nie miał informacji o jakie postępowanie chodzi, zaś brak ten nie 

jest tego rodzaju, aby zobowiązywał go do wezwania wnoszącego pismo do jego 
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uzupełnienia (art. 168 § 2 o.p.). Nie mógł więc z jednej strony wezwać strony do jego 

uzupełnienia, a z drugiej - nie mógł przekazać tego pisma w trybie art. 170 § 1 o.p. 

organowi właściwemu, gdyż nie wiedział jaki organ jest w sprawie właściwy (w ogóle 

nie wiedział czego sprawa dotyczy i czy w ogóle postępowanie się toczy). Z tego 

względu nie można zasadnie postawić zarzutu, że organ pierwszej instancji w 

postępowaniu zwykłym naruszył przepisy postępowania. 

W takiej sytuacji organ odwoławczy, wydając w postępowaniu zwykłym decyzję 

z 16 października 2018 r., zasadnie doręczył ją zastępczo stronie na adres wskazany 

w odwołaniu, nie pomijając jej w postępowaniu. 

Z tego względu zasadnie w zaskarżonej decyzji uznano, że nie naruszono praw 

strony do udziału w postępowaniu, więc nie zaszła przesłanka wznowienia 

postępowania zakończonego decyzją z 16 października 2018 r., o której mowa w 

art. 240 § 1 pkt 4 o.p., a zatem zgodna z prawem była odmowa jej uchylenia. 

 

24. Zagadnienie: Niedopuszczalność skargi na bezczynność organu w 

utrzymaniu drogi gminnej - nieprawomocne postanowienie z dnia 25 sierpnia 

2022 r., sygn. akt III SAB/Po 17/22. 

W powołanej sprawie Sąd odrzucił skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i 

Gminy w przedmiocie utrzymania drogi gminnej. 

Zdaniem skarżących organ nie podjął czynności zmierzających do 

doprowadzenia drogi gminnej do stanu technicznego zgodnego z prawem, gdyż nie 

wykonano jej poszerzenia, o którym mowa w podjętej przez organ uchwale. 

Przedstawione w skardze żądania dotyczące wykonania poszerzenia drogi, a w 

istocie, jej budowy, nie należą do czynności nakazanych zarządcy drogi w art. 20 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Z przepisów tych nie wynika 

uprawnienie do konstruowania indywidualnych praw i żądań od zarządcy drogi 

podjęcia inwestycji w zakresie budowy drogi publicznej. Inicjatywa taka należy do 

sfery zarządzania i konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności jednostek 

samorządu terytorialnego, a nie do czynności nakazanych prawem. Postępowanie 

dotyczące inicjatyw samorządowych nie dotyczy indywidualnych uprawnień ani 

obowiązków wnioskodawców, lecz określonych zadań organów gminy. Nie jest też 

skierowane do indywidualnie określonych adresatów, a do ogółu mieszkańców 

gminy. Ponadto nie jest podejmowane w ramach postępowania administracyjnego 

określonego w K.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji 
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podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych 

ustaw. 

Obowiązek podjęcia przez organ żądanych przez skarżących czynności nie 

wynika również z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 

rozporządzenia jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz 

przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych. Zatem 

konieczność ich zastosowania zaktualizuje się dopiero w przypadku podjęcia przez 

Burmistrza któregoś z przewidzianych tam działań, nie zaś - do czego odwołują się 

skarżący - w przypadku niepodejmowania takich działań. 

Nie jest w tym zakresie również trafne powoływanie się przez skarżących na 

postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plany 

miejscowe, będące aktami prawa miejscowego, nie rodzą bowiem bezwzględnego 

obowiązku podejmowania działań w celu ich realizacji. Wyznaczają jedynie granice, 

w jakich możliwe jest zagospodarowanie określonych gruntów. Brak jest prawnego 

obowiązku realizacji przez organ gminy ustaleń planu miejscowego, rozumianego 

jako nakaz bezwzględnego wykonywania inwestycji dopuszczonych do realizacji 

zgodnie z postanowieniami takiego planu. 

Skarżący naruszenia ich interesu prawnego nie mogą upatrywać w tym, że stan 

drogi publicznej prowadzącej do ich posesji nie spełnia ich indywidualnych, 

subiektywnych oczekiwań. Z tego względu Sąd uznał, że skargę wniesiono w 

sprawie niepodlegającej kognicji sądu administracyjnego i odrzucił ją na podstawie 

art. 58 § 1 pkt 1 P.p.s.a. 

 

25. Zagadnienie: Pojęcie opieki jako dbania o dobrostan fizyczny, jak i 

psychiczny osoby jej wymagającej. Organ administracji publicznej oraz sąd 

administracyjny jako organy nie posiadające kompetencji do oceny tego, czy 

sprawowana opieka nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji 

odpowiada opiece, jaką zalecił podmiot wystawiający orzeczenie o 

niepełnosprawności. Zespół orzekający o niepełnosprawności jako organ 

decydujący o stopniu tej niepełnosprawności i zakresie opieki, jaką należy 

sprawować wobec takiej osoby – wyrok z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt II 

SA/Po 48/22.  
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W powołanej sprawie skarżąca zwróciła się ośrodka pomocy społecznej o 

przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem przez nią 

opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym synem, który cierpi na 

schizofrenię paranoidalną. Jak wskazała we wniosku, a także później, podczas 

wywiadu środowiskowego, syn ucieka z domu, jest łatwowierny, posiada problemy 

emocjonalne i niekontrolowane wybuchy gniewu. Podczas ucieczek spożywa alkohol 

– kupowany dzięki komuś, a czasami nawet kradziony. 

Organ I instancji uznał, że niepełnosprawność syna powstała później niż 

po 25. roku życia, stąd, na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm., dalej jako: „U.ś.r.”) 

nie można przyznać jej świadczenia pielęgnacyjnego. Organ miał wiedzę o fakcie 

wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 21 października 2013 r., sygn. 

akt K 38/13, jednakże, skoro jest to tzw. wyrok zakresowy tj. nie derogował przepisu 

art. 17 ust. 1b U.ś.r., nie było podstawy odstąpienia od jego zastosowania 

ze względu na art. 6 K.p.a. 

W wyniku rozpoznania odwołania, samorządowe kolegium odwoławcze 

stwierdziło, że błędnie zastosowano przepis art. 17 ust. 1b U.ś.r. Mimo to utrzymano 

w mocy zaskarżoną decyzję. Organ II instancji stwierdził, że skarżąca opiekuje się 

sporadycznie swoim synem. Syn nie jest leżący, potrafi sam się ubrać, najeść i nie 

wymaga pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. 

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I 

instancji. Stwierdzono, że skoro osoba wymagająca opieki legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności to organ administracji 

publicznej, ani sąd administracyjny nie mają prawa kwestionować tego, jaki jest stan 

zdrowia i jaki jest zakres opieki sprawowanej przez opiekuna. Nawet jeżeli ustalenia 

podczas wywiadu środowiskowego wskazują inaczej, nie jest to podstawa do 

sformułowania wniosku, że stan zdrowia jest nieadekwatny w stosunku do 

orzeczenia. 

Następnie Sąd podkreślił, że opieka posiada znacznie szersze spektrum 

znaczeniowe niż pomoc i nie musi dotyczyć tylko opieki nad osobą leżącą. 

Pozostawanie do dyspozycji osoby chorej, przejęcie na siebie całego ciężaru 

prowadzenia domu, piecza nad ogólnym dobrostanem wypełnia znaczenie słowa 

„opieka”. 
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26. Zagadnienie: Bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania w 

sprawie cudzoziemców – nieprawomocny wyrok z dnia 5 lipca 2022 r., sygn. akt 

II SAB/Po 118/22. 

W powołanej sprawie obywatel Turcji złożył wniosek o przyznanie zezwolenia 

na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek złożono w dniu 4 

czerwca 2021 r. 

Ponaglenie złożono w dniu 21 kwietnia 2021 r., natomiast dopiero 

w październiku 2021 r. wojewoda wezwał skarżącego o uzupełnienie braków 

formalnych wniosku. Organ uznał jednocześnie, że dopóki nie zostaną uzupełnione, 

postępowanie nie zostanie zainicjowane, a żaden termin nie rozpocznie swojego 

biegu, co wynika z art. 112a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm., dalej jako: „U.c.”). 

Skarga na bezczynność i przewlekłość postępowania została wniesiona w dniu 

12 maja 2022 r. Skarżący podniósł, że minęło 11 miesięcy od złożenia wniosku, a 

sprawa nadal nie jest rozpoznana. 

W odpowiedzi na skargę wojewoda podniósł, że w myśl art. 112 U.c. organ 

ma 60 dni na wydanie decyzji od momentu, w którym wniosek stał się kompletny 

na skutek uzupełnienia braków formalnych. Ponadto na podstawie art. 100c ust. 1 

pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 584 ze zm. 

dalej jako: „Ustawa”) wszystkie postępowania w sprawach cudzoziemców z dniem 

15 kwietnia 2022 r. (data wejścia w życie nowelizacji Ustawy) zostały zawieszone 

do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Sąd umorzył postępowanie sądowe w przedmiocie zobowiązania wojewody 

do rozpoznania wniosku skarżącego, jednakże stwierdził, że organ dopuścił się 

bezczynności oraz przewlekłości, a także, że te miały miejsce z rażącym 

naruszeniem prawa. 

Sąd stwierdził w pierwszej kolejności, że przepis art. 112a U.c. dotyczy czasu 

wydania decyzji. Nie przesądza o momencie wszczęcia postępowania 

administracyjnego. Powołując się na uchwałę NSA z dnia 3 września 2013 r., sygn. 

akt I OPS 2/13 stwierdzono, że nawet niekompletny wniosek inicjuje postępowanie 

administracyjne, aby strona miała możliwość dochodzenia swoich prawa, chociażby 

przez wniesienie ponaglenia. 

Sąd nie podzielił stanowiska wojewody, że Ustawa znajduje zastosowanie 

do wszystkich cudzoziemców. Sąd wyjaśnił, że przepisy Ustawy podmiotowo 
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i przedmiotowo dotyczą obywateli Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. uciekli 

ze swojego kraju w związku z rozpoczęciem przez Federację Rosyjską wojny. Jako, 

że jest to ustawa o szczególnym statusie (tzw. „specustawa”), w której nie uczyniono 

odesłania do przepisów U.c. – definicji „cudzoziemca”, nie można twierdzić, 

że przepis art. 100c ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy dotyczy wszystkich cudzoziemców bez 

wyjątku. Ustawodawca uczynił w art. 100a Ustawy odesłanie do pojęcia 

„cudzoziemiec”, która została rozwinięta w decyzji wykonawczej Rady Unii 

Europejskiej nr 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., w której stwierdza się istnienie 

masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy. W tejże decyzji jest mowa 

o cudzoziemcach, jako obywatelach Ukrainy, ich rodzinach, bezpaństwowcach oraz 

obywatelach państw trzecich, którzy przebywali na terytorium Ukrainy korzystając 

tam z ochrony prawnej, i którzy uciekli po dniu 24 lutego 2022 r. w związku 

z rozpoczętą wojną. 

Obywatel Turcji – skarżący, nie jest adresatem przepisów Ustawy, a więc jej 

przepisy nie mogą znaleźć zastosowania do sprawy. Sprawa powinna zostać 

rozpoznana, zdaniem Sądu, według zasad ogólnych uregulowanych w procedurze 

administracyjnej. 

 

27. Zagadnienie: Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku 

zawiadomienia o zbyciu pojazdu w przewidzianym terminie – wyrok z dnia 9 

września 2022r., sygn. akt III SA/Po 675/22.  

Sąd dokonując kontroli zaskarżonej decyzji uznał, iż zachodzą podstawy do 

uchylenia decyzji organu II instancji, jak również poprzedzającej ją decyzji 

Prezydenta  nakładającej na stronę karę pieniężną. 

Materialnoprawną podstawą zaskarżonej decyzji jest przepis art. 140mb pkt 2 

ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którego treścią kto będąc właścicielem 

pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi 

art. 78 ust. 2 pkt 1 P.r.d., nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Wskazany przepis art. 78 

ust. 2 pkt 1 P.r.d., nakłada na właściciela pojazdu zarejestrowanego obowiązek 

zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 

30 dni.  

Ustalony w niniejszej sprawie stan faktyczny był bezsporny. Skarżąca 

przyznała, że obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu nie został dopełniony w 

terminie, powołując się na epidemię COVID-19 oraz na zmiany przepisów w zakresie 
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terminu na dopełnienie ww. obowiązku. Organ II instancji, w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji, przywołał przepisy P.r.d., stanowiące podstawę do nałożenia 

kary pieniężnej na stronę, uzasadnił z jakich względów uznał, iż nie zachodzą 

podstawy do odstąpienia od nałożenia przedmiotowej kary oraz powołał się na 

przepisy unijne mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz ochrony 

zdrowia. Organ pominął natomiast w swoich rozważaniach przepisy ustawy z 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 zwanej "ustawą 

COVID-19"). W szczególności organ nie wskazał na przepis art.15zzzzzn² ustawy 

COVID-19, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w 

okresie obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 1) od zachowania 

których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji 

publicznej, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i 

obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub 

zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w 

opóźnienie, 5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla 

strony, 6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające 

wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do 

tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków 

wynikających z przepisów o ich ustroju – organ administracji publicznej zawiadamia 

stronę o uchybieniu terminu. Zgodnie z przepisem art. 15zzzzzn² ust. 2 ustawy 

COVID-19 w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej 

wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. W myśl 

natomiast art. 15zzzzzn² ust. 3 ustawy COVID-19 w przypadku, o którym mowa w art. 

58 § 2 K.p.a. prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia 

ustania przyczyny uchybienia terminu.  

Powyższa regulacja odnosi się do zdarzeń, które nastąpiły w okresie 

obowiązywania epidemii COVID-19. Stan epidemii został ogłoszony 20 marca 2020 r. 

na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491 ze 

zm.) i trwał do 16 maja 2022 r., w związku z jego odwołaniem, na mocy 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1027).  
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Powyższy przepis znajduje zastosowanie również w przypadku uchybienia 

terminowi przewidzianemu w art. 78 ust. 2 pkt 1 P.r.d., który jest terminem zawitym, 

w przypadku niezachowania którego, następują ujemne skutki dla strony, w postaci 

nałożenia kary pieniężnej przewidzianej w art. 140mb pkt 2 P.r.d. Stwierdzając zatem 

uchybienie przez skarżącą 30-dniowego terminu dotyczącego zgłoszenia nabycia 

pojazdu, które miało miejsce 3 lutego 2021 r. – organ powinien w pierwszej 

kolejności zawiadomić stronę o tym uchybieniu i wyznaczyć jej 30 - dniowy termin do 

złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Spełnienie wyżej wskazanego obowiązku 

miało istotne znaczenie, zważywszy na argumentację skarżącej dotyczącą 

okoliczności, które także powinny być przedmiotem rozważań organu tj. często 

zmieniające się przepisy, czy też absencja pracowników w trakcie trwania pandemii 

Covid-19.  

Powyższe działania nie zostały jednak przez organ podjęte, przez co doszło do 

istotnego naruszenia art. 7, art. 8 § 1 oraz art. 9 K.p.a. Wskazane powyżej 

zaniechanie organu, nie tylko stanowi uchybienie spoczywającego na nim obowiązku 

należytego informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które 

mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem 

postępowania (art. 9 zd. 1 K.p.a.), ale również jest to naruszenie obowiązku 

prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób budzący zaufanie do władzy 

publicznej (art. 8 § 1 K.p.a.). Ewentualne przywrócenie wskazanego terminu 

spowoduje bowiem, że skarżącej nie będzie można przypisać naruszenia art. 78 ust. 

2 pkt 1 P.r.d.  

Sąd stwierdził, że dopiero jednoznaczne wykazanie, że skarżąca co do zasady 

powinna ponieść odpowiedzialność z art. 140mb pkt 2 P.r.d., co nie nastąpiło w 

kontrolowanej sprawie, pozwoli na dalsze rozważenie kwestii merytorycznych. 

Konieczne zatem pozostaje, zgodnie z art. 15zzzzzn² ust. 2 ustawy COVID-19, 

otwarcie skarżącej terminu do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu z art. 

78 ust. 2 pkt 1 P.r.d. i w przypadku złożenia takiego wniosku rozstrzygnięcie w 

sprawie przywrócenia terminu. 

             

28. Zagadnienie:  Odmowa zwrotu podatku akcyzowego – wyrok z dnia  28 

października 2022r., sygn. akt III SA/Po 666/22.  

Sąd w powyższej sprawie wskazał, że materialnoprawną podstawą zaskarżonej 

decyzji jest art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podmiot, 

który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym 
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niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub 

jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu 

akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 

roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego 

samochodu osobowego.  

Istota sporu do jakiego doszło w kontrolowanej sprawie sprowadza się do 

stwierdzenia, czy spełniona została ujęta w powyższym przepisie przesłanka zwrotu 

podatku akcyzowego w postaci braku wcześniejszej rejestracji samochodu 

osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Nie jest 

bowiem przez organ podatkowy kwestionowane, że skarżący – ubiegając się o zwrot 

podatku akcyzowego od ujętych we wniosku samochodów – dopełnił wszelkie 

pozostałe wymogi. 

 Rację w tak nakreślonym sporze przyznać trzeba skarżącemu, jako że organ 

podatkowy dopuścił się naruszenia art. 107 ust. 1 u.p.a., poprzez jego błędną 

wykładnię. Organ ten poprzestał mianowicie na językowej wykładni rzeczonego 

przepisu – przyjmując, że wszelka wcześniejsza rejestracja samochodu osobowego 

wyklucza możliwość zwrotu podatku akcyzowego – całkowicie abstrahując przez to 

zwłaszcza od istoty samego podatku akcyzowego, której uwzględnienie powinno 

nastąpić w ramach wykładni funkcjonalnej tego przepisu.  

Stanowiąc w art. 107 ust. 1 u.p.a. o "niezarejestrowanym wcześniej na 

terytorium kraju" samochodzie osobowym ustawodawca nie wyjaśnił, co rozumie pod 

pojęciem "niezarejestrowania" samochodu osobowego, nie formułując w tym 

względzie zwłaszcza definicji legalnej (por. art. 2 ust. 1 u.p.a.). Ustawodawca 

wskazał jedynie, że problematyka "niezarejestrowania" samochodu rozpatrywana być 

powinna "zgodnie z przepisami o ruchu drogowym", co pozwala uznać, że 

rozumienie przywołanego pojęcia uwzględniać musi znaczenie, jakie nadane mu 

zostało na gruncie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  

Rejestracji pojazdów dokonuje się w trybie art. 71 i nast. P.r.d. Zgodnie z art. 71 

ust. 1 zd.1 P.r.d. dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu 

samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład 

kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo 

pozwolenie czasowe. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta 

właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód 
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rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, 

jeżeli jest wymagana (art. 73 ust. 1 P.r.d.). Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje 

natomiast, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 2 P.r.d., starosta właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając 

pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (art. 74 ust. 1 

P.r.d.). Czasowej rejestracji, jak stanowi przywołany już art. 74 ust. 2 P.r.d., dokonuje 

się: 1) z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu; 2) na wniosek 

właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: a) wywozu pojazdu za granicę, b) 

przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania 

technicznego lub naprawy. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres 

nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w 

celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu (art. 74 ust. 3 P.r.d.). Po 

upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne 

zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2 lit. a (art. 74 ust. 5 P.r.d.).  

Zarejestrowanie samochodu osobowego, do którego odwołuje się art. 107 ust. 1 

u.p.a., odczytywane z perspektywy przytoczonych przepisów ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym – ograniczając się w tym miejscu jedynie do wykładni językowej 

tego przepisu – powiązać można, jak uczynił to organ podatkowy, z każdą rejestracją 

pojazdu, jaka następuje w świetle cytowanych przepisów, a więc także z czasową 

rejestracją, o której stanowi art. 74 ust. 2 w pkt 1, czy pkt 2 P.r.d. Nie można jednak 

pominąć, że takie literalne odczytywanie art. 107 ust. 1 u.p.a. budzi poważne 

wątpliwości – przechodząc już do wykładni funkcjonalnej – jeśli uwzględni się 

charakterystykę samego podatku akcyzowego, a zwłaszcza jego konsumpcyjny oraz 

jednofazowy charakter. Podatek akcyzowy stanowi bowiem podatek nakładany na 

konsumpcję oznaczonych towarów (zasada konsumpcyjności). Jednocześnie z 

uwagi na jego jednofazowość (zasada jednofazowości) pobierany jest on z założenia 

na pierwszym szczeblu obrotu danym towarem. Stąd w razie, gdyby pomimo zapłaty 

podatku akcyzowego nie doszło jednak w kraju do konsumpcji określonego towaru, 

ustawodawca przewiduje możliwość zwrotu podatku, czego przykładem jest właśnie 

poddany analizie art. 107 ust. 1 u.p.a. (por. także art. 82 ust. 1 i 2 u.p.a. – warte 

uwagi jest to, że zwrot nie przysługuje wówczas od wyrobów akcyzowych 

oznaczonych znakami akcyzy, zob. art. 82 ust. 5 u.p.a., lecz ustawodawca 

przewidział możliwość zdjęcia tych znaków, art. 123 ust. 1 u.p.a.). Zwrot nie stanowi 
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w tym ujęciu wyjątku od opodatkowania podatkiem akcyzowym, lecz jest elementem 

konstrukcyjnym tego podatku, uwzględniającym wskazane, charakteryzujące go 

zasady (czym innym jest zwrot, poprzez który realizuje się zwolnienie od podatku 

akcyzowego, por. np. art. 31 ust. 4 u.p.a.). Tymczasem nie każdy przewidziany przez 

ustawodawcę w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym przypadek rejestracji 

otwiera w swej istocie prawną możliwość konsumpcji samochodu osobowego na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czasowa rejestracja przewidziana w art. 74 ust. 

2 pkt 2 lit. a P.r.d. – a więc rejestracja w celu umożliwienia wywozu pojazdu za 

granicę – co wynika expressis verbis z treści tego przepisu, zmierza do konsumpcji 

pojazdu poza granicami kraju, służąc bezpośrednio wyłącznie jego wywozowi poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu zatem na wykazaną istotę podatku 

akcyzowego wykładnia art. 107 ust. 1 u.p.a. nie powinna uwzględniać tego rodzaju 

rejestracji, jako przeszkody do zwrotu podatku. Przyjęciu przeciwnego założenia 

sprzeciwiają się wartości, jakie legły u podstaw opodatkowania podatkiem 

akcyzowym, a jakie poddane zostały ochronie poprzez ustanowienie wspomnianych 

zasad tego opodatkowania.  

Warunek braku rejestracji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym należy w konsekwencji interpretować zgodnie z zasadą konsumpcyjności, 

a nie zasadami dotyczącymi rejestracji pojazdów wynikającymi z przepisów P.r.d. 

Wprowadzenie przesłanki wymagającej, aby samochód osobowy nie był wcześniej 

zarejestrowany na terytorium kraju związane jest z realizacją zasady opodatkowania 

wyrobów akcyzowych w kraju ich konsumpcji. Akcyza jako podatek konsumpcyjny 

jest podatkiem pośrednim, co oznacza, że faktycznym podmiotem ponoszącym 

ciężar opodatkowania akcyzą jest ostateczny konsument, a nie podmiot formalnie 

zobowiązany do naliczenia i zapłaty tego podatku (zob. wyrok NSA z 22 stycznia 

2020 r., sygn. akt I GSK 547/17, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych, na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).  

Za przyjęciem wykładni funkcjonalnej przemawia także wzgląd na racjonalność 

ustawodawcy, który z jednej strony poddał konsumpcję samochodów osobowych – 

nie będących nota bene wyrobami akcyzowymi – opodatkowaniu podatkiem 

akcyzowym, aby z drugiej strony wprost przewidzieć prawną możliwość 

niedopuszczenia do tej konsumpcji na terenie kraju, poprzez wywóz samochodu 

osobowego za granicę z wykorzystaniem jego czasowej rejestracji, o której mowa w 

art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a P.r.d. Nie do przyjęcia byłaby natomiast taka konkluzja, w 

której racjonalny ustawodawca tworząc jedną instytucję prawną nie uwzględnia 
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sposobu ukształtowania innej instytucji prawnej, która zostaje z tą pierwszą ściśle 

powiązana.  

Zasadne staje się wobec powyższego przyjęcie – w powołaniu na wykładnię 

funkcjonalną art. 107 ust. 1 u.p.a. – że czasowa rejestracja, o której mowa w art. 74 

ust. 2 pkt 2 lit. a P.r.d. nie stanowi sama przez się przeszkody do dokonania zwrotu 

podatku akcyzowego zapłaconego uprzednio na terytorium kraju od oznaczonego 

samochodu osobowego. Przyjęciu tej wykładni nie sprzeciwia się jednocześnie, co 

zostało już zasygnalizowane w poczynionych rozważaniach, charakter regulacji art. 

107 ust. 1 u.p.a.  

Organ podatkowy mógłby odmówić w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, 

jedynie gdyby w sposób jednoznaczny wykazał, że dokonana przez skarżącego 

czasowa rejestracja w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a P.r.d. miała charakter 

pozorny, to jest odbyła się celem obejścia prawa. W przeciwnym razie, nie czyniąc w 

tym względzie jakichkolwiek ustaleń faktycznych, a mimo to odmawiając zwrotu 

podatku akcyzowego, organ dopuścił się istotnego naruszenia wskazanych powyżej 

przepisów procesowych.  

W sprawie poddanej kontroli tut. Sądu doszło także do istotnego naruszenia 

zasady zaufania do organów podatkowych, jaka poddana została ochronie w art. 121 

§ 1 Ordynacji podatkowej (por. art. 12 Prawa przedsiębiorców). 

           

29. Zagadnienie: Postępowanie w przedmiocie odmowy przyznania płatności 

na zalesianie – wyrok z dnia  18 października 2022 r., sygn. akt III SA/Po 581/22.  

Sąd uznał, że skarga podlega uwzględnieniu, gdyż zaskarżona decyzja i 

decyzja organu I instancji są niezgodne z prawem.  

W przedmiotowej sprawie organ II instancji stwierdził, że wniosek strony o 

płatności na zalesianie gruntów rolnych został złożony po terminie. Zgodnie bowiem 

z § 10 ust. 5 w zw. z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (t. j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 655) wniosek składa się na specjalnym formularzu w terminie od 1 

czerwca do 15 lipca danego roku. Skarżący złożył wniosek o zalesienie na 2021 r. z 

uchybieniem tego terminu.  

Zdaniem organu nie jest jednocześnie możliwe przywrócenie terminu do 

dokonania tej czynności w trybie art. 58 kpa. Jest to bowiem termin o charakterze 

materialnoprawnym.  
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W ocenie Sądu takie stanowisko organu jest błędne. Sąd podziela bowiem w 

całości pogląd zaprezentowany w wyroku NSA z dnia 18.10.2018 r. sygn. akt I GSK 

1134/18, który tytułem uzasadnienia pozwolił sobie w szerszym fragmencie 

przywołać: "Termin na złożenie wniosku o wypłatę płatności, o którym mowa jest w § 

10 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie 

gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich jest terminem 

instrukcyjnym”.  

Analiza regulacji zawartych w § 6 i § 10 rozporządzenia prowadzi do 

następujących konstatacji. Norma zawarta w § 6 dotyczy sytuacji, gdy producent 

rolny zwraca się do kierownika biura Agencji z wnioskiem o przyznanie płatności. 

Natomiast wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia, dotyczy wypłaty 

należności w postaci premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej przysługującej za 

dany rok. Nie jest to więc wniosek o przyznanie płatności, ponieważ kwestia 

przyznania płatności rozstrzygana jest na podstawie decyzji wydawanej w oparciu o 

§ 10 ust. 2 rozporządzenia w następstwie pierwotnego wniosku o przyznanie 

płatności na zalesienie składanego na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia. 

Wskazana różnica pomiędzy wnioskiem o przyznanie płatności, a wnioskiem o jej 

wypłatę ma istotne znaczenie dla rozróżnienia charakteru terminów z § 6 ust. 3 oraz 

§ 10 ust. 5. Termin określony w § 6 ust. 3 dotyczy bowiem złożenia wniosku o 

przyznanie płatności na zalesienie. Natomiast § 10 ust. 5 normuje inną kwestię, gdyż 

dotyczy wyłącznie terminu wypłaty premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w kolejnych 

latach po przyznaniu pierwszej płatności. Zatem o ile pierwszy z powołanych 

terminów, inicjujący powstanie relacji materialnoprawnej w postaci przyznania 

płatności, należy uznać za termin o charakterze materialnym, o tyle charakteru 

takiego nie ma już termin z § 10 ust. 5 rozporządzenia, który związany jest z samą 

wypłatą środków finansowych wcześniej przyznanych na mocy decyzji. Zatem użyte 

w omawianym przepisie odesłanie do odpowiedniego stosowania § 6 ust. 3, nie 

będzie w tym przypadku oznaczało stosowania tej regulacji wprost, lecz jej 

odpowiednie stosowanie z uwzględnieniem specyfiki wniosku, który dotyczy jedynie 

wypłaty środków, czyli swego rodzaju konsekwencji decyzyjnego przyznania 

płatności.  

Innymi słowy stwierdzić należy, że odesłanie w § 10 ust. 5 rozporządzenia do 

odpowiedniego stosowania przepisu § 6 ust. 3, odnosi się do dat określających 

podany w § 6 ust. 3 rozporządzenia termin, ale nie przesądza charakteru terminu, w 
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jakim trzeba złożyć wniosek o wypłatę płatności na zalesienie gruntów rolnych. 

Charakter ten wynika bowiem z analizy rodzaju uprawnienia, do realizacji którego 

wniosek o wypłatę płatności zmierza.  

Podkreślić należy, że prawodawca regulując materię przyznawania płatności na 

zalesianie, a później ich wypłaty, wprost w § 10 ust. 2 rozporządzenia postanowił, że 

płatność na zalesianie przyznawana jest na podstawie decyzji. Z powołanego 

przepisu wynika bowiem, że w przypadku gdy producent rolny złożył w terminie 

oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji 

przyznaje płatność na zalesianie, w formie decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

tego oświadczenia. Natomiast regulacja dotycząca wypłaty środków, a mianowicie 

przepis § 10 ust. 4 rozporządzenia takiej formy już nie przewiduje. Wynikam z niej 

bowiem, że premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa, począwszy od drugiego 

roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia 

wypłaty poprzedniej płatności, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę płatności na 

zalesianie gruntów rolnych, zwanego dalej "wnioskiem o wypłatę", do kierownika 

biura powiatowego Agencji. W ocenie NSA, takie rozwiązanie jest świadomym i 

konsekwentnym działaniem prawodawcy uzasadnionym brakiem usprawiedliwienia 

dla dublowania rozstrzygnięcia potwierdzającego przyznanie płatności, a także 

rozwiązaniem zapobiegającym powstawaniu kolizji pomiędzy decyzjami. Decyzyjna 

odmowa wypłaty kolidowałaby bowiem z decyzją przyznającą płatność. Zauważyć w 

tym miejscu bowiem należy, że w decyzji przyznającej płatność orzeka się o 

wsparciu na zalesianie płatnym jednorazowo po wykonaniu zalesiania, premii 

pielęgnacyjnej płatnej corocznie przez okres pięciu lat począwszy od dnia wykonania 

zalesiania oraz premii zalesieniowej płatnej corocznie przez okres 20 lat począwszy 

od dnia wykonania zalesiania. Wreszcie w przypadku niespełnienia warunków do 

wypłaty tych premii za dany okres organ wydaje decyzję wstrzymującą płatność, a 

ona nie koliduje z decyzją przyznającą płatność. 

Motywując zapadłe rozstrzygnięcie stwierdzić dalej należy, że w wyroku z dnia 

11 grudnia 2000 r. sygn. akt U 2/00 Trybunał Konstytucyjny zauważył, iż termin "tryb" 

w języku polskim rozumiany jest m.in. jako "ustalony porządek, zwyczaj załatwiania 

określonych spraw; metoda postępowania; sposób; system". Zdaniem Trybunału, 

termin "tryb" w języku prawniczym oznacza najczęściej procedurę rozpatrywania 

określonych spraw i nie może być odnoszony do metody działania organów władzy 

publicznej, rozumianej jako zbiór zasad materialnoprawnych.  



67 

 

Naczelny Sąd Administracyjny powołując się na ww. wyrok TK w uchwale 7 

sędziów z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS 12/09, ONSAiWSA 2010/5/83, LEX 

nr 577569, dotyczącej terminu instrukcyjnego występującego w rozporządzeniu 

wykonawczym stwierdził, że w ramach ustawowego pojęcia "szczegółowe warunki i 

tryb" Trybunał dopuszcza możliwość określenia terminów obowiązujących w 

postępowaniu regulowanym przepisami aktu wykonawczego, jednakże terminom tym 

nadaje charakter wyłącznie procesowy.  

Wtrącić w tym miejscu należy, że rozporządzenie stanowiące podstawę 

prowadzonych rozważań, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zostało 

wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz 

z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709), o czym stanowi 

wprost wstępna cześć tego aktu wykonawczego. Z przepisu delegacyjnego wynika 

natomiast, że Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania 

pomocy finansowej na działania objęte planem, a także przestrzenny zasięg 

wdrażania tych działań, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji planu 

i ustalenia dokonane z Komisją Europejską. Zatem w rozporządzeniu wykonawczym 

w zakresie ustalenia trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów 

rolnych Rada Ministrów uzyskała kompetencję do uregulowania procedury 

rozpatrywania spraw.  

Sporny termin z § 10 ust. 5 rozporządzenia jest, w ocenie NSA, jak to już 

wcześniej zauważono, terminem instrukcyjnym. Jego upływ nie może bowiem 

skutkować wygaśnięciem prawa przyznanego wcześniejszą decyzją, co mogłoby być 

efektem upływu terminu prawa materialnego. Nie jest on też terminem prawa 

procesowego, gdyż złożenie wniosku o wypłatę płatności nie wszczyna 

postępowania administracyjnego, którego zwieńczeniem byłoby wydanie 

indywidualnego aktu administracyjnego, jak i nie wyznacza granic czasowych dla 

dokonania czynności procesowej w toku postępowania administracyjnego. Ma on 

jedynie charakter porządkowy, wyznacza standardy postępowania w zakresie 

wypłaty płatności premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej, nie wywołując przy tym – co 
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do zasady – bezpośrednio dla wnioskodawcy negatywnych skutków prawnych 

materialnych czy procesowych.  

Ingerencja w treść stosunku materialnoprawnego poprzez pozbawienie prawa 

do płatności, winna być wprost w przepisach wskazana i co do zasady winna być to 

materia ustawowa. Ustanowienie w przepisie delegacyjnym dla organu 

wykonawczego kompetencji do określenia warunków i trybu postępowania wskazuje, 

że materią rozporządzenia mogą być objęte terminy procesowe i instrukcyjne, a nie 

terminy, których upływ będzie skutkował utratą prawa wcześniej nabytego w drodze 

decyzji.  

Inną kwestią, w ocenie NSA, jest zmniejszenie powierzchni zalesiania w 

następnym roku lub w kolejnych latach, a także realna możliwość kontroli na miejscu, 

w celu zweryfikowania czy stan powierzchni zadeklarowanej jako zalesieniowa, jest 

zgodny ze stanem rzeczywistym. Zmniejszenie powierzchni deklarowanej do 

płatności w związku z wyłączeniem części gruntów spod zalesiania, jak i też 

ustalenie podczas kontroli na miejscu, że stan rzeczywisty nie pokrywa się ze stanem 

powierzchni zadeklarowanej, uprawnia organ do pomniejszenia płatności. Podkreślić 

należy, że są to sytuacje następcze w stosunku do stanu przyjętego za podstawę 

faktyczną w dacie przyznania płatności. Nie są one równoważne z uchybieniem 

terminu określonego w § 10 ust. 5 rozporządzenia. Wpływają one bowiem następczo 

na relację materialnoprawną ustaloną w decyzji o przyznaniu płatności. Oczywiście, 

nie można zaaprobować twierdzenia, na które powołuje się organ w uzasadnieniu 

skargi kasacyjnej, co do możliwości składania wniosku o płatności w roku następnym 

lub nawet w kolejnych latach, nie byłoby bowiem wtedy możliwe zweryfikowanie 

aktualnej powierzchni zalesieniowej istniejącej w danym roku, za który przysługuje 

płatność. Zatem, w ocenie NSA, wniosek o płatność w postaci premii pielęgnacyjnej i 

zalesieniowej, winien być złożony w terminie zakreślonym przepisami, a więc od 1 

czerwca do 15 lipca danego roku, nie mniej jednak uchybienie temu terminowi, choć 

dopuszczalne ze względu na jego instrukcyjny charakter, nie może wykraczać poza 

ramy czasowe możliwości dokonania przez organ weryfikacji stanu rzeczywistego, tj. 

ustalenia w danym roku faktycznej powierzchni zalesieniowej i stanu uprawy."  

Ze względu na powyższe stanowisko - z którym Sąd orzekający całkowicie się 

zgodził - należało uznać, że organy błędnie uznały, że przedmiotowy wniosek został 

złożony w niewłaściwym terminie. 
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 30. Zagadnienie: Nakaz wypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń ze 

stosunku pracy – wyrok z dnia 26 października 2022 r., sygn. akt III SA/Po 

351/22. 

Sąd w powołanej sprawie uznał, że istotę sporu stanowi prawidłowość przyjęcia 

przez organy administracji publicznej, że w kontrolowanej judykacyjnie sprawie 

zaistniały normatywne przesłanki do wydania nakazu, a to w aspekcie m.in. ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2022. poz. 1520, dalej - pr. up.), 

a także ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j.: Dz. U. z 

2019. 1251). Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w razie 

stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione 

odpowiednio do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, 

a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

Sąd stwierdza, że decyzje zarówno organu odwoławczego, jak i organu I 

instancji zostały wydane w części niezgodnie z przepisami prawa procesowego, a 

uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji 

powyższego należało uznać skargę za zasadną.  

Z perspektywy formalnoprawnej (procesowej) zarówno organ odwoławczy, jak i 

organ I instancji dokonały nieprawidłowej interpretacji ustawy - Prawo upadłościowe 

wskazując, że świadczenia objęte postępowaniem kontrolnym nie są przedmiotem 

toczącego się postępowania jak również nie zostały wydane orzeczenia w zakresie 

osób objętych nakazem przez sąd pracy.  

Zgodnie z treścią art. 35 ustawy Prawo upadłościowe (normującego zasady 

proceduralne w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości), jak również art. 

229 pr.up. (normującego tzw. właściwe postępowanie upadłościowe, trwające od 

ogłoszenia upadłości aż do zakończenia postępowania upadłościowego lub jego 

umorzenia) w postępowaniu tym znajdują odpowiednie stosowanie przepisy części 

pierwszej księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z pewnymi wyjątkami 

m.in. w zakresie przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania. Ten sposób 

normowania oznacza – wbrew jednoznacznym twierdzeniom organów – że 

postępowanie kontrolne było prowadzone przez organy inspekcji pracy w trakcie 

postępowania upadłościowego, które to postępowanie jest jednym z rodzajów 

postępowań cywilnych. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało wydane przez 
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Sąd Rejonowy. Orzeczenie to jest zgodnie z art. 51 ust. 2 pr. up. skuteczne i 

wykonalne z dniem jego wydania. Czynności kontrolne - jak wynika z protokołu 

kontroli zostały dokonane.  

Dokonując analizy pozostałych normatywnych przesłanek wydania nakazu, 

należy wskazać, że w orzecznictwie zarówno sądów administracyjnych, jak i 

powszechnych jednoznacznie podkreśla się, że obowiązek wypłaty należnego 

świadczenia winien być generalnie niekwestionowany przez obie strony stosunku 

pracy. Dopiero ta okoliczność tj. bezsporność roszczenia pracowniczego stanowi 

podstawę do uznania przez organ, że mamy do czynienia z należnym świadczeniem, 

stanowiącym podstawę normatywną do wydania nakazu wypłaty określonego 

świadczenia.  

W wyroku WSA w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III SA/Po 

707/20) wskazano, że: "...Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

Państwowej Inspekcji Pracy..., w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa 

pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy 

Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do nakazania pracodawcy 

wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia 

przysługującego pracownikowi (...)". Nakaz taki wydawany jest w postępowaniu 

administracyjnym w formie decyzji administracyjnej, o czym stanowi wprost art. 33 

ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tym w postępowaniu 

poprzedzającym wydanie tego rodzaju decyzji mają odpowiednio zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, do czego obliguje też art. 12 omawianej ustawy. "Odpowiednie" 

stosowanie przepisów k.p.a. w postępowaniu w sprawie wydania nakazu, musi 

uwzględniać zakres i funkcję przedmiotowej instytucji. Aby mógł być wydany nakaz 

wypłaty wynagrodzenia, wynagrodzenie to musi być "należne". W utrwalonym już w 

tym zakresie orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmowane jest jednolicie, że 

wyrażenie to oznacza, że prawo do wynagrodzenia nie może budzić wątpliwości. 

Nakaz zapłaty może być wydany wyłącznie wówczas, gdy obowiązek pracodawcy 

jest bezsporny i wymagalny już w momencie przeprowadzenia kontroli. Inspektor 

pracy może w konsekwencji nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, 

gdy należność ta jest wyliczona, jej wysokość i podstawa są bezsporne, a ponadto 

nie budzi jakiejkolwiek wątpliwości fakt niewypłacenia powyższej należności. Pojęcie 

"należne wynagrodzenie" ma charakter obiektywny, niezależny od przekonania 

samego inspektora pracy. Nie można mówić o "należnym wynagrodzeniu", jeżeli 
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takiej oceny nie podziela pracodawca oraz gdy ocena i kwalifikacja podnoszonych 

przez niego zdarzeń prawnych może być różna (tak: NSA w wyroku z dnia 4 stycznia 

2010 r., I OSK 791/09; wyrok NSA z dnia 13 lipca 2006 r., I OSK 1400/2005; wyrok 

NSA z dnia 7 lipca 2009 r., I OSK 1194/08).  

Należy zatem przyjąć, że tylko w sytuacji, gdy ocena zdarzeń jednoznacznie 

wskazuje w świetle obowiązujących przepisów, że świadczenie przysługuje 

konkretnemu pracownikowi i nie zostało wypłacone, inspektor pracy może skorzystać 

z uprawnień przewidzianych w powołanym art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej 

Inspekcji Pracy. Natomiast, gdy świadczenie budzi kontrowersje, w szczególności na 

tle zgłoszonych okoliczności, które strony stosunku pracy interpretują odmiennie albo 

jedna ze stron w ogóle zaprzecza ich wystąpieniu, jedynym organem kompetentnym 

do weryfikacji spornych roszczeń ze stosunku pracy jest właściwy sąd powszechny 

(nie tylko sąd pracy ale także - w określonym zakresie - sąd upadłościowy). Jak 

podkreślono w orzecznictwie art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie 

stanowi przepisu szczególnego (o którym mowa w art. 2 § 3 k.p.c.), na podstawie 

którego byłaby wyłączona kompetencja sądów powszechnych do rozstrzygania 

sporów ze stosunku pracy (wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2010 r., I OSK 791/09). O ile 

sądy powszechne są kompetentne w zakresie rozstrzygania ewentualnych roszczeń 

z tego zakresu, to cel powołania Państwowej Inspekcji Pracy oraz zadania jej 

organów są zupełnie odrębne. Państwowa Inspekcja Pracy powołana jest tylko do 

sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Nie może wkraczać w 

zakres kompetencji zastrzeżonych przez ustawodawcę na rzecz sądów 

powszechnych - sądów pracy (a w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – 

sądów upadłościowych). Ingerencja inspektora pracy w postaci wydania nakazu 

wypłaty należnego wynagrodzenia może zatem dotyczyć tylko sytuacji niespornych. 

W związku z tym działania inspektora pracy powinny zmierzać jedynie do ustalenia, 

czy pracodawca rzeczywiście w sposób oczywiście bezpodstawny wstrzymuje 

wypłatę należnego wynagrodzenia.  

WSA stwierdza, że w ramach postępowania upadłościowego można rozróżnić - 

biorąc jako podstawę podziału kryterium czasu powstania wierzytelności – 

następujące rodzaje wierzytelności tj. (1) wierzytelności upadłego tj. wierzytelności, 

które powstały przed ogłoszeniem upadłości (wierzytelności te zaspokajane są w 

ramach procedury ustalania listy wierzytelności i następnie procedury podziału 

funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych 

rzeczowo) i (2) wierzytelności masy upadłości tj. wierzytelności powstałe po 
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ogłoszeniu upadłości (ten rodzaj wierzytelności jest zaspokajany przez syndyka w 

miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum).  

Przenosząc powyższe rozważania w zakresie (1) wierzytelności upadłego tj. 

tych wierzytelności, które powstały przed ogłoszeniem upadłości - z perspektywy 

procesowej - na grunt kontrolowanej judykacyjnie sprawy należy wskazać, że 

prowadzone jest obecnie w ramach postępowania upadłościowego X - postępowanie 

w przedmiocie ustalenia listy wierzytelności.  

Podkreślić należy, że zasadniczo wierzyciel osobisty upadłego, który chce 

uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie 

wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu 

upadłości zgłosić swoją wierzytelność (art. 236 pr. up.). Skuteczne prawnie 

zgłoszenie wierzytelności stanowi jedyną normatywnie dopuszczalną czynność 

procesową w celu dochodzenia należności w sytuacji gdy została ogłoszona 

upadłość dłużnika, a wierzytelność powstała przed ogłoszeniem upadłości. Jednakże 

są określone rodzaje wierzytelności, które z różnorodnych powodów nie wymagają 

zgłoszenia organom postępowania upadłościowego w formie zgłoszenia 

wierzytelności. Jedną z uprzywilejowanych kategorii wierzytelności w tym zakresie są 

wierzytelności ze stosunku pracy. Te wierzytelności nie wymagają zgłoszenia przez 

wierzyciela i są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu.  

W niniejszej sprawie lista wierzytelności nie została jeszcze ustalona. 

Prowadzone jest obecnie – jak wynika z akt administracyjnych oraz z treści skargi - 

postępowanie w przedmiocie jej ustalenia. Podkreślić należy, że lista ta może być 

kwestionowana zarówno przez samego upadłego, jak i poszczególnych wierzycieli. 

Uczestnicy postępowania upadłościowego posiadają legitymację czynną do 

wszczęcia postępowania przed organami sądowymi postępowania upadłościowego 

poprzez złożenie środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu. Zgodnie z art. 256 pr. up. 

w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 255 ust. 2, 

wierzyciel może złożyć do sędziego - komisarza sprzeciw co do: 

1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście 

wierzytelności; 

2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono 

uznania zgłoszonej wierzytelności.  

Ponadto z godnie z art. 156 ust. 2 pr. up. sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile 

lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.  
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Na podstawie art. 259 ust. 2 pr. up. na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu 

zażalenie przysługuje upadłemu, syndykowi oraz każdemu z wierzycieli.  

Następnie na podstawie art. 260 ust. 1 pr. up. po uprawomocnieniu się 

postanowienia sędziego - komisarza w sprawie sprzeciwu, a w razie jego 

zaskarżenia, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, sędzia - komisarz 

dokonuje zmian na liście wierzytelności na podstawie tych postanowień oraz 

zatwierdza listę wierzytelności. Nadmienić należy, że na podstawie art. 264 ust. 1 pr. 

up. po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z 

zatwierdzonej przez sędziego - komisarza listy wierzytelności, zawierający 

oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest 

tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.  

Po przeprowadzeniu procedury w przedmiocie ustalenia listy wierzytelności 

zgodnie z art. 337 ust. 1 pr. up. następuje wszczęcie kolejnego etapu procedury tj. w 

przedmiocie podziału funduszów masy upadłości. Podziału funduszów dokonuje się 

jednorazowo albo kilkukrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu 

przez sędziego - komisarza listy wierzytelności w całości lub części. Art. 342 ust. 1 

pr. up. stanowi, że należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy 

upadłości dzieli się na 4 kategorie. Art. 343 i art. 344 pr. up. przewidują określoną 

bezwzględnie obowiązującą kolejność zaspokajania wierzycieli.  

Natomiast drugi rodzaj wierzytelności objęty nakazem dotyczy (2) 

wierzytelności masy upadłości w postaci innych zobowiązań masy upadłości 

powstałych po ogłoszeniu upadłości, uregulowanych w art. 230 ust. 2 pr. up.  

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe - do kosztów 

postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, 

zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem 

wierzytelności, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, 

wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek 

na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób, wynagrodzenie i wydatki 

członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty 

archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych 

pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.  

Art. 230 ust. 2 pr. up. stanowi, że do innych zobowiązań masy upadłości zalicza 

się wszystkie niewymienione w ust. 1 zobowiązania masy upadłości powstałe po 

ogłoszeniu upadłości, w szczególności należności ze stosunku pracy przypadające 

za czas po ogłoszeniu upadłości, zobowiązania z tytułu bezpodstawnego 
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wzbogacenia masy upadłości, zobowiązania z zawartych przez upadłego przed 

ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, inne zobowiązania 

powstałe z czynności syndyka oraz przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości 

renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa 

lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na 

dożywotnią rentę.  

Kolejność zaspokajania wierzycieli w toku postępowania upadłościowego 

jednoznacznie określa art. 343 i 344 pr. up. Zgodnie z art. 343 ust. 1 pr. up. z masy 

upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania, a jeżeli 

fundusze masy upadłości na to pozwalają – również inne zobowiązania masy 

upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w miarę wpływu do masy upadłości 

stosownych sum.  

1a. Jeżeli inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, nie 

zostaną zaspokojone w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja się je 

stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze podziału funduszów masy 

upadłości. Przepisy art. 347–360 stosuje się odpowiednio.  

Art. 344 pr. up. normuje zasady dotyczące zaspokojenia kolejnych 

wierzytelności. Należności, o których mowa w art. 342 ust. 1, zaspokaja się dopiero 

po zaspokojeniu w całości kosztów postępowania, zobowiązań masy upadłości i 

należności alimentacyjnych zgodnie z art. 343 (art. 344 ust. 1 pr. up.). Jeżeli suma 

przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich 

należności, należności dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w 

całości należności poprzedzającej kategorii, a jeżeli suma przeznaczona do podziału 

nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, 

należności te zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich (art. 344 ust. 2 

pr. up.).  

Strona podnosiła powyższe okoliczności i ramy prawne konsekwentnie w toku 

prowadzonego postępowania administracyjnego, m. in. w pismach procesowych tj. 

we wniesionym odwołaniu i w zastrzeżeniach do ustaleń protokołu kontroli, jak 

również - na etapie postępowania sądowego - w skardze.  

WSA stwierdza, że organy nie odniosły się do zarzutów strony skarżącej 

podnoszonych w tym zakresie w pismach procesowych. Organy poprzestały na 

twierdzeniu, że strona praktycznie nie kwestionowała obowiązku wypłaty 

pracownikom wynagrodzenia w ramach premii. Tezy te nie mają uzasadnienia na tle 
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oświadczeń strony podnoszonych konsekwentnie w toku prowadzonego 

postępowania.  

Z tego względu decyzje obu instancji podlegały uchyleniu z powodu naruszenia 

przepisów postępowania tj. art. 7, art. 77 § 1 k.p.a. i art. 107 k.p.a. (w szczególności 

w zakresie uzasadnienia rozstrzygnięć - art. 107 § 3 k.p.a.).  

  

31. Zagadnienie: Świadczenie pielęgnacyjne - wyrok z dnia 9 listopada 2022 r., 

sygn. akt IV SA/Po 516/22. 

W przedmiotowej sprawie spór dotyczył ustalenia, czy skarżąca spełnia 

podstawową przesłankę wynikającą z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111, dalej u.ś.r.), a 

mianowicie przesłankę nie podjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. 84 – letnia 

skarżąca nie podjęła nigdy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na to, że 

sprawuje permanentną opiekę nad batem, który jest osobą niepełnosprawną w 

stopniu znacznym od 17.07.1973 r. Organ nie podważał tego faktu, ani też zakresu 

opieki. Opiekę tą skarżąca sprawuje samodzielnie od 1999 r., a wcześniej 

sprawowała przez ok. 40 lat wspólnie ze swoją matką. Bezspornym jest także, że po 

zakończeniu szkoły nie podjęła właśnie z tego względu zatrudnienia. Skarżąca nie 

posiada prawa do emerytury bądź renty. Jest natomiast zgłoszona do ubezpieczenia 

jako członek rodziny (przy mężu). Nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jako osoba bezrobotna. Jest opiekunem prawnym całkowicie 

ubezwłasnowolnionego brata.  

Organy przyjęły, że skoro skarżąca w dniu 3 października 2022 r. ukończy 84 

lata i choruje przewlekle, to nie ma możliwości podjęcia pracy. W sytuacji, gdy 

skarżąca nie posiada aktualnie takiej możliwości, to zdaniem organów nie można 

zaliczyć jej do osoby uprawnionej do świadczenia w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 1 

u.ś.r. Z tego względu nie przyjęto, że skarżąca nie podejmuje pracy z uwagi na 

konieczność sprawowania opieki nad bratem, skoro pracy tej w zasadzie nie może 

podejmować ze względu na swój wiek i stan zdrowia. 

Sąd wskazał, że art. 17 ust. 1 u.ś.r. nie wprowadza żadnych ram czasowych, co 

do wykazania nie podejmowania zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania 

opieki. Jest to świadczenie przyznawane na wniosek i to od wnioskodawcy zależy, 

czy i w jakim czasie po wystąpieniu przesłanek do przyznania świadczenia wystąpi 

on o to świadczenie.  
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Sąd podkreślił, że skarżąca podjęła decyzję o nie podjęciu pracy zarobkowej ze 

względu na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym bratem krótko po ukończeniu 

nauki, gdy była w pełni sprawna i zdolna do podjęcia pracy zarobkowej. I od tego 

momentu przez całe swe życie ową opiekę nieprzerwanie sprawowała. W ocenie 

Sądu nieracjonalnym, niezgodnym z celem instytucji świadczenia pielęgnacyjnego i 

niesprawiedliwym byłoby przyjęcie, że utrata przez skarżącą zdolności do pracy po 

wielu latach sprawowania opieki dyskwalifikuje obecnie przyznanie jej świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

Sąd wskazał, że ocenę spełnienia  przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 

u.ś.r. należy odnosić do ram czasowych, które zostają wyznaczone orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności podopiecznego, a więc w tym przypadku od 

1973r. W tym czasokresie skarżąca niewątpliwie opiekowała się bratem i z tego 

względu nie podejmowała zatrudnienia zarobkowego. 

 

32. Zagadnienie: Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przez 

spółkę w upadłości - wyrok z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 

177/22. 

W przedmiotowej sprawie spór przede wszystkim dotyczył tego, czy Syndyk 

mógł decydować o wyrażeniu zgody (nie wyraził zgody) na przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy, czy też to uprawnienie pozostaje po stronie upadłej spółki 

(spółka wyraziła zgodę) oraz czy decyzja o warunkach zabudowy może być uznana 

za majątek, a w szczególności czy taka decyzja wchodzi do masy upadłości. 

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowi art. 63 ust. 5 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 

2022 r., poz. 503, dalej: "u.p.z.p."). Zgodnie z art. 63 ust. 5 u.p.z.p. organ, który wydał 

decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1 (tj. decyzję o warunkach zabudowy), jest 

obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do 

przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki 

zawarte w tej decyzji. 

Sąd dokonał analizy sprawy przez pryzmat przepisów ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm., dalej jako 

u.p.u.) wskazując, że zgodnie z art. 144 u.p.u. po ogłoszeniu upadłości postępowania 

sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości 

mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. 
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Według art. 144 ust. 2 u.p.u. postępowania, o których mowa w ust. 1, syndyk 

prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Zgodnie z art. 61 u.p.u. z 

dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy 

zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W myśl art. 75 ust. 1 u.p.u. z dniem ogłoszenia 

upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia 

wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Zgodnie z art. 127 ust. 1 

u.p.u. bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane 

przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo 

odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość 

świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla 

osoby trzeciej. 

Sąd przesądził, że o ile sama decyzja o warunkach zabudowy nie wywołuje 

skutków prawnych, to jednak ma istotny wpływ na wartość nieruchomości, której 

dotyczy (zauważył to również organ odwoławczy). Skoro decyzja o warunkach 

zabudowy jest ściśle związana z nieruchomością, której dotyczy, a nieruchomość ta 

bezsprzecznie wchodzi w skład masy upadłościowej, to należy uznać, że decyzja o 

warunkach zabudowy wchodzi w skład masy upadłościowej, ponieważ jej posiadanie 

przez upadłą spółkę może mieć wpływ zarówno na cenę nieruchomości wchodzącej 

w skład masy upadłościowej, jak również na możliwość jej zbycia, co w konsekwencji  

ma istotny wpływ na stopień zaspokojenia wierzycieli, co jest zasadniczym celem 

postępowania upadłościowego. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p.u. 

postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli 

mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na 

to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Dlatego 

też decyzja o warunkach zabudowy związana z nieruchomością objętą masą 

upadłości także wchodzi w skład tejże masy. Dlatego też Syndyk ma interes prawny 

aby być stroną w kontrolowanym postępowaniu, a  jego zgoda, bądź jej brak, jest 

istotna dla postępowania uregulowanego w art.63 ust.5 u.p.z.p. 
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33. Zagadnienie: Przesłanki stałej zmiany oznakowania drogi publicznej, 

ograniczającej wykonywanie prawa własności nieruchomości, leżącej przy tej 

drodze - wyrok z  dnia 28 czerwca 2022 r., III SA/Po 421/22.  

Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę na akt (zarządzenie) zatwierdzające w 

całości projekt stałej zmiany organizacji ruchu – oznakowania drogi gminnej, 

polegające na oznakowaniu odcinka drogi znakami zakazu: B - 35 "zakaz postoju" z 

tabliczkami: T 25a "początek zakazu wyrażonego znakiem", T- 25c "odwołanie 

zakazu wyrażonego znakiem", przy czym organizacja ruchu została zmieniona tylko 

wzdłuż nieruchomości skarżących. W sprawie zostało przesądzone (postanowienie 

NSA z 06 kwietnia 2022 r., II GSK 256/22), że skarżący uprawdopodobnili, że nowa 

organizacja ruchu może utrudniać wykonywanie prawa własności, że art. 140 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) 

może być źródłem interesu prawnego dla właściciela nieruchomości leżącej przy 

drodze, na której zmieniono organizację ruchu w taki sposób, że zmiany te będą 

negatywnie wpływać na jego prawo. WSA podkreślił, że uprawnienie skarżących do 

korzystania z ich prawa własności może zostać ograniczone, jednak ograniczenie, 

aby pozostało zgodne z prawem, musi być uczynione w interesie publicznym 

(ograniczenie musi być potrzebne społeczności lokalnej) i proporcjonalne, powinno 

ważyć racje wszystkich zainteresowanych podmiotów. Sąd zarzucił organowi 

zignorowanie przesłanki odrzucenia projektu organizacji ruchu, z ust. 6 § 8 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. z 2017 r. poz. 784, dotyczącej niezgodności 

projektowanej organizacji ruchu z potrzebami społeczności lokalnej. Sąd zaznaczył 

brak udokumentowania zbadania potrzeb społeczności lokalnej, przy czym podkreślił, 

że skarżący także zaliczają się do społeczności lokalnej. Nadto Sąd stwierdził, 

podkreślając doniosłość prawidłowo sporządzonego uzasadnienia aktu, że skoro 

organ nie uzasadnił zaskarżonego aktu, to znaczy, że zaakceptował wywody zawarte 

w projekcie stałej zmiany organizacji ruchu, który został sporządzony, zdaniem Sądu, 

bez stosownej analizy i nierzetelnie. 
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34. Zagadnienie: Przesłanki cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wyrok z 

dnia 14 września 2022 r., sygn. akt III SA/Po 19/22.  

Wyrokiem wskazanym Sąd uwzględnił skargę na obie decyzje dotyczące 

cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydanych skarżącej, prowadzącej sklep. 

Wobec skarżącej zastosowano przepis art. 18 ust. 10 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) ponieważ pracownica skarżącej sprzedała w sklepie 

butelkę piwa nieletniemu w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 2 tej ustawy 

(siedemnastoipółlatkowi). Pracownica została uznana prawomocnym wyrokiem za 

winną popełnienia przestępstwa z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Sąd zgodził się z poglądem, że cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych stanowi sankcję administracyjną za naruszenie zakazu sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, ustanowionego w art. 15 ust. 1 

pkt 2 ustawy, w związku z tym dla ustalenia odpowiedzialności administracyjnej 

przedsiębiorcy nie ma znaczenia wina sprzedawcy, nie jest też ważne, czy 

przedsiębiorca miał świadomość, że dokonuje sprzedaży napoju alkoholowego 

osobie nieletniej, jak też, czy dokonał sprzedaży osobiście, czy przez zatrudnionego 

pracownika, na którego działanie nie miał wpływu w momencie dokonywania 

sprzedaży. Instrumentem umożliwiającym usunięcie najmniejszych nawet 

wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy napojów alkoholowych jest uprawnienie do 

żądania okazania dokumentu tożsamości, zaś sposób sformułowania przepisu art. 18 

ust. 10 ustawy nie pozostawia organom orzekającym swobody uznania co do 

konieczności cofnięcia zezwolenia w przypadku wystąpienia przesłanek w nim 

określonych. Sąd zaznaczył, że od lat dominuje stanowisko sądów 

administracyjnych, zgodnie z którym nawet pojedynczy przypadek złamania 

ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (np. w postaci sprzedaży tych 

napojów osobie nieletniej) skutkuje obowiązkiem organu zezwalającego cofnięcia 

wydanego zezwolenia, a wynika to z wykładni językowej art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a) 

ustawy (np. wyroki NSA z 24 kwietnia 2003 r., II SA/Wr 1944/2000) i z 27 września 

2005 r., II GSK 148/05). Skład orzekający podzielił jednak stanowisko 

zaprezentowane w doktrynie (S. Dudzik, Prawne konsekwencje naruszenia 

ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia) – 

Samorząd Terytorialny z 2007 r. nr 3 s. 62-71 oraz Lex)) oraz wcześniejszych 

wyrokach (wyrok NSA z 7 lipca 1998 r., II SA 714/98) i wziął pod uwagę, że sprzedaż 

piwa siedemnastoipółlatkowi miała miejsce ponad dwa lata przed wydaniem obu 
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decyzji w sprawie, sprzedawczyni poniosła odpowiedzialność karną, odbyła 

szkolenie. Od tego czasu ani wcześniej nie dokonano w sklepie skarżącej sprzedaży 

alkoholu z naruszeniem przepisów ustawy, wobec skarżącej nie wdrożono 

postępowania karnego. Sąd ocenił, że zastosowane dotychczas sankcje spełniły 

więc funkcję prewencyjną, zapewniającą ochronę wartości i dóbr chronionych 

ustawą. Zdarzenie miało charakter jednostkowy, sporadyczny i zastosowanie tak 

surowej sankcji administracyjnej jaka jest cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

na okres 3 lat, jest nieproporcjonalne do zaistniałego naruszenia.  

 

35. Zagadnienie: Wpisanie daty ważności kategorii prawa jazdy, w związku z 

wymianą dokumentu wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

na polski dokument - wyrok z dnia 14 lipca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 58/22.  

Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę na czynność organu w przedmiocie 

wpisania daty ważności uprawnień kategorii AM, B1, B, B+E, T w dokumencie prawa 

jazdy. Skarżący to obywatel państwa członkowskiego UE, legitymujący się prawem 

jazdy wydanym przez to państwo członkowskie, w którym część posiadanych 

kategorii: AM, B1, B, B+E, T nie ma daty ważności ("-") oraz legitymujący się prawem 

stałego pobytu w Polsce. Polski organ administracji zawarł ograniczenie terminu 

ważności tych uprawnień do kierowania pojazdami, które skarżący dotąd posiadał 

bezterminowo ("-") a nadto uwzględnił wszystkie ograniczenia, które zawierało 

zagraniczne prawo jazdy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/126/WE, prawa 

jazdy wydawane przez państwa członkowskie są wzajemnie uznawane. W myśl ust. 

2 tego artykułu, jeżeli posiadacz ważnego krajowego prawa jazdy bez 

administracyjnego okresu ważności, o którym mowa w art. 7 ust. 2, zmienił miejsce 

zamieszkania na miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż 

państwo, które wydało prawo jazdy, to przyjmujące państwo członkowskie może 

stosować do tego prawa jazdy administracyjne okresy ważności, o których mowa w 

tym artykule, poprzez przedłużenie okresu ważności prawa jazdy, po upływie dwóch 

lat od dnia, od którego posiadacz prawa jazdy zmienił miejsce zamieszkania na 

miejsce zamieszkania na jego terytorium. Z kolei, zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a) ww. 

dyrektywy 2006/126/WE, od 19 stycznia 2013 r. administracyjny okres ważności 

praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B1 i BE wydawanych przez państwa 

członkowskie wynosi 10 lat. W art. 7 ust. 2 lit. ab) ww. dyrektywy określono 

natomiast, że od 19 stycznia 2013 r. administracyjny okres ważności praw jazdy 
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kategorii C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E wydawanych przez państwa członkowskie 

wynosi 5 lat. Na gruncie prawa polskiego, zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 poz. 1212 ze 

zm.) osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na 

swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, po zwrocie 

zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. W art. 14 ust. 2 u.k.p. 

ustawodawca zastrzegł, że jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera 

ograniczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 u.k.p., ograniczenie to uwzględnia się w 

wydawanym prawie jazdy. W myśl art. 13 ust. 5 pkt 4 u.k.p. wymagania lub 

ograniczenia mogą dotyczyć ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi 

pojazdami. Sąd stwierdził brak podstawy prawnej do dokonania, w realiach sprawy, 

weryfikacji posiadanych uprawnień, bo tak Sąd ocenił wpisanie do wydawanego 

dokumentu prawa jazdy daty ważności dla kategorii AM, B1, B, B+E, T, które dotąd 

nie miały daty ważności. 

 

36. Zagadnienie: Bezczynność organu wadliwie uznającego się za niewłaściwy 

w sprawie, który przekazał sprawę według właściwości - wyrok z dnia 16 

września 2022 r., sygn. akt III SAB/Po 14/22.  

Wskazanym wyrokiem Sąd oddalił skargę, będąc związanym wykładnią prawa 

(wyrok NSA z 01 czerwca 2022 r., III OSK 4618/21), że to organ, który pierwszy 

otrzymał wniosek, jest właściwy w sprawie jak i był zobowiązany ocenić 

prawidłowość reakcji organu na wniosek. Sąd, stwierdzając, że organ wadliwie 

zareagował na wniosek, wskazał, że na każdym organie administracji publicznej, do 

którego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania, spoczywa podstawowy 

obowiązek rozpoznania tego wniosku i zakończenia postępowania w sposób 

przewidziany prawem. Przez "załatwienie sprawy" należy rozumieć nie tylko wydanie 

aktu władczego kończącego postępowanie, ale również podjęcie działania stosownie 

do art. 65 § 1 K.p.a., zaś organ pozostaje w bezczynności również wtedy, gdy 

stwierdzając swą niewłaściwość w sprawie bądź kwestionując swą właściwość, nie 

podejmuje działań stosownie do unormowań wskazanych w art. 65 § 1 K.p.a., tj. nie 

przekazuje podania organowi właściwemu mimo, że taki obowiązek na nim 

spoczywa. Sąd podzielił pogląd, zgodnie z którym przekazanie przez organ wniosku 

strony według właściwości innemu organowi wyłącza możliwość uwzględnienia 

skargi na bezczynność, choćby nawet przekazanie to było wadliwe (wyrok NSA z 03 
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lipca 2013 r., II OSK 348/13; prawomocny wyrok WSA w Opolu z 23 listopada 2021 

r., II SAB/Op 68/21, wyrok WSA w Szczecinie z 18 maja 2022 r., II SAB/Sz 25/22). W 

dacie wniesienia skargi, przed organem który pierwszy otrzymał wniosek, nie toczyło 

się bowiem postępowanie, w ramach którego skarżący zarzucił temu organowi 

bezczynność. Nie było też bezczynności w przekazaniu wniosku organowi uznanemu 

– wadliwie – za właściwy. Sąd podkreślił, że opisana konstrukcja prawna 

zabezpiecza interesy wnioskodawcy. Organ któremu przekazano sprawę w trybie art. 

65 § 1 K.p.a. ma obowiązek stosowania środków prawnych które prowadzą do 

załatwienia sprawy. Takim środkiem jest procedowanie wniosku lub wdrożenie sporu 

o właściwość/sporu kompetencyjnego. Takim środkiem prawnym nie będzie 

przekazanie sprawy kolejnemu organowi, czy zwrot podania organowi który 

przekazał sprawę (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski. Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz, 18. wydanie; komentarz do art. 65, nb. 2). Organ, 

któremu został przekazany wniosek według właściwości, procedował wniosek 

(pozostawił bez rozpoznania) i strona mogła kwestionować czynność materialno-

techniczną pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Strona wybrała jednak inną 

drogę ochrony swojego interesu prawnego, skarżąc bezczynność tego organu, który 

pierwszy otrzymał wniosek i w konsekwencji uzyskała wiążącą ocenę prawną co do 

właściwości organu, zawartą w wyroku NSA z 01 czerwca 2022 r., III OSK 4618/21. 

 

37. Zagadnienie: Kwestią sporną było, czy postanowienie wydane przez 

finansowy organ postępowania przygotowawczego o odmowie wniesienia do 

sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności za czyn zabroniony stypizowany w kodeksie karnym 

skarbowym należy do kognicji sądu administracyjnego? – postanowienie z 

dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Po 224/22.  

WSA w Poznaniu powołanym postanowieniem  na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i 

§ 3 P.p.s.a. odrzucił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności. Od postanowienia skarżący złożył skargę kasacyjną. 

Postanowienie to jest prawomocne.  

Spór dotyczył kwestii czy skarżący mógł złożyć do sądu administracyjnego 

skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który działając na 

podstawie art. 147 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. 
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U. z 2021 r., poz. 408 ze zm., dalej jako: „k.k.s.”), którym utrzymał w mocy 

postanowienie Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, 

którym na podstawie art. 147 w zw. z art. 17 § 2 pkt 1 k.k.s. odmówił podejrzanemu o 

popełnienie przestępstwa skarbowego określonego w art. 76 § 1 w zbiegu z art. 61 § 

1, w zbiegu z art. 62 § 2, w zbiegu z art. 7 § 1, w związku z art. 6 § 2, w związku z 

art. 9 § 3, w związku z art. 2 § 2 k.k.s. wniesienia do sądu wniosku o udzielenie 

zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, albowiem zarzucane 

podejrzanemu przestępstwo stypizowane w art. 76 § 1 zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności.  

WSA w Poznaniu zbadał czy zaskarżony akt podlega kontroli 

sądowoadministracyjnej. Sąd stwierdził, że sprawa ta nie należy do właściwości sądu 

administracyjnego i nie podlega jego kognicji. Sąd wyjaśnił, że sądy administracyjne 

sprawują kontrolę wyłącznie nad działalnością administracji publicznej, w tym w 

sprawach aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących 

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zaskarżone 

postanowienie nie mieści się w tym zakresie i to zarówno od strony podmiotowej 

(organ orzekający), jak też przedmiotowej i systemowej (przedmiot i podstawa 

prawna działania). Sąd wyjaśnił, że zgoda na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności rozpatrywana była przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Poznaniu, który działał jako finansowy organ postępowania 

przygotowawczego, co wynika z treści art. 53 § 37 pkt 2 k.k.s., zgodnie z którym 

finansowym organem postępowania przygotowawczego jest naczelnik urzędu celno-

skarbowego oraz art. 118 § 1 pkt 2 k.k.s., w świetle którego organami postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są 

m.in.: naczelnik urzędu celno-skarbowego, następnie nadzorowana przez Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, występującego w roli organu nadrzędnego 

w rozumieniu art. 53 § 39 pat. 1 k.k.s., w świetle którego organem nadrzędnym nad 

finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: miejscowo właściwy 

dyrektor izby administracji skarbowej - w sprawach należących do właściwości 

naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego.  

Postępowanie z wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności prowadzone było w oparciu o przepisy ustawy Kodeks karny 

skarbowy, z całkowitym i ustawowym wyłączeniem procedury administracyjnej i 

sądów administracyjnych, co wynika jednoznacznie z przepisu art. 115 § 1 k.k.s., 
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zgodnie z którym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

orzekają sądy powszechne albo sądy wojskowe.  

Podsumowując, w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uznania, że do 

kognicji sądu administracyjnego należy orzekanie w sprawach skarg na 

postanowienie wydane przez finansowy organ postępowania przygotowawczego 

drugiej instancji o odmowie wniesienia do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za czyn zabroniony w myśl kodeksu 

karnego skarbowego. 

 

38. Zagadnienie: Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie wniosku o 

przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub 

praw majątkowych SD-Z2, z powodu materialnoprawnego charakteru takiego 

terminu - wyrok z dnia 27 października 2022 r., sygn. akt I SA/Po 347/22. 

W realiach omawianego wyroku Sąd stwierdził, że odmawiając wszczęcia 

postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia ww. zgłoszenia 

organy naruszyły art. 15zzzzzn² ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2255 dalej 

uCOVID), a co za tym idzie również art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.; dalej: "O.p”). 

Sąd, co do zasady, podzielił wywody organów obu instancji, co do materialnego 

charakteru terminu zakreślonego przepisem art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 

1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.; dalej: 

"u.p.s.d."). Zgodził się też, że uregulowana w przepisach art. 162 O.p. instytucja 

przywrócenia terminu dotyczy jedynie terminów procesowych, co wynika z treści § 4 

ww. artykułu. Niemniej w kontrolowanej sprawie istotne znaczenie miała okoliczność 

trwającego w dacie złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia 

SD-Z2 stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz 

obowiązywanie art. 15zzzzzn² uCOVID. Powyższy przepis, podobnie jak uchylony 

art. 15zzr uCOVID, regulujący bieg terminów do dokonania przez stronę czynności 

kształtujących jej prawa i obowiązki oraz zawitych, z niezachowaniem których ustawa 

wiąże ujemne skutki dla strony, przewidzianych w regulacjach prawnych, zgodnie z 

ugruntowanym na tle art. 15zzr uCOVID orzecznictwem ma zastosowanie do 

terminów zawartych w prawie administracyjnym w szerokim znaczeniu, zatem także 
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do terminów prawa podatkowego, w tym również do terminu uregulowanego w art. 4a 

ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. (por. wyroki WSA w: Łodzi z 10 lutego 2021 r., I SA/Łd 575/20; 

Lublinie z 11 czerwca 2021 r., I SA/Lu 161/21; Gorzowie Wlkp. z 27 lipca 2021 r., I 

SA/Go 168/21 oraz wyrok NSA z 9 grudnia 2021, III FSK 4485/21). Nie ulega 

wątpliwości, że celem wprowadzenia również art. 15zzzzzn² uCOVID była ochrona 

obywateli RP przed negatywnymi skutkami uchybienia terminom w czasie pandemii 

koronawirusa. A skoro tak, także i tych przepisów nie można wykładać zawężająco, 

co prowadzi do wniosku, że mają one zastosowanie do regulacji zawartych w prawie 

administracyjnym w szerokim znaczeniu, a zatem i do regulacji zawartych w prawie 

podatkowym. Jak w przypadku art. 15zzr uCOVID, jest to wynik wykładni językowej, 

celowościowej i prokonstytucyjnej. Nie ulega też wątpliwości, że omawiany przepis 

znajduje zastosowanie do przepisów prawa materialnego, w tym w art. 4a ust. 1 pkt 1 

u.p.s.d. Ograniczenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie 

ze stanem epidemii, zmotywowały ustawodawcę do wprowadzenie na ten czas 

szczególnych regulacji, dających obywatelom z tego tytułu ochronę, a rolą organów 

administracyjnych, w tym organów podatkowych jest stosowanie tych przepisów z 

uwzględnieniem ich celu. Jest to ochrona wyjątkowa, bowiem dotyczy możliwości 

przywrócenia terminu prawa materialnego, który – co do zasady – w jakiejkolwiek 

innej sytuacji nie jest przywracalny. Ustawodawca stworzył zatem stronie, która 

uchybiła terminowi do dokonania czynności kształtującej jej prawa i obowiązki, jak w 

przypadku art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., możliwość jego przywrócenia. Mając zatem na 

uwadze, że w kontrolowanie sprawnie znajdzie zastosowanie art. 15zzzzzn² uCOVID 

organ nie miał podstaw, aby odmówić wszczęcia postępowania w przedmiocie 

wniosku o przywrócenie terminu, jako niedopuszczalnego z powodu upływu terminu 

prawa materialnego. 

 

39. Zagadnienie: Stwierdzenie nieważności decyzji wobec zastosowania przez 

organ procedury dla której brak umocowania w obowiązujących przepisach 

prawa- wyrok z dnia 3 sierpnia 2022 r. sygn. akt I SA/Po 997/21. 

W ocenie Sądu zasadnicze znaczenie dla oceny legalności wydanych w 

kontrolowanej sprawie rozstrzygnięć miał fakt, że wadliwe doręczenie decyzji nie 

powoduje, iż decyzja ta przestaje istnieć, gdyż nie weszła do obrotu prawnego. W 

zależności od rodzaju tej wadliwości organ podatkowy jest zobowiązany do zbadania, 

czy uchybienie przepisom doręczenia było na tyle istotne, że miało wpływ na wynik 

sprawy, albowiem doręczenie wadliwe i brak doręczenia, to dwie odmienne sytuacje, 
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które powinny być traktowane i oceniane inaczej, w szczególności z punktu widzenia 

ewentualnych skutków procesowych. Powyższe stanowisko wpisuje się linie 

orzeczniczą zaprezentowaną między innymi w wyroku NSA z 28 czerwca 2018 r., 

sygn. akt I FSK 1522/16. Jeżeli zatem wada tego doręczenia skutkowałaby 

pozbawieniem strony możliwości obrony jej praw, organ decyzję tę jest zobowiązany 

doręczyć ponownie – prawidłowo i skutecznie. Nie może jednak tego czynić po 

ostatecznym zakończeniu postępowania podatkowego, ani tym bardziej nie może 

traktować, że wadliwie doręczone decyzje nie weszły do obrotu prawnego i powrócić 

do prowadzenia postępowania podatkowego ponownie w pierwszej instancji, 

wydając przy tym postanowienie o niedopuszczalności rozpatrzonego już odwołania. 

Taka sytuacja miała miejsce w kontrolowanej sprawie ponieważ nie zachodziła tu 

okoliczność wadliwego doręczenia wydanych w obu instancjach decyzji, lecz 

nieważność tych decyzji z powodu prowadzenia postępowań wobec spółki, a nie 

wobec zarządcy masy sanacyjnej. Natomiast nawet spóźnione dostrzeżenie 

wadliwości zakończonych ostatecznie postępowań, daje organowi podatkowemu 

możliwość skorzystania z trybu nadzwyczajnego (w zależności od rodzaju wady, 

którą jest dotknięta decyzja ostateczna). Jednak w kontrolowanej sprawie z takiej 

możliwości organ nie skorzystał. Po ostatecznym wobec spółki zakończeniu 

postępowania podatkowego decyzją, przyjął nieznaną procedurę, dla której brak 

umocowania w obowiązujących przepisach prawa, wydając postanowienie 

stwierdzające niedopuszczalność odwołania, które już wcześniej rozpatrzył 

ostateczną decyzją i ją doręczył spółce, tym samym rażąco naruszając przepis art. 

228 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wykorzystał jednocześnie tę sytuację do 

skierowania sprawy do organu pierwszej instancji celem "kontynuowania 

postępowania kontrolnego" wobec stwierdzenia niedopuszczalności rozpatrzonego 

już odwołania, co zainicjowało dokonanie całkowicie odmiennych ustaleń i wydanie 

decyzji zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji o odmiennej merytorycznej treści. 

Zaakceptowanie takiego sposobu prowadzenia postępowania przez organy 

podatkowe prowadziłoby do przyjęcia, że ostatecznie zakończone postępowanie 

mogłoby "odrodzić się", gdyby organ podatkowy dostrzegł, że któraś z decyzji 

(pierwszoinstancyjna, czy odwoławcza) nie zostały skutecznie doręczone. Zdaniem 

Sądu, taki sposób procedowania, który nie znajduje jakiegokolwiek umocowania w 

obowiązujących przepisach prawa, prowadzi do stwierdzenia, że wydana w takim 

"odrodzonym" postępowaniu decyzja organu pierwszej instancji, jak i decyzja organu 

odwoławczego zostały wydane bez podstawy prawnej, jak i z rażącym naruszeniem 
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prawa, tj. art. 120 oraz art. 121 § 1 O.p., a zatem wyczerpały podstawy do 

stwierdzenia ich nieważności, określone w art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji 

podatkowej.  
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V. POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU. 
 

 Rok 2022, pomimo panującej od marca 2020 r. pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2, można niewątpliwie uznać za okres obfitujący w ważne wydarzenia wiążące 

się z działalnością pozaorzeczniczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu. Pozaorzecznicza działalność jest uzupełnieniem funkcji orzeczniczej 

Sądu, na którą składa się udział sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów w 

konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach istotnych dla sądownictwa 

administracyjnego.  

 
Seminaria, konferencje, szkolenia 

 

2 marzec 2022 r. 

 Poznań. Podczas Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt.: 

„Funkcjonowanie administracji publicznej w czasie zagrożenia COVID-19” referat pt.: 

„Wydawanie samorządowych przepisów porządkowych w czasie pandemii” wygłosiła 

asystent sędziego – Maria Jędrzejczak. 

 

10 maj 2022 r.  

Warszawa, siedziba NSA. Wiceprezes WSA w Poznaniu Sędzia WSA Tomasz 

Świstak uczestniczył w wykładzie profesora Janusza Trzcińskiego zatytułowanym 

„Między prawem do prywatności a prawem do informacji publicznej” oraz naradzie 

Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z Przewodniczącymi Wydziałów Informacji Sądowej wojewódzkich 

sądów administracyjnych. 

 

26 – 27 maj 2022 r.   

Gawrych Ruda k. Suwałk. Sędzia WSA w Poznaniu Aleksandra Kiersnowska-

Tylewicz uczestniczyła w konferencji zorganizowanej m. in. przez Stowarzyszenie 

Sędziów THEMIS, przy współpracy Komisji Europejskiej, zatytułowanej Współpraca 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z sądami krajowymi. Dwudniowa 

konferencja obfitowała w prelekcje wykładowców Uniwersytetu w Białymstoku, UMCS 

w Lublinie, przedstawicieli PAN oraz sędziów Stowarzyszenia THEMIS. Z wykładem 

„Suwerenność, tożsamość konstytucyjna i nasze wartości” wystąpił dr hab. Adam 

Bodnar – prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. 
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3 – 4 czerwiec 2022 r.  

Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z ramienia tut. 

Sądu, w organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką, Centrum Mediacji przy 

NRA, Wielkopolską Izbę Adwokacką, WPiA Uniwersytetu im Adama Mickiewicza oraz 

Sąd Okręgowy w Poznaniu - III Międzynarodowej Konferencji „Profesjonalizacja 

zawodu mediatora i mediacji” udział wziął asesor sądowy Piotr Ławrynowicz.  

Dwudniowa debata została podzielona na pięć paneli dyskusyjnych: „Mediacja – 

nauka i praktyka”, „Odpowiedzialność mediatora – aspekt etyczny, prawny i 

dyscyplinarny”, „Ku profesjonalizacji zawodu mediatora” oraz „Zawód mediatora w 

praktyce”. 

 

26 – 28 czerwiec 2022 r. 

 Kudowa Zdrój. Na konferencji „Uchwała krajobrazowa – ochrona obszarów 

uzdrowiskowych, turystycznych i kultu religijnego” zorganizowanej przez Instytut De 

Republica - asystent sędziego Marcin Kubiak wygłosił referat pt.: „Uchwała 

krajobrazowa – studium przypadku Olkusz”. 

 

18 – 20 wrzesień 2022 r.  

Poznań. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama 

Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pod nazwą „Kierunki rozwoju 

jurysdykcji administracyjnej”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele katedr 

prawa i postępowania administracyjnego oraz praktycy zainteresowani prawem 

administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu reprezentował 

asesor sądowy Robert Talaga. 

 

29 – 30 wrzesień 2022 r.  

 Poznań. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Sędziowie WSA w Poznaniu: S. WSA Katarzyna Wolna-Kubicka,  S. WSA 

Barbara Rennert, S. WSA Katarzyna Nikodem, S. WSA Waldemar Inerowicz oraz 

starszy asystent sędziego Monika Łyczyńska uczestniczyli w konferencji naukowej 

„Przedawnienie w prawie podatkowym”, zorganizowanej przez Lubuski Oddział 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wydział 
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Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na 

konferencję złożyło się 6 paneli tematycznych: „Przedawnienie zobowiązań 

podatkowych w teorii i praktyce uchwałodawczej NSA”, „Przedawnienie w prawie 

podatkowym Unii Europejskiej – orzecznictwo TSUE na tle przepisów dotyczących 

przedawnienia”, „Instrumentalność działania organów podatkowych jako negatywna 

przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego”, 

„Skutek zbiegu przesłanek przedawnienia zobowiązania podatkowego i czy istnieją 

zobowiązania nieprzedawnialne”, „Wpływ wadliwości działania organów na bieg 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego” oraz „Przedawnienie prawa do 

ustalenia zobowiązania podatkowego – przedawnienie obowiązku podatkowego”. 

Moderatorem większości z wymienionych paneli był prof. UAM dr hab. Dominik 

Mączyński, Sędzia WSA w Poznaniu.  

 

13-14 październik 2022 r. 

 Kraków. Podczas XVI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w 

sferze społecznej. Rzeczywistość a oczekiwania” referat pt.: „Odpowiedzialność 

organów samorządu terytorialnego za bezczynność prawodawczą” wygłosiła 

asystent sędziego – Maria Jędrzejczak. 

 

27 październik 2022 r. 

 Poznań. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Pod honorowym patronatem Prezesa WSA w Poznaniu odbył się 

okolicznościowy wykład z okazji 100-lecia Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

Jednym z prelegentów był asystent sędziego WSA w Poznaniu - Maciej Mączyński. 

Podczas wykładu, zorganizowanego przez Koło Naukowe Administratywistów UAM 

„Ad rem”, omówiona została istota sądownictwa administracyjnego oraz historia tego 

pionu wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem Sądu w Poznaniu. 

 

17 – 19 listopad 2022 r.  

Kołobrzeg. Prezes WSA w Poznaniu - sędzia WSA Jakub Zieliński 

uczestniczył w konferencji szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych 

zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Tematem 

konferencji była aktualna problematyka orzecznicza sądów administracyjnych.  
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25 listopad 2022 r.  

Poznań. Sędzia WSA Waldemar Inerowicz uczestniczył w Konferencji 

Naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Konferencja z dziedziny prawa podatkowego - 

poświęcona Należytej staranności w VAT, odbyła się pod patronatem Prezesa 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sędzia WSA dr hab. Dominik 

Mączyński pełnił rolę moderatora podczas dwóch paneli: Należyta staranność w 

orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Rola administracji 

skarbowej i służb księgowych w kształtowaniu standardów należytej staranności. 

 

Wideokonferencje, szkolenia on-line 

 

W dniu 10 stycznia 2022 r.  Prezes WSA w Poznaniu Sędzia Jakub Zieliński wziął 

udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Prezesa NSA Prof. dr hab. Marka 

Zirka – Sadowskiego. Tematem wideokonferencji były sprawy związane z budżetem, 

wynagrodzeniami sędziów i pracowników, statystyką załatwiania spraw w 2021 r. 

oraz problemami kadrowymi w sądach administracyjnych. 

 

W dniu 11 stycznia 2022 r. odbyła się wideokonferencja, której tematem były 

bieżące kwestie finansowo-budżetowe, inwestycyjne, informatyczne, a także 

obchody 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. 

Organizatorem wideokonferencji był Naczelny Sąd Administracyjny, spotkanie 

prowadził Szef Kancelarii Prezesa NSA Minister Hieronim Kulczycki. Z ramienia WSA 

w Poznaniu udział w spotkaniu wziął  Dyrektor Wiesław Bąkowski. 

 

W dniu 21 lutego 2022 r. – Pan Prezes WSA w Poznaniu Sędzia WSA Jakub 

Zieliński uczestniczył w wideokonferencji, którą prowadzili: ustępujący Prezes NSA 

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz nowo powołany Prezes NSA dr hab. Jacek 

Chlebny. Podczas spotkania przedstawiono ogólne założenia współpracy pomiędzy 

NSA a wojewódzkimi sądami administracyjnymi. 

 

W dniu 4 kwietnia 2022 r. odbyła się wideokonferencja Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z Prezesami wojewódzkich sądów administracyjnych. Tut. Sąd 
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reprezentował Prezes - Sędzia WSA Jakub Zieliński. Podczas wideokonferencji 

omówione zostały bieżące problemy i najważniejsze statystyki wszystkich 

wojewódzkich sądów administracyjnych. Prezes WSA w Poznaniu Jakub Zieliński 

poinformował, że statystyka pracy sędziów jest w chwili obecnej na 

satysfakcjonującym poziomie, likwidowane są zaległości powstałe w okresie 

pandemii.  

 

W dniu 24 maja 2022 r., w zorganizowanym przez Departament Efektywności 

Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów we współpracy z 

Kancelarią Premiera Rady Ministrów - webinarium poświęconym tematyce: „CAF – 

Europejki model doskonalenia organizacji sektora publicznego a system kontroli 

zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem samooceny kontroli zarządczej” udział 

wziął Prezes tut. Sądu - Sędzia WSA Jakub Zieliński. 

 

W dniach 20 – 21 oraz 27 – 28 czerwca 2022 r. asesor sądowy Piotr Ławrynowicz 

uczestniczył w warsztatach internetowych dla polskich sędziów i prokuratorów 

zatytułowanych: „Unijne i polskie przepisy dotyczące jakości powietrza oraz prawo do 

czystego powietrza”. Organizatorem szkolenia była Akademia Prawa Europejskiego 

w Trewirze, a tematy na nim poruszane to m. in.: Aspekty naukowe i techniczne 

zanieczyszczenia powietrza, Postępowanie przed sądem dotyczące jakości 

powietrza, Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i sprawy dotyczące czystego 

powietrza w Polsce, Odpowiednie orzecznictwo TSUE i polskich sądów. 

 

W dniach 24 – 25 listopada 2022 r. odbyła się w formie zdalnej Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa im. Profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i 

prawoznawstwa”, podczas której prelekcję - Problematyka „odżycia” normy prawnej 

jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz sądu administracyjnego 

wygłosił asystent sędziego - Maciej Mączyński. Organizatorem konferencji był 

Uniwersytet Szczeciński. 

 

Wydarzenia 

 

30 marzec 2022 r. 

Poznań. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sędzia 

WSA Jakub Zieliński przekazał nagrody ufundowane przez Sąd dla najlepszego 
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wystąpienia uczestnika Konkursu w  zorganizowanym przez Europejskie 

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, XXIV 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.  

 

30 marzec 2022 r.  

 Poznań. W gmachu Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie 

studentów Wydziału wraz z sędziami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu. Sędziowie WSA: Tomasz Grossmann oraz dr Jan Szuma przybliżyli 

studentom specyfikę zawodu sędziego oraz zapoznali ich z bieżącymi problemami 

orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Sędzia WSA Tomasz Grossmann 

przedstawił problematykę spraw będących na styku prawa cywilnego i 

administracyjnego, natomiast Sędzia WSA dr Jan Szuma opowiedział o regulacjach 

dotyczących procesu inwestycyjnego jako ważnego obszaru prawa 

administracyjnego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Koła Naukowego 

Administratywistów „Ad rem” działającego przy Zakładzie Prawa Administracyjnego i 

Nauki o Administracji UAM podjętej wspólnie z dr Marią Jędrzejczak i mgr. Maciejem 

Mączyńskim, asystentami sędziów WSA w Poznaniu.  

 

25 kwiecień 2022 r.  

Poznań. Odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, na którym Prezes Jakub Zieliński przedstawił 

sprawozdanie z działalności tut. Sądu w roku 2021.  

 

10 maj 2022 r.  

Warszawa. Siedziba NSA. W naradzie Przewodniczącego Wydziału Informacji 

Sądowej Sędziego NSA Sylwestra Marciniaka z Przewodniczącymi Wydziałów 

Informacji Sądowej wojewódzkich sądów administracyjnych wziął udział z ramienia 

WSA w Poznaniu Wiceprezes tut. Sądu  - Sędzia WSA Tomasz Świstak. Podczas 

spotkania poruszono bieżące tematy związane z działalnością Wydziałów Informacji 

Sądowej. 
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6 - 7 czerwiec 2022 r. 

 Starawieś. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Sędzia NSA Jacek 

Chlebny zaprosił na naradę wszystkich prezesów wojewódzkich sądów 

administracyjnych. Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne NSA oraz 

jego budżet, rozbieżności orzecznictwa w Izbach NSA, sprawy dyscyplinarne 

sędziów sądów administracyjnych. Poruszono tematy uzasadnień orzeczeń, 

tezowanie i kierowanie do opublikowania w ONSAiWSA, prawidłowości procesu 

anonimizacji, statystyki oraz zagadnienia dotyczące informacji publicznej. 

Przedyskutowano bieżące zagadnienia z zakresu nadzoru Prezesa NSA nad 

działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych. 

 

26 wrzesień 2022 r.  

Poznań. Obchody jubileuszowe 100 – lecia sądownictwa administracyjnego w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu odbyły się na Zamku Cesarskim 

w Poznaniu. W uroczystości uczestniczyli: sędzia NSA prof. dr hab. Roman Hauser, 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego -

sędzia NSA Sylwester Marciniak, sędzia NSA Jan Grzęda, sędziowie, którzy 

uprzednio piastowali stanowisko Prezesa WSA w Poznaniu: sędzia NSA prof. dr hab. 

Andrzej Zieliński i sędzia NSA Jerzy Stankowski. W obchodach wzięli również udział 

przedstawiciele: Miasta Poznania, Starosty Poznańskiego, Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza, Okręgowej Rady Adwokackiej, Izby Notarialnej, Izby Komorniczej, Izby 

Administracji Skarbowej, Prokuratury, Poznańskich Sądów Powszechnych, 

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Policji, Wyższej Szkoły Umiejętności 

Społecznych w Poznaniu oraz Prezesi Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w 

Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Wrocławiu, Gliwicach, Gdańsku i Gorzowie Wlkp. 

Obchody zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli sędziowie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu i WSA w Poznaniu w stanie 

spoczynku. Obecni byli również prawie wszyscy sędziowie i pracownicy 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz emerytowani  pracownicy 

WSA w Poznaniu. 

Prezes WSA w Poznaniu Jakub Zieliński uroczyście otworzył Konferencję 

poświęconą Jubileuszowi oraz przywitał zaproszonych gości. W imieniu Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacka Chlebnego głos zabrał sędzia NSA prof. 

dr hab. Roman Hauser.  
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Konferencję zapoczątkowała prezentacja multimedialna „Powstanie i historia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu”. Przedstawiono również 

prezentację multimedialną o Najwyższym Trybunale Administracyjnym w Warszawie.  

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska wygłosiła dwa wykłady „Polska żyje, 

pracuje i rozwija się – PWK-a w Poznaniu w 1929 r.” oraz „Poznańscy prawnicy w 

dwudziestoleciu międzywojennym”. Obchody jubileuszowe zostały również 

uświetnione przez wykłady: sędziego NSA prof. zw. dra hab. Jerzego Małeckiego „Z 

dziejów sądownictwa administracyjnego w I i II Rzeczypospolitej” oraz prof. UAM dra 

hab. Przemysława Krzywoszyńskiego „Fundamenty wielkopolskiej tradycji 

praworządności”. Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem pamiątkowych 

medali zasłużonym sędziom i pracownikom poznańskiego sądu administracyjnego. 

Ostatnim punktem Jubileuszu był znakomity koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego 

Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. 

 Obchodom jubileuszu 100 – lecia sądownictwa administracyjnego w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu towarzyszyły okolicznościowe 

wystawy oraz wmurowanie tablic pamiątkowych: w gmachu byłego Kolegium 

Jezuickiego przy Placu Kolegiackim w Poznaniu – pierwszej, przedwojennej siedzibie 

WSA w Poznaniu oraz drugiej, w budynku Sądu. 
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 Z okazji Jubileuszu WSA w Poznaniu wydał publikację – Reprint „Zbiór 

wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z uwzględnieniem 

orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z lat 1924 - 1926”. Książki 

te zostały wręczone sędziom i zaproszonym gościom.  
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25 – 27 październik 2022 r. 

 Warszawa. Pan Prezes WSA w Poznaniu Sędzia WSA Jakub Zieliński 

uczestniczył w uroczystych obchodach 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego. Zaplanowane wydarzenia obejmowały uroczystości na Zamku 

Królewskim, w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz konferencję 

sędziów w Józefowie, podczas której swoje wykłady przedstawili byli Prezesi NSA: 

prof. Adam Zieliński, prof. Roman Hauser, prof. Janusz Trzciński oraz prof. Marek 

Zirk-Sadowski.  

 

Współpraca międzynarodowa 

 

4 – 6 październik 2022 r. 

  Osnabrűck. Niemcy. Na zaproszenie Prezes Sądu Finansowego Dolnej 

Saksonii Petry Hager - Wiceprezes WSA w Poznaniu Tomasz Świstak wziął udział w 

Konferencji „Północnoniemieckie Dni Sądów Finansowych 2022 r. Konferencję 

naukową otworzyła Minister sprawiedliwości Dolnej Saksonii Barbara Havliza oraz 

Prezes Uniwersytetu w Osnabrűck prof. dr Susanne Menzel-Riedl. W trakcie 3 -

dniowych wykładów poruszono kwestie aktualnego orzecznictwa Federalnego 

Trybunału Finansowego w zakresie prywatnych transakcji sprzedaży, opodatkowania 

pracowników, opodatkowania spółek osobowych. Pierwszy dzień zagranicznej wizyty 

zakończył się oprowadzeniem po Osnabrűck z nocnym strażnikiem. W kolejnych 

dniach konferencji omawiano m. in. tematy: „Rozstrzyganie sporów 

międzynarodowych i krajowe postępowanie skargowe”, „Zagadnienia 

międzynarodowego prawa do zasiłku dzieci”, „Substancja w międzynarodowym 

prawie podatkowym. Konferencja zakończyła się dyskusją panelową: „Cyfryzacja 

prawa podatkowego”  w ostatnim dniu pobytu w Osnabrűck. 

 

Sędziowie 

 

3 marzec 2022 r. 

Warszawa. Pałac Prezydencki. Nominację sędziowską otrzymała asesor 

sądowy Katarzyna Witkowicz-Grochowska. 

 

1 wrzesień 2022 r. 

W stan spoczynku przeszła sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska. 
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Pani sędzia ukończyła w roku 1986 studia prawnicze na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W latach 1986 - 1992 odbyła aplikację sądową, którą zakończyła zdanym 

egzaminem sędziowskim.  Następnie od 2 listopada 1990 r. pełniła funkcję asesora 

sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, czynności asesorskie pełniła 

w Sądzie Rejonowym w Złotowie. 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 października 1992 r. powołana 

została na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Złotowie (nominacja w dniu 28 

października 1992 r.) Od 10 stycznia 1995 r. do 31 grudnia 1999 r. piastowała 

funkcję Prezes tegoż Sądu. 

Od 1 grudnia 1999 r. delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w 

Sądzie Okręgowym w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile. Postanowieniem 

Prezydenta RP z dnia 26 września 2001 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu 

Okręgowego w Poznaniu (nominacja w dniu 3 grudnia 2001 r.) 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 2005 r. powołana została 

na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 

(nominacja w dniu 28 września 2005 r.). Od 1 kwietnia 2010 r. do 28 lutego 2018 r. 

pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu. 

Od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. delegowana do pełnienia 

obowiązków sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 

Od dnia 1 września 2022 roku w stanie spoczynku.  

 

7 grudzień  2022 r. 

Warszawa. Pałac Prezydencki. Do pełnienia urzędu na stanowisku 

asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu zostali 

powołani: Pan Michał Ilski oraz Pan Jacek Rejman. 

 

Publikacje fachowe sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego 

 

- Grossmann Tomasz, sędzia WSA, „Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki, 

przykłady, kazusy, orzecznictwo”, 5 Wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2022; 

- Jędrzejczak Maria, asystent sędziego, „Problematyczne przepisy przejściowe w 

ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (hipotetyczny a faktyczny 
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obszar oddziaływania)”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2022, nr 1, 

s. 123-136; 

- Jędrzejczak Maria, asystent sędziego, „Stanowienie prawa jako wynik stosowania 

norm prawnych przez organy samorządu terytorialnego”, [w:] M. Jędrzejczak, M. 

Szewczyk (red.), „Prawne formy działania stosowane przez organy samorządu 

terytorialnego”. Księga jubileuszowa Profesora Krystiana Ziemskiego, Warszawa 

2022, s. 111-120; 

- Jędrzejczak Maria, asystent sędziego, „Kontrola i nadzór aktów prawa miejscowego 

w polskim i angielskim systemie prawnym”, [w:] K. Ziemski, L. Staniszewska (red.), 

„Ograniczenia samodzielności prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocena 

30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego”, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2022, s. 119-156. 

Szkolenia pracowników 
 

Wartym odnotowania jest fakt podwyższania kwalifikacji zawodowych przez 

urzędników sądowych. Pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu w roku 2022 uczestniczyli w szkoleniach z zakresu: 

-   elektronicznych  repertoriów; 

-   obsługi trudnego klienta w sektorze publicznym; 

-   klasyfikacji budżetowej 2022 r.; 

-   elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej; 

-   korekty zasad opodatkowania wynagrodzeń; 

-   zasad Polskiego Ładu; 

-   należności budżetowych 2022 w JSFP – realizacja, ewidencja i windykacja; 

-   ochrony danych osobowych w sekretariatach sądów – praktyczne aspekty; 

-   rozliczania podróży służbowych z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 r. i stycznia 

2023 r.; 

-   Portalu Informacyjnego Sądu – podstawowe zagadnienia praktyczne; 

-   VATu w sektorze publicznym z uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF; 

-   dochodów i wydatków budżetowych 2022 w jsfp; 

-  podatku dochodowego od osób fizycznych – zamknięcie roku 2022, zmiany na 

2023 rok. 
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VI. WYDZIAŁ INFORMACJI SĄDOWEJ. 

 

1. Zagadnienia ogólne. 

Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu w roku 2022, tak jak w latach poprzednich, realizował zadania określone w 

§ 5.1. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Działalność Wydziału koncentrowała się w szczególności na: informowaniu stron 

i osób zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych oraz o stanie spraw 

załatwianych w Sądzie, udostępnianiu zainteresowanym akt spraw do wglądu, 

prowadzeniu spraw skarg, wniosków i  petycji, udostępnianiu informacji publicznej 

o działalności Sądu, prowadzeniu statystyki sądowej, anonimizowaniu orzeczeń tut. 

Sądu oraz obsłudze medialnej Prezesa Sądu. Tej komórce organizacyjnej 

powierzono również przygotowywanie projektów aktualizacji oficjalnej witryny 

internetowej Sądu.  

2. Informowanie i udostępnianie akt. 

W związku z utrzymującą się w 2022 r. sytuacją epidemiczną, działalność 

Wydziału w zakresie bezpośredniego, osobistego kontaktu z petentami była znacznie 

ograniczona, co z kolei przełożyło się na zwiększenie liczby kontaktów w formie 

zdalnej.  

Zdecydowana większość osób zainteresowanych uzyskaniem informacji, 

kontaktowała się z pracownikami WIS telefonicznie (udzielono informacji na 4082 

zapytania). Zainteresowani korzystali też z możliwości zgłaszania zapytań za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub z wykorzystaniem platformy 

ePUAP. Pytania dotyczyły przede wszystkim stanu toczących się postępowań 

sądowoadministracyjnych oraz zakresu sprawowanej przez sądy administracyjne 

kontroli nad działalnością administracji publicznej. Zainteresowani prosili również o  

interpretacje pism sądowych, o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich pojęć dot. 

postępowania sądowego, a także zwracali się o pomoc w zakresie usuwania braków 

formalnych skarg. W ramach udzielanych wyjaśnień wskazywano na środki prawne 

przewidziane w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

obowiązki, jakie spoczywają na stronach postępowania i konsekwencje ich 

niedopełnienia. Znaczna część  aktywności informacyjnej Wydziału związana była z 
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informowaniem o bieżącej sytuacji organizacyjnej Sądu w związku z ograniczeniami 

wynikającymi z ogłoszonego w kraju stanu epidemii. Informacje te udostępniane były 

przez pracowników Wydziału na bieżąco. 

Wiele zapytań dotyczyło informatyzacji sądownictwa administracyjnego; 

wnoszenia i otrzymywania pism w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy 

ePUAP, udostępniania akt sądowych on-line w portalu PASSA, czy też 

rozpoznawania spraw podczas posiedzeń Sądu w trybie zdalnym przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość z 

jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.  

Z uwagi na nadal trwający w kraju stan epidemiczny – reguły dostępu do akt w 

Czytelni Akt zostały zmodyfikowane - petenci byli zobowiązani do uprzedniego 

umówienia się na przeglądanie akt wskazując konkretną datę i godzinę. Petenci 

załatwiani byli sprawnie, przy krótkotrwałym oczekiwaniu na dostarczenie akt do 

Czytelni. 

W roku 2022 Czytelnia Akt udostępniła do wglądu akta 472 spraw, w tym: 

 z Wydziału I - 109 

 z Wydziału II - 121 

 z Wydziału III - 90 

 z Wydziału IV - 145 

 z Archiwum - 7 

Realizując obowiązek wynikający z art. 139 § 5 P.p.s.a., w Czytelni Akt 

wyłożono do wglądu, przekazane przez Sekretariaty Wydziałów Orzeczniczych 

sentencje wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych w liczbie 2968 na koniec 

roku, w tym: 

 z Wydziału I - 319 

 z Wydziału II - 1052 

 z Wydziału III - 820 

 z Wydziału IV – 777 
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3. Dostęp do informacji publicznej. 

W zakresie udostępniania informacji publicznej Wydział Informacji Sądowej 

realizował zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).  

W opisywanym okresie zgłoszono 81 indywidualnych zapytań z 

wykorzystaniem procedury wnioskowej, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu 

do roku 2021 (wpłynęły 84 wnioski). Spośród 81 zarejestrowanych wniosków o 

udostępnienie informacji publicznej zarejestrowanych w roku sprawozdawczym – 80 

wniosków zostało pozytywnie załatwionych poprzez udzielenie stosownych 

informacji, bądź przekazanie kopii żądanych dokumentów.   

Na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 16 ust.1 i 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), wydano jedną decyzję o odmowie 

udostępnienia informacji publicznej. We wskazanej sprawie wnioskodawca domagał 

się udostępnienia obszernych informacji o liczbie i treści orzeczeń wydanych przez 

tut. Sąd w latach 2019 – 2022 w sprawach z zakresu odmowy i ograniczenia dostępu 

do informacji publicznej ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz 

wskazania liczby skarg kasacyjnych wniesionych od orzeczeń Sądu w tym 

przedmiocie. Wobec niewykazania przez wnioskodawcę, że uzyskanie żądanej 

informacji publicznej, stanowiącej informację przetworzoną, jest szczególnie istotne 

dla interesu publicznego, Prezes WSA w Poznaniu odmówił udostępnienia informacji 

publicznej. Decyzja ta stała się ostateczna. 

 W jednej sprawie wniosek o udostępnienia informacji publicznej pozostawiono 

w części bez rozpoznania z powodu braku odpowiedzi na wezwanie Sądu. Wniosek 

uwzględniono w pozostałym zakresie. 

W przeważającej większości spraw w przedmiocie dostępu do informacji 

publicznej, które wpłynęły w minionym roku, korespondencja prowadzona była, 

zgodnie z wolą wnioskodawców, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wśród omawianych wniosków wpłynęły 43 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznych z zakresu działalności orzeczniczej tut. Sądu na temat:  

 stanu konkretnych spraw sądowoadministracyjnych;  

 wpływu spraw dot. naruszenia zakazu przemieszczania się, zakrywania ust i 

nosa oraz obowiązku kwarantanny; 

 wpływu skarg wniesionych przez podmioty konkretnie wymienione we 

wniosku;  
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 wpływu skarg na wskazane we wniosku akty administracyjne;  

 wpływu skarg dot. opisanych we wniosku nieruchomości;  

 przesłania wykazu dokumentów złożonych przez organ administracji w 

konkretnej sprawie.  

Zarejestrowano również 37 wniosków o udostępnienie informacji publicznych 

dotyczących pozaorzeczniczej działalności tut. Sądu. Wnioskodawcy żądali 

udostępnienia informacji na temat:  

 pytań testowych i kazusów z postępowań konkursowych na stanowisko 

asystenta sędziego, referendarza sądowego, bądź urzędnika;  

 wysokości wynagrodzeń asystentów sędziów oraz referendarzy zatrudnionych 

w   WSA w Poznaniu, wraz z częstotliwością podwyżek;  

 przetargu w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu WSA w Poznaniu; 

 możliwości przeprowadzenia posiedzenia sądu na odległość z jednoczesnym, 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku; 

 informacji rocznej z działalności WSA w Poznaniu za lata 2004 – 2020; 

 kwoty wydanej przez tut. Sąd na utrzymanie czystości w latach 2020 i 2021. 
 

4. Wnioski, skargi i petycje. 

W zakresie skarg i wniosków (w trybie przewidzianym w K.p.a. dla skarg 

i wniosków) oraz petycji, zarejestrowano 123 sprawy. Wpłynęły ponadto 122 pisma 

ponowne.  

Najliczniejszą grupę wśród wniosków stanowiły zapytania o stan spraw, a także 

o wyjaśnienie określonych zagadnień procesowych. Skargi zawierały najczęściej 

zarzuty wadliwości postępowania sądowego oraz treści orzeczeń. W udzielanych 

odpowiedziach przedstawiano przebieg postępowań, wyjaśniając jednocześnie 

wszelkie podnoszone przez skarżących wątpliwości, wskazując jednocześnie 

podstawy prawne działania Sądu jak i zakres kompetencji przysługujących Prezesowi 

Sądu. W żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty co do wadliwości czynności 

procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych sprawach. W 

odpowiedziach na pisma ponowne, złożone w sprawie już rozpoznanej, podtrzymano 

stanowisko tylko wtedy, gdy skarżący nie wskazał żadnych nowych okoliczności, 

które wymagałyby dodatkowego zbadania i ustosunkowania się. 

W roku 2022 nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz 1123). 



104 

 

W okresie stanu epidemicznego w kraju wstrzymano przyjmowanie 

interesantów przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów. Skarżący  

mieli jednak możliwość telefonicznej rozmowy z  Prezesem Sądu oraz działającym w 

imieniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej. Tematem rozmów były głównie 

zarzuty dotyczące postępowań sądowoadministracyjnych. Skarżący najczęściej 

wyrażali swoje niezadowolenie z treści rozstrzygnięć w konkretnych sprawach, 

oczekując od Prezesa WSA w Poznaniu reakcji w postaci weryfikacji prawomocnych 

orzeczeń. 
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RUCH SPRAW W 2022 ROKU  
W WYDZIALE INFORMACJI SĄDOWEJ  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU 
 

 

 

 

Rodzaj spraw 

 

Ogółem 
wszystkie 
sprawy w 
wydziale 

Sprawy załatwiane 
bezpośrednio w wydziale 

 

Sprawy 
przekazane 

przez wydział 
do załatwienia 

według 
właściwości 

 

Sprawy dot. 
działalności 

sądów admin. 

 

Sprawy dot. 
działalności 

innych 
podmiotów 

 

Pozostało do załatwienia spraw  

z 2021 r.  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

Wpływ  

w 2022 r. 

 

Pisma pierwotne 

(zarejestrowane pod 
nowym numerem) 

 

123 

 

71 

 

36 

 

16 

 

Pisma ponowne 

(dołączane do spraw 
z nadanym już 

numerem) 

 

122 

 

64 

 

53 

 

5 

 

Razem pism do 
załatwienia w 2022 r. 

 

245 

 

135 

 

89 

 

21 

 

Liczba spraw do załatwienia  

w 2022 r.  

(pozostałość + pisma pierwotne) 

 

123 

 

71 

 

36 

 

16 

 

Załatwiono spraw z 2022 r. 

 

123 

 

71 

 

36 

 

16 

 

Pozostało do załatwienia spraw  

w 2023 r. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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5. Redakcja BIP i obsługa medialna Sądu. 

Informacje o działalności Sądu udostępniane były również w ramach Biuletynu 

Informacji Publicznej. W związku z tym, w omawianym okresie, pracownicy Wydziału 

Informacji Sądowej, przy współpracy z Administratorem Systemu Informatycznego, 

prowadzili i na bieżąco aktualizowali witrynę internetową, zamieszczając w niej dane 

statystyczne z działalności Sądu, przepisy wewnętrzne oraz ogólne, regulujące pracę 

Sądu, a także dane o strukturze organizacyjnej Sądu.  

Dzięki funkcjonowaniu Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

(CBOSA), w której na bieżąco publikowane są wszystkie orzeczenia sądów 

administracyjnych, możliwe było pozytywne załatwienie zgłoszonych wniosków o 

udostępnienie informacji publicznej przez udzielenie informacji o miejscu ich 

publikacji w CBOSA, ewentualnie przez odesłanie do informacji udostępnionych na 

stronie internetowej BIP WSA czy BIP NSA (np. w zakresie sprawozdań i zestawień 

statystycznych czy wokand elektronicznych).  

W roku 2022 pracownicy Wydziału Informacji Sądowej kontynuowali zadanie 

anonimizowania bieżących orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu, oraz prowadzili bieżący nadzór nad prawidłowością 

zanonimizowanych uzasadnień.  

Pani Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej – Sędzia WSA Izabela 

Bąk-Marciniak, pełniąc jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Sądu, udzielała 

przedstawicielom prasy, radia i telewizji telefonicznych informacji dotyczących przede 

wszystkim przebiegu postępowania sądowego, bieżącego orzecznictwa, jak też 

administracyjnej sfery działalności Sądu. Pani Rzecznik przywoływała motywy 

rozstrzygnięć zapadłych w sprawach wywołujących powszechne zainteresowanie 

publiczne oraz wyjaśniała jakie skutki wywołuje orzeczenie sądu administracyjnego.  

Ponadto, Wydział Informacji Sądowej monitorował dostępność cyfrową witryny 

internetowej tut. Sądu. Dokonano przeglądu działania procedur, które umożliwiają 

składanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej oraz wnoszenia skarg w tym 

zakresie. Dostępność cyfrowa stron internetowych oraz aplikacji podmiotów 

publicznych podlega corocznej kontroli przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

6. Statystyka.  

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu wewnętrznego urzędowania 

wojewódzkich sądów administracyjnych Wydział Informacji Sądowej sporządzał 

również zbiorcze sprawozdania statystyczne z ruchu i sposobu załatwiania spraw 
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oraz sprawozdania opisowe, dotyczące pracy orzeczniczej tut. Sądu w skali 

miesięcznej, kwartalnej, półrocznej oraz rocznej. W tym zakresie sporządzał też 

statystykę dotyczącą spraw o  wymierzenie organom administracji publicznej 

grzywny. Opracowywał ponadto analizy, dane statystyczne i bieżące informacje o 

działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, Biura Orzecznictwa NSA oraz innych 

jednostek.  

Wydział Informacji Sądowej, w oparciu o dane statystyczne oraz materiały 

przedstawione przez Wydziały Orzecznicze Sądu, opracowuje także corocznie 

Informację o działalności WSA w Poznaniu.  

7. Współpraca z organami władzy publicznej. 

Zadania informacyjne Wydziału były również realizowane w ramach współpracy 

z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, sądami, prokuratorami i innymi 

instytucjami. W tym zakresie zarejestrowano 22 wnioski, w których udzielono 

informacji nt. konkretnych spraw jak również udostępniono orzeczenia sądowe. 

Wydział Informacji Sądowej w trybie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych, przesłał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 107 prawomocnych orzeczeń uwzględniających 

skargi na akty prawa miejscowego. 

Ponadto, Wydział przygotowywał i koordynował prace Zespołu Kwalifikacyjnego 

orzeczeń WSA w Poznaniu. Do Biura Orzecznictwa NSA Wydział Informacji na 

bieżąco przekazywał informacje o działalności pozaorzeczniczej tut. Sądu w celu ich 

opublikowania w  Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego. 

8. Biblioteka. 

W strukturach Wydziału działa również Biblioteka Sądu, w której gromadzone 

są zbiory zawierające przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, podręczniki, 

monografie, komentarze, czasopisma naukowe i gazety codzienne. Na dzień 31 

grudnia 2022 r. księgozbiór biblioteczny liczył około 9559 egzemplarzy książek 

o łącznej wartości 508627,60 PLN, a także około 76 tytułów czasopism, przydatnych 

w pracy sędziów, referendarzy, asystentów oraz pracowników administracyjnych. 
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VII. TABELE STATYSTYCZNE. 
 

WYDZIAŁ I - Wskaźnik szybkości postępowania w 2022 r.  

Miesiąc 
Pozostałość na 
koniec miesiąca 

Wpływ spraw Załatwienia 
Szybkość 

postępowania 

styczeń 483 79 103 4,69 

luty 471 86 98 4,69 

marzec 458 72 85 4,81 

kwiecień 454 97 101 4,70 

maj 434 81 101 4,45 

czerwiec 414 65 85 4,34 

lipiec 444 88 58 4,93 

sierpień 445 72 71 5,08 

wrzesień 494 112 63 5,82 

październik 481 80 93 5,61 

listopad  477 97 101 5,47 

grudzień  508 104 73 5,91 

 

WYDZIAŁ II  - Wskaźnik szybkości postępowania w 2022 r.  

Miesiąc 
Pozostałość na 
koniec miesiąca 

Wpływ spraw 
 

Załatwienia 
Szybkość 

postępowania 

styczeń 560 137 137 4,09 

luty 504 86 142 3,61 

marzec 424 82 162 2,89 

kwiecień 380 97 141 2,62 

maj 343 78 115 2,46 

czerwiec 347 102 98 2,62 

lipiec 298 94 143 2,23 

sierpień 303 87 82 2,38 

wrzesień 295 96 104 2,37 

październik 305 117 107 2,48 

listopad 291 98 112 2,39 

grudzień 284 96 103 2,36 
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    WYDZIAŁ III  - Wskaźnik szybkości postępowania w 2022 r. 

Miesiąc 
Pozostałość na 
koniec miesiąca 

Wpływ spraw 
 

Załatwienia 

Szybkość 
postępowania 

styczeń  714 104 121 5,90 

luty 663 86 137 5,14 

marzec 577 90 176 3,99 

kwiecień 512 72 137 3,59 

maj 479 107 140 3,37 

czerwiec 442 71 108 3,24 

lipiec 479 122 85 3,71 

sierpień 481 94 92 3,87 

wrzesień 440 88 129 3,52 

październik 488 170 122 3,92 

listopad 513 150 125 4,12 

grudzień 554 125 84 4,57 

 

 

WYDZIAŁ IV -  Wskaźnik szybkości postępowania w 2022 r. 

Miesiąc 
Pozostałość na 
koniec miesiąca 

Wpływ spraw 
 

Załatwienia 

Szybkość 
postępowania 

styczeń 253 92 102 2,48 

luty 232 86 107 2,22 

marzec 215 81 98 2,10 

kwiecień 206 92 101 2,02 

maj 194 102 114 1,86 

czerwiec 211 82 65 2,16 

lipiec 244 83 50 2,69 

sierpień 245 84 83 2,73 

wrzesień 255 102 92 2,83 

październik 204 94 145 2,14 

listopad 156 74 122 1,59 

grudzień 174 92 74 1,81 
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Tabela - Wpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2010 - 2022 (SA, SAB, SO i SPP) 

Rok  

Pozosta-
ło z 

poprze-
dniego 
okresu 

WPŁYW ZAŁATWIENIA  

Pozo
-stało 

na 
rok 

nastę
-pny 

Ogó-
łem 

Na 
akty 

admin 

 SA 

Na 
bezczy-
nność 
organu 

 
 

SAB 

Reper
toriu

m  
 

 SO 

Repe
rtoriu

m   
 

SPP 

Ogółem 
Na 

rozpra-
wie 

Na 
posie-
dzeniu 
nieja-
wnym 

Zam-
knięto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 1.230 4.040 3.820 181 39 - 4.247 2.994 1.253 1.023 1.023 

2011 1.023 4.661 4.459 170 32 - 4.548 3.148 1.400 1.136 1.136 

2012 1136 5006 4760 212 34 - 4.923 3.316 1.607 1.219 1.219 

2013 1219 6143 5822 295 26 - 4983 3.520 1.463 2.379 2.379 

2014 2.379 6.421 6.078 306 37 - 5.922 4.167 1.755 2.878 2.878 

2015 2.878 6.377 5.992 340 45 - 6.757 4.616 2.141 2.498 2.498 

2016 2.498 5.539 5.216 295 28 - 5.851 4.023 1.494 2.186 2.186 

2017 2.186 5.092 4.703 365 24 - 5.862 4.013 1.849 1.416 1.416 

2018 1.416 4.813 4.293 450 70 - 4.697 3.063 1.580 54 1.532 

2019 1.532 4.727 4.228 458 41 - 4.595 3.000 1.595 130 1.534 

2020 1.535 5.202 4.752 396 39 
 
 

15 4.782 1.302 2.696 784 1.955 

2021 1.955 5.555 4.918 547 75 
 

15 

5.449 271 4.876 302 2.061 

2022 2.061 4.546 4.031 461 41 
 

13 5.087 1.076 3.857 154 
 

1520 

Wydział I 507 1.033 1.015 14 1 
 

3 1.032 528 495 9 
 

508 

Wydział II 560 1.170 945 213 10 
 

2 1.446 93 1.296 57 
 

284 

Wydział III 731 1.279 1.235 37 4 
 

3 1.456 419 1.023 14 
 

554 

Wydział IV 263 1.064 836 197 26 
 

5 1.153 36 1.043 74 
 

174 

 

Kolumny nr 10 i 11 dotyczące wykazu spraw zarejestrowanych w Repertorium SPP wprowadzono do 
sprawozdań w 2020 r. 
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VIII. DANE TELEADRESOWE 
 

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 
Ul. Ratajczaka 10/12 

61-815 Poznań 
Tel. 61 85 66 700 

www.bip.wsa.poznan.pl 
 

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
Sędzia WSA Jakub Zieliński 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
Sędzia WSA Tomasz Świstak 

Sekretariat Prezydialny: 
Laura Szukała 
Tel. 61 85 66 704 
e-mail: sekretariat@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Dyrektor Sądu 
Wiesław Bąkowski 
Tel. 61 85 66 705 
e-mail: dyrektor@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
I Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału 
Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka 

Kierownik Sekretariatu Wydziału I 
Katarzyna Rzeczkowska 
Tel. 61 85 66 720 
e-mail: wydzial1@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
II Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału 
Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak 

Kierownik Sekretariatu Wydziału II 
Liliana Jasiak-Stanisławska 
Tel. 61 85 66 745 
e-mail: wydzial2@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
III Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału 
Sędzia WSA Szymon Widłak  

Kierownik Sekretariatu Wydziału III 
Natalia Kańduła 
Tel. 61 85 66 780 
e-mail: wydzial3@poznan.wsa.gov.pl 
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IV Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału 
Sędzia WSA Donata Starosta  

Kierownik Sekretariatu Wydziału IV 
Anna Fogt 
Tel. 61 85 66 744 
e-mail: wydzial4@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Wydział Informacji Sądowej 
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy Sądu 
Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak  

Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej 
Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek 
Tel. 61 85 66 865 
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych 
Kierownik Oddziału 
Monika Preiss 
Tel. 61 85 66 709 
e-mail: kadry@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Oddział Administracyjno-Gospodarczy  
Kierownik Oddziału 
Marcin Gościniak  
Tel. 61 85 66 797 
e-mail: goscianiakm@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Oddział Finansowo-Budżetowy 
Główny Księgowy 
Paulina Budzyńska  
Tel. 61 85 66 715 
e-mail: ksiegowosc@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Inspektor Ochrony Danych 
Damian Wojtkowiak 
Tel. 61 85 66 746 
e-mail: iod@poznan.wsa.gov.pl 
 
 
Administrator Sieci Informatycznej 
Przemysław Olszewski 
Tel. 61 85 66 724 
e-mail: p.olszewski@poznan.wsa.gov.pl 
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