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WPROWADZENIE 

 

             Niniejsze opracowanie stanowi opisową część „Informacji o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 2011 r.” zawierającą syntetyczny 

opis najważniejszych zagadnień, które wyłoniły się w orzecznictwie tut. Sądu we wszystkich 

kategoriach spraw, którymi Sąd zajmował się w omawianym okresie. Informacja zawiera 

materiały przedstawione przez wydziały orzecznicze, z których wynikają najważniejsze 

zagadnienia i problemy, które wyłoniły się w toku orzekania w tych wydziałach. 

Należy podkreślić, że działalność merytoryczna tut. Sądu zaprezentowana w tym 

opracowaniu, przyniosła w 2011 roku satysfakcjonujące wyniki, co odnosi się zarówno do 

wysokiej jakości orzecznictwa - co potwierdzają także dobre wyniki osiągnięte 

w postępowaniu kasacyjnym - jak i do sprawności postępowania, zwłaszcza w zakresie 

skrócenia czasu oczekiwania na wyznaczenie rozprawy. 

Dalszej poprawie uległo również funkcjonowanie Sądu, jego organizacja w bieżącej 

działalności, szczególnie obsługa stron postępowania i uczestników. Sprzyjały temu dobre 

warunki pracy, estetyka i funkcjonalność pomieszczeń, zwłaszcza sal rozpraw, z których 

korzystali pracownicy Sądu oraz interesanci, ale w szczególności prawidłowa organizacja 

pracy sekretariatów, co było niezbędne w uzyskiwaniu lepszych jej wyników. 

Zapoznając się z niniejszą „Informacją” zainteresowani mogą zorientować się 

w najważniejszych kierunkach działalności Sądu w roku ubiegłym, w jej węzłowych 

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

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

praktyki sądowej oraz w stosowaniu prawa przez organy administracji. 

Niniejsze opracowanie przedstawia również mniej znaną działalność pozaorzeczniczą Sądu 

w jej różnych aspektach, co stanowi istotne uzupełnienie całokształtu tej działalności i ma 

niewątpliwie znaczny wpływ na ocenę Sądu i jego społecznej pozycji. Działalność ta 

realizowana w różnych formach, koncentrowała się poprzez realizację wyznaczonych zadań 

w Wydziale Informacji Sądowej, szczególnie w zakresie udzielania licznym interesantom 

informacji dot. postępowania sądowego, właściwości sądowej, udostępniania informacji 

publicznej, prowadzeniu statystyki sądowej oraz obsłudze medialnej Sądu. Istotne znaczenie 

edukacyjne miały także w roku ubiegłym publikacje sędziów, referendarzy sądowych oraz 

asystentów sędziego, w których podnoszono istotne zagadnienia prawne, prezentowano 
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orzeczenia sądowe i związaną z tymi orzeczeniami wykładnię prawa, co jest ważne dla 

praktyki stosowania prawa. Cieszy fakt, że liczba tych publikacji corocznie wzrasta. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w roku ubiegłym kontynuował także 

współpracę zagraniczną z sądami niemieckimi i ukraińskimi w ramach zakreślonych w latach 

ubiegłych. Szczegółowy przebieg tej współpracy przedstawiono w niniejszym opracowaniu. 

Sędziowie WSA w Poznaniu uczestniczyli także w konferencjach i szkoleniach 

organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy 

administracyjne z całego kraju. 

Organizowano również własne szkolenia i wykłady. Ponadto sędziowie byli wykładowcami 

w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje. Odnotować także należy fakt 

uczestniczenia przez Prezesa sądu i Wiceprezesów w uroczystościach okolicznościowych 

organizowanych przez władze m. Poznania. 

W roku 2011 rozpoczął swoją działalność pierwszy w kraju Klub Sędziów w Stanie 

Spoczynku, który organizuje okresowe tematyczne spotkania.  

Osiągnięte w 2011 r. wyniki stanowią zatem istotny bodziec w kontynuowaniu działalności 

w latach następnych. 
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I. WPŁYW SKARG I WYNIKI 

 

 W roku 2011 wpłynęło ogółem 4661 skarg (na akty i inne czynności, na bezczynność 

oraz spraw zarejestrowanych w repertorium SO), tj. o 621 skarg więcej niż w 2010 r. 

 Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 4459 (o 639 skarg więcej 

niż w 2010 r.), natomiast na bezczynność organów administracji – 170 (o 11 skarg mniej niż 

w 2010 r.). 

 Średni miesięczny wpływ skarg ogółem w 2011 r. wyniósł 388, w tym na akty i inne 

czynności 372, a na bezczynność organów administracji 14. 

 W 2011 roku skargi wniosły: 

−  osoby fizyczne: 3722 skargi    (tj. 79,8 % ogólnej liczby skarg), 

−  osoby prawne: 1186 skarg    (tj. 25,4 % ogólnej liczby skarg), 

−  organizacje społeczne: 75 skarg   (tj. 1,6 % ogólnej liczby skarg), 

−  prokurator: 86 skarg     (tj. 1,8 % ogólnej liczby skarg), 

−  Rzecznik Praw Obywatelskich: 0 skarg  (tj. 0 % ogólnej liczby skarg). 

 Na 4548 skarg załatwionych w 2011 roku, na rozprawach rozpoznano 3148 – 69,2 %, 

a na posiedzeniach niejawnych 1400 – 30,8 %. 

 

 W roku 2011 na akty administracyjne wpłynęło: 

−  do Wydziału I   903 skargi (19,4 % ogółu spraw), 

−  do Wydziału II  1244 skargi (26,7 % ogółu spraw), 

−  do Wydziału III  1009 skarg (21,6 % ogółu spraw), 

−  do Wydziału IV  1303 skargi (28,0 % ogółu spraw). 

 Skarg na bezczynność organów wpłynęło 170, w tym do: 

−  do Wydziału I   2 sprawy,  

−  do Wydziału II  84 sprawy,  

−  do Wydziału III  7 spraw,  

−  do Wydziału IV  77 spraw.  
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II. POSTĘPOWANIE SĄDOWE 

 

 W 2011 r. załatwionych zostało łącznie 4548 skarg. Liczba ta obejmuje skargi na akty 

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

zatem o 301 skarg więcej niż w roku 2010.  

 Na koniec 2011 roku pozostało niezałatwionych 1136 skarg, w tym 154 skargi ponad 

6 miesięcy od daty wpływu, co stanowi 13,6 % pozostałości (na koniec 2010 roku było 1020 

niezałatwionych skarg, a z uwzględnieniem skarg zarejestrowanych w repertorium SO – 

1023). 

 Wskaźnik pozostałości na koniec 2011 roku (pozostałość 1136 dzielona przez średni 

miesięczny wpływ skarg 388) wyniósł 2,9 % miesięcznego wpływu wszystkich skarg (w 2010 

roku wskaźnik ten był na poziomie 3,0 %). 

 Na akty i czynności załatwiono 4335 skarg, więcej o 311 niż w poprzednim roku. Na 

koniec 2011 roku pozostało do załatwienia 1100 takich skarg (o 124 skargi więcej niż w 2010 

roku). Wskaźnik pozostałości w tej grupie skarg wyniósł na koniec 2011 roku 3,0 % 

miesięcznego ich wpływu. 

 Załatwionych zostało 186 skarg na bezczynność organów administracji. Na koniec 

2011 roku pozostało do załatwienia 28 takich skarg. 

 Szczegółowe dane liczbowe dotyczące załatwienia skarg w 2011 roku zawarte są 

w tabelach. 

 W 2011 roku pełnomocnicy organów administracji wzięli udział w 992 sprawach, co 

stanowi 31,5 % spraw załatwionych na rozprawach. Udział adwokatów jako pełnomocników 

skarżących i uczestników postępowania miał miejsce w 336 sprawach – co stanowi 10,7 %. 

Radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania nie będących 

organami administracji, których działalność była zaskarżona, wystąpili w 661 sprawach – 

21,0 %; rzecznicy patentowi jak i doradcy prawni nie wystąpili w żadnej sprawie. 

 Doradcy podatkowi nie będący adwokatami ani radcami prawnymi uczestniczyli 

w 228 sprawach – 7,2 %; prokuratorzy uczestniczyli w 39 sprawach – 1,2 %; Rzecznik Praw 

Obywatelskich nie występował w żadnej sprawie. 
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III. PRAWO POMOCY 

 

W 2011 r. w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

wnioski o przyznanie prawa pomocy były rozpoznawane przez jednego referendarza 

sądowego.  

Referendarz sądowy w zakresie prawa pomocy wydał 157 orzeczeń, w tym 145 postanowień 

i 12 zarządzeń o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania z uwagi na fakt, że strona nie 

złożyła wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.  

Większość wniosków o przyznanie prawa pomocy została złożona przez osoby 

fizyczne.  

Każdy wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony na urzędowym formularzu został 

poddany wnikliwej analizie. W sytuacji gdy na podstawie informacji złożonych na 

urzędowym formularzu nie było możliwym ustalenie rzeczywistej sytuacji majątkowej 

i finansowej wnioskodawcy, na podstawie art. 255 P.p.s.a. wzywano stronę skarżącą do 

uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni od daty doręczenia 

wezwania, pod rygorem rozpoznania wniosku o dotychczas zebrany materiał. Osoby fizyczne 

wzywano m.in. o złożenie zeznań rocznych podatkowych, wyciągów z rachunków, kont 

i lokat bankowych, podanie kosztów miesięcznego utrzymania, podanie czy strona uzyskuje 

dodatkowe dochody, czy korzysta z pomocy opieki społecznej, czy posiada samochody 

osobowe oraz o podanie sytuacji majątkowej i finansowej osób pozostających 

z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Natomiast osoby prawne wzywano 

o złożenie bilansu, rachunków zysku i strat, sprawozdań finansowych, wykazu środków 

trwałych, deklaracji VAT-7, zeznań rocznych podatkowych, wyciągów z rachunków 

bankowych, lokat i kont bankowych oraz o podanie kosztów miesięcznego utrzymania 

siedziby, wskazanie ilu spółka zatrudnia pracowników itd. W sytuacji gdy pomimo wezwania, 

strona wnioskująca nie przedłożyła żądanych dokumentów i nie udzieliła dodatkowych 

wyjaśnień, oddalano wniosek o przyznanie prawa pomocy. W jednej sprawie skarżąca 

w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy cofnęła 

wniosek, uiściła wpis od skargi i wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

umorzył postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy.  

Dwa wnioski o przyznanie prawa pomocy zostały złożone przez zarządcę 

przymusowego, trzy przez syndyków masy upadłości. Również i w tych sprawach na 
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podstawie art. 255 P.p.s.a. wezwano skarżących do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa 

pomocy przez złożenie dodatkowych informacji i dokumentów.  

W sprawach o sygn. akt I SO/Po 2/11 i I SO/Po 3/11 referendarz sądowy 

postanowieniami z dnia 16 września 2011 r. oddalił wnioski skarżącej o przyznanie prawa 

pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie 

doradcy podatkowego w celu złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

W uzasadnieniach wskazano, że strona nie uprawdopodobniła wniosków o przyznanie prawa 

pomocy. Z jej oświadczenia wynikało, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 

z mężem i z dziećmi. Utrzymują się z wynagrodzenia za pracę małżonka, również 

wnioskodawczyni podjęła pracę na ¾ etatu.  

Wnioskodawczyni oświadczyła, że ona i jej mąż nie uzyskują żadnych dodatkowych 

dochodów. Analizując załączony wyciąg z rachunku bankowego należącego do jej męża 

stwierdzono, że oświadczenia co do sytuacji finansowej nie są pełne i nie odzwierciedlają 

rzeczywistej sytuacji finansowej. Na rachunek bankowy małżonka wpływają środki 

z wynagrodzenia za pracę. Poza tym na w.w rachunek małżonek kilka razy wpłacił środki 

pieniężne. Na rachunek ten wpłynęły również środki z innych tytułów. Z przeprowadzonej 

analizy wyciągu z rachunku bankowego wynikało, że na ten rachunek wpływają i są 

rozdysponowywane środki finansowe, przy czym nie wskazują one, aby były wypłacane lub 

przeznaczane jedynie na koszty koniecznego utrzymania. Mając to na uwadze stwierdzono, że 

wnioskodawczyni nie udzieliła pełnych wyjaśnień, które pozwoliłyby na dokonanie rzetelnej 

oceny stanu finansowego jej i osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie 

domowym, gdyż są niepełne, niespójne i budzą wątpliwości, a zatem wniosek oddalono.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 599/11 referendarz sądowy postanowieniem z dnia 12 

września 2011 r. oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych. 

W uzasadnieniu wskazano, że z oświadczenia wynika, że uzyskuje dochody z tytułu renty 

inwalidzkiej i z tytułu dodatku pielęgnacyjnego, jego żona zaś z tytułu emerytury. Środki te 

wpływają na rachunek bankowy małżonki. Z załączonego wyciągu z rachunku bankowego 

wynikało, że cała kwota otrzymywanych na ten rachunek środków pieniężnych przekazywana 

jest przelewami na zajęcia egzekucyjne. Poza ww. przelewami z rachunku bankowego nie 

były wypłacane środki pieniężne, nie są też realizowane transakcje bezgotówkowe. Ze 

złożonego przez skarżącego oświadczenia wynikało, że on i jego żona, poza dochodami 

z tytułu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie posiadają 

żadnych innych dochodów. Ponoszą natomiast koszty miesięcznego utrzymania w wysokości 
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od 1600,- do 1700,- zł miesięcznie. Wnioskodawca, pomimo wezwania nie wyjaśnił z jakich 

środków ponosi koszty miesięcznego utrzymania. Nadto z wyciągu bankowego wynikało, iż 

saldo na tym rachunku jest dodatnie. Z informacji skarżącego wynikało również, że razem 

z żoną posiadają służebność mieszkania, które podarowali synowi.  

W orzecznictwie przyjmuje się pogląd, iż w sytuacji gdy strona nieodpłatnie 

przekazała składnik majątkowy członkowi rodziny, zasadny jest wniosek, iż obdarowany 

powinien pomóc darczyńcy w poniesieniu finansowego ciężaru związanego z prowadzeniem 

postępowania sądowego, jeżeli darczyńca nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych we 

własnym zakresie (postanowienia NSA z 08.04.2008 r. I FZ 96/08, z 10.04.2008 r. I FZ 

142/08, z 01.07.2008 r. I OZ/439/08). Skoro wnioskodawca, pomimo wezwania, nie udzielił 

pełnych wyjaśnień, które pozwoliłyby na dokonanie rzetelnej oceny jego stanu majątkowo-

finansowego, wniosek oddalono. Przyznanie prawa pomocy jest dopuszczalne tylko wtedy, 

jeżeli strona wnioskująca o przyznanie prawa pomocy przedstawi w sposób wyczerpujący 

informacje dotyczących jej sytuacji materialnej i finansowej. To właśnie na skarżącym ciążył 

obowiązek wykazania zasadności złożonego przez niego wniosku w kontekście ustawowych 

przesłanek przyznania prawa pomocy. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 553/11 referendarz sądowy postanowieniem z dnia 

2 listopada 2011 r. oddalił wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych. 

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że zgodnie z art. 252 § 1 P.p.s.a. wniosek 

o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać m.in. oświadczenie strony obejmujące 

dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, 

ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym. Przepisu art. 252 P.p.s.a. nie można interpretować 

zbyt wąsko, gdyż pojęcie „stanu majątkowego strony” nie jest tożsame z pojęciem „jej 

majątku”. Jest ono zakresem zbliżone do pojęcia „sytuacji majątkowej”, która obejmuje 

również dochody i majątek osób prowadzących z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo 

domowe, czy też w inny sposób wpływających na jego możliwości finansowe. Prawidłowa 

ocena przesłanek z art. 246 P.p.s.a. powinna uwzględniać także stan rodzinny wnioskodawcy 

ubiegającego się o prawo pomocy, a co za tym idzie, również wykaz i sytuację zarobkową 

(dochody) oraz majątek osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Strona 

we wniosku lub w uzupełnieniu wniosku powinna sprecyzować również wysokość wydatków 

swoich oraz osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Tylko bowiem 

w ten sposób można dokonać prawidłowej oceny – uwzględniając wartość dochodu oraz 

majątku – czy i w jakim zakresie może ona ponieść koszty postępowania, co jest niezbędne 

do prawidłowego zastosowania przesłanek z art. 246 P.p.s.a. Wartość dochodów osób 
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pozostających ze stroną skarżącą we wspólnym gospodarstwie domowym ma istotne 

znaczenie dla oceny wniosku o prawo pomocy. Brak określenia dokładnych dochodów 

uniemożliwia dokonanie pełnej oceny sytuacji majątkowej i możliwości płatniczych 

skarżącej. Z oświadczenia skarżącej złożonego na urzędowym formularzu wynikało, że nie 

pozostaje z innymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym. Natomiast z pisma 

uzupełniającego wniosek o przyznanie prawa pomocy wynikało, że pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym z synem, synową, wnuczkiem i z byłym mężem. Jej syn posiada 

dom i samochód osobowy, przy czym - pomimo wezwania - nie podała jaki jest rok produkcji 

i jaka jest wartość rynkowa tego samochodu. Wnioskodawczyni nie podała w jakiej 

wysokości syn uzyskuje miesięczne dochody. Nie podała również w jakiej wysokości 

i z jakiego tytułu uzyskują miesięczne dochody pozostałe osoby, z którymi pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym. Nie wyjaśniła czy osoby te posiadają jakieś 

nieruchomości, oszczędności, papiery wartościowe i wartościowe przedmioty. Natomiast 

z informacji skarżącej wynikało, że środki pieniężne na uiszczenie kosztów sądowych w innej 

sprawie otrzymała od byłego męża. Stwierdzono zatem, że składane przez skarżącą 

oświadczenia są sprzeczne, niepełne i niespójne co do jej i osób pozostających z nią we 

wspólnym gospodarstwie domowym, sytuacji majątkowej i finansowej. Postępowanie 

wnioskodawczyni, polegające na selektywnym podawaniu informacji, skutkuje 

niewyjaśnieniem istotnych okoliczności dotyczących jej rzeczywistej sytuacji i możliwości 

płatniczych. Wobec powyższego stwierdzono, że skarżąca nie uprawdopodobniła wniosku 

o przyznanie prawa pomocy. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 436/11 referendarz sądowy postanowieniem z dnia 

10 listopada 2011 r. oddalił wniosek Syndyka masy upadłości Spółki z o.o. w likwidacji. 

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że o przyznaniu prawa pomocy bądź odmowie 

uwzględnienia wniosku decyduje jedynie ta przesłanka, że strona skarżąca nie ma 

dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Nie jest zaś taką 

podstawą okoliczność ogłoszenia upadłości. Samo ogłoszenie upadłości spółki w żadnym 

wypadku nie powoduje konieczności przyznania prawa pomocy, chociażby z tego powodu, iż 

w takiej sytuacji istnieje majątek, który umożliwia prowadzenie postępowania 

upadłościowego, ponoszenia kosztów z tym związanych oraz spłatę zobowiązań. 

Z załączonego przez Syndyka masy upadłości rachunku bankowego wynikało, że środki na 

opłacenie kosztów sądowych posiada (lokata 30.000,- zł + 9.658,90,- zł na rachunku 

bankowym). Nie można zaaprobować argumentacji Syndyka o konieczności zaspokojenia 

kosztów związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego przed kosztami 
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sądowymi w rozpatrywanej sprawie. Za pozostający bez wpływu na rozstrzygnięcie 

w zakresie wniosku o prawo pomocy należy uznać brak wiedzy Syndyka o toczącym się 

postępowaniu przed Sądem. Podkreślono, że postępowanie podatkowe toczyło się od 26 

października 2009 r., skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu złożono 

w dniu 10 maja 2011 r., o czym wiedzę miała upadła spółka. Obowiązkiem upadłego było 

powiadomienie Syndyka o toczących się postępowaniach. Ewentualnych zaniechań w tej 

materii nie można premiować poprzez przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym, gdyż brak jest podstaw ku temu, by 

wierzytelności związane z postępowaniem upadłościowym korzystały z pierwszeństwa w ich 

zaspokojeniu przed wierzytelnościami Skarbu Państwa o charakterze kosztów sądowych 

w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Skoro środki na lokacie i na rachunku 

bankowym przewyższają koszty, które na obecnym etapie postępowania dotyczą wpisu od 

skargi, wniosek należało oddalić.  

Natomiast co do wniosków o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

z urzędu, referendarz sądowy rozpoznał 16 takich wniosków. Zauważyć należy, że wszystkie 

wnioski, w odróżnieniu od lat poprzednich, zawierały oświadczenia, że opłaty nie zostały 

zapłacone w całości lub w części. We wszystkich przypadkach referendarz sądowy przyznał 

pełnomocnikom z urzędu koszty nieopłaconej pomocy prawnej.  

W Wydziale I referendarz sądowy nie przeprowadził w 2011 r. żadnej mediacji. 

W zakresie spraw dotyczących wniosków o przyznanie prawa pomocy w Wydziale II 

największa liczba wniosków dotyczyła przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie. 

W następnej kolejności znajdowały się wnioski o zwolnienie od obowiązku uiszczenia 

kosztów sądowych. Najmniejszą liczbę wniosków stanowiły wnioski ograniczające się tylko 

do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, w tym zwłaszcza adwokata. Nadto wnioski 

w tym częściowym zakresie składane były głównie na etapie skargi kasacyjnej, z uwagi na 

tzw. przymus radcowsko-adwokacki. Znaczną liczbę wniosków o przyznanie prawa pomocy 

stanowiły wnioski w sprawach, w których strona z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczania 

kosztów sądowych (art. 239 P.p.s.a.). Były to w szczególności sprawy, w których nie ma 

obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub 

przewlekłe prowadzenia postępowania w sprawach przedmiotowo wymienionych w treści 

przepisu art. 239 pkt 1 P.p.s.a. (z zakresu pomocy i opieki społecznej, statusu bezrobotnego, 

zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, 

dotyczących chorób zawodowych, ze stosunku pracy i stosunków służbowych).  
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W takich sprawach przyjmowano, że przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia 

od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pozostaje aktualne jedynie w sytuacji, gdy na 

podmiocie występującym z takim żądaniem ciąży obowiązek uiszczenia tych kosztów. Nie 

ma interesu prawnego w domaganiu się zwolnienia od kosztów sądowych osoba, która nie ma 

obowiązku ich uiszczenia. W takiej sytuacji zwolnienie od kosztów sądowych w drodze 

postanowienia nie może być przyznane i w konsekwencji oddalano wniosek w zakresie 

zwolnienia od kosztów sądowych (art. 258 § 2 pkt 7 P.p.s.a.). Żądanie obejmujące wydanie 

orzeczenia o zwolnieniu od kosztów sądowych jest bezpodstawne, skoro wnioskodawca 

z takiego zwolnienia już korzysta (patrz postanowienie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie 

o sygn. akt II SA/Po 1036/11).  

W postanowieniu z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Po 336/11 

wskazano, że dokonano oceny żądania wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od kosztów 

sądowych w sprawie należącej do katalogu wymienionego w treści przepisu art. 239 pkt 1 

P.p.s.a., pomimo tego, że wniosek nie został złożony na właściwym urzędowym formularzu 

PPF, o którym mowa w treści przepisu art. 252 § 2 P.p.s.a. W takiej sytuacji, podstawą 

rozstrzygnięcia o żądaniu strony nie są dane o stanie majątkowym i rodzinnym oraz 

dochodach wnioskodawcy (art. 252 § 1 P.p.s.a.). Przyjęto, że jeśli ujawnienie informacji 

o stanie majątkowym i rodzinnym osoby jest zbyteczne dla rozstrzygnięcia o żądaniu strony 

postępowania, to tym samym nie aktualizuje się obowiązek przesłania wnioskodawcy 

formularza wniosku o prawo pomocy w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego 

formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu 

rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2245).  

Nadal w znacznej liczbie spraw wnioskodawcy nie wykonywali należycie nałożonych 

na nich obowiązków związanych z uzupełnieniem wniosku o prawo pomocy poprzez 

przedłożenie dodatkowych oświadczeń lub dokumentów źródłowych dotyczących stanu 

majątkowego, dochodów i stanu rodzinnego w trybie art. 255 P.p.s.a. W takich sytuacjach 

konsekwentnie przyjmowano, że strona nie wykazała zasadności zgłoszonego żądania. 

Oświadczenie złożone jedynie na wniosku o prawo pomocy nie odzwierciedlało bowiem 

pełnej i rzeczywistej sytuacji finansowej i majątkowej strony i rodziny. Brak materiału 

dowodowego, który uzasadniałby stanowisko, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów 

postępowania chociażby w części skutkowało odmową przyznania prawa pomocy 

(postanowienie z 12 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Po 228/11, z 3 sierpnia 2011 r. 
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w sprawie o sygn. akt II SA/Po 455/11, z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Po 

498/11, postanowienia z 23 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Po 490/11). 

Nadto, ugruntowało się stanowisko, że w zakresie w jakim dochody i obciążanie 

finansowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym współkształtują 

sytuację finansową wnioskodawcy o prawo pomocy, tj. jego koszty utrzymania i potencjalne 

dochody, wojewódzkie sądy administracyjne są uprawnione na podstawia art. 255 P.p.s.a. do 

wzywania o dokumenty źródłowe obrazujące sytuację majątkową domowników 

(postanowienie NSA z 10 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II FZ 67/11). W sprawie 

o sygnaturze II SA/Po 319/11 zobowiązano wnioskodawcę przede wszystkim do podania 

wszystkich źródeł miesięcznych dochodów, jakie uzyskuje on i pozostałe osoby, z którymi 

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe – rodziców oraz do poparcia tych twierdzeń 

odpowiednimi dokumentami, w tym zeznaniami podatkowymi PIT. 

Podobnie w sprawie o sygnaturze II SA/Po 421/11 przyjęto, że ocenie sytuacji 

majątkowej i dochodowej strony ubiegającej się o prawo pomocy, w kontekście poniesienia 

kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, podlega także kondycja finansowa 

wszystkich osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe 

(postanowienie z dnia 7 lipca 2011 r.).  

 W 2011 roku w Wydziale III nie rozpoznano żadnej sprawy w postępowaniu 

uproszczonym. Nie przeprowadzono żadnego postępowania mediacyjnego.  

Przy rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa pomocy ujawniała się specyfika spraw 

rozpoznawany w Wydziale III, która powoduje, iż znaczna liczba wniosków pochodzi od 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Odnotowano wzmożoną 

konieczność korzystania z kompetencji przewidzianej w art. 255 P.p.s.a.  

Przy ocenie zasadności wniosków stwierdzano bowiem, iż strony postępowania łączą 

zasadności żądania przyznania prawa pomocy z wysokością dochodu liczonego dla celów 

podatkowych (w przypadku straty deklarują brak dochodu) lub też, w przypadku rolników, 

usprawiedliwiają zasadność żądania przeciętną wysokością dochodu z pracy 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego hektara przeliczeniowego, którą 

ogłasza Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie danych statystycznych. 

Analiza dodatkowych wyjaśnień stron postępowania oraz przedkładanych 

dokumentów źródłowych potwierdza, że powołane powyżej wartości niejednokrotnie nie 

odzwierciedlają rzeczywistych możliwości płatniczych wnioskodawców (postanowienie 

z dnia 10 czerwca 2011 r. o sygn. akt III SA/Po 397/11 i inne dotyczące wnioskodawcy, 

postanowienie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o sygn. akt III SA/Po 438/11 i inne dotyczące 
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wnioskodawcy). Ponadto wnioskodawcy uznają, że warunkiem wystarczającym dla 

korzystania z dobrodziejstwa prawa pomocy jest fakt posiadania zaległości płatniczych lub 

wszczęcia i prowadzenia przeciwko nim postępowania egzekucyjnego. W konsekwencji 

spełnienie warunku wykazania braku możliwości uiszczenia kosztów postępowania wiążą 

jedynie z określeniem wysokości zadłużenia lub też wykazaniem faktu wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego.  

Odnośnie powołanych kwestii przyjęto natomiast, że do ograniczenia możliwości 

płatniczych strony postępowania dochodzi dopiero wówczas, gdy prowadzona egzekucja jest 

skuteczna. Tym samym wniosek o prawo pomocy jest zasadny, gdy środki pozostawione do 

dyspozycji wnioskodawcy nie pozwalają na pokrycie jakichkolwiek kosztów postępowania 

lub nie pozwalają na poniesienie pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego dla Wnioskodawcy i jego rodziny (postanowienia z dnia 27 lipca 2011 r. oraz 

z dnia 13 września 2011 r. wydane w sprawie o sygn. akt III SA/Po 33/11, a także inne 

dotyczące wnioskodawcy). 

Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy w Wydziale IV, gdy na podstawie 

informacji przestawionych w formularzu nie było żadnych wątpliwości co do sytuacji 

finansowej wnioskodawcy, orzekano na podstawie informacji przestawionych w formularzu. 

Jedynie w sytuacji, gdy na podstawie przedstawionych przez wnioskodawców informacji nie 

było możliwym ustalenie rzeczywistej sytuacji majątkowej, lub też nasuwały się wątpliwości 

co do sytuacji finansowej wnioskodawcy, zwracano się o przesłanie dodatkowych informacji. 

Wezwania o przesłanie dodatkowych informacji dotyczyły w szczególności danych 

dotyczących możliwości zarobkowych i sytuacji majątkowej mającej swe odzwierciedlenie 

m.in. w przedkładanych na wezwanie wyciągach bankowych, wyciągach z posiadanych kart 

kredytowych, zeznaniach podatkowych lub też w dokumentacji dotyczącej zawartych umów 

kredytowych. W przypadku gdy wnioskodawcy posiadali gospodarstwo rolne wzywano 

o przesłanie dokumentów  pozwalających określić wysokość dochodu z prowadzonej 

produkcji rolnej, w tym rodzaju produkcji i jej wielkości. W przypadku podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą zwracano się o podanie szczegółowych informacji 

dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej tj. przedmiotu działalności, statusu 

prawnego podmiotu gospodarczego, oraz przedłożenie kopii dokumentacji finansowej 

prowadzonej działalności gospodarczej sporządzanej dla celów podatkowych oraz informacji 

z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek 

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

wykazali w wystarczający sposób, aby można uznać ich za osoby, które nie są w stanie 
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zgromadzić środków koniecznych do opłacenia kosztów sądowych lub opłacenia 

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

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

w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 1078/11). Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem 

uchylenie się strony od obowiązków nałożonych w toku postępowania uzupełniającego 

należy uznać za przeszkodę wykluczającą uprawdopodobnienie wskazanych we wniosku 

okoliczności, a tym samym przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie. W takich 

przypadkach nie zachodzi obowiązek uznania za wykazane przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 

P.p.s.a. - por. post. NSA z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt II OZ 1112/06, ONSA i WSA 

2007, Nr 4, poz. 79.  

Wśród rozpoznanych wniosków o przyznanie prawa pomocy, podobnie jak roku 

ubiegłym, uwidocznił się wpływ wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych przez 

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

przez stowarzyszenia biorące udział w postępowaniach sądowoadministrcyjnych. 

W przypadku gdy we wniosku nie zawarto wystarczających informacji wzywano 

o dostarczenie odpisów bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowych 

składających się na sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za ostatni rok, wyszczególnienia 

oraz udokumentowania wydatków poniesionych na działalność statutową, uchwały 

określającej wysokość składek członkowskich stowarzyszenia oraz informacji o liczbie 

członków stowarzyszenia oraz ewentualnie statutu stowarzyszenia, gdy nie złożono go 

wcześniej. W sytuacji gdy z analizy przedłożonych dokumentów wynikało, iż skarżące 

stowarzyszenie nie korzysta z żadnej możliwości zdobycia środków finansowych (w tym 

poprzez stosowaną uchwałę członków stowarzyszenia), uznawano że nie może ono skutecznie 

żądać pokrycia kosztów postępowania przez Skarb Państwa. Przyznanie skarżącemu prawa 

pomocy w sytuacji rezygnacji przez Zebranie Członków z podjęcia uchwały w przedmiocie 

obowiązku uiszczania składek członkowskich, stanowiłoby bowiem de facto przeniesienie 

ciężaru prowadzenia działalności Stowarzyszenia na Skarb Państwa, podczas gdy 

stowarzyszenie „powinno było co do zasady zabezpieczyć środki na swoją działalność, w tym 

na występowanie do sądów administracyjnych z pismami, które podlegają opłacie sądowej 

(por. postanowienie NSA z dnia 30.11.2009 r., sygn. akt II OZ 1004/09, post. NSA z dnia 

01.12.2009 r., sygn. akt II OZ 1056/09). 

Wśród wniosków o przyznanie prawa pomocy obejmujących swym zakresem wniosek 

o zwolnienie od kosztów sądowych, znaczną część stanowiły sprawy, w których skarżący 

korzystali z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 
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P.p.s.a. W konsekwencji uznania, że wnioskodawca skorzysta z ustawowego zwolnienia od 

kosztów sądowych, jego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nie podlegał 

rozpoznaniu. W przypadku gdy skarżący złożył wyłącznie wniosek o zwolnienie od kosztów 

sądowych poprzestawano na przesłaniu wnioskodawcy informacji o ustawowym zwolnieniu 

od kosztów sądowych. W sytuacji gdy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych składano 

łącznie z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika, rozpoznawano wyłącznie wniosek 

o ustanowienie adwokata czy też radcy prawnego, przesyłając wraz z pouczeniem 

o możliwości wniesienia sprzeciwu informację o ustawowym zwolnieniu od kosztów 

sądowych. Fakt zwolnienia skarżącego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych pozostaje 

bowiem bez wpływu na żądanie ustanowienia pełnomocnika. Zgodnie bowiem z poglądami 

doktryny, sąd nie jest bowiem związany żądaniem strony zawartym we wniosku o przyznanie 

pomocy, byleby tylko nie wyszedł ponad żądanie strony (por. komentarz J. P. Tarno do art. 

246 w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 

2004). W sytuacji więc, gdy strona domaga się przyznania prawa pomocy w zakresie 

całkowitym, sąd może przyznać jej to prawo w zakresie częściowym, obejmującym tylko 

ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3 in fine P.p.s.a.) oczywiście pod 

warunkiem, złożenia oświadczenia, w którym strona wykaże, że nie jest wstanie ponieść opłat 

za jego czynności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi bez uszczerbku 

utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.). Oświadczenie to 

zgodnie z wolą ustawodawcy ma być „dokładne”, przy czym owa „dokładność” stopniowana 

jest przeświadczeniem czy to sądu czy też referendarza, że strona okoliczności te wykazała, to 

znaczy przedstawiła je w sposób przekonywujący. 

Odrębną grupę rozstrzygnięć stanowiły postanowienia dotyczące wniosków 

o przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi ustanowionemu w ramach prawa pomocy na 

podstawie art. 250 P.p.s.a. w zw. z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra 

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

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra 

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

oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). W tej grupie spraw podobnie jak 

w latach ubiegłych nadal zdarza się, iż pełnomocnicy zapominają złożyć stosowne 

oświadczenia o tym, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części, co w oczywisty 
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sposób narusza przepisy w/w rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości i skutkuje odmową 

przyznania wynagrodzenia. 

 

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 124 68 40 8 8 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

11 7 1 3 0 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów i 

ustanowienie 
pełnomocnika 

35 24 10 1 0 

4. Razem 170 99 51 12 8 

 
 
 
 

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 132 57 24 50 1 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

19 9 5 5 
0 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów i 

ustanowienie 
pełnomocnika 

98 84 12 2 
0 

4. Razem 249 150 41 57 1 
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Wydział III 
 

 

L.p. 
Rodzaj  

orzeczenia 

Ilość 
rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 
prawo 

pomocy 
w całości 

lub 
części 

Odmówiono 
przyznania 

prawa pomocy 

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania 

Załatwiono 
w 

inny sposób 

1. Zwolnienie od 
kosztów sądowych 136 63 59 8 6 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 13 9 3 1 0 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów i 

ustanowienie 
pełnomocnika 

94 
62 31 1 0 

4. Razem 243 134 93 10 6 

 
 
 
 

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 82 28 38 12 

4 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

29 16 8 3 2 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów i 

ustanowienie 
pełnomocnika 

52 35 16 0 1 

4. Razem 163 79 62 15 7 

 
 
 
 
 
 

‘ 
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IV. ORZECZNICTWO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO 

 

1. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych i finansów publicznych 

 

W roku 2011 do Wydziału I rozpoznającego skargi, których przedmiotem są decyzje, 

postanowienia i inne czynności z zakresu zobowiązań podatkowych i finansów publicznych 

wpłynęło ogółem 905 skarg, w tym od osób fizycznych - 631, osób prawnych - 272, 

organizacji społecznych - 2,  a załatwiono 981 spraw. 

Udział pełnomocników w rozstrzygniętych  sprawach przedstawia się następująco: 

- pełnomocnicy organów administracji państwowej -  553   

- adwokaci      -    81 

- radcy prawni      -  170 

- doradcy podatkowi     -  138 

W porównaniu do roku 2010 nastąpił spadek wpływu skarg o 54 i spadek zaległości z 258 

do 180 na koniec roku 2011. Szybkość postępowania wyniosła w grudniu 2011 r. 2,4 miesiąca. 

Nadal w szerokim zakresie w orzecznictwie stosowano postanowienia prawa 

wspólnotowego a zwłaszcza Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2008 r., Nr 2006/112/WE 

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pierwszej Dyrektywy Rady 

z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich 

dotyczących podatników obrotowych Nr 67/227/EWG, szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 

maja 1977 r., Nr 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw 

Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od 

wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku.  

Ponadto często w uzasadnieniach orzeczeń odwoływano się do postanowień Konstytucji RP 

oraz Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej). W jednej ze spraw, która została rozstrzygnięta wyrokiem przez 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu dokonano interpretacji przepisów prawa Unii Europejskiej zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w wyroku C-520/09 z dnia 27 października 2011 r. Z uwagi na 

termin jej rozstrzygnięcia i brak uzasadnienia wyroku sprawa ta zostanie omówiona 

w sprawozdaniu za 2012 r.  
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 W 2011 r. nie były w Wydziale I rozpatrywane sprawy w postępowaniu mediacyjnym, 

natomiast wydano 1 wyrok oddalający skargę w postępowaniu uproszczonym. Wniosek 

o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu uproszczonym został złożony przez stronę skarżącą, 

na co wyraził zgodę Dyrektor Izby Skarbowej. Sprawa dotyczyła interpretacji w podatku 

dochodowym od osób fizycznych.    

Spośród spraw, w których zanotowano istotne zagadnienia prawne, odnoszące się do 

przepisów prawa materialnego i postępowania i wynikające z orzecznictwa Wydziału I należy 

wymienić: 

 

Ordynacja podatkowa 

 

W 2011 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu nadal istotną wagę 

miały także sprawy związane z ustaleniem odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. 

Dotyczyło to m.in. sprawy o sygn. akt I SA/Po 351/11, w której Sąd zajmował się kwestią 

solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Skarżący bronił się przed odpowiedzialnością wskazując m.in., iż podstawa do 

ogłoszenia upadłości, tj. jedna z przesłanek niewypłacalności spółki wystąpiła przed dniem 

objęcia przez niego funkcji członka zarządu, a w konsekwencji nie można jemu przypisać 

winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. Podniósł także, 

że orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności nie jest już możliwe z uwagi na utratę bytu 

prawnego i wykreślenie z rejestru dłużnika głównego tj. spółki, w związku z czym stosunek 

prawny o charakterze solidarnej odpowiedzialności pomiędzy współdłużnikami nie mógł 

zaistnieć. Skarżący wskazał również, że postępowanie w zakresie odpowiedzialności 

członków zarządu za zaległości podatkowe spółki powinno być prowadzone łącznie 

w stosunku do wszystkich członków zarządu, którzy mogą taką odpowiedzialność ponosić 

łącznie i nie jest dopuszczalne prowadzenie kilku postępowań odrębnie dla każdego członka 

zarządu. Taka sytuacja doprowadziłaby do naruszenia przepisów uprawniających stronę do 

czynnego udziału w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności pozostałych osób.  

Sąd nie dopatrzył się naruszenia przez organ podatkowy przepisów prawa, które 

wymagałyby uchylenia zaskarżonej decyzji. W ocenie Sądu nawet gdyby przyjąć, iż 

przesłanki nakazujące złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wystąpiły przed dniem 

objęcia przez skarżącego funkcji członka zarządu spółki to i tak nie stanowiłoby to 

okoliczności go ekskulpującej i wyłączającej odpowiedzialność za długi. Zgodnie z art. 293 
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§ 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 

ze zm., dalej: K.s.h.) członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien przy 

wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć szczególnej staranności - będącej wynikiem 

zawodowego charakteru swojej działalności. Biorąc pod uwagę powołane unormowanie – 

w ocenie składu sądzącego - członek zarządu zgodnie z profesjonalnym charakterem 

pełnionej funkcji - po objęciu mandatu winien się niezwłocznie zapoznać z dokumentacją 

spółki i jej stanem finansowym. Miał więc dwa tygodnie na złożenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości spółki w przypadku stwierdzenia zaistnienia ku temu podstaw. Zdaniem Sądu, 

w sprawie nie było potrzeby prowadzenia jednego postępowania względem wszystkich osób 

odpowiadających solidarnie za zaległości podatkowe spółki. Sąd podkreślił, iż wprawdzie 

pożądanym byłoby prowadzenie jednego postępowania przeciwko wszystkim zobowiązanym 

osobom, do czego podstawy dostarcza art. 166 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej O.p.), to jednak jest to 

kwestia w gruncie rzeczy techniczna i w świetle regulacji procesowych nie może być 

poczytywane za błąd prowadzenie odrębnych postępowań pod warunkiem, iż postępowania te 

obejmą wskazany wyżej krąg osób (tj. wszystkich zobowiązanych). Ponadto Sąd wyraził 

pogląd, iż orzeczenie odpowiedzialności solidarnej możliwe jest nawet po utracie bytu 

prawnego przez podmiot pierwotnie odpowiedzialny. Sąd zauważył, iż cechy 

odpowiedzialności osób trzecich, a w szczególności solidarny charakter odpowiedzialności 

z podatnikiem, nie dają podstawy do uznania, że utrata bytu prawnego powoduje 

automatycznie ustanie odpowiedzialności osób trzecich, odpowiadających solidarnie 

z podatnikiem - albowiem nadal istnieje samo zobowiązanie podatkowe. Nie ma uregulowań 

prawnych, które wraz z utratą bytu prawnego przez podmiot zobowiązany wiązałyby skutek 

w postaci wygaśnięcia odpowiedzialności osób trzecich, odpowiedzialnych solidarnie z tym 

podmiotem.  

W sprawie o sygn. akt  I SA/Po 471/11 Sąd zajmował się kwestią wykreślenia wpisu 

z rejestru zastawów skarbowych na podstawie art. 42a § 1 O.p. Skarżący argumentował, iż 

w sprawie doszło do ustanowienia zastawu skarbowego na ruchomości nie będącej własnością 

podatnika lecz Banku, w związku z czym organ podatkowy winien na podstawie art. 42a § 1 

O.p. wykreślić, czy to z urzędu czy na wniosek, wpis z rejestru zastawów. Według skarżącego 

w toku sprawy organy podatkowe naruszyły m.in. art. 64 Konstytucji RP albowiem stosunek 

wykreowany zaskarżonymi decyzjami organów podatkowych rażąco narusza prawo 

własności skarżącego. W jego ocenie celem instytucji wykreślenia ustanowionego wpisu jest 
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przede wszystkim ochrona osób, którym przysługuje prawo własności przedmiotu objętego 

zastawem.  

Sąd zważył, iż zgodnie z art. 42a § 1 O.p. wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych 

następuje, jeżeli rzecz lub prawo obciążone zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia 

nie stanowiły własności podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej 

odpowiadającej za zaległości podatkowe. Wniosek o wykreślenie wpisu składa się w terminie 

7 dni od dnia, w którym osoba powołująca się na swoje prawo własności powzięła wiadomość 

o ustanowieniu zastawu. Zgodnie z § 2 cytowanego artykułu w sprawie wykreślenia wpisu 

z rejestru zastawów skarbowych w przypadku określonym w § 1 wydaje się decyzję. Zdaniem 

Sądu wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, iż ustawodawca przewidział szczególną 

procedurę prowadzącą do wykreślenia zastawu skarbowego, w przypadku gdy rzecz lub 

prawo obciążona takim zastawem nie stanowiła własności osoby zobowiązanej do zapłaty lub 

odpowiadającej za zaległości podatkowe. W sytuacji gdy wniosek o wykreślenie zastawu 

został złożony po upływie 7 dni od dnia, w którym osoba powołująca się na swoje prawo 

własności powzięła wiadomość o ustanowieniu zastawu, wykreślenie go we wskazanym przez 

skarżącego trybie, w żadnym wypadku nie jest już możliwe. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 830/10 Sąd zajmował się z kolei kwestią wznowienia 

postępowania dotyczącego nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie 

strony w sprawie pojawiła się nowa okoliczność faktyczna - wyszło na jaw, że do 

przychodów podatnika za 2004 r. płatnik doliczył kwotę należności zagranicznej, która 

stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 - dalej u.p.d.o.f.) jest zwolniona 

z podatku. Organy obu instancji przy rozpatrywaniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty 

w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 ograniczyły rozpatrzenie tego 

wniosku jedynie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.o.f. - zamiast kompleksowo - również 

w kontekście pkt 83 art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. Sąd nie zgodził się z argumentacją strony 

wskazując, iż postępowanie może być wznowione na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 O.p., gdy 

zostaną łącznie spełnione trzy przesłanki: wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności 

faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który 

wydał decyzję. Zwrot ”wyjdą na jaw” oznacza, że decydujący jest moment ujawnienia danego 

dowodu lub okoliczności, czyli okazania i udostępnienia go organowi.  

Sąd podkreślił, że przesłanka istotnych okoliczności lub dowodów jest spełniona 

wtedy, gdy mogą one mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie, więc wywołują konieczność 

uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w całości lub w części. Natomiast określenie 
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„nowe” oznacza takie dowody lub okoliczności, które wprawdzie istniały w dniu wydania 

rozstrzygnięcia w zwykłym postępowaniu, ale które zostały wykryte, po wydaniu decyzji. 

Istotne jest więc, aby te dowody lub okoliczności nie były znane organowi. Ordynacja 

podatkowa nie zawiera definicji pojęcia „dowód”.  

W języku polskim słowo „dowód” ma wiele znaczeń. Dowodem może być bowiem 

okoliczność, rzecz dowodząca czegoś, przemawiająca za czymś, świadcząca o czymś, 

wskazująca na coś, oznaka czegoś, potwierdzenie, uzasadnienie, świadectwo. Natomiast, 

okolicznościami faktycznymi w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 5 O.p. są okoliczności dotyczące 

stanu faktycznego sprawy, a zatem zdarzenia niezależne od treści przepisów prawa lub ich 

wykładni. Wobec tego do okoliczności takich nie należy dokonana przez organ ocena 

materiału dowodowego sprawy ani też zastosowanie w danym stanie faktycznym określonych 

przepisów prawa lub ich interpretacja. Dokonaną oceną organ jest związany i ani zmiana tej 

oceny, ani odmienna ocena przez stronę faktów, które istniały w dniu wydania decyzji i były 

znane organowi wydającemu decyzję, nie uzasadniają wznowienia postępowania. Sąd 

zaakcentował, że okoliczność faktyczna, która zdaniem skarżących dopiero niedawno wyszła 

na jaw tj., że do przychodów podatnika za 2004 r. płatnik doliczył kwotę należności 

zagranicznej, nie wyczerpuje przesłanki uzasadniającej wznowienie postępowania. Sąd 

zwrócił także uwagę na treść art. 21 ust. 1. pkt. 83 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym 

w 2004 r.) i wskazał, iż analiza złożonego przez stronę zaświadczenia wystawionego przez 

płatnika prowadzi do wniosku, iż służba wojskowa za granicami państwa 

w międzynarodowych strukturach dowodzenia NATO nie była pełniona w okolicznościach 

wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. Wobec tego, podniesiona przez 

podatnika okoliczność nie była istotna dla sprawy, w rozumieniu przepisu art. 240 § 1 pkt 5 

O.p., gdyż nie miała żadnego wpływu na decyzję ostateczną.  

Niezwykle interesującą kwestią z pogranicza procedury podatkowej, przepisów 

ustawy o podatku od towarów i usług i unijnego prawa upadłościowego, a dotyczącą 

zaliczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zaległości 

podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kontekście wszczętego za 

granicą postępowania upadłościowego, Sąd zajął się w sprawie o sygn. akt I SA/Po 805/10. 

Spółka złożyła wniosek o zaliczenie zwrotu podatku VAT za lipiec 2009 r. na poczet zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2009 r. Organ podatkowy I instancji 

postanowił uwzględnić wniosek spółki i dokonał zaliczenia. Pomimo tego strona wniosła 

zażalenie w części, w jakiej postanowienie dotyczyło zaliczenia kwoty zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym na poczet zaległości podatkowych spółki w podatku od 
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towarów i usług wraz z odsetkami. W uzasadnieniu strona wskazała, że spółka dokonała 

korekty podatku naliczonego VAT za miesiąc wrzesień 2008 r., w związku z korektą podatku 

należnego dokonaną przez niektórych wierzycieli spółki w trybie art. 89a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm., dalej: 

ustawa o VAT). Korekta ta została dokonana przed otrzymaniem przez spółkę wezwania 

wydanego przez Komisarzy ds. wykonania planu ochronnego. 

Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT korekta podatku należnego w trybie tego 

przepisu implikuje odpowiednie pomniejszanie podatku naliczonego, odliczonego przez 

nabywcę towaru bądź usługi. Korekta podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT 

oznacza powstanie zaległości podatkowej za okres, w stosunku do którego dokonano 

uprzednio odliczenia odpowiednich kwot podatku naliczonego. W zażaleniu wskazano, że 

spółka poinformowała pisemnie organ I instancji, że sąd powszechny we Francji wszczął 

wobec niej postępowanie upadłościowe określane, zgodnie z prawem francuskim, jako 

postępowanie sauvegarde. Sąd handlowy we Francji wydał wyrok w sprawie ustalenia 

i zatwierdzenia planu ochronnego spółki, z uwzględnieniem spłat wierzytelności. Wyrok ten 

stwierdza prawidłowe zakończenie postępowania przed sądem francuskim, rozpoczyna 

realizację postanowień zatwierdzonego w nim układu, potwierdza zasadność ogłoszenia 

upadłości spółki oraz w ostateczny sposób wyklucza realizację względem spółki 

jakichkolwiek należności dotyczących okresu wcześniejszego. Zaspokajanie wszelkich 

zaległości podatkowych spółki za okres sprzed października 2008 r. w innym trybie niż na 

zasadach postępowania upadłościowego stanowi, zdaniem składającej zażalenie, rażące 

naruszenie prawa. Skutki prawne wszczęcia postępowania upadłościowego na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zostały poddane harmonizacji na szczeblu 

wspólnotowym i w sposób wyczerpujący uregulowane są w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 

1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. UE L z 2000 

r. Nr 160, s. 1, dalej: rozporządzenie Nr 1346/2000). Od 1 maja 2004 r. rozporządzenie 

obowiązuje również na terytorium RP i wprowadza w art. 16 ust. 1 zasadę, że wszczęcie 

postępowania upadłościowego przez właściwy sąd państwa członkowskiego podlega uznaniu 

we wszystkich pozostałych państwach członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się 

skuteczne w państwie wszczęcia postępowania. 

Organ II instancji uchylił w całości rozstrzygnięcie organu I instancji i przekazał 

sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uznał, że postępowanie wyjaśniające nie było 

wystarczające do podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie. Wątpliwości wzbudziło 

także przyjęcie jako daty zaliczenia zwrotu podatku naliczonego nad należnym, daty 
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wcześniejszej niż dzień wpływu deklaracji z wykazanym zwrotem nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym. Nadto organ podatkowy I instancji nie wyjaśnił zasadności 

powołania art. 52 § 2 O.p jako podstawy prawnej postanowienia. W ocenie organu 

odwoławczego wyjaśnienie daty zaliczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym za zaległość podatkową, czy też prawidłowości powołania art. 52 § 2 O.p. jako 

podstawy prawnej zaskarżonego postanowienia na etapie postępowania odwoławczego, 

przekraczałoby granice wyznaczone przepisem art. 229 O.p. Sąd uchylił zaskarżone 

rozstrzygnięcie wskazując, iż organ odwoławczy prowadząc postępowanie drugoinstancyjne 

nie tylko może, ale jest obowiązany uzupełnić materiał dowodowy, jeśli uzna, że jest to 

konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Organ odwoławczy wydaje orzeczenie 

kasacyjne wyłącznie w sytuacji, gdy uzupełnienie postępowania dowodowego dotyczy 

znacznej części i nie może zostać uzupełnione w trybie art. 229 O.p., zgodnie z którym organ 

odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie 

w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego 

postępowania organowi, który wydał orzeczenie.  

W sprawie organ uchylił postanowienie organu podatkowego I instancji, przekazując 

sprawę do ponownego rozpatrzenia, ponieważ „wątpliwości organu odwoławczego 

wzbudziła” powołana podstawa prawna oraz przyjęty dzień dokonania zaliczenia zwrotu 

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zaległości podatkowej, co jest 

niewystarczające. W ocenie Sądu, organ odwoławczy nie wskazał, w uzasadnieniu 

zaskarżonego postanowienia, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające jest 

niewystarczające do prawidłowego rozpatrzenia sprawy oraz jakie dowody organ pierwszej 

instancji ma przeprowadzić. Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu znana była data 

wpływu deklaracji podatnika do organu podatkowego. Ponadto Sąd podkreślił, że nawet 

gdyby na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu 

pierwszoinstancyjnym nie można byłoby ustalić daty wpływu deklaracji do organu, to i tak 

zastosowanie trybu przewidzianego w art. 233 § 2 O.p. przez organ odwoławczy byłoby 

nieuzasadnione, ponieważ okoliczność ta mogła zostać ustalona w postępowaniu 

odwoławczym. 

Nieuzasadnione wydanie orzeczenia kasacyjnego spowodowało naruszenie art. 125 § 1 i 127 

O.p. Organ odwoławczy przez zastosowanie trybu art. 233 § 2 O.p. naruszył zasadę 

dwuinstancyjności i uchylił się od ponownego rozstrzygnięcia sprawy, z uwzględnieniem 

zarzutów zażalenia, które kwestionowały możliwości zaspokojenia wierzytelności dotyczącej 

podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2008 r. w drodze zaliczenia zwrotu 
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nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT -7 za lipiec 

2009 r., z uwagi na wszczęcie w październiku 2008 r. przez Sąd we Francji postępowania 

insolwencyjnego, określanego jako postępowanie sauvgarde wobec skarżącej.  

W ocenie Sądu organ odwoławczy dopuścił się także naruszenia zasady prawdy 

obiektywnej określonej w art. 122 O.p., albowiem uchylił rozstrzygnięcie, w sytuacji gdy 

okoliczności faktyczne, które zostały wskazane w postanowieniu jako konieczne do 

uzupełnienia przez organ I instancji, były już ustalone przed wydaniem rozstrzygnięcia 

w pierwszej instancji i były znane organowi odwoławczemu. Ponadto okoliczności 

podniesione przez skarżącą Spółkę w zażaleniu oraz pismach składanych do organu 

odwoławczego zostały całkowicie pominięte przy wydawaniu rozstrzygnięcia przez organ II 

instancji pomimo, że były to okoliczności mające istotne znaczenie dla sprawy. W zażaleniu 

oraz w pismach strona podniosła naruszenie prawa materialnego i wniosła o uwzględnienie 

przepisów art. 4 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 rozporządzenia Nr 1346/2000, w związku z art. 249 

zd. 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w związku z art. 288 zd. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sąd podkreślił, iż nie ma wątpliwości, że 

postępowanie sauvegarde wszczęte przez Sąd handlowy we Francji jest postępowaniem 

upadłościowym w rozumieniu rozporządzenia Nr 1346/2000. Stosowanie zaś do art. 16 ust. 1 

rozporządzenia Nr 1346/2000 wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd państwa 

członkowskiego właściwy, zgodnie z art. 3, podlega uznaniu we wszystkich pozostałych 

państwach członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się skuteczne w państwie 

wszczęcia postępowania. Uznanie orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego 

(wydanego przez sąd właściwy zgodnie z art. 3 ww. rozporządzenia) następuje z mocy 

samego prawa i wyraża się jego skutecznością w państwie członkowskim. W punkcie 22 

Preambuły do rozporządzenia stwierdza się, że wzajemne uznanie orzeczeń w postępowaniu 

upadłościowym powinno odbywać się, zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania, bez dalszego 

ich badania.  

Wyrok państwa członkowskiego w sprawie europejskiego postępowania upadłościowego 

wywołuje bezpośredni skutek w pozostałych państwach członkowskich i postępowanie to jest 

prowadzone w oparciu o przepisy państwa wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 26 

rozporządzenia Nr 1346/2000 każde państwo członkowskie może odmówić uznania 

postępowania upadłościowego wszczętego w innym państwie członkowskim albo wykonania 

w jego toku orzeczenia, o ile uznanie to lub wykonanie prowadziłoby do rezultatu, który 

pozostaje w oczywistej sprzeczności z jego porządkiem publicznym, w szczególności z jego 

podstawowymi zasadami lub konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami i wolnościami.  
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Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, iż organy administracji publicznej są 

obowiązane przy wydawaniu postanowienia w sprawie zaliczenia nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym wziąć pod uwagę wyrok sądu francuskiego i ocenić jego wpływ na 

rozpatrywaną sprawę. Organ podatkowy uznając skuteczność wzmiankowanego orzeczenia 

winien zbadać, mając na uwadze przepisy francuskiego Kodeksu handlowego, czy 

wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc 

wrzesień 2008 r. podlega zgłoszeniu w ramach planu naprawczego. Sąd wskazał także, iż 

w myśl przepisu art. L.622-7, w zw. z art. L.622-17 francuskiego Kodeksu handlowego 

wierzytelność z tytułu nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 

miesiąc wrzesień 2008 r. nie powstała przed wszczęciem postępowania naprawczego. 

Zgodnie z art. 99 ust. 12 ustawy o VAT zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy 

podatku, kwotę zwrotu podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ 

kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Sąd zwrócił uwagę, iż z akt sprawy wynika, 

że w korekcie deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2008 r., spółka zadeklarowała kwotę do 

zwrotu na rachunek bankowy w wysokości wyższej niż w pierwotnej deklaracji. Organ 

podatkowy dokonał zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 

zadeklarowanej przez podatnika, uwzględniając korektę deklaracji. Zaległość podatkowa 

z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2008 r. stanowiąca wierzytelność 

Skarbu Państwa powstała w wyniku złożenia ponownych korekt deklaracji VAT-7 za miesiąc 

wrzesień 2008 r., w których wykazano kwotę do zwrotu w niższej wysokości. Co do zasady, 

zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 O.p. na równi z zaległością podatkową traktuje się zwrot podatku, 

jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, chyba że 

podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy. Korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc 

wrzesień 2008 r., w której uległ umniejszeniu podatek naliczony, zostały złożone w związku 

ze skorzystaniem przez kontrahenta skarżącej z tzw. „ulgi za złe długi” przewidzianej w art. 

89a ust. 1 ustawy o VAT. Konsekwencją skorygowania podatku należnego przez podatnika 

z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku 

wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (w brzmieniu do dnia 30 listopada 2008 r.) 

jest obowiązek skorygowania podatku naliczonego przez podatnika – nabywcę (w niniejszej 

sprawie skarżącą spółkę).  

Przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 i nieuregulowania należności 
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w terminie 28 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest 

obowiązany do pomniejszania podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu lub 

w przypadku jego braku, do powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku 

wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym 

dokonał odliczenia lub w którym otrzymał te faktury. Poprzez umniejszenie podatku 

naliczonego powstanie u podatnika zaległość podatkowa. Zgodnie z art. 89b ust. 3 ustawy 

o VAT do zaległości podatkowych wynikających z korekty podatku naliczonego, o którym 

mowa w ust. 1, mają zastosowanie odrębne przepisy o odpowiedzialności osób trzecich za 

zaległości podatkowe podatnika. Odpowiedzialność osób trzecich ustalana jest w drodze 

decyzji konstytutywnej (art. 21 § 1 pkt 2 O.p.). Zaległością podatkową jest zgodnie z art. 51 § 

1 podatek niezapłacony w terminie płatności. Termin płatności podatku, w przypadku gdy 

zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy decyzji, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 47 § 1 O.p.).  

Sąd wyraził pogląd, mając na uwadze treść art. 89b ust. 3 ustawy o VAT, że zaległość 

podatkowa w przypadku korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy 

o VAT u dłużnika powstaje 14 dni od złożenia korekty deklaracji. W związku z powyższym 

zaległość podatkowa w podatku VAT za miesiąc wrzesień 2008 r. powstała po wszczęciu 

postępowania naprawczego.  

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

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

dochodowym od osób fizycznych znacząca grupę spraw stanowiły te związane 

z opodatkowaniem dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podstawowy problem, który był przedmiotem 

analizy prawnej Sądu w sprawach o sygn. akt I SA/Po 738/10 oraz I SA/Po 739/10 dotyczył 

możliwości wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od 

dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu osobie małoletniej.  

W ocenie Sądu, zasadniczy element konstrukcyjny podatkowoprawnego stanu 

faktycznego stanowi podmiot podatku. Istotne znaczenie z punktu widzenia prawa 

podatkowego ma jednak nie tyle sam podmiot podatku wyizolowany z konstrukcji 

podatkowoprawnego stanu faktycznego, co związek określonego podmiotu z przedmiotem 

podatku pozwalający na ustalenie, czy określonym kategoriom podmiotów można przypisać 

normatywnie określony obowiązek podatkowy. Z przepisu art. 7 § 1 O.p. wynika, iż 



 31 

podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna, podlegająca na mocy ustaw podatkowych 

obowiązkowi podatkowemu. Nie ulega wątpliwości, że skoro Ordynacja podatkowa nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń co do pojęcia osoby fizycznej, to pojęcie to należy rozumieć w ujęciu 

przepisów kodeksu cywilnego. To zaś oznacza, że co do zasady podatnikiem może być każda 

osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona, lecz także osoby niepełnoletnie (art. 10 § 1 

ustawy z dnia 26 kwietnia 1964r. Kodek cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.- dalej 

k.c.), osoby niemające zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.), osoby mające 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 15 k.c.). W wielu wypadkach na gruncie 

przepisów prawa podatkowego ma jednak miejsce odmienne w stosunku do ujęcia 

cywilistycznego podejście do kształtowania uprawnień i obowiązków osób fizycznych. 

Dotyczą one przede wszystkim podmiotowości podatkowej małoletniego, która kształtuje się 

niejednolicie nawet w obrębie jednego podatku (np. właśnie podatku dochodowego od osób 

fizycznych). Jest ona pełna i nieograniczona w odniesieniu do trzech rodzajów dochodów 

małoletniego (z pracy, ze stypendium, z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku), 

natomiast ma charakter warunkowy w odniesieniu do dochodów, które są objęte zarządem 

rodziców małoletniego.  

Przepis art. 7 ust.1 u.p.d.o.f. stanowi, iż dochody małoletnich dzieci własnych 

i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów 

z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom 

nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Co do zasady 

rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków z majątku dziecka. Skutek taki jest 

wyłączony w przypadku, gdy rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej. Mając na 

uwadze uniwersalny charakter zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f. ze względu na brak 

odmiennej regulacji, należy przyjąć, iż również nieujawnione dochody małoletniego (o ile 

takowe wystąpią) podlegają opodatkowaniu na imię rodziców. Małoletni nie ma bowiem 

zdolności do czynności prawnych w zakresie prawa podatkowego i w tym zakresie w jego 

imieniu działają jego przedstawiciele ustawowi.  

Reasumując Sąd stwierdził, że nie można przypisać obowiązku podatkowego z tytułu 

przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych w stosunku do osób, które w momencie ponoszenia wydatku były małoletnie 

i  nie miały wówczas zdolności do czynności prawnych w zakresie prawa podatkowego 

i w tym zakresie w ich mieniu działał ich przedstawiciel ustawowy.  
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W sprawach o sygn. akt I SA/Po 130/11 i I SA/Po 131/11 Sąd zajmował się m .in. 

kwestiami możliwości pokrywania wydatków nieznajdującego pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zasobami pieniężnymi pochodzącymi 

z handlu walutą i złotem i wpłatami na konto bankowe. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, 

że nie mogły świadczyć, ani nawet uprawdopodobnić twierdzeń skarżącej o posiadaniu kwoty 

kilkuset tysięcy gotówki okoliczności związane z handlem walutą i złotem przez jej męża 

w latach 70 i 80 XX w. Podkreślono, iż w sytuacji, gdy podatnik nie może wylegitymować się 

mieniem pochodzącym ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, a więc 

pochodzącym z przychodów mających cechę legalności, nie może dla zniweczenia 

opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach powołać się 

na przychody wcześniej ukryte przed opodatkowaniem lub co do których termin 

przedawnienia zobowiązań podatkowych już upłynął. Co do prowadzenia bez zezwolenia 

handlu walutami i złotem, zauważono, że handel ten i wymiana podlegała we wskazanych 

latach ograniczeniom wynikającym, z obowiązującej do 31 marca 1984 r. , ustawy dewizowej 

z dnia 28 marca 1952 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 133), która w art. 19 ust. 1 stanowiła, że obrót 

wartościami dewizowymi jest bez zezwolenia właściwej władzy zabroniony, jeżeli przepisy 

ustawy lub rozporządzeń, wydanych na jej podstawie, nie stanowią inaczej. W późniejszym 

okresie ograniczenia posiadania i obrotu walutami obcymi wynikały z art. 11, obowiązującej 

w latach 1984-1989 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. prawo dewizowe (Dz.U. Nr 63, poz. 

288 ze zm.), zgodnie z którym dokonywanie obrotu dewizowego wymagało zezwolenia 

dewizowego z wyjątkami określonymi w przepisach ustawy. Prowadząc obrót walutami 

i złotem mąż podatniczki postępował niezgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami 

prawa. W tej sytuacji skarżąca nie mogła skutecznie powoływać się na czyn zabroniony, 

sprzeczny z prawem, który w istocie wykluczał legalność działań jej męża w celu 

zgromadzenia mienia. W obowiązującej wówczas ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku 

dochodowym (Dz.U. z 1972 Nr 53 poz. 339 ze zm.; dalej u.p.d. z 1972 r.) nie ustanowiono 

wyłączenia z opodatkowania przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być 

przedmiotem prawnie skutecznej umowy jak to się stało w art. 2 ust.1 pkt. 4 u.p.d.o.f. 

Natomiast art. 6 u.p.d. z 1972 r. stanowił, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód 

uzyskany ze źródła przychodów. Art. 7 pkt. 1 jako źródło przychodów wskazywał działalność 

wytwórczą, usługową i handlową. Od dnia 15 maja 1989 r. wskazane jednostki redakcyjne 

art. 6 i art. 7 u.p.d. z 1972 r. uzyskały jedynie inną numerację – odpowiednio art. 5 i art. 6. Co 

do zasady nawet zabroniony przez ustawę obrót wartościami dewizowymi i złotem podlegał 

opodatkowaniu, gdyż brak było w tym zakresie stosownego wyłączenia, a zgodnie z art. 1 ust. 
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1 u.p.d. z 1972 r. opodatkowaniu według zasad ustawy podlegały osoby fizyczne od 

dochodów uzyskanych ze źródeł przychodów określonych w ustawie. Jeżeli zatem nawet 

źródłem majątku i zamożności podatniczki miały być dochody z handlu walutami i złotem 

przez jej męża w latach 80 i 90 XX w., to powinny one zostać opodatkowane. Po drugie, 

podatniczka winna wykazać fakt ich przeniesienia przez okres kilkunastu lat i finansowania 

z tego tytułu wydatków. Pomocne w tym względzie nie mogły się okazać zeznania świadków 

dotyczące "cinkciarskiej" działalności męża skarżącej.  

Ponadto WSA wskazał, iż z korzyścią dla skarżącej i wbrew dyspozycji art. 20 ust. 3 

u.p.d.o.f. organ podatkowy przyjął w części jako pokrycie wydatków 2000 r., a w części jako 

pokrycie wydatków 2001 r. kwotę 35.000,- zł wypłaconą z rachunku bankowego w dniu 

4 grudnia 2000 r. Zgodnie z tym przepisem pokrycie wydatków może stanowić jedynie 

mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzące 

z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Podatniczka odmówiła 

podania tytułu z jakiego niewiadoma osoba wpłaciła na jej konto w tym samym dniu kwotę 

35.665,34 zł. Zauważono, iż okoliczność, że podatnik lub inna nie ujawniona osoba wpłaca 

określoną kwotę na rachunek bankowy nie czyni tych środków automatycznie przychodem ze 

źródła opodatkowanego lub wolnego od opodatkowania. Skoro wpłacone do banku środki nie 

pochodziły z przychodów podlegających opodatkowaniu lub wolnych od opodatkowania, to 

również ich wypłata nie może dowodzić legalności takiego dochodu. Sam fakt wpłaty kwoty 

na rachunek bankowy nie oznacza, że organ podatkowy nie ma prawa ustalać, z jakiego 

źródła kwota, którą wpłacono pochodziła, tj. czy przychód ten był kiedykolwiek 

opodatkowany (na terenie innego państwa lub Polski), czy też przychód był wolny od 

opodatkowania (na terenie innego państwa lub Polski). Koncepcja prezentowana przez 

podatniczkę i co do zasady przyjęta przez organy podatkowe doprowadziłaby do sytuacji, 

w której wystarczające dla uniknięcia opodatkowania - z tytułu dochodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych w źródłach przychodów - byłoby dokonanie wpłaty na rachunek 

bankowy, a następnie podjęcie ich na skutek wypłaty. Z uwagi jednak na zakaz pogarszania 

sytuacji strony skarżącej z art. 134 P.p.s.a. błąd ten w ustaleniach faktycznych dotyczących 

źródeł finansowania wydatków nie mógł stać się podstawą do uchylenia zaskarżonej decyzji, 

gdyż w efekcie organ podatkowy musiałby wymierzyć podatniczce większy podatek. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 534/11 Sąd zajmował się kwestią czy kwota 

utraconego wadium zatrzymanego przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
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ze zm. dalej u.p.z.p.) może być uznana za koszt uzyskania przychodu pozarolniczej 

działalności gospodarczej.  

W przedstawionym w niniejszej sprawie stanie faktycznym organizator przetargu 

wykluczył wnioskodawczynię z postępowania przetargowego ze względu na niewykazanie 

spełnienia wszystkich wymaganych warunków. Zamawiający poinformował 

wnioskodawczynię, że na podstawie art. 46 ust. 4a u.p.z.p. zatrzymuje wadium. Sąd wskazał, 

iż zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodu, są koszty poniesione 

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, 

z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. Ustawodawca posługując się 

zwrotem ,,koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” przypisuje temu określeniu cechę 

świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika 

podporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego 

następstwem określonego działania. Wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę pojęcia 

,,koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, iż podatnik ma możliwość 

odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod tym wszakże warunkiem, iż 

wykaże, że świadomie poniósł określony wydatek, który ma bezpośredni związek 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć 

bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zależność między poniesionymi 

w danym czasie kosztami, a możliwością uzyskania w przyszłości z tego tytułu przychodu 

trzeba rozpatrywać na podstawie adekwatnego związku przyczynowego. Przy kwalifikowaniu 

określonych wydatków poczynionych przez podatnika do kosztów podatkowych należy 

jednocześnie brać pod uwagę przeznaczenie wydatku (jego celowość), jak też potencjalną 

możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu podatnika. 

Sąd zwrócił również uwagę, że przepis art. 70 (4) § 2 k.c. wskazuje na dwie funkcje 

wadium, będące następstwem wprowadzenia obowiązku jego wniesienia. Są to funkcja 

zabezpieczająca, gdyż wadium stanowi zabezpieczenie zawarcia umowy, oraz funkcja 

kompensacyjna, polegająca na tym, że wadium stanowi zryczałtowane odszkodowanie. 

Brzmienie art. 70 (4) § 2 k.c. w świetle innych przepisów tego aktu prawnego dotyczących 

przetargu nie dopuszcza możliwości odmiennego uregulowania znaczenia wadium 

w warunkach przetargu. Zdaniem Sądu, aby wydatek stanowił koszt uzyskania 

przychodu w działalności gospodarczej musi być on definitywny, nie może mieć charakteru 

zwrotnego. Wadium co do zasady ma charakter zwrotny, tym samym nie może być uznany za 

pozostający w związku ze spodziewanymi przychodami, bądź ich zachowaniem albo 

zabezpieczeniem i nigdy nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu. W sprawie wadium 
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zostało zatrzymane przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a u.p.z.p., który stanowi, 

że w przypadku, gdy wykonawca prawidłowo wezwany do uzupełniania dokumentów, 

oświadczeń lub pełnomocnictw przez zamawiającego działającego na podstawie art. 26 ust. 3 

u.p.z.p. nie uzupełni żądanych dokumentów, to zamawiający zatrzymuje wadium. Wadium 

przestaje być świadczeniem zwrotnym, jednakże wskazane obciążenie finansowe nie jest 

związane z celowym działaniem podatnika, tym samym nie można przyjąć, że wydatek ten 

został poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła 

przychodu. W rozpatrywanej  sprawie zatrzymanie wadium nastąpiło wskutek zawinionego 

działania skarżącej, a nie w celu uzyskania przychodu. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

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

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

u.p.d.o.p.) interesującą kwestią Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się w sprawie o sygn. 

akt I SA/Po 719/11. Przedmiotem postępowania była indywidualna interpretacja prawa 

podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów 

postępowania sądowego oraz momentu zaliczenia w/w wydatków do kosztów uzyskania 

przychodów. Spór między skarżącą a organem wydającym interpretację sprowadzał się do 

wykładni art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p., tj. kosztów poniesionych w celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.  

W ocenie Sądu podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie miało rozstrzygnięcie czy 

poniesione przez spółkę koszty przegranego procesu pozostawały w związku przyczynowo-

skutkowym ze zidentyfikowanym i wskazanym przychodem z określonego źródła 

(ewentualnie jego zachowaniem lub zabezpieczeniem), czy też związek taki nie występował, 

bądź też zmierzał do ograniczenia lub pomniejszenia straty z określonego źródła przychodów. 

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym spółka nie określiła z jakiego konkretnie 

wskazanego źródła przychodów miała osiągać przychody pozostające w związku 

z poniesionymi kosztami przegranego procesu. Źródłem takim nie mogą być ogólnie 

wskazywane przychody z bieżącej działalności, gdyż spółka nie zamierzała w ogóle 

wykorzystywać nieruchomości, której dotyczył spór przed sądem cywilnym, do działalności 

statutowej i osiągania z tego tytułu przychodów. Brak było związku z „ogólnymi 

przychodami” spółki.  
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Sąd podkreślił, że źródłem takim nie może być także wskazywany późniejszy 

przychód ze sprzedaży nieruchomości, gdyż celem skarżącej w toku procesu cywilnego było 

uniknięcie dokonania zakupu, a zatem także uzyskania ewentualnego przychodu ze sprzedaży 

nieruchomości. Wyartykułowanym zaś wprost celem spółki była chęć uniknięcia straty 

związanej z zakupem i sprzedażą nieruchomości, gdyż nie spełniała ona jej oczekiwań. WSA 

zaznaczył również, iż w ramach prawa do odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej 

(zakupu nieruchomości) spółka nie zabezpieczyła w sposób prawidłowy swych interesów, 

gdyż przeczy temu wyrok sądu cywilnego, który zobowiązał ją do zawarcia umowy 

definitywnej zakupu i to pomimo skorzystania przez nią z prawa do odstąpienia od umowy. 

Okoliczność ta nie może być podważana w postępowaniu o wydanie interpretacji 

indywidualnej, gdyż musiałaby to wiązać się z naruszeniem art. 365 § 1 K.p.c., który stanowi, 

że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne 

sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach 

w ustawie przewidzianych także inne osoby. W świetle powyższego Sąd uznał, iż 

w przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej wszelkie koszty sądowe związane 

z procesem cywilnym dotyczącym tej materii związane były i miały doprowadzić do braku 

generowania jakichkolwiek przychodów z wykorzystaniem nieruchomości. Tym samym 

spółka miała na celu niedopuszczenie do uzyskiwania przychodów, których pośrednim 

kosztem miała stać się nieruchomość, a nie ich osiągnięcie, zabezpieczenie, lub zachowanie. 

Poniesiony ciężar finansowy nie mógł być wiązany z ogólna działalnością spółki, lecz 

z określonym źródłem przychodów, które w ogóle nie zaistniało. Podatnik nie mógł 

racjonalnie spodziewać się osiągnięcia przychodów w związku z poniesieniem tego wydatku. 

Nie stanowi wobec tego kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

wydatek dotyczący kosztów poniesionych na rzecz strony wygrywającej proces cywilny, 

w którym podatnik bezpodstawnie kwestionował swój obowiązek wywiązania się 

z warunków przyjętych na mocy umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu nieruchomości. 

Nie można zasadnie twierdzić, iż zapłacone koszty przegranego procesu sądowego, miały na 

celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, skoro nie można ich powiązać 

z żadnym ze źródeł przychodów spółki.  

Sąd wskazał ponadto, iż z uwagi na konstrukcje przepisu art. 15 ust.1 u.p.d.o.p. nie każdy 

wydatek dokonany przez przedsiębiorcę może być uznany za koszt podatkowy. Należało 

wobec tego wyrazić pogląd, że koszty przegranego procesu cywilnego będącego następstwem 

bezzasadnej odmowy zawarcia umowy zakupu nieruchomości nie stanowią kosztów 

uzyskania przychodów ze względu na brak określonej w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. przesłanki 
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działania „w celu osiągnięcia przychodu”. WSA podkreślił także, iż nie każdy wydatek, który 

nie został wymieniony w tzw. katalogu negatywnym z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. może być 

uznany za koszt w rozumieniu art. 15 ust.1 tej ustawy. Podstawowym warunkiem co do 

możliwości zaliczenia danego wydatku w ciężar kosztów podatkowych jest jego związek 

z określonym przychodem. Dopiero w sytuacji, gdy taki związek występuje należy badać, czy 

nie jest on pomimo tego wymieniony w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Wskazano, iż czym innym jest 

wydatek związany z działalnością, czy funkcjonowaniem określonego podmiotu w sferze 

obrotu gospodarczego, a czym innym wydatek poniesiony w celu osiągnięcia kosztów 

uzyskania przychodów. Nie ulega wątpliwości, że w praktyce życia gospodarczego zdarzają 

się sytuacje, w których podatnik ponosi wydatki, które zmierzają w istocie nie do osiągnięcia 

przychodów, lecz do zmniejszenia lub uniknięcia strat. Jednakże poprzez zabiegi 

interpretacyjne nie można im przypisać cechy wydatku dokonanego w celu uzyskania 

przychodu bądź jego zabezpieczenia, albo zachowania. Koszty przegranego procesu 

cywilnego dyktowane dążeniem do zapobieżenia stratom finansowym, grożącym w razie 

zawarcia umowy, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Przepis art. 15 ust.1 

u.p.d.o.p. nie przewiduje możliwości wpisywania w ciężar kosztów podatkowych takich 

wydatków, które ponoszone są w celu uniknięcia strat. Celem poniesionego kosztu 

wyartykułowanym w tym przepisie jest jedynie osiąganie przychodów. Jedynie de lege 

ferenda celowe byłoby wprowadzenie takich regulacji prawnych, które umożliwiałyby 

zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków z tytułu zapobiegania czy też 

zminimalizowania strat. Jednakże de lege lata proponowana przez stronę skarżącą wykładnia 

analizowanego przepisu nie jest możliwa. 

Także w sprawie o sygn. akt I SA/Po 342/11 Sąd rozstrzygał spór pomiędzy skarżącą 

a organem podatkowym o wykładnię art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p. i związanego z nią 

możliwością (lub jej brakiem) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwot pieniężnych 

wynikających z ugody sądowej.  

Zdaniem Sądu podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie miało 

rozstrzygnięcie, czy kwota, którą skarżąca w ugodzie sądowej zobowiązała się wypłacić, 

w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu pozostawała w związku 

przyczynowo-skutkowym z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. Mając na 

uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Sąd uznał, iż taki związek przyczynowo-

skutkowy w sprawie istnieje. WSA podkreślił, iż skarżąca wskazała, że nie mogła prowadzić 

działalności gospodarczej w najmowanych dotychczas pomieszczeniach, ponieważ nie 

spełniały one wymogów pozwalających kontynuować prowadzenie badań laboratoryjnych - 
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uniemożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia badań 

laboratoryjnych z zastosowaniem nowych środków ochrony roślin, która jest podstawowym 

przedmiotem działalności skarżącej. Możliwa i realna groźba utraty przychodów zmusiła 

skarżącą do podjęcia kroków zmierzających do zawarcia umowy najmu z nowym podmiotem 

i przeniesienia znacznej części działalności do nowego lokalu. Istniał zatem zdaniem Sądu, 

bezpośrednio związek pomiędzy zawartą przez skarżącą ugodą sądową a zabezpieczeniem 

czy nawet zachowaniem źródła przychodu. Brak zawarcia ugody sądowej mógłby przy tym 

doprowadzić do sytuacji, w której z jednej strony skarżąca zobowiązana byłaby do zapłaty 

opłat związanych z najmem dotychczasowego lokalu, z drugiej zaś strony w dalszym ciągu 

byłaby zobowiązana do najęcia nowego lokalu celem kontynuowania działalności 

gospodarczej przez skarżącą.  

Sąd podkreślił, że z ustalonego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż możliwość 

zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest 

od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika, który zalicza ten wydatek do 

kosztów, istnienia bezpośredniego lub nawet tylko pośredniego związku przyczynowego 

między wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz właściwego udokumentowania tego 

wydatku, przy czym warunki te muszą zostać spełnione łącznie.  

W ocenie Sądu, zawarta ugoda sądowa pozwoliła skarżącej (przy poniesieniu kwot 

związanych z najmem lokalu) na szybkie rozwiązanie umowy najmu i przeniesienie 

działalności do nowego lokalu. Stanowisko organu podatkowego prowadziłoby do 

absurdalnej sytuacji, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą mógłby zaliczyć 

w koszty uzyskania przychodu kwoty związane z najmem lokalu (przy nieskorzystaniu 

z niego z uwagi na niespełnienie określonych warunków), a nie mógłby zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodu kwot ugody sądowej, która po pierwsze dotyczy tej samej umowy 

najmu, po drugie została zawarta w celu ochrony źródła przychodów i jednocześnie 

minimalizowała straty skarżącej z tytułu zawartej umowy najmu na czas określony.  

Sąd za trafny uznał pogląd skarżącej, która wskazała, że nie ma podstaw do uznania, że 

kosztami uzyskania przychodu będą wyłącznie koszty pozostające w bezpośrednim związku 

z konkretnymi przychodami.  

Sąd wskazał, że dla zakwalifikowania danego wydatku jako kosztu podatkowego z punktu 

widzenia art. 15 ust. 1 ustawy, uwzględnić należy nie tytko istotną kwestię logicznego ciągu 

zdarzeń determinujących określone i konkretne działania podatnika, motywy determinujące 

decyzję o odstąpieniu od umowy, wypłatę odszkodowania i następnie podjęcie w ramach 

przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej działań, które w nowych warunkach 
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gospodarczych (...) są zdecydowanie korzystne dla podatnika. Podkreślono, iż odmowa 

uznania, że kwoty wynikające z ugody sądowej nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty 

uzyskania przychodu spowodowałaby dla skarżącej niejako obowiązek podwójnego 

poniesienia kosztów związanych z obowiązkiem najmu lokalu przeznaczonego na 

prowadzoną przez nią działalność.  

Wobec powyższego WSA uznał, że zawarta ugoda sądowa zmierzała w sposób 

bezpośredni do zabezpieczenia nie tylko przychodów skarżącej, ale prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej w ogóle. Sąd stwierdził że związek kosztów podatkowych 

z przychodami jest podstawowym warunkiem uznania wydatku za koszt podatkowy. Nie jest 

to jednak jedyny warunek kwalifikacji wydatku jako kosztu podatkowego. Kosztami 

uzyskania przychodów są też wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia 

i zachowania źródła przychodów. Kosztami będą wydatki poniesione z zamiarem zachowania 

i zabezpieczenia źródła przychodów, aby w przyszłości przynosiło ono przychody. 

Na uwagę zasługuje także orzeczenie wydane w sprawie o sygn. akt I SA/Po 96/11, 

w której kwestię sporną stanowiło między innymi zawyżenie kosztów uzyskania przychodów 

o naliczone i wypłacone udziałowcom spółki odsetki od pożyczek w kwocie 452.668,05 zł. 

W ocenie strony skarżącej przedmiotowe odsetki winny stanowić koszt uzyskania 

przychodów, ponieważ na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej na 

podwyższenie kapitału w spółce z o. o., wspólnikom spółki jawnej przysługiwało prawo 

domagania się zwrotu kwot, które spółka jawna otrzymała bez żadnego świadczenia z jej 

strony. W przekonaniu skarżącej sytuacja taka wypełniała wszelkie znamiona depozytu 

nieprawidłowego, do którego na podstawie art. 845 K.c. stosuje się przepisy o umowie 

pożyczki.  

Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie organy podatkowe uznając, że pomiędzy 

stronami nie została zawarta umowa pożyczki oparły się jedynie na okoliczności, że na konto 

spółki nie zostały przelane żadne środki. Organy podatkowe nie ustaliły natomiast, czy 

umowa ta nie stanowiła w istocie nowacji istniejącego wcześniej stosunku zobowiązaniowego 

pomimo, że strona w toku postępowania wskazywała, że zawarte umowy pożyczek jedynie 

potwierdzały istniejący stan faktyczny wynikający z dysponowania przez spółkę środkami 

wspólników.  

WSA wskazał, że zgodnie z art. 199a §1 O.p. organy powinny ustalić rzeczywistą treść 

czynności prawnej, uwzględniając zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne 

brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności w pisemnej umowie. Ustalenie 
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treści czynności prawnej powinno nastąpić w pierwszej kolejności na podstawie zeznań stron 

tej czynności prawnej. Pośrednio wskazuje na to również art. 199a § 3 O.p., z którego wynika, 

że organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

tego stosunku prawnego lub prawa jedynie wówczas, kiedy istnieją wątpliwości w tym 

zakresie, których nie można usunąć w szczególności poprzez zeznania strony. Brak dokonania 

przez organy stosownych ustaleń, w ocenie Sądu, stanowił naruszenie art. 199a § 1 O.p. 

W konsekwencji w zaskarżonej decyzji nie ustalono również stanu faktycznego czym został 

naruszony art. 122 i 187 O.p.  

Zagadnieniem rozstrzyganym w sprawie o sygn. akt I SA/Po 96/11 było 

zakwestionowanie przez organy podatkowe łącznej wartości początkowej aportowanych 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie organów podatkowych 

strona zawyżyła podstawę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych przyjmując w drodze wyliczenia, że wartość firmy jest dodatnia. Ustalając 

bowiem wartość firmy, skarżąca spółka błędnie uznała za długi funkcjonalnie związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy (w omawianym przypadku spółki jawnej), 

będące pasywami zobowiązania, w łącznej kwocie 6.220.465,09,- zł, obejmujące 

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.841,00,- zł, 

zobowiązanie z tytułu podatku VAT w kwocie 128.225,31,- zł i zobowiązania z tytułu 

składek ZUS w kwocie 31.789,17,- zł, zobowiązanie wobec Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w kwocie 56.609,61,- zł oraz zobowiązania wobec udziałowców 

w kwocie 6.000.000,00,- zł obejmujące wkład wspólników do spółki oraz niewypłacony z lat 

poprzednich zysk po opodatkowaniu.  

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego WSA uznał, że w sprawie zastosowanie 

miały przepisy art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 1589), art. 4a pkt 2, art. 9 ust. 1, art. 15 

ust. 1 i ust. 6, art. 16g ust. 2 i ust. 10 u.p.d.o.p. Opierając się na wskazanych przepisach, Sąd 

stwierdził, że „długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą", 

o których mowa w art. 4a pkt 2 u.p.d.o.p., to takie zobowiązania, których zaciągnięcie 

związane jest z rodzajem i specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie np. 

z zaspokojeniem roszczeń wspólników wobec spółki. Sąd doszedł do konstatacji, iż nie 

stanowią długów funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przejęte 

zobowiązania wobec wspólników spółki jawnej z tytułu kapitałów własnych powiększonych 

o niewypłacone zyski po opodatkowaniu z lat poprzednich z uwagi na to, iż nie wynikają one 

z faktu prowadzenia działalności gospodarczej. Za „długi funkcjonalnie związane 
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z prowadzoną działalnością gospodarczą” nie mogły zostać również uznane zobowiązania 

wynikające ze stosunków publicznoprawnych w tym fundusze specjalne (nie będące 

zobowiązaniem, będące natomiast pasywem), zobowiązania podatkowe i składki ZUS. 

W wydanym orzeczeniu Sąd podzielił pogląd organu odwoławczego, że w rozpatrywanej 

sprawie nie nastąpiła sukcesja określona w art. 93 do 94 O.p., konsekwencją czego było 

uznanie, iż osoba prawna, do której w celu podwyższenia kapitału zakładowego, jest 

wnoszony aport obejmujący przedsiębiorstwo, nie jest sukcesorem praw i obowiązków 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego względem zbywcy tego przedsiębiorstwa. 

A to m.in. oznacza, że nie przeszły na spółkę z o. o. prawa i obowiązki w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz składek ZUS od 

wynagrodzeń pracowników spółki jawnej.  

Mając na uwadze, istotę prawną stosunku zobowiązaniowo publicznoprawnego, Sąd 

stwierdził, iż chociaż zobowiązania podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, 

powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy (spółki jawnej) nie 

stanowią długów, o które można pomniejszyć składniki majątkowe wnoszonego aportem do 

spółki kapitałowej przedsiębiorstwa dla ustalenia wartości firmy będącej podstawą ustalenia 

łącznej wartości początkowej nabytych w drodze aportu środków trwałych są bowiem 

nieprzenaszalne. WSA uznał, iż zobowiązania skarżącej, tj. zobowiązania wobec wspólników, 

zobowiązania publicznoprawne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, nie stanowiły 

długów funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o które 

spółka mogła pomniejszyć składniki majątkowe w celu ustalenia wartości firmy będącej 

podstawą ustalenia łącznej wartości początkowej nabytych w drodze aportu środków 

trwałych. Skoro opisane długi nie posiadały statusu zobowiązań, które uprawniały spółkę do 

pomniejszenia wartości aportowanych składników majątkowych, to w efekcie nie mogły 

również przyczynić się do ustalenia dodatniej wartości firmy. 

 

Podatek od towarów i usług 

 

Wśród spraw wymagających zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT) 

szczególnie interesujące rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o sygn. akt I SA/Po 916/10, 

w której to sprawie zwrócono się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zajął się w nim kwestią czy w przypadku 

sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości dokonanej w trybie przepisów ustawy z dnia 17 
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listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm., 

dalej: K.p.c.) komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 

18 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.  

Drugim zagadnieniem w sprawie było rozstrzygnięcie czy organy podatkowe były 

uprawnione do uchylenia wcześniejszej interpretacji podatkowej wydanej w sprawie 

indywidualnej, z powodu rażącego naruszenia prawa. W myśl wcześniejszej interpretacji 

komornik sądowy w sytuacji, gdy nie wykonuje czynności egzekucyjnych w rozumieniu 

przepisów K.p.c., przy sprzedaży nieruchomości nie dokonuje jej dostawy i nie jest 

płatnikiem podatku od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej 

własnością dłużnika i nie ma obowiązku wystawiania w imieniu dłużnika i na jego rachunek 

faktury potwierdzającej dokonanie dostawy nieruchomości. Organ podatkowy wskazał 

w decyzji uchylającej powyższą interpretację, iż analiza art. 18 ustawy o VAT oraz § 27 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 

podatku (Dz.U. Nr 97, poz. 971) prowadzi do przeciwnego wniosku.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 czerwca 

2007 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:  

„czy art. 18 ustawy o VAT w zakresie w jakim nakłada na komorników sądowych obowiązki 

płatnika od dokonanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością 

dłużnika, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 

4 listopada 2010 r., sygn. akt P 44/07 orzekł, że "art. 18 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim 

nakłada na komorników sądowych obowiązki płatnika podatku od dokonanej w trybie 

egzekucji dostawy towarów, polegającej na sprzedaży nieruchomości będącej własnością 

dłużnika, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"”.  

Sąd rozpoznając sprawę dopatrzył się naruszenia przepisów postępowania w stopniu 

mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy i uchylił zaskarżoną decyzję. Podkreślił, iż 

w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lipca 2007 r. art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stanowił, że pisemnej interpretacji co do zakresu 

i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, udzielają 

stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub 

wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Udzielenie 

interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, 

następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie (art. 14a § 4 O.p.). 
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Natomiast art. 14b § 5 pkt. 2 O.p. stanowił między innymi, że organ odwoławczy w drodze 

decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o udzieleniu pisemnej interpretacji z urzędu, 

jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest 

wynikiem zmiany przepisów.  

W rozpatrywanej sprawie, jako podstawę zmiany postanowienia powołano rażące naruszenie 

prawa. Od czasu zadania w niniejszej sprawie przez Sąd w dniu 28 czerwca 2007 r. pytania 

do Trybunału Konstytucyjnego, odnośnie zgodności art. 18 ustawy o VAT z Konstytucją, 

w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntował się pogląd zgodnie, 

z którym brak jest podstaw do twierdzenia, że "rażące naruszenie prawa" w rozumieniu art. 

14b § 5 pkt 2 O.p. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) oznaczało 

innego rodzaju naruszenie prawa, niż wskazane w art. 234 i art. 247 § 1 pkt 3 tej ustawy.  

W ocenie Sądu mimo powołania art. 14b § 5 pkt 2 O.p. w treści decyzji z uzasadnienia 

rozstrzygnięcia nie wynika, że organ badał wymienione w tym przepisie przesłanki. Sąd 

podkreślił, że podobnie jak przy badaniu przesłanek z art. 234 i art. 247 § 1 pkt 3 O.p., organ 

powinien był odnieść się w sprawie do przyjętej w ustawie ochrony wnioskodawcy, który 

pozostawał w przekonaniu o stabilności i pewności ostatecznego postanowienia zgodnego 

z jego wnioskiem. Miarą i gwarancją tej ochrony była dopuszczalność reformacji lub 

uchylenia, interpretacji wydanej w trybie art. 14a § 4 O.p., tylko w przypadku wystąpienia 

kwalifikowanej przesłanki, tj. rażącego naruszenia prawa, a także orzecznictwa TK, 

ETS(w tym także niezgodności z prawem z uwagi na zmianę przepisów).  

W ocenie Sądu tylko w przypadku, gdy interpretacja dokonana przez organ podatkowy 

postanowieniem, o którym mowa w art. 14a § 4 O.p., w sposób oczywisty i niewątpliwy 

narusza prawo, a zatem proste zestawienie treści postanowienia z treścią przepisu wskazuje na 

ich wzajemną sprzeczność, dopuszczalna jest zmiana albo uchylenie tego postanowienia przez 

organ odwoławczy z urzędu, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 O.p.  

Z będącego w rozpatrywanej sprawie przedmiotem wykładni art. 18 ustawy o VAT 

wynika, że organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. 

zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów 

K.p.c. są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów 

będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących 

przepisów. Już z treści tego przepisu wynika, że odpowiedź na pytanie czy w przypadku 

sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości dokonanej w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
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komornik jest płatnikiem podatku VAT wymaga odwołania się do wykładni systemowej 

zewnętrznej tj. do interpretacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Wykładnia 

przepisów K.p.c., w odniesieniu do obowiązków komorników związanych z egzekucją 

nieruchomości była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w uchwale z 15 grudnia 

2006 r. (sygn. akt III CZP 115/06) wskazywał sposób wykładni przepisów K.p.c. 

umożliwiających pobieranie przez komorników podatku VAT. W uchwale tej Sąd Najwyższy 

wskazał m.in., że "skoro ustawa o VAT stanowi, że podatkowi od towarów i usług podlega 

sprzedaż dokonana w wyniku egzekucji i płatnikiem tego podatku jest komornik, przepisy 

kodeksu postępowania cywilnego dotyczące egzekucji należy wykładać tak, aby zapewnić 

wykonanie przepisów tej ustawy. Prowadzenie egzekucji z nieruchomości należy do 

komornika (art. 921 § 1 K.p.c.), a tylko niektóre czynności, określone w ustawie, podejmuje 

sąd, co wymusza odpowiednie współdziałanie tych organów; komornik ma obowiązek 

umożliwienia wykonania obowiązków należących do sądu, a sąd, jako organ egzekucyjny, 

powinien umożliwić wykonanie obowiązków, które spoczywają na komorniku".  

Sąd wskazał także, iż w odniesieniu do art. 18 ustawy o VAT Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Po 

357/06 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne, co zdaniem 

Sądu implikuje, że wykładnia art. 18 ustawy o VAT jak i jego stosowanie budziły 

w orzecznictwie poważne wątpliwości.  

Sąd zważył, iż także w doktrynie kwestia pełnienia przez komornika roli płatnika 

w związku z podatkiem VAT należnym z tytułu sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości 

zbywanej w toku postępowania egzekucyjnego przedstawiana była jako zagadnienie 

wywołujące poważne wątpliwości. Wobec powyższego nie można uznać, że wykładnia 

zaprezentowana przez organ podatkowy w zaskarżonej decyzji jest oczywista, niewątpliwa 

i bezsporna i w konsekwencji nie można uznać, że pierwotna wykładnia dokonana 

w uchylonej interpretacji w sposób rażący narusza prawo. W związku z tym Sądu uznając, że 

w sprawie nie zachodzi określona w art. 14b § 5 pkt 2 O.p. przesłanka do zmiany udzielonej 

interpretacji z urzędu, Dyrektor Izby Skarbowej naruszył ten przepis.  

Problemem podatkowych skutków świadczeń natury kompleksowej zajął się 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 951/10. 

W szczególności przedmiotem sporu było, czy świadczone przez skarżącą Spółkę usługi 

sprzątania miejsc targowych należy uznać jedynie za usługi pomocnicze w odniesieniu do 

kompleksowej usługi dzierżawy, rezerwacji miejsc targowych i w konsekwencji opodatkować 

je jedną 22% stawką podatku VAT, czy też uznać należy, że usługi sprzątania pozostają 
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odrębnymi usługami od usług dzierżawy, rezerwacji miejsc targowych. Sąd zważył, iż 

w praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się świadczenia natury kompleksowej, które nie 

dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, bowiem składają się z kilku 

pojedynczych świadczeń w związku z tym, w każdym przypadku, dla określenia skutków 

podatkowych transakcji złożonych należy badać czy mamy do czynienia z kompozycją 

świadczenia głównego, dominującego wzbogaconą jedynie o świadczenia pomocnicze, czy 

też dostawca realizuje kilka odrębnych i niezależnych świadczeń.  

W ocenie Sądu stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym obowiązującej przed 1 maja 2004 r. opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów 

i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Jednocześnie zarówno definicja towaru, jak 

i usługi odwoływały się do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce 

publicznej. Podobne odwołanie znajduje się w obecnie obowiązującej ustawie o VAT choć 

znaczenie klasyfikacji statystycznych dla obecnych rozliczeń VAT jest ewidentnie mniejsze. 

W polskich przepisach brak jest bezpośredniej podstawy prawnej, która wprost pozwalałaby 

na wyodrębnienie świadczeń złożonych i traktowanie ich jako takich na gruncie przepisów 

o VAT. Sąd przedstawił pogląd, że świadczenie złożone (kompleksowe) będzie mieć miejsce 

wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz 

jednego nabywcy będzie miała charakter świadczenia podstawowego i świadczenia 

pomocniczego (lub świadczeń pomocniczych), a zatem takich, które umożliwiają skorzystanie 

(względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla 

możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można, 

bez popadania w sztuczność, rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości 

z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być raczej traktowane 

jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia. Odnosząc powyższe do przedstawionego 

stanu faktycznego Sąd zauważył, iż usługi sprzątania nie były niezbędne dla skorzystania ze 

świadczenia dzierżawy, rezerwacji miejsc targowych. W ocenie Sądu świadczenia te można 

rozdzielić w taki sposób, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia 

nabywcy, bowiem możliwe było nabywanie samych usług dzierżawy, rezerwacji miejsc 

targowych bez nabycia usługi sprzątania.  

Sąd zwrócił także uwagę na postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze 

zm.), które uprawniają radę gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z ust. 2 lit. b tego 

artykułu, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządki na terenie 
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gminy m.in. w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego. Na podstawie tego przepisu uchwalono 

regulamin targowisk. § 4 ust. 4 tego regulaminu reguluje sprawę utrzymania porządku na 

placach targowych, tj. w miejscu sprzedaży, w trakcie handlowania, jak i po jego 

zakończeniu, nakładając ten obowiązek nie na właściciela nieruchomości, lecz na osoby 

prowadzące handel.  

Nie zgodzono się z organem podatkowym, że niezależnie od nałożonego na handlujących 

obowiązku utrzymywania porządku w miejscu prowadzenia handlu, Spółka jako właściciel 

terenu, była zobowiązana do jego utrzymywania, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 

o utrzymywaniu czystości i porządków w gminach to właściciel nieruchomości zapewnia 

utrzymanie czystości i porządku. Sąd uznał, że skoro gmina działając na podstawie art. 4 ust.1 

tej ustawy uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku to regulamin taki, jako akt 

prawa miejscowego stanowi lex specialis w stosunku do regulacji ustawowej. W ocenie Sądu 

nawet fakt łącznego pobierania opłat z tytułu stosowanych w tym samym czasie usług nie 

determinuje okoliczności, że mamy do czynienia z jednym świadczeniem łącznym. Podobnie 

przesądzającego znaczenia nie będą miały cenniki w których widnieje łączna kwota brutto 

należna za usługę dzierżawy i usuwanie odpadów lub usługę rezerwacji i usuwanie odpadów. 

Nie oznaczało to, że usługi te nie mogły być świadczone rozłącznie. Podkreślono, iż 

okoliczności sprawy nie wskazują, że rozdzielenie usług mogło mieć wpływ na zmianę ich 

charakteru, czy też ceny. Nie wykazano, że usługa dzierżawy, rezerwacji miejsc targowych 

miały inną cenę lub też były innej jakości w sytuacji, gdy nie towarzyszyło im wykonanie 

usługi sprzątania.  

Sąd przyjął także, że usługi sprzątania mogły być świadczone na różnych zasadach 

w tym również przez osoby trzecie wystawiające faktury obejmujące koszt tych usług 

bezpośrednio handlującym a ta okoliczność, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (dawniej: ETS) stanowi podstawę do przyjęcia, że nie występuje jedno 

świadczenie złożone (jak w sprawie: C-572/07 RLRE Tellmer).  

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 359/11 Sąd zajął się problemem podatku VAT od 

transakcji dostawy gruntu, w kontekście wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C 180/10 i C 181/10. Organ podatkowy 

odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług wskazując, iż korekta 

deklaracji VAT-7 nie jest prawnie skuteczna albowiem podatnik spełnia przesłanki do 

uznania go za rolnika ryczałtowego dla celów podatku od towarów i usług a więc rolnika 

posiadającego status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Zdaniem organu 
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rolnik ryczałtowy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia 

wyłącznie w zakresie dokonywania dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej 

działalności. Sprzedaż gruntu nie mieści się w zakresie zwolnienia, dlatego nie miało ono 

zastosowania w sprawie. Sąd uznał, stanowisko organu za wadliwe. Stwierdził, że sprzedaż 

gruntów przez rolnika nie może być a priori uznana za działalność gospodarczą, nawet gdy 

dotyczy gruntów wykorzystywanych w działalności rolniczej. Okoliczność, iż jest "rolnikiem 

ryczałtowym" w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 Dyrektywy 112 - jest w tym zakresie bez 

znaczenia. Pomimo tego Sąd uznał, że zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu, tyle że 

z innych powodów niż przytoczone przez organ podatkowy - a mianowicie, że dowody 

zgromadzone w sprawie uprawniają do stwierdzenia, że podatnik dokonując sprzedaży gruntu 

działał jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT 

ze względu na stopień i rodzaj jego szeroko rozumianej aktywności w zakresie tej sprzedaży.  

Sąd wskazał, że w ustawie o VAT z 2004 r. brak jest jednoznacznego uregulowania, 

z którego wynikałoby, że Rzeczpospolita Polska skorzystała z uprawnienia określonego w art. 

12 ust. 1 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1, dalej: Dyrektywa 112), na 

podstawie którego za podatnika należy uznać każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji 

związanej z działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, 

w szczególności dokonującego pojedynczej dostawy terenu budowlanego. Także Trybunał 

w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C 180/10 i C 181/10 

przypomniał, że art. 12 ust. 1 Dyrektywy 112 pozwalał państwom członkowskim uznać za 

podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której 

mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy, w szczególności pojedynczej dostawy terenu 

budowlanego. Oznacza to, że do polskiego systemu prawa podatkowego nie implementowano 

art. 12 ust. 3 Dyrektywy 112. Nie ma jakichkolwiek podstaw, aby z powyższej treści art. 15 

ust. 2 ustawy o VAT wywodzić, że norma ta obejmuje także transakcje okazjonalne, 

o których stanowi art. 12 ust. 1 Dyrektywy 112, opodatkowane niezależnie od ustalenia takiej 

okoliczności jak zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy. Wobec tego 

należy badać, czy transakcje będące zbyciem działek podlegają opodatkowaniu na podstawie 

art. 9 ust. 1 Dyrektywy 112, czyli będącego jego odpowiednikiem w Polsce - art. 15 ust. 2 

ustawy o VAT. Określając więc w jakich przypadkach mamy do czynienia z działalnością 

gospodarczą, a nie z zarządem majątkiem prywatnym uwzględnić należy, że : 



 48 

- nie jest możliwe przyjęcie modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym 

przypadku wobec czego konieczna jest ocena każdorazowo odnosząca się do okoliczności 

faktycznych danej sprawy,  

- konieczne jest ustalenie, że zbywca w odniesieniu do czynności sprzedaży działki 

budowlanej lub przeznaczonej pod zabudowę występował jako osoba angażująca środki 

podobne do wykorzystywanych przez handlowca, a nie osoba wykonująca prawo własności 

w stosunku to tego gruntu, bowiem jednorazowa sprzedaż nawet w okolicznościach 

wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy nie przesądza, że z tego tylko 

powodu staje się podatnikiem VAT,  

- należy ustalać, czy działalność sprzedającego przybiera formę zawodową (profesjonalną), 

czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich 

kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną mając na uwadze, że przesłanka "stałości" 

działalności gospodarczej wynika z porównania art. 9 i art. 12. Dyrektywy 112, - skoro art. 12 

wprowadza możliwość uznania za podatnika podmiotów wykonujących działalność 

gospodarczą w sposób sporadyczny (okazjonalny), to oznacza, iż zasadą ogólną jest, by 

działalność gospodarcza musiała być wykonywana w sposób niesporadyczny (stały),  

- nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został 

nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach 

prywatnych,  

- liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów nie może stanowić kryterium rozróżnienia 

między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem 

opodatkowania, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą,  

- okoliczność, iż przed sprzedażą sprzedający dokonał podziału gruntu na działki w celu 

osiągnięcia wyższej ceny łącznej nie rozstrzyga o działalności gospodarczej jak również nie 

ma takiego charakteru również długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani 

wysokość osiągniętych z nich przychodów bowiem całość powyższych elementów może 

odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym,  

- podjęcie takich czynności np. jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz 

działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy 

ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą 

wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), 

a w konsekwencji zorganizowaną,  

- na działalność gospodarczą wskazywać może np. uzyskanie przed sprzedażą decyzji 

o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zwłaszcza w sytuacji gdy 

sprzedawca jest już podatnikiem w zakresie usług budowlanych, developerskich czy innych 

tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.  

Analizując ustalony stan faktyczny osądzanej sprawy Sąd uznał, że aktywność 

podatnika jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem 

działkami. W szczególności podatnik od nabycia w 1976 r. grunt wykorzystywał do produkcji 

drzewek owocowych, kalkulował profesjonalnie: wprawdzie wobec wzrostu kosztów 

produkcji, nastąpił spadek opłacalności produkcji drzewek owocowych, ale nie 

dyskwalifikując przydatności gruntu do uprawy iglaków, przeznaczył go do zbycia w 2008 r., 

a zakupił nowy grunt, na którym założył plantację iglaków, którymi obrót będzie możliwy za 

około 5 lat, kalkulując w ten sposób wiedział, że na działce możliwe będą inwestycje, co 

niezbicie potwierdza fakt zawarcia i treść umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. 

W umowie przedwstępnej przyjął na siebie obowiązek spełnienia łącznie z kupującym, 

określonych krótkim terminem realizacji umowy warunki nietypowe dla zwykłego 

zarządzania prawem własności, a mianowicie uzyskania ostatecznej decyzji wydanej przez 

właściwy organ, zatwierdzającej projekt podziału działki zgodnie z załącznikiem do tej 

umowy oraz wszelkich dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do ujawnienia tego podziału 

w księdze wieczystej i założenia nowej księgi wieczystej dla działki będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, oraz aby w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej nieruchomość nie była 

obciążona żadnymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, z wyjątkiem praw 

przysługujących nabywcy oraz służebności już ujawnionych i opisanych w niniejszym akcie 

notarialnym. Uzyskał decyzję uchwalającą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którą wskazana działka położona jest na terenie 

przeznaczonym pod zabudowę (tereny zabudowy średniowysokiej o funkcji usługowej) 

w postaci: budynku biurowego z apartamentami oraz budynkiem ochrony, parkingiem 

i niezbędnym uzbrojeniem, legitymował się wydaną na wniosek podatnika decyzją projekt 

podziału działki, zawarł definitywną umowę sprzedaży, w której prezentował się jako 

podmiot dokonujący tej sprzedaży będący podatnikiem VAT, co potwierdził następnie 

wystawieniem faktury VAT, zgłoszeniem rejestracyjnym, złożeniem deklaracji VAT-7 

i zapłatą podatku.  

W ocenie Sądu w stanie faktycznym sprawy nie zachodziły podstawy do przyjęcia, że 

podatnik, tak jak każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość rolną, korzystając z okazji 

powstałej bez jego udziału, w ramach prawidłowego zarządu swoim majątkiem prywatnym, 

sprzedaje grunty. Ze stanu faktycznego wynikało, że podatnik wykazywał się daleko idącą 
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aktywnością, której uwieńczeniem była sprzedaż działki. Zbywając w takich okolicznościach 

grunt stał się w odniesieniu do tej transakcji profesjonalnym handlowcem.  

Tym samym, w ocenie Sądu, korekta deklaracji VAT-7 załączona do wniosku o stwierdzenie 

nadpłaty nie mogła być prawnie skuteczna, a wniosek o stwierdzenie nadpłaty okazał się 

bezzasadny.  

Odmienne stanowisko, z uwagi na inny stan faktyczny sprawy, na tle opisywanego 

problemu prawnego dostawy działek zajął Sąd w sprawie o sygn. akt  I SA/Po 514/11. W jego 

ocenie opisane przez wnioskodawcę okoliczności faktyczne, które towarzyszyły już 

dokonanej sprzedaży niezabudowanych działek, w żadnym zakresie nie wskazywały, że jego 

aktywność może być porównana do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie 

obrotem działkami. W szczególności wnioskodawca nie będąc rolnikiem ryczałtowym ani 

podatnikiem VAT, ziemię uprawiał w części na potrzeby własne. W 2010 r. zakupił 8 ha 

ziemi uprawnej, na poszerzenie swojego gospodarstwa rolnego. Nie prowadził na nim 

działalności gospodarczej. Uprawiał natomiast warzywa i ziemniaki dla swojej rodziny. 

Dotychczas sprzedał 2 działki rolne, odnośnie których w dacie zbycia nie zostały wydane 

decyzje o warunkach zabudowy i były "bez planu miejscowego".  

W ocenie Sądu zachodziły podstawy do przyjęcia, że wnioskodawca, tak jak każda 

osoba fizyczna posiadająca nieruchomość rolną, w ramach prawidłowego zarządu swoim 

majątkiem prywatnym, może sprzedawać swoje grunty. Ze stanu faktycznego nie wynikało, 

by przeznaczenie gruntów pod zabudowę nastąpiło z inicjatywy wnioskodawcy, by ubiegał 

się także o decyzje o warunkach zabudowy, by dokonał uzbrojenia działek w media, urządził 

drogi albo podejmował czynności marketingowe w celu przygotowania gruntu do sprzedaży. 

Zbywając w takich okolicznościach grunt nie stał się w odniesieniu do tych transakcji 

profesjonalnym handlowcem. Nakreślony we wniosku o interpretację stan faktyczny nie 

wskazywał na takie formy jego aktywności w zbywaniu działek, które wykraczałby poza 

ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym 

nie można było wnioskodawcy uznać za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność 

gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2011 r. zajmował się także kwestią 

interpretacji art. 29 ust. 4 ustawy o VAT m.in. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 768/11, w której 

Sąd badał czy bonusy pieniężne udzielane na warunkach przedstawionych przez skarżącą 

spółkę stanowią premię czy rabat skutkujący pomniejszeniem podstawy opodatkowania. 

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd podkreślił, iż inna jest istota premii pieniężnej, a inna 

udzielenia rabatu. Wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu 



 51 

osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, nieodnosząca się do 

konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu. Premia tego rodzaju 

ma charakter motywacyjny, a jej wielkość może zostać określona różnymi metodami (np. 

procentowo od obrotu za dany okres rozliczeniowy, czy kwotowo). Rabat natomiast to 

obniżenie ceny transakcyjnej towaru lub usługi, mające formę bonifikaty, opustu, uznanej 

reklamacji lub skonta (art. 29 ust. 4 ustawy o VAT). Efekt ekonomiczny w danym okresie 

rozliczeniowym, przyznania premii pieniężnej lub udzielenia rabatu, może być zbliżony, lecz 

z tego powodu nie można utożsamiać tych czynności, tym bardziej, że jak stanowi art. 29 ust. 

4 ustawy o VAT, dla obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu rabatów, koniecznym jest 

ich "udokumentowanie", co musi, w stosunku do obrotu zafakturowanego, przybrać formę 

faktury korygującej (rabat nieudokumentowany fakturą korygującą nie stanowi podstawy 

obniżenia obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT ).  

Sąd stwierdził, że to w gestii dostawcy pozostaje rodzaj motywacji współpracujących 

z nim odbiorców. Organy podatkowe nie mają uprawnienia do ingerowania w politykę 

gospodarczą prowadzoną przez podatnika, gdyż godziłoby to w swobodę prowadzenia 

działalności gospodarczej. W sytuacji zatem, gdy podatnik dla celów motywacyjnych 

przyjmuje instytucję udzielania odbiorcom premii pieniężnych za wysokość osiągniętych 

obrotów lub terminowość regulowania należności w określonym okresie rozliczeniowym, nie 

ma podstaw do traktowania tego sposobu postępowania podatnika - wbrew jego woli - jako 

instytucji rabatu, obniżającego jego obrót z konkretnych transakcji, czyli pierwotnie 

zastosowane przez niego ceny towarów lub usług. Udzielenie rabatu jest autonomiczną 

decyzją podatnika, która wiąże się z jego strategią cenową i nie może być ona narzucana 

podmiotowi gospodarczemu bez jego woli, tylko z tego względu, że efekt ekonomiczny 

udzielenia premii odbiorcy będzie odpowiadał przyznaniu rabatu w stosunku do wszystkich 

łączących ich transakcji w tym okresie.  

Sąd szczególnie podkreślił, że należy też uwzględnić, że rabat pomniejsza podstawę 

opodatkowania, czyli obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona 

o kwotę należnego podatku. Rabat odnosi się do konkretnej transakcji (dostawy towaru lub 

świadczenia usługi) i tak też do 31 grudnia 2010 r. zawsze był dokumentowany, tzn. poprzez 

fakturę korygującą, która miała zawierać dane określone w przepisach § 13 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów 

i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 

z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm., dalej: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
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28 listopada 2008 r.). Powyższe przepisy wymagały jednoznacznie odnoszenia rabatu do 

konkretnych dostaw i usług oraz takiegoż ich dokumentowania, z odniesieniem w fakturze 

korygującej do konkretnej dostawy lub usługi objętej rabatem, z podaniem numery faktury 

dokumentującej te transakcje oraz kwoty i rodzaju udzielonego rabatu. Nie przewidywano 

natomiast do 31 grudnia 2010 r., aby rabat mógł zostać udzielony do wszystkich dostaw 

towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, bez konkretnego 

odnoszenia do tych transakcji, z podaniem numeru faktur korygowanych oraz objętych 

korektą nazw towarów i usług. Dopiero od 1 stycznia 2011 r., dodając w § 13 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. ustępy 2a i 2b uregulowano zagadnienie 

wystawiania, tzw. korygujących faktur zbiorczych dla jednego odbiorcy, a zatem dopiero z tą 

datą stworzono możliwość udzielania rabatu o charakterze zbiorczym, lecz tylko 

w przypadku, gdy rabat ten dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla 

jednego odbiorcy w danym okresie. Nie jest w dalszym ciągu możliwe zastosowanie 

instytucji zbiorczego rabatu w przypadkach, gdy odbiorca ma mieć udzielony rabat tylko 

z tytułu określonego rodzaju transakcji, z wyłączeniem innych, których w danym okresie 

rozliczeniowym jest również odbiorcą.  

W ocenie Sądu o tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu 

wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmie formę premii 

pieniężnej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniżającego obrót w rozumieniu art. 29 

ust. 4 ustawy o VAT decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co 

sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu 

udzielonej przez podatnika premii pieniężnej jako rabatu obniżającego jego obrót.  

Zdaniem Sądu ingerowanie przez organy podatkowe w swobodę działalności gospodarczej 

podatnika jest uprawnione jedynie w sytuacji dozwolonej jednoznaczną normą prawa 

podatkowego. Jednocześnie niedopuszczalne jest interpretowanie przez organ podatkowy 

w podejmowane przez podatnika działania gospodarcze w sposób sprzeczny z jego 

intencjami, gdy działania te nie wyczerpują hipotezy żadnej normy podatkowej i nie stanowią 

nadużycia prawa.  

 

Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

 

W 2011 r. spośród spraw z zakresu podatku akcyzowego rozpoznanych w Wydziale 

III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uwagę zasługują szczególnie te, 

które odwołują się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 
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2011 r., sygn. akt I GPS 1/11. Zgodnie z powołaną uchwałą w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 

Ordynacji podatkowej nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu 

uszczerbku majątkowego. 

W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 28/11 i o sygn. akt: III SA/Po 731/11, III SA/Po 

732/11, III SA/Po 733/11, III SA/Po 734/11, III SA/Po 735/11, III SA/Po 736/11, III SA/Po 

737/11, III SA/Po 738/11, III SA/Po 739/11, III SA/Po 740/11, III SA/Po 741/11 istota sporu 

sprowadzała się do tego, czy istnieją podstawy do orzeczenia na rzecz skarżącej spółki 

nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży w oznaczonym okresie energii 

elektrycznej przez spółkę jako jej producenta na rzecz dystrybutorów i innych podmiotów nie 

będących odbiorcami końcowymi.  

Rozstrzygając powyższe Sąd wskazał na wyrok Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. o sygn. akt C-475/07 (Dz.U. UE L. 2003/283/51) 

wydany w sprawie ze skargi Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie art. 226 TWE w związku z uchybieniami zobowiązaniom państwa 

członkowskiego, w którym stwierdzono, że Polska nie dostosowała do 1 stycznia 2006 r. 

systemu opodatkowania energii elektrycznej do wymogów wynikających z treści art. 21 ust. 5 

akapit pierwszy Dyrektywy Rady nr 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie 

restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 

produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. UE L 283 z 31.10.2003 r., str. 51), 

zwanej dalej Dyrektywą energetyczną, w zakresie określenia momentu, w którym podatek od 

energii elektrycznej staje się wymagalny. ETS wyjaśnił przy tym, że art. 21 ust. 5 akapit 

pierwszy zdanie pierwsze dyrektywy 2003/96 przewiduje wprost, że dla celów stosowania art. 

5 i 6 dyrektywy 92/12 podatek od energii elektrycznej staje się wymagalny w momencie 

dostawy przez dystrybutora lub redystrybutora. Natomiast brzmienie art. 6 ust. 5 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 ze zm.) nie 

definiuje w sposób wystarczająco precyzyjny, jasny i przejrzysty momentu, w którym podatek 

od energii elektrycznej staje się wymagalny w Polsce, ponieważ ten przepis krajowy 

ogranicza się do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii 

elektrycznej. Przepis ten określa zatem inaczej moment powstania obowiązku podatkowego 

niż reguluje to art. 21 ust. 5 akapit pierwszy Dyrektywy Rady nr 2003/96/WE. Omawiany 

przepis dyrektywy energetycznej w sposób jednoznaczny określa moment powstania 

obowiązku podatkowego jako moment dostawy energii elektrycznej przez dystrybutora lub 

redystrybutora konsumentowi, a więc moment dostarczenia energii elektrycznej do zużycia 



 54 

przez odbiorcę końcowego, co w konsekwencji oznacza, że podatnikiem staje się dystrybutor 

lub redystrybutor, a podatek akcyzowy staje się wymagalny dopiero z chwilą dostarczenia 

energii elektrycznej do konsumpcji (zużycia). Z powyższego wynika zatem, że na dzień 

1 stycznia 2006 r. Rzeczpospolita Polska nie dostosowała swego systemu opodatkowania 

energii elektrycznej do wymogów art. 21 ust. 5 dyrektywy 2003/96 w zakresie określenia 

momentu, w którym podatek od energii elektrycznej staje się wymagalny. 

Uznając zatem konieczność stosowania prowspólnotowej wykładni Sąd przyjął, 

że pod pojęciem sprzedaży energii elektrycznej, określonym w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku 

akcyzowym mieści się pojęcie dostawy przez dystrybutora/redystrybutora, a moment wydania 

energii elektrycznej obejmuje moment jej dostawy przez dystrybutora/redystrybutora 

finalnemu odbiorcy. Zatem stosując dalej prowspólnotową wykładnię art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 6 

ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. w świetle art. 21 ust. 5 dyrektywy 

energetycznej w związku z art. 6 ust. 1 dyrektywy horyzontalnej Sąd stwierdził, że po 1 

stycznia 2006 r. w przypadku sprzedaży energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania 

podatkiem akcyzowym objęta jest sprzedaż energii elektrycznej przez 

dystrybutora/redystrybutora ostatecznemu odbiorcy. Nie podlega natomiast opodatkowaniu 

tym podatkiem sprzedaż energii elektrycznej przez producenta dystrybutorowi (por. wyrok 

NSA, sygn. akt I GSK 938/09).  

Sąd zauważył jednak, że powyższe stwierdzenie nie oznacza automatycznie 

obowiązku zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od energii elektrycznej w oparciu 

o regulację sprzeczną z prawem wspólnotowym. W sprawie o sygn. akt  III SA/Po 28/11 Sąd 

stwierdził, że kwestia zasadności zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na podstawie 

przepisów krajowych sprzecznych z prawem wspólnotowym oraz warunków tego zwrotu nie 

wynika wprost z samej Dyrektywy energetycznej ani powołanego orzeczenia ETS, a zatem 

winna być rozpatrywana na gruncie regulacji krajowej, oczywiście z uwzględnieniem 

orzecznictwa krajowego i wspólnotowego. W obu omawianych sprawach Sąd wskazał, że 

zgodnie z uchwałą całej Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 

czerwca 2011 r. (sygn. akt I GPS 1/11) – wiążącą sąd orzekający na podstawie art. 269 § 1 

P.p.s.a., w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie jest nadpłatą kwota podatku 

akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją 

uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. Powyższa uchwała 

zdezaktualizowała w odniesieniu do energii elektrycznej uchwałę składu Siedmiu Sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2009 r., sygn. akt I FPS 4/09, zgodnie 

z którą „przepis art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
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(t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty 

w podatku akcyzowym także wtedy, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego 

towaru”.  

W uzasadnieniu uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. NSA stwierdził, że uznanie 

za dopuszczalny zwrot nadpłaty podatnikowi, który nie poniósł zubożenia na skutek zapłaty 

podatku, albowiem koszt opodatkowania odzyskał przez wliczenie go w cenę towaru, 

prowadziłoby bowiem do naruszenia norm konstytucyjnych (art. 1, art. 64 i art. 77 ust. 1 

Konstytucji RP), a także przeczyłoby istocie i funkcji instytucji nadpłaty podatkowej. NSA 

zaznaczył przy tym, że roszczenie o zwrot nadpłaty jako wynikające z istniejącego między 

podatnikiem a państwem (organem podatkowym) stosunku publicznoprawnego, jest 

instytucją prawną uregulowaną autonomicznie i w całości w Ordynacji podatkowej, co 

wyłącza dopuszczalność odwoływania się do instytucji prawa cywilnego bezpodstawnego 

wzbogacenia (por. E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000, s. 38). 

Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią zatem lex specialis wobec art. 405 i nast. k.c. 

Z kolei, jak wskazał NSA, ocena uszczerbku poniesionego przez podatnika z tytułu zapłaty 

podatku akcyzowego może być dokonana wyłącznie na podstawie analizy ekonomicznej 

uwzględniającej wszystkie okoliczności sprawy. Wobec powyższego WSA w sprawie o sygn. 

akt III SA/Po 28/11 oddalił skargę. Za prawidłowe uznał bowiem konkluzje organów 

podatkowych, iż zwrot nienależnie zapłaconego podatku akcyzowego na rzecz podatnika 

doprowadziłby do niczym nieusprawiedliwionego przysporzenia majątkowego ze strony 

Skarbu Państwa na rzecz spółki, która ostatecznie nie poniosła ekonomicznego ciężaru 

podatku akcyzowego, co wykluczało możliwość orzeczenia na jej rzecz nadpłaty z tytułu 

podatku akcyzowego uiszczonego od sprzedaży energii elektrycznej. Jak zauważył Sąd 

w niniejszej sprawie skarżąca spółka przyznała odzyskanie zapłaconego podatku w cenie 

sprzedaży, podnosząc, że podatek jako element cenotwórczy jest zawsze kalkulowany przez 

przedsiębiorcę w cenie sprzedawanych towarów i usług. W tej sytuacji za niezrozumiałe Sąd 

uznał kwestionowanie przez skarżącą powołania się przez organy na okoliczność 

przerzucenia ciężaru ekonomicznego podatku na nabywców energii elektrycznej. Nie 

podzielił również twierdzenia spółki, że dla uznania ciężaru ekonomicznego po stronie spółki 

z tytułu podatku akcyzowego wystarczający jest sam fakt, że dokonała ona jego zapłaty, 

a w istocie jedynie odprowadzenia, skoro uzyskana przez nią cena sprzedaży energii 

elektrycznej uwzględniała wykazany w deklaracjach i odprowadzony podatek akcyzowy. 

Innymi słowy spółka dokonała jedynie formalnej wpłaty tego podatku, a nie jego faktycznej 

zapłaty.  
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Z kolei w sprawach o sygn. akt: III SA/Po 731/11, III SA/Po 732/11, III SA/Po 

733/11, III SA/Po 734/11, III SA/Po 735/11, III SA/Po 736/11, III SA/Po 737/11, III SA/Po 

738/11, III SA/Po 739/11, III SA/Po 740/11, III SA/Po 741/11 Sąd uchylił decyzje organów 

obu instancji stwierdzając, że organy podatkowe nie poczyniły w rozpoznawanej sprawie 

żadnych ustaleń faktycznych co do tego, iż skarżąca, która uiściła podatek akcyzowy objęty 

żądaniem zwrotu nie poniosła z tego tytułu uszczerbku majątkowego. Zdaniem Sądu, organy 

nie przedstawiły również stosownej oceny prawnej tej kwestii pomimo, że skarżąca już we 

wniosku o zwrot nadpłaty wyraziła swój pogląd co do braku możliwości stosowania instytucji 

bezpodstawnego wzbogacenia dla oceny jej uprawnienia do żądania zwrotu nadpłaty. 

Ostatecznie Sąd stwierdził, że powyższe braki decyzji oznaczają, iż nie doszło do ustalenia 

przez organy podatkowe rzeczywistego stanu faktycznego sprawy, co narusza przepis art. 122 

w zw. z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej i w rezultacie uniemożliwia sądowi pełną ocenę 

zgodności decyzji z prawem materialnym. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy 

podatkowe zostały zobowiązane do zbadania, czy to skarżąca spółka poniosła ciężar 

ekonomiczny z tytułu nienależnie uiszczonego podatku. 

W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 16/11, III SA/Po 17/11, III SA/Po 40/11, III SA/Po 

41/11, III SA/Po 42/11, III SA/Po 43/11 w przedmiocie wniosku spółki o stwierdzenie 

nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa aromatyzowanego Sąd stwierdził, iż nie ma 

zastosowania omawiana powyżej uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11. Zauważył bowiem, iż uchwała ta została wydana 

w trybie art. 15 § 1 pkt 3 P.p.s.a., czyli dotyczy konkretnej sprawy (w tym konkretnego 

produktu z jego specyfiką), która była przedmiotem rozpoznania przez NSA, nie ma zatem 

charakteru abstrakcyjnego, wiążącego sądy administracyjne przy rozstrzyganiu w pozostałych 

sprawach. Zaznaczył przy tym, iż nawet, gdyby uznać za słuszne stanowisko organu 

odwoławczego i zastosować w niniejszym postępowaniu powołaną uchwałę NSA, to – jak 

trafnie podniosła strona – zadaniem organów podatkowych było ustalenie, czy spółka 

na skutek zapłaty podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna poniosła uszczerbek 

majątkowy. Zdaniem Sądu ocena akt administracyjnych sprawy prowadzi jednak do wniosku, 

iż organy obu instancji nie podjęły dostatecznych działań w celu ustalenia, iż faktycznie 

całość podatku akcyzowego zapłaconego przez skarżącą za określony okres została 

przerzucona na konsumenta. W ocenie Sądu nie były wystarczające do dokonania takich 

ustaleń odpowiedzi spółki, udzielone na trzykrotne wezwanie organu I instancji, dotyczące 

kalkulacji ceny i podstawy opodatkowania piw aromatyzowanych podatkiem od towarów 

i usług. Nieuprawnione zatem było automatyczne przyjęcie przez organy, że spółka zawarła 
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akcyzę w cenie towarów, tylko dlatego, że oświadczyła, iż podstawę opodatkowania 

podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży jej wyrobów stanowił obrót ustalony zgodnie 

z przepisami art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 

54, poz. 535). Sąd uznał ostatecznie, iż twierdzenia o przerzuceniu ciężaru ekonomicznego 

akcyzy na konsumenta nie można oprzeć wyłącznie na ogólnej zasadzie wliczania całości 

podatku akcyzowego do ceny towaru.  

Na marginesie Sąd zauważył ponadto, że Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu 

z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt P 45/09 stwierdził, iż w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) został przyjęty 

określony model nadpłaty podatku i przesłanki jego zwrotu; w ustawie nie została 

przewidziana przesłanka poniesienia ciężaru ekonomicznego podatku jako warunku zwrotu 

nadpłaty. Dodatkowo zauważył, iż prawo unijne nie formułuje jakichkolwiek istotnych dla 

rozstrzyganej kwestii wskazówek. Orzecznictwo ETS wskazuje jedynie, że Państwa 

Członkowskie mogą uzależnić zwrot nadpłaty od przesłanki zubożenia, mechanizm taki 

stosuje np. Austria, Francja, Wielka Brytania. Wyrażając swój pogląd de lege ferenda, 

Trybunał podkreślił jednak, że w razie wyboru innego modelu niż obecny nie można byłoby 

z góry zakładać, że ciężar ekonomiczny podatku akcyzowego jest zawsze i w pełni 

przerzucany przez podatnika na inny podmiot. Zwrócił dodatkowo uwagę, iż w swoich 

orzeczeniach ETS uznał za niezgodne z prawem wspólnotowym rozwiązania prawa 

krajowego przewidujące: 1) przerzucanie na przedsiębiorcę (podatnika) ciężaru dowodu co do 

poniesienia ciężaru ekonomicznego podatku; 2) ograniczenie środków dowodowych (do 

dowodów z dokumentów); 3) domniemanie, że opłata została przerzucona przez podatnika na 

osoby trzecie (wyrok z dnia 09.11.1983 r., sygn. akt 199/82, Amministrazione delle Finanse 

dello Stato przeciwko SpA San Georgio). 

 

Sprawy z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz 

innych podatków i opłat 

 

W 2011 r. w Wydziale III tut. Sądu zostało rozpoznanych 69 spraw zakończonych 

orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie, w tym w 19 sprawach – skargę odrzucono, 

w 4 sprawach – postępowanie umorzono, w pozostałych sprawach zapadły orzeczenia 

rozstrzygające sprawę co do istoty (oddalenie skargi – 24, uchylenie decyzji/postanowienia I 

i II instancji – 19, uchylenie zaskarżonej decyzji/postanowienia – 1, uchylenie zaskarżonej 
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interpretacji – 2), spośród których zasługują na uwagę następujące orzeczenia poruszające 

istotne zagadnienia prawne w zakresie prawa materialnego i przepisów postępowania.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 8/11 Sąd oddalił skargę na interpretację indywidualną 

Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, podzielając 

stanowisko organu, że w przedstawionym w sprawie hipotetycznym stanie faktycznym, gdy 

następuje obniżenie kapitału zakładowego spółki w wyniku umorzenia akcji w spółce bez 

wynagrodzenia oraz jednocześnie jego podwyższenie ze środków własnych spółki, 

pochodzących z dokonanego obniżenia kapitału zakładowego spółki, do wysokości 

nieprzekraczającej wysokości kapitału zakładowego spółki przed jego obniżeniem, po stronie 

spółki powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych 

w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, co – zdaniem Sądu nie 

narusza zakazu podwójnego opodatkowania. Sąd wskazał przy tym, że zarówno w doktrynie 

prawniczej, jak i orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wyjaśniono już (patrz komentarz 

do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz.U.05.41.399), A. Goettel, M. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Komentarz, Oficyna, 2007), że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają 

wyłącznie czynności cywilnoprawne, a nie ich przedmiot, np. rzecz. Dlatego też ta sama rzecz 

może być kolejno przedmiotem różnych transakcji, i to nawet między tymi samymi 

podmiotami (np. rzecz uzyskana w drodze sprzedaży może następnie zostać zamieniona na 

inną; darowane pieniądze mogą stać się później przedmiotem pożyczki itd.), z których każda 

będzie objęta obowiązkiem podatkowym (wyrok NSA z 11 czerwca 1997 r., sygn. akt SA/Gd 

1918/96, LEX nr 30602). W szczególnych wypadkach są nawet możliwe dwie (podlegające 

opodatkowaniu) kolejne transakcje nabycia przez jedną osobę dwóch praw (odmiennych pod 

względem charakteru prawnego) do tej samej rzeczy (np. najpierw nabycie odpłatnego 

użytkowania danej nieruchomości, a następnie nabycie tej samej nieruchomości na własność, 

na podstawie dwóch kolejnych umów zawartych z właścicielem). Dopuszczalne jest wreszcie 

jednoczesne dokonanie - w drodze jednego aktu - dwóch (podlegających odrębnemu 

opodatkowaniu) czynności prawnych pomiędzy tymi samymi osobami i w odniesieniu do tej 

samej rzeczy (np. sprzedaż nieruchomości, z jednoczesnym odpłatnym ustanowieniem na niej 

użytkowania na rzecz zbywcy). W żadnym wypadku nie dochodzi tu do zjawiska podwójnego 

opodatkowania.  

Podzielając powyższe stanowisko, Sąd na gruncie rozpoznawanej sprawy przyjął, że 

przedmiotem opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych jest czynność 

prawna, czyli umowa spółki (akty założycielskie spółek, statuty spółek), a także zmiana 
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umowy spółki kapitałowej (zmiana aktu założycielskiego lub zmiana statutu spółki), a nie 

czynność wniesienia wkładu, czy też przedmiot tej czynności, którego wartość przyjmuje się 

do określenia wielkości podstawy opodatkowania.  

Ponadto, powołując się na wyrok Trybunału w sprawie C-441/08 (Lex nr 525040), w którym 

stwierdzono, iż „Przepis art. 5 ust. 3 tiret drugi Dyrektywy Rady Nr 69/335/EWG nakazuje, 

aby przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym czynności 

podwyższenia kapitału spółki w drodze konwersji wierzytelności z tytułu pożyczek 

zaciągniętych przez tę spółkę na udziały przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do 

Unii Europejskiej, w sytuacji gdy konwersja miała miejsce po tej dacie, uwzględniać 

wcześniejsze opodatkowanie tych pożyczek na podstawie obowiązującego wówczas 

ustawodawstwa krajowego”, Sąd orzekający wskazał, że warunkiem naruszenia zakazu 

podwójnego opodatkowania było to, aby udzielona pożyczka (wzmocnienie ekonomiczne 

spółki) została wcześniej opodatkowana na podstawie obowiązującego prawa krajowego. 

Tymczasem w rozpoznawanej sprawie obowiązek podatkowy nie powstaje w stosunku do 

czynności obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów (akcji) spółki, czy też 

wyrażenia zgody na umorzenie udziałów (akcji) bez wypłaty kwot umorzeniowych. Czynność 

prawna prowadząca do obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów (akcji) 

nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Choć ta czynność jest 

zmianą umowy spółki, to jednak nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych). Poza wyjątkiem obniżenia (zmniejszenia) kapitału zakładowego spółki 

w następstwie poniesionych strat, czynność prawna prowadząca do obniżenia kapitału 

zakładowego spółki jest okolicznością nierelewantną, zarówno na gruncie ustawy o podatku 

od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 11 lit. c), jak i na gruncie Dyrektywy 

nr 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (art. 12 ust. 3 

Dyrektywy). W konsekwencji uchwała o umorzeniu udziałów (akcji) oraz wynikające stąd 

roszczenie udziałowca (akcjonariusza) o wypłatę części kapitału przypadającej na jego udział 

(akcje), czyli tytuł prawny wycofania środków ze spółki, pozostaje poza zakresem 

normowania, zarówno ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i Dyrektywy 

Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału. 

W sprawach o sygn. akt III SA/Po 80/11 i III SA/Po 81/11 Sąd, uchylając zaskarżone 

decyzje oraz poprzedzające je decyzje pierwszoinstancyjne w przedmiocie podatku od 

czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nieruchomości, powołując się na wydane 
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wcześniej w tych sprawach wyroki tut. Sądu o sygn. akt – odpowiednio: III SA/Po 952/09 

i III SA/Po 951/09, a także na wyrok NSA o sygn. akt II FSK 445/09 (wydany w innej 

sprawie), zwrócił uwagę na specyficzną wykładnię art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1470) przewidującej zwolnienie zakładu 

pracy chronionej z podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku, gdy przedmiotem 

czynności cywilnoprawnej jest nabycie nieruchomości. Zgadzając się ze stanowiskiem NSA 

wyrażonym w powołanym wyroku o sygn. akt II FSK 445/09, Sąd uznał, że w takiej sytuacji, 

która miała miejsce w rozpatrywanych sprawach, należało ustalić, czy czynność dokonana 

przez podatnika pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu, nie zaś, jak 

wskazano w zaskarżonej decyzji, czy nabyta nieruchomość ma bezpośredni związek 

z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej.  

Podobne stanowisko zajął Sąd w sprawach o sygn. akt III SA/Po 240/11, III SA/Po 

241/11 i III SA/Po 331/11, w których jednak oddalił skargi na decyzje Dyrektora Izby 

Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podzielając stanowisko organów, że w okolicznościach rozpoznawanych 

spraw skarżąca nie wykazała bezpośredniego związku pomiędzy zakupem przedmiotowego 

udziału w nieruchomości a działalnością zakładu pracy chronionej. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 116/11, Sąd, uchylając zaskarżone postanowienie 

i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zawieszenia 

postępowania w sprawie dotyczącej odwołania od decyzji odmawiającej stwierdzenia 

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdził, że przewidywane ogłoszenie 

orzeczenia ETS nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, od którego uzależnione jest rozpatrzenie prowadzonej indywidualnej sprawy 

podatkowej, zakończone wydaniem decyzji. Wyjaśnił przy tym, że zarówno w świetle 

doktryny prawa administracyjnego, jak i orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

pod pojęciem zagadnienia wstępnego rozumie się sytuację, w której wydanie orzeczenia 

merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem 

uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego. Ocena zaś tego 

zagadnienia należy, ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu niż ten, 

przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie (por. wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 

2003 r., sygn. akt V SA 2826/02). Z kolei organ podatkowy zawiesza postępowanie, jeżeli 

rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd pozostaje w takim związku 

z postępowaniem podatkowym, że bez jego rozstrzygnięcia nie jest możliwe rozstrzygnięcie 
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przedmiotowej sprawy. Użyte w przepisie określenie „inny organ” należy rozumieć jako 

każdy organ państwowy, uprawniony na podstawie przepisów prawa do podejmowania 

rozstrzygnięć w prawem przewidzianej formie. Chodzi tu tylko o to, aby nie był to organ, 

który rozstrzyga sprawę w tym postępowaniu, w którym wystąpiło zagadnienie 

prejudykacyjne (por. wyrok NSA z dnia 2 listopada 1999 r., OSNA 2000, Nr 4, poz. 164). 

Innym organem lub sądem, o którym mowa w omawianym przepisie nie będzie Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości, który orzeka o wykładni przepisów prawa wspólnotowego (por. 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 14/06, ZNSA 

2006/6/135). Dokonanie interpretacji nie stanowi bowiem kwestii prejudykacyjnej, nie jest 

zagadnieniem wstępnym. Interpretacja nie polega na rozstrzyganiu, lecz na zajmowaniu 

stanowiska w kwestii wykładni przepisu wywołującego problemy interpretacyjne.  

Podobne stanowisko tut. Sąd zajął również w sprawach o sygn. akt: III SA/Po 188/11 

i III SA/Po 189/11.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 132/11 Sąd, uchylając zaskarżoną interpretację 

indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 

zwrócił uwagę, że ocena stanowiska wnioskodawcy i jej uzasadnienie prawne stanowi istotny 

element interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie organu musi być wyczerpujące 

i kompleksowo odnosić się do stanowiska wnioskodawcy w kontekście przedstawionego we 

wniosku stanu faktycznego. Musi ono stanowić rzetelną informację dla wnioskodawcy, 

dlaczego wyrażony przez niego pogląd nie zasługuje na uwzględnienie. Natomiast brak 

uzasadnienia prawnego w rozumieniu art. 14 c § 2 Ordynacji podatkowej może polegać nie 

tylko na całkowitym braku argumentacji prawnej, ale również na przytoczeniu w interpretacji 

jedynie ogólnych tez dotyczących wykładni analizowanego przepisu, a także na braku 

stanowiska co do całości przedstawionego we wniosku problemu. Jeżeli zaś objęta skargą 

interpretacja nie zawiera tak zasadniczych elementów, jak pełnej oceny stanowiska 

wnioskodawcy i jej uzasadnienia prawnego, nie jest możliwe dokonanie sądowej oceny 

interpretacji indywidualnej. Sąd administracyjny nie jest bowiem władny dokonywać 

interpretacji, zastępując w ten sposób organ administracji publicznej (zob. m.in. wyrok NSA 

z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1217/09, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 

lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 315/09; wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 września 2010 r., 

sygn. akt I SA/Kr 1076/10).  

Ponadto Sąd wskazał, że obowiązujący od dnia 1 lipca 2007 r. przepis art. 14e § 1 O.p. 

stanowi w § 1, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić 

wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, 
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uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W literaturze wskazuje się (M. Górniok, Rola 

orzecznictwa sądów, TK i ETS w kontroli sądowoadministracyjnej indywidualnych 

interpretacji prawa podatkowego, POP 2010/6/515), że przepis ten wychodzi poza zasadę 

związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów 

administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw 

załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji 

indywidualnych). Od tej daty orzecznictwo to stało się zatem istotnym miernikiem legalności 

wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione zaś pomijanie narusza 

wyrażoną w art. 121 § 1 O.p. zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób 

budzący zaufanie do organów podatkowych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 

20 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1916/08, LEX nr 477390). 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 143/11 Sąd, oddalając skargę na decyzję Dyrektora 

Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od 

czynności cywilnoprawnych, której istota sprowadzała się do tego, czy będąca przedmiotem 

oceny umowa pożyczki podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub była 

zwolniona z tego podatku, a w konsekwencji nie podlegała podatkowi od czynności 

cywilnoprawnych w świetle art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 

Sąd wskazał na konieczność dokonania wykładni art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT 

z uwzględnieniem powołanego przez strony skarżące wyroku Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. wydanego w połączonych sprawach o sygn. 

C 180/10 i C-181/10, z którego wynika, iż kwestią przesądzającą o podleganiu danej 

czynności podatkowi VAT jest okoliczność, że czynność ta jest dokonana w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast czynność związana jedynie ze zwykłym 

wykonywaniem prawa własności, dokonana w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie 

jest objęta podatkiem VAT. W konsekwencji w okolicznościach rozpoznawanej sprawy Sąd 

podzielił stanowisko organów, że niezależnie od częstotliwości transakcji dokonywanych 

przez skarżącego oraz od faktu, iż jest on przedsiębiorcą, będąca przedmiotem oceny umowa 

pożyczki nie była objęta podatkiem VAT, ponieważ była ona związana ze zwykłym 

wykonywaniem prawa własności i została zawarta w ramach zwykłego zarządu majątkiem 

prywatnym skarżącego, o czym świadczy w szczególności cel zawarcia umowy – budowa 

domu, a także małe prawdopodobieństwo, aby jednoosobowa firma, która rozpoczęła dopiero 
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działalność gospodarczą na rynku, w okresie niespełna czterech miesięcy zgromadziła wolne 

środki pieniężne w wysokości 3.500.000,00,- zł na udzielenie pożyczki innemu podmiotowi. 

W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 212/11, III SA/Po 213/11, III SA/Po 317/11 i III 

SA/Po 318/11 Sąd, uchylił zaskarżone postanowienia oraz poprzedzające je postanowienia 

Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 

decyzji nieostatecznej, dotyczącej podatku od gier, wskazując, że wykładnia językowa art. 

239b § 1 i § 2 O.p. wskazuje jednoznacznie, że organ podatkowy może zastosować rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy zaistnieje przynajmniej jedna z przesłanek określonych 

w § 1 art. 239b O.p., a jednocześnie zaktualizuje się przesłanka określona w § 2 tego przepisu. 

Sąd podkreślił przy tym, że stwierdzenie okoliczności określonej w art. 239b § 1 O.p. nie 

uprawdopodabnia automatycznie niewykonania zobowiązania podatkowego, o którym mowa 

w § 2 art. 239b O.p. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że uprawdopodobnienie, że 

zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane musi wiązać się z wykazaniem, że 

pomiędzy sytuacją majątkową zobowiązanego do zapłacenia określonej kwoty a brakiem 

możliwości wyegzekwowania należności musi istnieć związek przyczynowy, który według 

zasad logicznego rozumowania wskazuje na bezskuteczność egzekucji, gdy będzie ona 

przeprowadzana w późniejszym terminie (A. Mudrecki, Wykonalność decyzji podatkowych 

(w:) Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji (red.) R. Dowgier, Białystok 2009, s. 306). 

W konsekwencji konieczne jest uprawdopodobnienie, że zobowiązanie wynikające z takiej 

decyzji nie zostanie wykonane, w szczególności poprzez wskazanie okoliczności związanych 

z sytuacją majątkową i finansową zobowiązanego, czy dotychczasowymi działaniami 

podatnika na jego majątku (zob. wyrok NSA z 10.08.2011 r., sygn. akt I FSK 1210/10). 

W konsekwencji w rozpoznawanych sprawach, jako chybione, Sąd uznał stwierdzenie przez 

organ, że sama okoliczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego innych 

należności wyczerpująca przesłankę z art. 239b § 1 pkt 1 O.p. rodzi obawę, że zobowiązanie 

w przedmiotowych sprawach nie zostanie wykonane, czyli stanowi o zaistnieniu przesłanki 

z art. 239b § 2 O.p. Niewystarczające w powyższym zakresie jest również, zdaniem Sądu, 

powołanie się na okoliczność, że podatnik za kolejne okresy rozliczeniowe deklaruje 

zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od gier według nieprawidłowej (zaniżonej) stawki 

i w konsekwencji nie uiszcza podatku w należnej wysokości. Powyższe oznacza bowiem 

jedynie, że prawdopodobnym jest, iż podatnik nie wykona dobrowolnie określonych przez 

organy podatkowe wyższych należności z tego tytułu. Sama ta okoliczność - bez odniesienia 

jej jednak do sytuacji majątkowej i finansowej zobowiązanego oraz jego ewentualnych 

działań na posiadanym majątku i wyników dotychczas prowadzonych postępowań 
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egzekucyjnych innych należności pieniężnych - nie uprawdopodabnia natomiast ryzyka 

niewykonania zobowiązań w drodze przymusu (egzekucji administracyjnej), tym bardziej, że 

należności podatkowe w innych sprawach zostały wyegzekwowane w całości bądź 

w znacznej części. 

W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 244/11 i III SA/Po 268/11, w których Sąd uchylił 

zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje pierwszoinstancyjne w przedmiocie 

ustalenia łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatku 

od nieruchomości w szczególności zwrócono uwagę, że zasadniczo do opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

ze zm.), zwanej dalej u.p.o.l., wystarczające jest samo posiadanie gruntów, budynków 

i budowli przez przedsiębiorcę, a fakt przejściowego niewykorzystywania nieruchomości do 

prowadzonej działalności gospodarczej z innych powodów aniżeli względy techniczne, 

o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. nie niweczy tego związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, a tym samym nie wyklucza objęcia ich podatkiem od 

nieruchomości i to według stawek przewidzianych dla nieruchomości związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe nie dotyczy jednak gruntów rolnych, 

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasów, w odniesieniu do 

których zastosowanie znajduje art. 2 ust. 2 u.p.o.l., stosownie do którego opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Zauważono bowiem, że „zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej”, o którym 

mowa w powołanym przepisie jest ustawowym pojęciem o węższym zakresie od zakresu 

ustawowego pojęcia „gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej” 

w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Grunt zajęty na prowadzenie działalności 

gospodarczej to grunt, na którym przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność 

gospodarczą, na którym przedsiębiorca w rzeczywistości wykonuje czynności wchodzące 

w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Grunt zajęty na prowadzenie działalności 

gospodarczej zawsze będzie gruntem związanym z prowadzeniem tej działalności. Natomiast 

grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zawsze będzie gruntem 

zajętym na prowadzenie działalności gospodarczej (zob. m. in. wyrok WSA w Lublinie z dnia 

24.10.2007 r., sygn. akt I SA/Lu 327/07). W przypadku gruntów rolnych, gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasów, konieczne jest zatem 

poczynienie dokładnych ustaleń faktycznych (za pomocą wszelkich dostępnych środków 
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dowodowych: dokumenty, oględziny, przesłuchanie świadków itp. – art. 180 § 1 Ordynacji 

podatkowej), w jakim zakresie grunty o takim charakterze faktycznie były w roku 

podatkowym wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko 

bowiem w tym zakresie mogą być one objęte podatkiem od nieruchomości, a w pozostałym 

zakresie podlegają podatkowi rolnemu bądź leśnemu na podstawie art. 1 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o lasach (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). 

Także w przypadku nieużytków oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – dla objęcia 

ich podatkiem od nieruchomości konieczne jest wykazanie ich faktycznego zajęcia na 

potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w przeciwnym razie są one objęte 

zwolnieniem z podatku od nieruchomości – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 627/11 Sąd, uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję I instancji w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego, 

wskazał, że podstawę materialnoprawną do zastosowania ulgi w podatku rolnym z uwagi na 

wystąpienie klęski żywiołowej stanowi art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), stosownie do którego w razie wystąpienia 

klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, 

inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi 

w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, 

w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym 

(ust. 1). Jak wynika z wyraźnego brzmienia powyższego przepisu zastosowanie ulgi 

w podatku rolnym uzależnione jest po pierwsze od wystąpienia klęski żywiołowej, a po 

drugie od wystąpienia – w wyniku tej klęski – istotnych szkód w budynkach, ziemiopłodach, 

inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie. Jednocześnie Sąd podkreślił, że 

przepis ten nie ogranicza możliwości zastosowania ulgi podatkowej jedynie do sytuacji, 

w których klęska żywiołowa została ogłoszona przez władze publiczne. Nie ulega natomiast 

wątpliwości, że nie każda klęska żywiołowa pociąga za sobą jej ogłoszenie. Możliwość 

ogłoszenia klęski żywiołowej przewiduje się dopiero, gdy zwykłe środki konstytucyjne okażą 

się niewystarczające, co wynika z art. 228 ust. 1 Konstytucji RP, stosownie do którego 

w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, 

może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub 

stan klęski żywiołowej. 

W związku z powyższym Sąd nie podzielił stanowiska organu odwoławczego, że ogłoszenie 

stanu nadzwyczajnego w postaci klęski żywiołowej jest koniecznym warunkiem przyznania 
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ulgi w podatku rolnym. Dla stwierdzenia klęski żywiołowej w rozumieniu art. 13c ust. 1 

ustawy o podatku rolnym wystarczające jest wystąpienie takiego zdarzenia, które stanowi 

konsekwencje zjawisk przyrodniczych (klimatycznych) odbiegających od przeciętnej normy, 

które nie musi pociągać za sobą ogłoszenia stanu nadzwyczajnego (klęski żywiołowej) przez 

władze publiczne. Sąd podkreślił, że powyższe stanowisko jest zgodnie przyjmowane 

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (zob. np. wyrok NSA z dnia 28 lipca 1995 r., sygn. 

akt SA/Gd 1018/94; wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt I SA/Kr 2180/01; 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 176/07). 

W postępowaniu dotyczącym podatku rolnego, w którym rozważana jest kwestia 

zastosowania ulgi z uwagi na stan klęski żywiołowej, brak ogłoszenia tego stanu 

nadzwyczajnego przez władze publiczne będzie mieć zatem znaczenie jedynie z punktu 

widzenia dowodowego. Nie może budzić wątpliwości, iż przy braku potwierdzenia 

„wystąpienia klęski żywiołowej” przez uprawnione do tego władze ocena takiego zdarzenia 

mieści się w kategorii wiedzy specjalistycznej. Gminny organ podatkowy może zatem, 

działając w tej sprawie w trybie art. 197 Ordynacji podatkowej, zwrócić się do instytucji 

zajmujących się badaniem tego rodzaju zjawisk, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, Sanepidu, Straży Pożarnej (S. Presnarowicz, Komentarz do art. 13c ustawy 

o podatku rolnym, Lex nr 43/2011). 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 56/11, w której Sąd uchylił zaskarżone 

postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności 

odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od 

czynności cywilnoprawnych, wyjaśniono, że powołanie się na niewłaściwe pełnomocnictwo, 

podobnie jak jego niezłożenie stanowi brak formalny odwołania, skutkiem czego winno być 

zastosowanie trybu z art. 169 § 1 w zw. z art. 235 Ordynacji podatkowej. Organ odwoławczy 

winien więc wezwać wnoszącego w imieniu podatnika odwołanie do złożenia w ustawowym 

terminie stosownego pełnomocnictwa, a przy braku złożenia właściwego pełnomocnictwa – 

wezwać podatnika do podpisania odwołania w ustawowym terminie – pod rygorem 

pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia. Nieusunięcie braku w zakresie pełnomocnictwa 

do występowania w imieniu strony skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia, 

a nie – jak przyjął organ odwoławczy – niedopuszczalnością odwołania (zob. m. in. wyrok 

NSA z dnia 15.02.2007 r., sygn. akt II FSK 259/06). Ponadto Sąd zwrócił uwagę na istotne 

kwestie dotyczące zakresu pełnomocnictwa. Po pierwsze, skoro postępowanie samokontrolne 

toczy się przed organem pierwszoinstancyjnym, a jest ono uruchamiane odwołaniem, to tym 

samym pełnomocnictwo upoważniające do działania w postępowaniu przed organem 



 67 

I instancji zawiera w sobie implicite upoważnienie do złożenia odwołania, chyba że inaczej 

zastrzeżono w treści samego pełnomocnictwa (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 

maja 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 582/06). Po drugie, pełnomocnictwo obejmujące swym 

zakresem umocowanie do działania we wszelkich postępowaniach podatkowych, a w którym 

sprawy o powołanych numerach zostały wymienione „w szczególności”, a więc jedynie 

przykładowo, stanowi w ocenie Sądu pełnomocnictwo ogólne, uprawniające także do 

wniesienia odwołania i występowania w postępowaniu odwoławczym, skoro nie zostało 

ograniczone wyłącznie do postępowania pierwszoinstancyjnego i nie wykluczono w nim 

prawa do wniesienia odwołania.  

 

Sprawy z zakresu podatku od spadków i darowizn 

 

 W sprawach z zakresu podatku od spadków i darowizn rozpatrzonych przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2011 roku na uwagę zasługują następujące 

sprawy: 

 w sprawie o sygn. akt III SA/Po 65/11 Sąd zajmował się kwestią podatku od 

darowizny dokonanej na rzecz córki w postaci przekazania środków pieniężnych z rachunku 

bankowego darczyńcy na rachunek bankowy salonu samochodowego, czyli podmiotu wobec 

którego osoba obdarowana była zobowiązana do zapłaty ceny za zakupiony samochód. 

Przedmiotem darowizny były środki pieniężne, zaś obdarowana nimi osoba zgłoszenie 

o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych złożyła w terminie uprawniającym do skorzystania 

ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 

i darowizn (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).W ocenie organów podatkowych nie zostały 

spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określonego powyższym 

przepisem, bowiem nie został spełniony warunek udokumentowania darowizny w sposób 

przewidziany przepisem art. 4a ust. 1 ustawy (pieniądze nie zostały przekazane ani na 

rachunek bankowy obdarowanej, ani na jej rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo – kredytową ani też przekazem pocztowym). Zdaniem organów 

podatkowych przekazanie środków pieniężnych przez darczyńcę na rachunek wierzyciela 

obdarowanego, skutkuje pozbawieniem możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego 

i obciążenie podatkiem. 

 Sąd uznał, iż wykładnia językowa omawianego przepisu nie może sprowadzać się 

do szukania sensu poszczególnych wyrazów lecz powinna być połączona z analizą celu 

regulacji prawnej, a celem było zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków 
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najbliższej rodziny. W tym względzie Sąd orzekający w sprawie powołał się na orzecznictwo 

sądów administracyjnych, w tym na wyrok NSA z 7 kwietnia 2010 r. wydany w sprawie 

o sygn. akt II FSK 1952/08, w którym Sąd ten stwierdził, że „Podlega zwolnieniu od podatku 

nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone 

organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na 

rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany podmiotu, ale na rzecz 

obdarowanego”. 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 826/10 Sąd zajął się kwestią opodatkowania 

czynności przekazania środków pieniężnych zakwalifikowanej przez organy podatkowe jako 

darowizna i opodatkowanej na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 

od spadków i darowizn (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która została dokonana 

w 2002 roku, a więc przed nowelizacją powołanej ustawy dokonanej mocą ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629), która to 

zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 

 Sąd orzekający w sprawie stwierdził, iż znajdujący w niniejszej sprawie zastosowanie 

przepis art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed 

nowelizacją z 1 stycznia 2007 r., ustanawiający solidarny obowiązek podatkowy 

obdarowanego i darczyńcy nie dawał organom podatkowym prawa wyboru podmiotu, 

w stosunku do którego zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania 

podatkowego. Sąd stwierdził, że dopiero po dokonaniu wymiaru podatku w stosunku 

do wszystkich podmiotów objętych solidarnym obowiązkiem podatkowym, organy 

podatkowe mają prawo wyboru podmiotu, w stosunku do którego prowadzona będzie 

egzekucja. Sąd powołując się na orzecznictwo i doktrynę prawa podatkowego zgodnie 

przyjął, że w przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obu stronach umowy 

darowizny, organ podatkowy wymierzając im podatek od spadków i darowizn powinien 

wydać jedną decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach, w której wymienieni być powinni 

obaj odpowiedzialni solidarnie podatnicy, a następnie tak sporządzoną decyzję doręczyć 

każdemu z nich. W decyzji zaś niezbędne jest również wyraźne wskazanie solidarnego 

charakteru odpowiedzialności obu podatników z tytułu podatku od dokonanej pomiędzy nimi 

darowizny. Za dopuszczalne należy uznać także wydanie odrębnych decyzji wobec każdego 

z odpowiedzialnych solidarnie podatników, jednak również w takim przypadku niezbędne jest 

wyraźne wskazanie, iż odpowiedzialność podatników, do których skierowane zostały 

poszczególne decyzje, ma charakter odpowiedzialności solidarnej. 
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 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 434/11 Sąd orzekający zajął się kwestią 

zobowiązania podatkowego w podatku od spadku po zmarłej w 2002 r. osobie, która uczyniła 

w testamencie zapis dotyczący nieruchomości. Organy podatkowe ustalając podstawę 

opodatkowania, nie odliczyły zapisu, który nie został wykonany a jedynie do długów 

i ciężarów nabytego przez podatnika spadku zaliczyły ten zapis testamentowy, który został 

przez spadkobiercę wykonany. Sąd uznał, iż podstawą wydania decyzji był przepis art. 7 ust. 

2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zaś okolicznością sporną 

między stronami było to, czy organ podatkowy zasadnie przyjął, iż do podstawy 

opodatkowania należy wliczyć wartość niewykonanego zapisu testamentowego. Sąd 

dokonując interpretacji powyższego przepisu prawa odwołał się do definicji zapisu 

testamentowego i polecenia testamentowego zawartych w kodeksie cywilnym, z których 

wyraźnie wynika, że zapis różni się od polecenia testamentowego. Następnie analizując treść 

tego przepisu z punktu widzenia reguł wykładni językowej oraz mając na uwadze przepis art. 

7 ust. 3 ustawy doszedł do wniosku, że jeżeli spadkobierca został obciążony obowiązkiem 

wykonania polecenia lub zapisu, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku 

jedynie gdy polecenie zostało wykonane, co nie odnosi się do zapisu. Tak więc do ciężarów 

i długów spadkowych należy zaliczyć zapis testamentowy, choćby nie wykonany przez 

spadkobiercę, bowiem zapisobiorcy przysługuje prawo żądania wykonania zapisu 

(powództwo o wykonanie zapisu) a to przesądza o długu, który stosownie do art. 7 ust. 1 

ustawy powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku. 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 372/11 przedmiotem rozważań Sądu była wykładnia 

i zastosowanie przepisu art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 

i darowizn. Stosownie do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania 

darowizny w 2003 r. objętej postępowaniem podatkowym) w przypadku nabycia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze spadku lub 

darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy 

opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m 2 powierzchni 

użytkowej lokalu (art. 16 ust. 1). Ulga, o której mowa w tym przepisie przysługuje osobom, 

które łącznie spełniają warunki określone w ust. 2 tego przepisu. Jednym z tych warunków 

jest zamieszkiwanie w tym lokalu przez 5 lat (art. 16 ust. 2 pkt 5). Przy czym odstępstwo od 

powyższego warunku przewidziano w art. 16 ust. 7 ustawy, w myśl którego nie stanowi 

podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione 

koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie 

pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 
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6 miesięcy od dnia zbycia. Sąd uznał, że wszelkie zwolnienia podatkowe winny być 

interpretowane ściśle i nie można domniemywać czy też uzupełniać przesłanek skorzystania 

z ulg podatkowych w drodze wykładni celowościowej, jeżeli nie zostały one wyraźnie 

przewidziane w przepisach prawnych. Dlatego w omawianej sprawie – w ocenie Sądu 

orzekającego - nie wystarczyło dokonanie w tymże 6 miesięcznym terminie czynności 

zmierzających do nabycia nowego lokalu, lecz koniecznym było aby w tymże terminie 

dokonane zostały czynności wywołujące skutek w postaci przeniesienia własności lokalu 

mieszkalnego. 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 126/11 przedmiotem rozważań Sądu była podstawa 

wznowieniowa oparta na przepisie art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 8, poz. 60 ze zm.). Strona będąca podatnikiem podatku od spadków i darowizn żądała 

wznowienia postępowania bowiem wskutek wznowienia postępowania przed sądem 

powszechnym, Sąd Rejonowy uchylił postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia 

nieruchomości i oddalił wniosek o zasiedzenie, zaś apelacja od tego orzeczenia została przez 

Sąd Okręgowy oddalona. Skutkiem tego rozstrzygnięcia podatnik nie był już właścicielem 

przedmiotowej nieruchomości, która była objęta spadkiem, a więc przedmiotowa 

nieruchomość nie mogła wejść do masy spadkowej. Organ podatkowy odmówił - po 

wznowieniu postępowania - uchylenia decyzji organu I instancji wydanej w sprawie wymiaru 

podatku od spadków i darowizn stwierdzając, iż jedyną i wyłączną podstawą prawną (również 

faktyczną) ustalenia zobowiązania podatkowego strony w zakresie podatku od spadków 

i darowizn było nabycie spadku potwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu 

Rejonowego, wydane w sprawie dotyczącej nabycia spadku, a nie postanowienie Sądu 

Rejonowego wydane w przedmiocie zasiedzenia nieruchomości wchodzącej w skład spadku. 

Z takim stwierdzeniem nie zgodziła się strona będąca podatnikiem i wniosła skargę do WSA 

w Poznaniu. Sąd orzekający w sprawie stwierdził, iż stanowisko organów podatkowych jest 

nie do zaakceptowania bowiem w art. 240 § 1 pkt 7 O.p. chodzi o akt administracyjny lub 

sądowy, który stanowi szeroko rozumianą podstawę prawną (a nie faktyczną) wydania 

decyzji podatkowej. Chodzi przy tym o rozstrzygnięcie jakieś sprawy lub pojedynczej 

kwestii, zawartej w decyzji administracyjnej lub w orzeczeniu sądowym, wydanych 

w odrębnej i samodzielnej sprawie, stanowiące istotny fakt prawotwórczy w następnej, już 

innej sprawie podatkowej w sytuacji, gdy albo w ogóle nie mogłaby być wydana decyzja 

podatkowa, albo nie mogłaby być wydana decyzja określonej treści, bez stanu prawnego lub 

faktycznego, ukształtowanego albo stwierdzonego wcześniejszym rozstrzygnięciem 

administracyjnym lub sądowym innej, odrębnej sprawy. Zmiana bądź uchylenie decyzji 
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administracyjnej albo orzeczenia sądowego powoduje, że od określonej daty albo odpada 

istotny dla późniejszej sprawy fakt prawotwórczy, albo zmienia się jego treść. W obu 

przypadkach zachodzi podstawa do ponownego rozpatrzenia sprawy podatkowej co do jej 

istoty. W tym względzie Sąd orzekający w sprawie powołał się na wyrok WSA w Szczecinie 

z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 822/09, Lex nr 559576. Tym samym Sąd uznał, 

iż w omawianej sprawie ważną dla ustalenia stanu faktycznego była okoliczność, że 

ostatecznie do masy spadkowej nie weszła nieruchomość, której podatnik nie nabył przez 

spadkobranie, bowiem spadkobierca nie był jej właścicielem skoro poprzez zasiedzenie jej 

właścicielem stał się ktoś inny. Zatem prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego wydane 

w wyniku wznowienia postępowania stanowiło fakt prawotwórczy niewątpliwie mający 

wpływ na wydaną przez organy podatkowe decyzję w przedmiocie podatku od spadków 

i darowizn. 

 

Podatek od nieruchomości 

 

 W sprawach z zakresu podatku od nieruchomości w 2011 r. w Wydziale III 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pojawiło się kilka problemów, które 

zasługują na uwagę.  

 W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 491/11, III SA/Po 495/11, III SA/Po 534/11, 

III SA/Po 549/11 poruszona została kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej elektrowni wiatrowej, to jest dróg 

dojazdowych do tych elektrowni, położonych w ziemi kabli światłowodowych służących 

do dwukierunkowej transmisji danych oraz kabli elektrycznych służących do połączenia 

elektrowni wiatrowej z siecią energetyczną przedsiębiorstwa energetycznego oraz określenie 

właściwego podatnika. W powołanych wyrokach Sąd stwierdził, że opodatkowaniu podlegają 

tylko elementy budowlane elektrowni wiatrowych, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. W tym względzie Sąd odwołał się 

do argumentacji zawartej w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

30.07.2009 r., sygn. akt II FSK 202/08 oraz z dnia 07.10.2009 r., sygn. akt II FSK 635/08 

i z dnia 25.11.2010 r., sygn. akt II FSK 1382/09. Wynika z niego, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 

121, poz. 844 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, takie jak budowle lub ich części związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy „budowlą” 
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jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowlami są zatem wszystkie obiekty 

budowlane wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), przy czym elektrownie wiatrowe nie zostały 

w nim wymienione. Przepis ten natomiast zalicza elektrownie wiatrowe do urządzeń 

technicznych, a jako budowlę, a więc obiekt budowlany, nakazuje traktować jedynie części 

budowlane elektrowni jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową, czyli fundament i maszt. Skoro w świetle art. 3 pkt 3 

prawa budowlanego, elektrownie wiatrowe są urządzeniami technicznymi, to nie mogą być 

jednocześnie ani budowlą, ani urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa 

budowlanego. Dla celów podatkowych budowla nie musi stanowić całości użytkowej, do 

której odwołuje się przepis art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego, gdyż zgodnie z art. 3 pkt 3 

prawa budowlanego budowlą (obiektem budowlanym) mogą być także same części 

budowlane urządzeń technicznych. Sąd podkreślił przy tym, iż kwestia pozwolenia 

budowlanego na wzniesienie obiektu nie ma żadnego wpływu na zaliczenie obiektu 

budowlanego do budowli. 

Odnośnie natomiast opodatkowania dróg wewnętrznych, znajdujących się 

na dzierżawionej przez skarżącą Spółkę nieruchomości i zapewniających przejazd do obiektu 

elektrowni, Sąd zauważył, że pomimo różnic w używanej terminologii strony zgodziły się, co 

do tego, iż stanowią one urządzenie budowlane w rozumieniu art. 1a pkt 2 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Zatem 

urządzone przez wnioskodawcę, poprzez utwardzenie gruntu, drogi wewnętrzne w celu 

zapewnienia przejazdu do elektrowni jako urządzenie budowlane w rozumieniu ww. przepisu 

niewątpliwie stanowią budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy, podlegającą 

opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy. Sąd stwierdził również, że 

w przedstawionym stanie faktycznym to Spółka będzie podatnikiem podatku od 

nieruchomości wszystkich obiektów budowlanych tj. - masztu, wieży i drogi dojazdowej 

stosownie do postanowień art. 2 i 3 powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

Rozstrzygając z kolei kwestię opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli 

elektrycznych i światłowodowych umiejscowionych w ziemi, Sąd zaznaczył, że są one 

urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi użytkowanie tych obiektów budowlanych 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas gdy budowla stanowi przedmiot opodatkowania. 
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Jeżeli natomiast takie kable stanowią jedynie instalacje lub inne urządzenia techniczne, 

niezwiązane bezpośrednio z danym obiektem budowlanym i nie spełniają kryterium 

urządzenia budowlanego, wówczas nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości, chyba, że są częścią składową całości techniczno-użytkowej budowli. 

Skoro budowlą w niniejszej sprawie jest fundament i maszt, a nie elektrownia wiatrowa jako 

całość i równocześnie kable te nie mają żadnego związku z funkcjonowaniem części 

budowlanych elektrowni lecz związane są w szerokim rozumieniu z wytwarzaniem energii 

elektrycznej, to nie podlegają opodatkowaniu (zob. powołany wyżej wyrok NSA z 25.11.2010 

r., sygn. akt  II FSK 1382/09, CBOSA ). 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 270/11 Sąd, na postawie art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a., 

stwierdził nieważność decyzji organów obu instancji. W ocenie Sądu dane z ewidencji 

gruntów i budynków nie mogą stanowić nowej okoliczności uzasadniającej wznowienie 

postępowania podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) podstawę 

wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

Oznacza to, że Wójt Gminy ustalając w 2006 r. podatek od działki 96/1 był zobowiązany 

uwzględnić przede wszystkim dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, a nie 

wymierzać podatek – jak sam przyznał w uzasadnieniu decyzji z dnia 3 grudnia 2010 r. – na 

podstawie wykazu przedłożonego przez podatników. Nieuwzględnienie zatem w 2006 r. przy 

wymiarze podatku od działki 96/1 faktu, iż jest ona sklasyfikowana jako rola – RV, Sąd uznał 

jako rażące zaniedbanie organu, które nie może usprawiedliwiać jego niewiedzy o tym fakcie, 

skoro zgodnie z art. 21 powołanej ustawy był on zobowiązany do uwzględnienia dowodu 

w postaci ewidencji gruntów i budynków i danych z nich wynikających. Sąd zwrócił uwagę, 

że w orzecznictwie i doktrynie, na tle analogicznego przepisu K.p.a. (art. 145 § 1 pkt 5), 

przyjęto pogląd, iż jeżeli organ wznowił postępowanie na podstawie okoliczności znanych mu 

w dniu wydania decyzji jest to naruszenie prawa, które nie powinno być tolerowane z punktu 

widzenia praworządności (zob. wyrok NSA z dnia 09.04.1998 r., sygn. akt I SA/Kr 737/97; 

M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz, KPA, Lex/el. 2011). W wyroku z dnia 29 marca 1985 

r., sygn. akt III S.A. 1051/84 (GAP 1987, Nr 6, s. 46) Naczelny Sąd Administracyjny 

stwierdził, że jeżeli organ administracji publicznej wznowił postępowanie na podstawie 

okoliczności mu znanych w dniu wydania decyzji, bądź też okoliczności, które miały miejsce 

po wydaniu decyzji, to takie przekroczenie prawa, wbrew jasnym i określonym w sposób 

niedwuznaczny przesłankom tego przepisu, stanowi rażące naruszenie prawa, w rozumieniu 

art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., w wyniku czego powstały skutki, które nie powinny być tolerowane 
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z punktu widzenia wymogu praworządności (por. B. Adamiak, J. Borkowski, wyd. 11, 

Warszawa 2011, str. 557). Wobec powyższego Sąd uznał, że decyzje organów podatkowych 

obu instancji zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa – art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, 

co skutkować musiało stwierdzeniem ich nieważności. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 245/11 Sąd podzielił utrwalone dotychczas 

stanowisko doktryny i orzecznictwa, iż o charakterze nieruchomości na gruncie regulacji 

podatku od nieruchomości okoliczność faktycznego wykorzystywania jej dla potrzeb 

działalności gospodarczej pozostaje ambiwalentna. Jak wynika z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, charakter nieruchomości 

związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej determinuje sam status podatnika jako 

przedsiębiorcy. Do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nie jest wobec tego konieczne faktyczne wykorzystywanie nieruchomości na 

cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy bowiem sam fakt jej posiadania przez 

danego przedsiębiorcę (zob. m. in. L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty 

lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008 – komentarz do art. 1a ustawy; 

wyrok WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 33/08, M. Podat. 

2008/10/40). Przejściowe niewykorzystywanie danej nieruchomości lub jej części, służącej 

do wykonywania działalności gospodarczej nie daje przy tym podstaw do tego, by do 

wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla 

nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (zob. m. in. wyrok WSA w Kielcach 

z 23 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Ke 206/09, Lex nr 524635). 

 

Sprawy z zakresu interpretacji podatkowych 

 

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

interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) wydawane przez 

Ministra Finansów i Dyrektora Izby Skarbowej. W 2011 r. wpłynęło łącznie 257 tego rodzaju 

spraw. 

W 2011 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu wśród 

rozstrzygnięć wymagających zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa doniosłe znaczenie miał wyrok w  sprawie o sygn. akt I SA/Po 525/11, 

w którym Sąd zajął się kwestią czy możliwe jest przywrócenie terminu do uzupełnienia 
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informacji wskazanych we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego.  

Sąd uznał, iż zgodnie z art. 14b § 3 O.p., składający wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska 

w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Kwestię 

przywrócenia terminu reguluje art. 162 O.p., zgodnie z którym w razie uchybienia terminu 

należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że 

uchybienie nastąpiło bez jego winy (§ 1). Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść 

w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem 

podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin (§ 2).   

Sąd podkreślił, iż analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż w dziedzinie 

wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych przepisy art. 162 O.p. dotyczące 

przywracania terminu nie znajdują zastosowania albowiem nie został on wymieniony w treści 

art. 14h O.p. Na podstawie art. 120 O.p. w toku postępowania organy podatkowe są 

zobligowane do działania na podstawie przepisów prawa, nie mogą więc w tym zakresie 

dokonywać wyboru, które z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa zastosować, 

a które nie. Jeżeli norma wyłącza zastosowanie określonego rozwiązania organ nie ma w tym 

względzie możliwości wyboru.  

Podobne zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt I SA/Po 

125/11. Sąd badał w niej kwestię uzupełniania informacji podanych we wniosku o udzielenie 

pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku 

przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłej 

matce, a jego przedmiotem była nieruchomość. Zainteresowana nabyła spadek wraz 

z trojgiem swojego rodzeństwa - każdy po 1/4 części całości. Każdy ze współwłaścicieli 

nabył swoją część do swojego majątku osobistego. Na mocy umowy zniesienia 

współwłasności nieruchomości w 2007 r. zainteresowana nabyła pozostałe udziały 

w nieruchomości do majątku osobistego. Rodzeństwo otrzymało od zainteresowanej spłatę 

w zamian za przypadającą każdemu z nich 1/4 część całości. W rezultacie omawianej operacji 

wnioskodawczyni stała się właścicielką całej nieruchomości. Następnie przedmiotowa 

nieruchomość została podzielona na dwie działki, po czym zainteresowana sprzedała jedną 

z nich osobom trzecim. W związku z powyższym zadano następujące pytanie, czy sprzedaż 

nieruchomości w 2010 r. jest źródłem przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 



 76 

51, poz. 307 ze. zm., dalej: u.p.d.o.f.) i czy podlega przez to opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych?  

Organ podatkowy uznał, że wniosek nie spełniał wymogów zawartych w art. 14b § 3 

O.p. i na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. wezwał wnioskodawczynię do jego 

uzupełnienia poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i wskazanie, czy sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej oraz czy 

wartość otrzymanej przez zainteresowaną nieruchomości - w wyniku zniesienia 

współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w spadku. W odpowiedzi na 

wezwanie wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny o informację, że nie prowadzi 

działalności gospodarczej i sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiła w ramach 

wykonywania działalności gospodarczej. Jednocześnie podała, że w wyniku zniesienia 

współwłasności dokonanego w 2007 r. stała się jedynym właścicielem nieruchomości. Dalej 

podniosła, że fakt zniesienia współwłasności, nie oznacza, że w 2007 r. nabyła własność 

nieruchomości, albowiem była właścicielką nieruchomości, tyle że w części ułamkowej stała 

się w chwili otwarcia spadku w 1973 r. Własność nieruchomości nabyła łącznie z pozostałymi 

trzema spadkobiercami. Każdemu ze spadkobierców przysługiwała ¼ udziału całości 

nieruchomości. W związku z powyższym organ podatkowy wydał postanowienie 

o pozostawieniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji bez rozpatrzenia. Organ 

uzasadnił swoje rozstrzygnięcie tym, iż wnioskodawczyni - pomimo wezwania do usunięcia 

braku formalnego - nie doprecyzowała opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, 

tj. nie wskazała, czy wartość otrzymanej przez nią nieruchomości - w wyniku zniesienia 

współwłasności dokonanego w 2007 r. - mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w spadku. 

Przez co niemożliwe było wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego.  

Rozstrzygając skargę Sąd uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, iż przedmiotem 

sporu w sprawie pozostaje okoliczność, czy skarżąca dopełniła wymogi formalne, o których 

mowa w art. 14b § 3 w zw. z art. 169 § 1 O.p. Zdaniem Sądu przepisy art. 14b § 3 w zw. z art. 

169 § 1 i 14g § 1 O.p. należy interpretować w ten sposób, że organ podatkowy upoważniony 

jest do pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia w takiej sytuacji, gdy 

wnioskodawca pomimo wezwania do uzupełnienia braku nie uzupełnił stanu faktycznego w 

zakresie niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego we wniosku o interpretację pytania. 

Oznacza to, że choć organ jest upoważniony do stwierdzania, czy stan faktyczny jest 

wystarczający do udzielenia interpretacji, to nie może on żądać od wnioskodawcy 

uzupełnienia stanu faktycznego o takie dane, które nie są niezbędne do zajęcia stanowiska 
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prawnego. Należy mieć jednak na względzie, że na etapie wniosku o interpretację strona nie 

może narzucać organowi wyboru spośród możliwych wyników interpretacji poprzez 

ograniczanie informacji co do stanu faktycznego. Istotne jest również to, żeby wezwanie do 

uzupełnienia braków formalnych wniosku było sprecyzowane w sposób zrozumiały i jasny, 

a przy tym nie pozostawiający wątpliwości, co do kwestii będących przedmiotem zapytania. 

Przede wszystkim wezwanie do uzupełniania stanu faktycznego wniosku nie powinno 

obejmować tych elementów stanu faktycznego, które zostały już podane przez stronę 

w pierwotnym wniosku o interpretację. Sąd podkreślił, iż organ wezwał skarżącą do 

uzupełnienia stanu faktycznego m.in. o podanie czy wartość otrzymanej nieruchomości – 

w wyniku zniesienia współwłasności dokonanej w 2007 r. - mieści się w udziale, jaki 

przysługiwał jej w spadku. Zdaniem Sądu wezwanie to jest o tyle niezrozumiałe, że skarżąca 

we wniosku o interpretację przedstawiła stan faktyczny z którego wynika, że przedmiotem 

spadku była nieruchomość, o której sprzedaż pyta. Skarżąca nie wskazała, że w skład masy 

spadkowej wchodzą poza przedmiotową nieruchomością również inne składniki majątkowe. 

Jednocześnie we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że skarżąca 

w spadku nabyła 25% udziału w przedmiotowej nieruchomości, a w drodze zniesienia 

współwłasności pozostałe 75%. W odpowiedzi na wezwanie organu do uzupełnienia stanu 

faktycznego skarżąca podała, że własność nieruchomości nabyła łącznie z pozostałymi trzema 

spadkobiercami, i że każdemu ze spadkobierców przysługiwała ¼ udziału w całości 

nieruchomości. Zatem organ podatkowy posiadał informację, że w wyniku działu spadku 

nastąpiło nabycie nieruchomości ponad odziedziczony udział.  

 

2. Sprawy z zakresu egzekucji 

 

W sprawie o sygn. akt: I SA/Po 166/11 kontroli Sądu poddane zostało postanowienie 

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, mocą którego utrzymane zostało postanowienie 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. uchylające postanowienie tego organu z dnia 2 sierpnia 

2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.  

W wydanym wyroku Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 132 § 1 K.p.a., który na mocy art. 

144 K.p.a. znajduje odpowiednie zastosowanie do zażaleń, jeżeli odwołanie (zażalenie) 

wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję 

(postanowienie), uzna, że to zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać 

nową (decyzję) postanowienie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję 

(postanowienie) - tzw. autokontrola. Na podstawie art. 132 § 2 przepis art. 132 § 1 K.p.a. 
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stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony 

wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Stosownie do 

art. 132 § 2 K.p.a., gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, uchylenie lub zmiana decyzji 

zgodnie z żądaniem odwołania może nastąpić jeżeli pozostałe strony wyraziły na to zgodę. 

Zgoda na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania przez pozostałe strony 

może być wyrażona po upływie terminu do wniesienia odwołania, jednakże najpóźniej przed 

upływem terminu przewidzianego w art. 133 K.p.a.  

Zwracając uwagę, że w rozpoznawanej sprawie zażalenie na postanowienie 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania 

egzekucyjnego wniósł jedynie zobowiązany, Sąd zaznaczył, że na podstawie art. 59 § 5 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 

z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej powoływana jako u.p.e.a.) tego rodzaju orzeczenie 

może podlegać zaskarżeniu również przez wierzyciela niebędącego jednocześnie organem 

egzekucyjnym. Powyższy przepis ogranicza krąg podmiotów legitymowanych do wniesienia 

zażalenia na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Są nimi 

wyłącznie wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym oraz zobowiązany, 

a więc podmioty o przeciwnych interesach. Zdaniem Sądu uchylenie lub zmiana 

zaskarżonego postanowienia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego mogła nastąpić jedynie po 

uzyskaniu zgody wierzyciela - Wójta Gminy. Podkreślenia wymaga, że z akt sprawy nie 

wynikało aby organ egzekucyjny przed uchyleniem postanowienia w przedmiocie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego uzyskał zgodę wierzyciela, co niewątpliwie stanowiło 

naruszenie przepisów proceduralnych, tj. art. 7 K.p.a., zgodnie z którym w toku postępowania 

organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki 

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając 

na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz art. 77 K.p.a., na podstawie 

którego organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać 

i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.  

Wskazać należy, że w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Dyrektor Izby 

Skarbowej w Poznaniu doszedł do wniosku, iż możliwa jest konwalidacja uchybień 

popełnionych przez organ pierwszej instancji poprzez uzyskanie w postępowaniu 

odwoławczym stanowiska wierzyciela w zakresie wydanego przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego postanowienia w przedmiocie uchylenia postanowienia o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego. Organ odwoławczy uznał, iż uchybienie organu 

egzekucyjnego, polegające na nieuzyskaniu zgody wierzyciela w tym zakresie, nie wpłynęło 
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w sposób istotny na wydane rozstrzygnięcie przede wszystkim ze względu na ciążący na 

wierzycielu ustawowy obowiązek egzekwowania należności publicznoprawnych, który to 

obowiązek wierzyciel zrealizował wystawiając tytuły wykonawcze i kierując je wraz 

z wnioskiem o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. Sąd nie podzielił stanowiska organu, 

bowiem opierało się ono na domniemaniu, że skoro wierzyciel nie zaskarżył postanowienia 

z dnia 9 września 2010 r., to takie działanie było zgodne z jego wolą i interesem.  

 W sprawie o sygn. akt I SA/Po 286/11 Sąd rozpatrywał zagadnienia dotyczące 

złożonych przez zobowiązaną spółkę zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego. Sprawa dotyczyła styku problematyki z zakresu postępowania egzekucyjnego 

w administracji i Ordynacji podatkowej. Podstawę wniesionej przez spółkę skargi stanowiły 

zarzuty naruszenie art. 33 pkt 1 u.p.e.a. w zw. z art. 62 §1 i § 4 Ordynacji podatkowej poprzez 

nieuwzględnienie zarzutu prowadzenia egzekucji w odniesieniu do zaległości w podatku 

akcyzowym za miesiąc grudzień 2004 r. objętej tytułem wykonawczym nr (…), która była w 

już w chwili wystawienia tytułów wykonawczych w części umorzona oraz naruszenie art. 33 

pkt 10 u.p.e.a. i art. 27 § 1 pkt 3 u.p.e.a. w zw. z art. 29 § 2 u.p.e.a. i art. 59 § 1 pkt 7 u.p.e.a. 

poprzez nie uwzględnienie zarzutu niespełnienia przez tytuły wykonawcze wymogu 

określenia w ich treści kwoty odsetek naliczonych na dzień wystawienia tytułu 

wykonawczego, tj. brak określenia wysokości egzekwowanej należności pieniężnej. 

Oddalając skargę Sąd uznał za bezzasadne podniesione w niej zarzuty. WSA wskazał, że 

błędne było przyjęte przez skarżącą założenie, iż dokonana przez nią wpłata kwoty 82.000,- 

zł. powinna zostać zaliczona na poczet zaległości za grudzień 2004 r., co miało spowodować, 

iż po części obowiązek zapłaty zaległości w podatku akcyzowym za ten miesiąc w chwili 

wystawienia tytułu wykonawczego był już wykonany. Spółka na określenie wykonania tego 

obowiązku używała błędnie pojęcia „umorzona”, gdyż z art. 59 § 1 pkt. 1 Ordynacji 

podatkowej wynika, ze zaległość z tego tytułu mogła jedynie wygasnąć poprzez zapłatę części 

należności. Kwota 82.000,- zł. zaległości ani za grudzień 2004 r., ani za inny okres 

rozliczeniowy nie wygasła w sposób określony w art. 59 § 1 pkt. 8 Ordynacji podatkowej 

wskutek umorzenia części zaległości, do czego niezbędne byłoby wydanie decyzji określonej 

w art. 67a § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej. Spółka dokonując wpłaty przelewem w dniu 

19 listopada 2010 r. podała w nim zarówno sygnaturę decyzji oraz określiła okres za jaki 

zamierzała dokonać zapłaty należności poprzez wskazanie „Rok/2005”.  

Rozstrzygając sprawę Sąd zwrócił uwagę, iż decyzja określająca zobowiązanie 

podatkowe obejmowała jeden okres rozliczeniowy z 2004 r. (grudzień), a w pozostałej części 

okresy rozliczeniowe dotyczące 2005 r. (styczeń-listopad). Dalej podkreślił, że zgodnie z art. 
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62 § 1 Ordynacji podatkowej,  jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, 

dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania 

o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego 

zobowiązania dokonuje wpłaty. Z przepisu tego wynika, że to przede wszystkim woli 

podatnika pozostawiono wybór zobowiązania, na poczet którego dokonuje wpłaty. Nie 

ulegało wątpliwości, iż podatnik w odniesieniu do decyzji określającej zobowiązanie 

podatkowe z 2004 r. i z 2005 r. dokonał wyboru, mocą którego wskazał wyłącznie 2005 r. 

Jednakże kwota wpłaty nie tylko nie pokrywała zobowiązania podatkowego określonego 

w decyzji z całego 2005 r., ale i też nie pokryła w całości zaległości o najwcześniejszym 

terminie płatności, tj. za styczeń 2005 r. W takim przypadku ustawodawca nakazuje 

zaliczanie wpłaty na poczet podatku o najwcześniejszym terminie płatności oraz na podstawie 

art. 62 § 4 w zw. z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej proporcjonalnie na poczet kwoty 

zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę. Tak też uczynił organ podatkowy 

jeszcze przed wystawieniem tytułów wykonawczych pomniejszając kwotę zaległości 

podatkowej i odsetek za styczeń 2005 r.  

Sąd podniósł także, iż zaliczenie dokonanej wpłaty na poczet zaległości podatkowej wraz 

z odsetkami następuje z mocy prawa. Postanowienie zaś o zaliczeniu wpłaty na poczet 

zaległości podatkowej z art. 62 § 4 zd. 2 Ordynacji podatkowej jest aktem formalnym, nie 

przesądzającym o istnieniu zaległości podatkowej, lecz jedynie informującym o sposobie 

zaliczenia wpłaty stosownie do unormowania art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej. Samo 

zaliczenie jest wobec tego czynnością materialno-techniczną.  

WSA wskazał, że niewątpliwie uchybieniem organu podatkowego było niewydanie 

postanowienia o zaliczeniu, jednakże okoliczność ta nie mogła stanowić przeszkody do 

określenia w tytule wykonawczym kwoty zaległości podatkowej na dzień jego wystawienia 

w prawidłowej wysokości. Zaliczenie wpłaty następuje ex lege, a nie z mocy 

konstytutywnego postanowienia. Sama bezczynność organu podatkowego co do niewydania 

postanowienia o zaliczeniu wpłaty z art. 62 § 4 zd. 2 Ordynacji podatkowej nie może być 

podstawą skutecznego zarzutu z art. 33 pkt. 1 u.p.e.a., gdyż określenie wykonania obowiązku 

w części, tj. częściowej zapłaty zaległości podatkowej, ma charakter obiektywny i następuje 

z mocy prawa. Istotnym jest czy dokonana wpłata została prawidłowo uwzględniona przez 

wierzyciela podatkowego przed wystawieniem tytułu wykonawczego. Wobec tego Sąd uznał, 

że dokonana wpłata kwoty 82.000,- zł. na poczet zaległości wynikających z decyzji 

określającej zobowiązanie podatkowe za różne okresy płatności została prawidłowo 

rozliczona przez organ podatkowy.  
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Uznając za bezpodstawny drugi zarzut Sąd stwierdził, że co do zasady 

skapitalizowana kwota odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego winna znaleźć się 

w treści tytułu wykonawczego. Przemawiają za tym przepisy art. 27a § 2 i art. 26 § 2 u.p.e.a. 

Skoro ustawodawca przyjmuje, że należy w tytule wykonawczym kwotę wykazywanych 

odsetek zaokrąglać do pełnych dziesiątek groszy, to tym samym zakłada, że odsetki winny 

być określone również kwotowo. Poza tym jeżeli nakazano ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych określić w drodze rozporządzenia wzór tytułu wykonawczego, który 

ma zawierać treść określoną w art. 27 u.p.e.a. nie można zakładać, iż znajdą się w nim także 

elementy nie wymagane przez ten przepis.  

Sąd wskazał jednakże, iż powyższa konstatacja nie powoduje automatycznie wadliwości 

takiego tytułu i niespełnienie wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a. WSA zauważył, iż art. 

27 § 1 pkt 3 u.p.e.a. charakteryzuje należność pieniężną poprzez cały szereg elementów, na 

które składają się:  

- określenie kwotą wysokości należności głównej,  

- określenie kwotą wysokości odsetek do dnia wystawienia tytułu wykonawczego,  

- określenie terminu, od którego nalicza się odsetki, 

- określenie przerwy w naliczaniu odsetek,  

- oraz określenie rodzaju i stawki odsetek.  

Rozważając, czy pominięcie jedynie jednego z elementów określających należność pieniężną 

powoduje niespełnienie wymogów tytułu wykonawczego z art. 27 u.p.e.a., a tym samym 

zasadność zarzutów, w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy.  

Sąd wyraził pogląd, że brak określenia jedynie kwoty odsetek nie spowodował, 

iż tytuły wykonawcze nie spełniały wymogów z art. 27 u.p.e.a. Podkreślił przy tym, iż 

obowiązek egzekucji należności pieniężnej określonej kwotą należności głównej i biegiem 

okresu początkowego odsetek za zwłokę oraz okresem przerwy w jej naliczaniu, pozwalał na 

wystarczającą identyfikację egzekwowanej kwoty.  

WSA podkreślił ponadto, iż zobowiązana spółka już na etapie postępowania 

zażaleniowego wskazywała na stopy odsetek, które obowiązywały w okresie od dnia 

powstania zaległości do dnia wystawienia tytułu wykonawczego. Kwestią zasadniczą dla 

uznania zarzutu z art. 33 pkt. 10 u.p.e.a. jako uzasadnionego było rozstrzygnięcie, czy na 

skutek braku wskazania w tytule wykonawczym łącznej kwoty odsetek naliczonych do dnia 

jego wystawienia doszło do ich nieprawidłowego określenia i pobrania w ramach zajęcia 

wierzytelności z rachunku bankowego.  
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W zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego wskazano jedną łączną kwotę 694.566,- zł. 

z tytułu odsetek na dzień wystawienia wszystkich tytułów wykonawczych. Kwota ta zgodna 

była z sumą kwot naliczonych odsetek w odniesieniu do każdego z tytułów egzekucyjnych 

z osobna. Nadesłane przez Dyrektora Izby Skarbowej zestawienie kwot jednostkowych 

odsetek co do każdego z tytułów egzekucyjnych po ich weryfikacji o obowiązującą stawkę 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych publikowaną przez Ministra Finansów w 

obwieszczeniach wydawanych na podstawie art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej wykazuje 

całkowitą zgodność z kwotą odsetek wykazaną w zajęciu wierzytelności rachunku 

bankowego prowadzonego przez (…). To z kolei skutkowało, iż brak określenia w zakresie 

należności pieniężnej jedynie kwoty skapitalizowanych na dzień wystawienia tytułu 

wykonawczego kwoty odsetek nie mógł zostać uznany za uzasadniony zarzut w rozumieniu 

art. 34 § 4 u.p.e.a.  

WSA zauważył również, iż art. 33 pkt. 10 u.p.e.a. używa liczby mnogiej - 

niespełnienie wymogów - co do treści tytułu wykonawczego z art. 27 u.p.e.a. Jeżeli zaś był to 

jedynie jeden brak i to w zakresie tylko jednego z elementów określających należność 

pieniężną, który nie miał wpływu na jej prawidłowe określenie przy dokonywanym zajęciu, to 

uznać należało, iż pomimo częściowo błędnego uzasadnienia zaskarżone postanowienie 

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu odpowiadało prawu.  

Końcowo Sąd stwierdził, iż uchybienie proceduralne przy sporządzaniu tytułu 

wykonawczego polegające na nie wpisaniu do jego treści kwoty odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowych nie miało żadnego wpływu na wynik sprawy. Podkreślono, iż zarzuty 

są podstawowym środkiem ochrony własnych interesów zobowiązanego przed niezgodnym 

z prawem prowadzeniem egzekucji. Za niezgodne z prawem nie mogą być uznane takie 

uchybienia przy wypełnianiu tytułu wykonawczego przez wierzyciela, które nie mają żadnego 

wpływu na prawidłowy tok postępowania egzekucyjnego w administracji. 

 Na uwagę zasługuje także orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w sprawie o sygn. akt I SA/Po 377/11, której przedmiotem było obciążenie wierzyciela 

kosztami postępowania egzekucyjnego. Sąd stwierdził w nim, że przepis art. 132 K.p.a. daje 

organowi I instancji uprawnienie do „samokontroli” decyzji, ale tylko w przypadku spełnienia 

przesłanek określonych w § 1 i § 2 tego przepisu. Przesłanka materialna samokontroli 

w postępowaniu odwoławczym przybiera postać uznania przez organ I instancji, że odwołanie 

zasługuje w całości na uwzględnienie. Ustalenie jej zaistnienia wymaga ponownego 

rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem decyzji nieostatecznej, a następnie 

zestawienia ponownego rozstrzygnięcia z żądaniem strony. Należy przestrzegać tożsamości 
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sprawy wyznaczonej treścią zaskarżonej decyzji i zestawić ją z żądaniami (zarzutami, 

wnioskami) odwołującej się strony. Oznacza to, że organ I instancji jest związany i zarzutami 

odwołania, i wnioskami w nim zawartymi. Nie jest dopuszczalne wyjście poza granice 

odwołania ani też ograniczenie środka odwoławczego. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie 

tylko wtedy, gdy organ I instancji uzna żądanie strony zawarte w odwołaniu za 

usprawiedliwione w całości. Wyjście poza zarzuty i wnioski odwołania jest w omawianym 

postępowaniu niedopuszczalne.  

Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. 

postanowieniem z dnia 7 października 2010 r. uchylił w całości wydane przez siebie w dniu 

16 września 2010 r. postanowienie dotyczące obciążenia Śląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Transportu Drogowego jako wierzyciela kosztami egzekucyjnymi uznając je za 

wadliwe. Dokonał tego jednak z naruszeniem art. 132 § 1 K.p.a., ponieważ orzekał w sposób 

niespójny z granicami zakreślonymi w odwołaniu. Organ I instancji poprzestał na uchyleniu 

własnego postanowienia, z tego powodu, że w zaskarżonym postanowieniu nie wskazano, 

jakie opłaty składają się na koszty egzekucyjne, którymi obciążono wierzyciela. Tymczasem 

z treści zażalenia wynikało jednoznacznie, że wierzyciel poprzez złożone zażalenie dążył do 

całkowitego uwolnienia się od ciężaru poniesienia kosztów egzekucyjnych, uznając m.in. 

obowiązek ich uiszczenia za gospodarczo nieuzasadniony.  

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 października 2010 r. Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w J. stwierdził, iż postanowienie z dnia 16 września 2010 r. nie może się ostać 

z tej oto przyczyny, iż nie zawiera wyliczenia i wyszczególnienia kosztów egzekucyjnych 

i opłat manipulacyjnych, które składają się na nałożone na wierzyciela koszty egzekucyjne, 

a więc sposób, w jaki przedstawił owe koszty, nie odpowiada przepisowi art. 64 § 1 pkt 4 

i pkt 14 oraz art. 64 § 6 u.p.e.a.  

Uzasadniając swe postanowienie organ I instancji nie odniósł się do zarzutów i wniosków 

sformułowanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 

w zażaleniu z dnia 27 września 2010 r. naruszając w ten sposób cytowany przepis K.p.a.  

WSA stwierdził, iż uchylenie przez organ I instancji na podstawie art. 132 § 1 K.p.a. 

postanowienia, na które zostało wniesione zażalenie, z powołaniem się jedynie na jedną 

z kilku przesłanek, które wskazano w zażaleniu, naruszało ten przepis. Sąd podkreślił 

również, że ograniczenie rozstrzygnięcia postanowienia wydanego na podstawie tego 

przepisu wyłącznie do uchylenia postanowienia będącego przedmiotem zażalenia jest 

niedopuszczalne. Wprawdzie art. 132 § 1 in fine K.p.a. przewiduje wydanie nowej decyzji, 

w której organ I instancji uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, jednak należy przyjąć, że 
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wbrew literalnemu brzmieniu tego przepisu niedopuszczalne jest wydanie jedynie decyzji 

kasacyjnej, która ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji, ani też decyzji uchylającej 

zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania. 

Sąd podniósł, że rozstrzygnięcie ograniczające się tylko do uchylenia decyzji objętej 

odwołaniem nie załatwia sprawy administracyjnej. Natomiast decyzja administracyjna co do 

zasady ma rozstrzygać sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób 

kończyć sprawę w danej instancji, co wynika wprost z art. 104 K.p.a. Organ I instancji może 

więc uchylić własną decyzję i orzec co do istoty sprawy zgodnie z żądaniem odwołania lub 

umorzyć postępowanie, jeżeli taki był wniosek odwołującego się. Przepis art. 132 § 1 K.p.a. 

nie przewiduje natomiast możliwości swobodnego kształtowania rozstrzygnięcia organu 

I instancji.  

W świetle powyższych rozważań Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie nie było 

dopuszczalne wydanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie samokontroli 

postanowienia jedynie kasacyjnego, ograniczającego się do uchylenia zaskarżonego 

postanowienia. Nieprawidłowym rozstrzygnięciem było również ponowne wydanie 

postanowienia w przedmiocie obciążenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 

Drogowego kosztami egzekucyjnymi z dnia 4 stycznia 2011 r., a także postanowienie organu 

odwoławczego z dnia 2 marca 2011 r., utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji.  

 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 561/10 prezydent miasta (reprezentowany przez 

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich), będący organem egzekucyjnym I instancji, wyraził jako 

wierzyciel swoje stanowisko w kwestii zarzutów zobowiązanego, wskazując jako podstawę 

prawną art. 17 i 34 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 110, poz. 968 ze zm.). Zgodnie z poglądem 

utrwalonym w orzecznictwie i doktrynie uzyskiwanie stanowiska wierzyciela na podstawie 

art. 34 § 1 powyższej ustawy jest bezprzedmiotowe, jeżeli wierzyciel i organ egzekucyjny to 

ta sama jednostka organizacyjna. W związku z tym prezydent miasta, występujący w sprawie 

jednocześnie jako organ egzekucyjny i wierzyciel był zobowiązany rozpatrzyć wniesione 

zarzuty bez wyrażania stanowiska wierzyciela w odrębnym postanowieniu. Równocześnie 

Sąd zwrócił uwagę, iż podmiot zobowiązany zawarł w swoich zarzutach wniosek 

o przywrócenie terminu do ich wniesienia, który winien zostać rozpatrzony w pierwszej 

kolejności. Zgodnie bowiem z art. 27 § 1 pkt 9 ustawy dłużnik może złożyć zarzuty wobec 

danego tytułu wykonawczego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, co oznacza, iż 

uchybienie temu terminowi powoduje bezskuteczność czynności procesowej dokonanej przez 

stronę.  
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 W sprawie oznaczonej sygn. akt III SA/Po 746/10 Sąd stwierdził, iż prawidłowo organ 

odwoławczy uznał za bezzasadny zarzut naruszenia art. 33 pkt 10 u.p.e.a. – niespełnienie 

wymogu art. 27 § 1 pkt 3 u.p.e.a. poprzez brak wskazania pełnej podstawy prawnej 

obowiązku podlegającego egzekucji. Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 3 u.p.e.a. tytuł wykonawczy 

zawiera treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz 

stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku należności pieniężnej – także 

określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia 

należności w terminie oraz rodzaju i stawki tych odsetek. Jak słusznie zwrócił uwagę organ 

egzekucyjny tytuł wykonawczy sporządzany jest na obowiązującym druku, którego wzór 

został ustalony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zm.). W pozycji 29 druku wskazano, że należy wpisać 

akt normatywny (stanowiący podstawę do wydania orzeczenia, sporządzenia deklaracji lub 

stanowiący, że należność powstaje z mocy prawa). W omawianej pozycji tytułu 

wykonawczego wpisano art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.  z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały 

Rady Miasta w sprawie statutu Biura Strefy Parkowania. Stosownie do powołanego art. 13 

ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani 

do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania. Zgodnie natomiast z art. 13f ust. 1 cytowanej ustawy za 

nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową. 

Wbrew twierdzeniom strony skarżącej rację ma wierzyciel oraz organ odwoławczy, 

iż powołane przepisy są wystarczające do określenia podstawy prawnej obowiązku uiszczenia 

opłaty dodatkowej i nie budzą wątpliwości z jakiego tytułu należność jest egzekwowana. 

Określają one bowiem wszystkie istotne cechy obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej 

z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych, w strefie płatnego parkowania tj. podmiot, na którym ten obowiązek ciąży, 

okoliczności w których ten obowiązek się aktualizuje oraz jego zakres. W konsekwencji, 

jak słusznie stwierdził wierzyciel, jest to obowiązek „wynikający bezpośrednio z przepisu 

prawa” w rozumieniu art. 3 § 1 u.p.e.a. W ocenie Sądu niepowołanie zatem uchwały Rady 

Miasta w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych nie stanowi naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny 

wpływ na wynik postępowania, ponieważ wskazane w tytule wykonawczym przepisy ustawy 

o drogach publicznych stanowią wystarczającą podstawę prawną obowiązku podlegającego 



 86 

egzekucji. Zasadne jest również stanowisko organów obu instancji, iż brak podania miejsca 

publikacji uchwały – aktu prawa miejscowego – nie ma znaczenia dla postępowania 

egzekucyjnego. 

 Ponadto, w ocenie Sądu, organ egzekucyjny prawidłowo nie uwzględnił zarzutu 

niespełnienia przez tytuł wykonawczy wymogu art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a. poprzez brak 

właściwego pouczenia zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie 

zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, tytuł wykonawczy zawiera 

pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia 

do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

Jak słusznie zauważył organ odwoławczy i co zostało wskazane powyżej, tytuł wykonawczy 

sporządza się według formularza ustalonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. W treści zawartego w tytule wykonawczym pouczenia 

o prawie wniesienia zarzutów faktycznie nie ma informacji do jakiego organu należy 

je wnieść. Trafnie jednak stwierdził organ II instancji, iż pomimo braku pouczenia do jakiego 

organu należy wnieść zarzuty, strona prawidłowo wniosła je do Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego. Stwierdzić zatem należy, iż spółka nie poniosła szkody na skutek 

niewyczerpującego pouczenia o sposobie wniesienia zarzutów. W konsekwencji strona 

nie wykazała, że powyższe uchybienie art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a. mogło mieć istotny wpływ 

na wynik niniejszej sprawy, dający podstawę uchylenia zaskarżonego postanowienia. 

 Zdaniem Sądu brak było też podstaw do przyjęcia, by zachodził błąd co do osoby 

obowiązanej w tym postępowaniu, bowiem skarżąca spółka jako właściciel pojazdu nie 

wskazała faktycznego jego użytkownika. Do wniesienia opłat za postój pojazdu, bądź opłat 

dodatkowych w związku z parkowaniem pojazdu, zobowiązany jest kierowca korzystający ze 

strefy płatnego parkowania. Może nim być zarówno właściciel, jak też osoba, która faktycznie 

włada samochodem. Sąd w pełni podzielił ugruntowany w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym pogląd, iż właściciel pojazdu jest zobowiązany do chwili, 

gdy zwolni się z obowiązku wskazując jego faktycznego użytkownika. Obowiązek uiszczenia 

należnej opłaty przez korzystającego z parkowania w strefie płatnego parkowania drogi 

publicznej wynika z mocy samego prawa. Nie wymaga wydania w tym zakresie stosowanego 

aktu administracyjnego. Organ administracji nie musi, a nawet nie może prowadzić 

postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie korzystającego z dróg publicznych 

poprzez zaparkowanie samochodu, ponieważ nie pozwalają na to przepisy postępowania 
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egzekucyjnego w administracji. Ma on prawo domniemywać, że korzystającym z dróg 

publicznych był właściciel samochodu (wyrok NSA z dnia 12.06.2007 r., sygn. akt I OSK 

209/07, LEX nr 344875). Do przyjęcia takiego domniemania uprawniają zasady 

doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania. Jeśli ktoś jest właścicielem samochodu, 

to przede wszystkim on z niego korzysta. Natomiast, jeśli właściciel samochodu z niego 

w danym dniu nie korzystał, to wie kto to uczynił (wyrok NSA z dnia 18.08.2009 r., sygn. akt 

II FSK 591/08, Lex nr 544582). W sytuacji kiedy korzystającym z drogi publicznej jest inna 

osoba, a nie właściciel pojazdu, to w ramach zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji 

administracyjnej zaległych opłat, właściciel może zgłosić zarzut błędu co do osoby 

zobowiązanego, wskazując osobę korzystającą z jego pojazdu na drodze publicznej (wyrok 

NSA z dnia 11.03.2009 r., sygn. akt I OSK 1514/08, Lex nr 532601). W przedmiotowym 

postępowaniu skarżąca strona zgłosiła wprawdzie zarzut z art. 33 pkt 4 u.p.e.a., 

ale bezskutecznie, nie wskazała bowiem osoby faktycznie korzystającej z jej samochodu i tym 

samym nie obaliła powyższego domniemania, iż to ona jako właściciel pojazdu jest 

zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej. 

 Analogiczną ocenę prawną wyraził Sąd w sprawie o sygn. akt III SA/Po 361/11, 

wskazując jednocześnie, iż strona skarżąca nie kwestionowała swego prawa do 

przedmiotowego pojazdu podkreślając jednak, iż jego faktycznym użytkownikiem w dniu 

parkowania musiała być inna osoba wskazana zarówno w zarzutach, jak i w zażaleniu 

wniesionym od postanowienia organu I instancji (były pracownik skarżącego). W pismach 

tych skarżący wskazał na adres tej osoby, PESEL, NIP i numer jej dowodu osobistego. Biorąc 

pod uwagę te okoliczności, w ocenie Sądu, organy obu instancji zbyt arbitralnie przyjęły, 

iż po wniesieniu zarzutów w zakresie błędu co do osoby zobowiązanego nie doszło 

ostatecznie do skutecznego obalenia powyższego domniemania faktycznego poprzez 

wskazanie rzeczywistego kierowcy pojazdu. Wprawdzie główny ciężar dowodu w tej kwestii 

spoczywał na skarżącym jednak z racji tego, iż wskazana osoba kierowcy nie jest już od kilku 

lat jego pracownikiem należało przyjąć, że strona dochowała wymaganej staranności 

w zakresie ujawnienia danych dotyczących podmiotu faktycznie zobowiązanego w niniejszej 

sprawie. Skarżący precyzyjnie zindywidualizował bowiem osobę kierowcy poprzez podanie 

jego numerów PESEL i NIP. Wierzyciel nie mógł wobec tego uznać, iż osoba kierowcy była 

nieustalona, gdyż nie figurowała ona pod adresem podanym we wniesionych zarzutach. 

Według Sądu dane wskazane przez skarżącego obligowały organ do dokonania określonych 

czynności wyjaśniających, mogących doprowadzić do jednoznacznego ustalenia, 

czy wskazana w zarzutach osoba byłego pracownika skarżącego mogła być kierowcą pojazdu 
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w dniu nieopłaconego parkowania. Bez przeprowadzenia tych czynności dowodowych 

uznanie zarzutu dotyczącego błędu co do osoby zobowiązanego za niezasadne było 

przedwczesne i zbyt arbitralne. 

 W ocenie Sądu zasadny okazał się ponadto zarzut przedawnienia spornego 

zobowiązania, gdyż na podstawie art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych obowiązek 

uiszczania opłat wskazanych w art. 13f ust. 1 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym opłaty te winny zostać uiszczone (czyli w niniejszej sprawie 

licząc od końca roku 2003). Przepis ten zaczął wprawdzie obowiązywać od dnia 

4 października 2005 r., jednakże zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie sądowym 

powyższy pięcioletni okres przedawnienia należy liczyć również do zdarzeń prawnych, które 

powstały przed tą datą i nadal trwających (zob. m. in. wyrok NSA z 07.10.2010 r., sygn. akt II 

FSK 884/09, lex nr 786685). W ramach nowelizacji tego przepisu z dniem 4 października 

2005 r. ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych, wobec czego przychylić 

należy się do tezy, iż nowa treść przepisu ma zastosowanie zarówno do zdarzeń prawnych 

powstałych po jej wejściu w życie, jak i do tych, które miały miejsce wcześniej, jednak trwają 

dalej, po znowelizowaniu ustawy. Z tego też względu zdaniem Sądu, należało uznać, iż zarzut 

dotyczący przedawnienia zobowiązania był skuteczny, co skutkować winno uznaniem zarzutu 

dotyczącego przedawnienia za zasadny, a w konsekwencji – umorzeniem przedmiotowego 

postępowania egzekucyjnego w trybie art. 59 § 1 pkt. 2 u.p.e.a. 

 W sprawie oznaczonej sygn. akt III SA/Po 390/11 kwestią sporną było to, czy 

wizerunek pieczęci urzędowej zamieszczony w tytule wykonawczym wystawionym przez 

prezydenta miasta spełniał wymóg z art. 27 § 1 pkt 7 u.p.e.a., stosownie do którego tytuł 

wykonawczy zawiera m.in. odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela. Zgodnie z art. 16c ust. 1 

ustawy z dnia 31 tycznia 1980 r. o godle, barwach narodowych i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 235, poz. 2000 ze zm.) 

urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek 

orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie 

podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci. Urzędową pieczęcią gminy, 

powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być 

również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła 

ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub 

województwa; odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach 

urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej (art. 16c ust. 2 powyższej ustawy). 

W oparciu o powyższe przepisy organ wykonawczy gminy w sprawach z zakresu zadań 
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własnych gminy jest uprawniony do używania pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku 

wizerunek herbu gminy. Prezydent miasta wystawiając, jako wierzyciel w postępowaniu 

egzekucyjnym, tytuł wykonawczy może więc również posłużyć się pieczęcią urzędową 

z herbem gminy (zob. m. in. wyrok NSA z dnia 27 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 515/09, Lex 

nr 694402; wyrok NSA z dnia 2 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 1353/09, Lex nr 595757). 

 W omawianej sprawie, w tytule wykonawczym wystawionym przez prezydenta miasta 

zostało zamieszczone odzwierciedlenie pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku wizerunek 

orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku nazwę podmiotu uprawnionego 

do używania pieczęci - prezydenta miasta. Przy czym owo odzwierciedlenie pieczęci 

urzędowej nie stanowiło odcisku tuszowego pieczęci, wykonanego poprzez jej odciśnięcie na 

tytule wykonawczym w formie pisemnej, lecz skan odcisku pieczęci urzędowej wydrukowany 

wraz z formularzem tytułu wykonawczego. W ocenie Sądu rację miała strona skarżąca, iż taki 

komputerowy wizerunek pieczęci urzędowej wydrukowany na formularzu tytułu 

wykonawczego nie stanowi „odcisku pieczęci urzędowej”, o którym mowa w art. 27 § 1 pkt 7 

u.p.e.a. 

 Za bezzasadne Sąd uznał przy tym powołanie się przez organ I instancji na § 3 pkt 14, 

obowiązującego w dacie wystawienia tytułu wykonawczego, załącznika do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów 

gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), stosownie do 

którego pieczęcią urzędową jest pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu gminy pośrodku 

i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku elektronicznym. Wbrew stanowisku organu 

skan, kopia czy nadruk odcisku pieczęci urzędowej na formularzu tytułu wykonawczego 

w formie pisemnej nie stanowi wizerunku pieczęci urzędowej na nośniku elektronicznym. 

Ponadto wizerunek pieczęci urzędowej na nośniku elektronicznym należy odnosić wyłącznie 

do dokumentów w formie elektronicznej. W przypadku zaś istotnego w niniejszej sprawie 

dokumentu w formie pisemnej dla zachowania wymogu odcisku pieczęci urzędowej 

konieczne jest jego tuszowe odciśnięcie na dokumencie. Zastosowany przez wierzyciela 

w niniejszej sprawie wydruk zeskanowanego odcisku pieczęci urzędowej należy potraktować 

jedynie jako jego reprodukcję (kopię), która – wbrew stanowisku organu odwoławczego nie 

może zastępować odcisku pieczęci urzędowej, o którym mowa w art. 27 § 1 pkt 7 u.p.e.a. Sąd 

podkreślił, że w tym zakresie całkowicie chybiona była argumentacja organu odwoławczego 

odwołującego się do analogicznej sytuacji, dotyczącej możliwości zastąpienia 

własnoręcznego podpisu jego odciskiem, czyli facsimile. W obrocie prawnym zasadniczo nie 

jest bowiem dopuszczalne zastąpienie własnoręcznego podpisu jego reprodukcją (kopią, 
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skanem, itp.). Wyjątki dotyczą podpisu elektronicznego, przy czym znajdują one podstawę 

w wyraźnych przepisach prawnych i są obwarowane szczegółowymi warunkami ich 

zastosowania. 

 Nie miał również racji organ, powołując się na okoliczność, iż poprawność tytułu 

wykonawczego została pozytywnie zweryfikowana przez organ egzekucyjny. Zaopatrzenie 

tytułu wykonawczego w klauzulę o skierowaniu go do egzekucji nie wyklucza bowiem 

dopuszczalności, ani zasadności zarzutów zobowiązanego odnośnie tytułu wykonawczego, 

tym bardziej że w niniejszej sprawie organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem. 

Zakwestionowany w sprawie tytuł wykonawczy nie zawierał wobec tego odcisku pieczęci 

urzędowej wierzyciela, a tym samym nie spełniał wymogu z art. 27 § 1 pkt 7 u.p.e.a., 

co uzasadniało uchylenie zarówno zaskarżonego postanowienia, jak i poprzedzającego 

je postanowienia organu I instancji. 

 

3. Sprawy celne 

 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 20 grudnia 2011 r. w grupie spraw 

oznaczonych symbolem 630 rozstrzygnięcia wydano łącznie w 54 sprawach. Wyroki 

uchylające rozstrzygnięcia organów administracji wydano w 36 sprawach. 

 Wśród spraw zakończonych takim orzeczeniem na uwagę zasługuje rozstrzygnięcie 

wydane w sprawie o sygn. akt III SA/Po 150/11, w której sformułowano tezę, iż przepis art. 

246 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze 

zm.) nie stoi na przeszkodzie dokonaniu z urzędu (bez żądania dłużnika) zwrotu kwot 

należności celnych w trybie art. 246 § 5 Kodeksu celnego. Powyższy wyrok zapadł 

w następującym stanie faktycznym:  

decyzją z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dyrektor Urzędu Celnego w Poznaniu uznał zgłoszenia 

celne złożone przez A Sp. z o.o. za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji towarowej 

i stawki celnej. W konsekwencji określił kwotę długu celnego towarów zaimportowanych na 

podstawie 41 zgłoszeń celnych na łączną kwotę 1.433.148,20,- zł. Decyzja, w której treści 

zawarto informację o zarejestrowaniu kwoty długu celnego oraz wezwanie do jej zapłaty wraz 

z odsetkami została doręczona adresatowi w dniu 8 maja 2001 r. Pismem z dnia 18 maja 

2001 r. Strona złożyła odwołanie wnosząc o uchylenie powyższej decyzji w całości 

i wskazując, że klasyfikacja zaimportowanych towaru była prawidłowa. Decyzją z dnia 

6 maja 2010 r., Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję w całości i uznał 

wszystkie zgłoszenia celne (41 sztuk) za prawidłowe w zakresie klasyfikacji towarowej, 
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stawki celnej oraz określenia kwoty długu celnego. A Sp. z o.o. pismem z dnia 16 czerwca 

2010 r. wystąpiła o wydanie decyzji o zwrocie należności celnych przywozowych wraz 

z odsetkami od zwracanych należności celnych. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu, decyzją 

z dnia 12 sierpnia 2010 r., na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa w związku z art. 246 oraz art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, 

art. 26 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623 ze zm.) odmówił zwrotu należności celnych.  

W ocenie sądu należy przyjąć, że okres trzech lat zakreślony w art. 246 § 4 i § 5 

Kodeksu celnego nie jest terminem na wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu należności 

celnych, czyli okresem czasu wyznaczającym ramy dopuszczalności stwierdzania 

okoliczności uzasadniających zwrot. Organy celne zachowują kompetencję do orzekania 

o zwrocie należności celnych także po upływie tego terminu, stąd w sposób oczywisty mogą 

stwierdzać te okoliczności po upływie tego terminu. 

Na gruncie art. 246 § 4 Kodeksu celnego, jeśli strona złoży wniosek bezpośrednio 

przed upływem terminu 3 lat, to organy celne będą prowadzić postępowanie w przedmiocie 

zwrotu należności celnych i wypowiedzą się w sprawie merytorycznie i zwrócą kwoty 

prawnie nienależne. Analogicznie należy pojmować okres trzech lat, o którym mowa w art. 

246 § 5 Kodeksu celnego, jako przedział czasowy, w którym poszukuje się okoliczności 

uzasadniających zwrot należności celnych. Jeśli w toku postępowania o zwrot zostanie 

ustalone, że takie okoliczności zaszły, ale po upływie 3 lat od dnia powiadomienia 

o zarejestrowaniu kwoty należności celnych, to organ zobowiązany jest odmówić zwrotu. 

Okoliczności te organ bada z urzędu, a więc nawet wówczas, gdy strona w podaniu o zwrot 

jako podstawę prawną żądania wskaże jedynie art. 246 § 4 Kodeksu celnego. Praktycznie 

zwrot z urzędu znajduje zastosowanie, gdy dłużnik nie wystąpił z żądaniem w rozumieniu art. 

246 § 4 Kodeksu celnego. 

W grupie spraw zakończonych oddaleniem skargi w których sporządzono pisemne 

uzasadnienie orzeczenia wyszczególnić można sprawę o sygn. akt III SA/Po 801/11, w której 

organ celny działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2, art. 67, art. 201, art. 214 ust. 1, art. 218 

ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 

ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r. ze zm.), 

art. 1 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 05.10.2006 r. nakładającego 

ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego 

nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami 

pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu (Dz. U. L 275 z 06.10.2006 r.), art. 
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1 ust 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29.04.2008 r. rozszerzającego 

ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz 

niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki 

Ludowej oraz na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu 

Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Regionu 

Administracyjnego Makau (Dz. U. L 117 z 01.05.2008 r.), określił kwotę ostatecznego cła 

antydumpingowego w łącznej wysokości 91.554,- zł odnoszącego się do towarów objętych 

procedurą dopuszczenia do wolnego obrotu według określonych w decyzji zgłoszeń celnych.  

Organ wyjaśnił, że kluczowym momentem dla wymiaru należności przywozowych 

jest data powstania długu celnego, którą w rozpatrywanym przypadku jest data przyjęcia 

przez organ celny zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do wolnego 

obrotu. Fakt, że towary znacznie wcześniej zostały fizycznie wprowadzone na teren 

Wspólnoty nie ma znaczenia, ponieważ wówczas towary zostały objęte procedurą celną nie 

skutkującą powstaniem długu celnego. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Strony, jakoby 

przepisy dotyczące rejestracji przywozu, a następnie poboru z mocą wsteczną rozszerzonego 

cła antydumpingowego od przywozu zarejestrowanego, miały zastosowanie do fizycznego 

wprowadzenia towarów na obszar Wspólnoty. W ocenie organu podatkowego zasady ogólne 

postępowania antydumpingowego reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 

22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach 

dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. nr L 56/1 

z dnia 6 marca 1996 r.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia cło antydumpingowe może 

zostać nałożone na każdy produkt przywieziony po cenach dumpingowych, którego 

wprowadzenie do wolnego obrotu we Wspólnocie powoduje szkodę. W konsekwencji 

wszelkie działania ochronne wprowadzone rozporządzeniami odnoszącymi się do 

poszczególnych towarów, a odwołującymi się do rozporządzenia podstawowego, mają 

zastosowanie do towarów wprowadzonych do obrotu, bowiem właśnie sprzedaż takich 

towarów na rynku wspólnotowym zagraża interesom unijnych producentów. Objęcie 

produktów procedurą składu celnego tym interesom nie zagraża. Polemika strony z tym 

stanowiskiem sprowadzała się do stwierdzenia, iż postępowania celne i podatkowe wszczęte 

postanowieniami z dnia 20 sierpnia 2009 r. dotyczyły towarów objętych procedurą składu 

jeszcze przed datą wprowadzenia rozporządzeniem Komisji WE 1028/2007 z dnia 5 września 

2007 r. obowiązku rejestracji obuwia przywożonego na terytorium Wspólnoty. Natomiast 

zgodnie z brzmieniem art. 67 Wspólnotowego Kodeksu Celnego „Jeżeli szczególne przepisy 

nie stanowią inaczej, datą, którą należy uwzględnić przy stosowaniu wszelkich przepisów 
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regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary, jest data przyjęcia zgłoszenia 

celnego przez organy celne”. Tymczasem zgłoszenia celne towarów, co do których 

postępowanie zakończono przedmiotową decyzją miały miejsce przed datą 5 września 

2007 r., czyli datą wprowadzenia rozporządzenia Komisji WE 1028/2007. Z powyższego 

skarżąca wyprowadziła wniosek, że zastosowanie przepisów rozporządzenia Komisji WE 

nr 388/2008 do zdarzeń mających miejsce przed opublikowaniem ww. rozporządzenia 

narusza fundamentalną zasadę nie tylko prawa polskiego, ale również kontynentalnego, 

mówiącą, iż prawo nie działa wstecz. 

Sąd przychylając się do stanowiska organu podatkowego stwierdził, iż art. 67 WKC 

nakazuje przyjmować, że data zgłoszenia celnego rozstrzyga o tym, które przepisy mają 

zastosowanie do oceny skutków prawnych regulujących daną procedurę. Zgodnie z treścią 

art. 67 WKC datą, którą należy uwzględniać przy stosowaniu wszelkich przepisów 

regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary, jest data przyjęcia zgłoszenia 

przez organy celne. Sąd uznał, iż inne skutki prawne wywołuje zgłoszenie celne dopuszczenia 

do swobodnego obrotu, a inne konsekwencje prawne ma zgłoszenie celne dotyczące objęcia 

towaru procedurą składu celnego. Towary niewspólnotowe umieszczone w składzie 

wolnocłowym mogą podczas ich pozostawania w składzie wolnocłowym zostać dopuszczone 

do swobodnego obrotu na warunkach przewidzianych przez tę procedurę i art. 178 (art. 173 

lit. a WKC). Z kolei dług celny w przywozie powstaje w wyniku dopuszczenia do 

swobodnego obrotu towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym, w chwili 

przyjęcia zgłoszenia celnego (art. 201 pkt 1 lit. a i pkt 2 WKC). Towary niewspólnotowe 

umieszczone w składzie wolnocłowym są traktowane, do celów stosowania należności 

celnych przywozowych i obowiązujących w przywozie środków polityki handlowej, jako 

nieznajdujące się na obszarze celnym Wspólnoty (art. 166 lit. a WKC). 

Zatem w okolicznościach tej sprawy dopiero przyjęcie zgłoszenia celnego 

o dopuszczenie do swobodnego obrotu otworzyło możliwość zastosowania środków 

polityki handlowej, zaktualizowało obowiązek wypełnienia innych formalności 

wymaganych przy przywozie towarów oraz zaktualizowało obowiązek pobrania 

należności celnych. Wbrew stanowisku skarżącej stan faktyczny sprawy nie 

uzasadnia twierdzenia, że dług celny powstał w chwili wprowadzenia towarów na 

obszar Wspólnoty, czyli objęcia ich procedurą składu celnego. Taki wniosek jest 

nieuprawniony z uwagi na treść przepisu art. 166 lit. a WKC. Rejestracja przywozu oraz 

pobór rozszerzonego cła antydumpingowego od przywozu zarejestrowanego nie odnosiły się 

do fizycznego wprowadzenia towarów na obszar Wspólnoty, lecz dotyczyły przywozu, jako 
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prawnego kierunku przepływu towarów. Takie znaczenia ma termin „przywóz” w rozumieniu 

art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006. 

 

4. Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące finansów komunalnych   

 

 W sprawie o sygn. akt I SA/Po 392/11 Sąd zajmował się kwestią przyznania 

i obliczenia dotacji dla niepublicznej szkoły. Wskazał, że zgodnie  z art. 90 ust. 3 ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – dalej: 

"ustawa o systemie oświaty") dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia w wysokości nie 

niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków 

bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 

jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi 

właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie 

gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości 

dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie 

szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Udzielenie dotacji niepublicznym szkołom 

i placówkom oświatowym nie następuje w formie decyzji administracyjnych, wydawanych 

w trybie postępowania administracyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 ze zm.).  

W związku z tym czynności organów powiatu, podejmowane na podstawie art. 90 ust. 

3 ustawy o systemie oświaty, mające na celu ustalenie wysokości dotacji dla placówki 

niepublicznej oraz przekazanie ustalonej kwoty dotacji, Sąd uznał za czynności, o których 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., tj. czynnościami z zakresu administracji publicznej, 

niebędącymi decyzjami, dotyczącymi uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. Zgodnie z art. 52 § 3 P.p.s.a. jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia 

w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 

3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – 

w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć 

o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Natomiast art. 

53 § 2 P.p.s.a. stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się 

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia 
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naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 

sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. 

W ocenie Sądu czynność przyznania i obliczenia dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 

3 ustawy o systemie oświaty powinna być postrzegana jako czynność materialno-techniczna 

z zakresu administracji publicznej, której elementem jest obowiązek poinformowania 

beneficjenta dotacji o sposobie jej obliczenia. Obowiązek taki można wywieść z zasady 

jawności określonej w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem gospodarka środkami 

publicznymi jest jawna. Obowiązek zapewnienia jawności obliczenia i przekazania dotacji, 

wynikający z powołanego przepisu, należy rozumieć w taki sposób, że organ administracji nie 

tylko nie może ograniczać jawności tego rozliczenia, ale ma obowiązek udzielenia informacji 

gwarantujących tę jawność. Wprawdzie ze względu na okoliczność, że jest to czynność 

materialna techniczna, nie ma podstaw do stawiania dla organu ustalającego wysokość dotacji 

bezwzględnego obowiązku zawierania uzasadnienia obliczenia dotacji w piśmie 

informującym o jej wysokości w takim zakresie w jakim jest to wymagane dla decyzji 

administracyjnej, to jednak beneficjent dotacji powinien poznać sposób obliczenia 

i przyznania takiej dotacji.  

W ocenie Sądu należałoby postulować o uregulowanie w przyszłości kwestii ustalenia 

wysokości dotacji w formie decyzji. Czynność obliczenia i przekazania dotacji zawiera 

elementy konkretyzacji. Z samej ustawy nie wynika dokładnie wysokość dotacji. Ustawa 

określa jedynie przesłanki ustalenia wysokości dotacji. Dotacja o której mowa w art. 90 ust. 

3 ustawy o systemie oświaty jest iloczynem liczby uczniów i kwoty nie niższej niż 50% 

ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących 

ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego 

ucznia. Ponadto w przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego 

typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez 

najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.  

Zdaniem Sądu informacja o wysokości przyznanej dotacji powinna zawierać również 

informację o przesłankach, które zostały wzięte pod uwagę przy jej wyliczeniu zwłaszcza 

w sytuacji w której organ ustalał wysokość dotacji w oparciu o wydatki bieżące ponoszone 

przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

Informacja taka powinna zawierać w szczególności informacje o bieżących wydatkach 

ponoszonych przez poszczególne typy i rodzaje placówek (z uwzględnieniem czy dana 

placówka jest prowadzona na terenie powiatu). Informacja o elementach faktycznych 
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przyjętych do obliczenia dotacji będzie zatem różniła się w sposób istotny od uzasadnienia 

decyzji tym, że nie musi zawierać m.in. podstawy prawnej uzasadnienia prawnego, o którym 

mowa w art. 107 § 1 K.p.a. Dopiero poznanie przez beneficjenta przesłanek, które organ brał 

przy obliczeniu dotacji zapewni realizację powyższej zasady jawności finansów publicznych 

i pozwoli stronie skarżącej na ewentualne sprecyzowanie konstruktywnego wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa.  

Przedmiotem postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Po 921/10 była kwestia 

orzeczenia nieważności postanowień uchwały w sprawie absolutorium. W przedmiotowej 

sprawie Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu miasta. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

uchwałą w sprawie wyrażenia opinii o powyższym wniosku stwierdził, że wniosek jest 

uzasadniony nienależycie. Rada Miasta poddała pod głosowanie projekt uchwały „w sprawie 

absolutorium” przygotowany przez Burmistrza i przyjęła uchwałę udzielającą absolutorium. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wydaną w trybie nadzoru uchwałą orzekło 

o nieważności uchwały z powodu poddania pod głosowanie projektu uchwały niezgodnego 

z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 

W ocenie Sądu analiza przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. – dalej u.o.s.g.) prowadzi do konkluzji, 

iż do wyłącznej kompetencji komisji rewizyjnej należy opiniowanie całościowego wykonania 

budżetu i występowanie z formalnym wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium, a rada gminy podejmując uchwałę w sprawie udzielenia 

absolutorium nie może nie wziąć pod uwagę stanowiska komisji. To jednak właśnie rada 

gminy ma prawo do decydowania o treści uchwały. Ustawa nadaje mocną pozycję komisji 

rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej, to jednakże rada, a nie ta komisja, podejmuje 

uchwałę w sprawie absolutorium i rada decyduje o ostatecznej treści uchwały w przedmiocie 

absolutorium. Kontrolując działalność wójta, rada gminy powołuje w tym celu komisję 

rewizyjną (art. 18a ust. 1 ustawy) - co prowadzi do wniosku, iż jest ona organem podległym 

radzie gminy i nie ma wobec niej władczych uprawnień - nie może więc jej narzucić treści 

uchwały jaką ta ma podjąć. Przepis art. 28a ust. 1 zd. drugie mówi wprost, iż rada podejmuje 

uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium a nie poddaje pod głosowanie wniosek komisji. 

Ponadto powołany przepis stanowi, iż przed podjęciem uchwały rada gminy jedynie 

zapoznaje się z wnioskiem i opinią komisji rewizyjnej. Dlatego też, w ocenie Sądu, rada 

gminy nie jest związana treścią wniosku komisji rewizyjnej i konieczności poddania pod 

głosowanie wniosku w sprawie udzielenie lub nieudzielania absolutorium. 
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Zdaniem Sądu, w sposób wadliwy została przeprowadzona procedura związana 

z głosowaniem uchwały absolutoryjnej dla burmistrza. Nieuprawnione było twierdzenie, 

iż głosuje się „w sprawie absolutorium” a treść uchwały powstaje dopiero w wyniku 

głosowania. Treść uchwał powinna być zatem sformowana jeszcze przed samym aktem 

głosowania. Radni muszą wiedzieć jakiej treści uchwałę głosują.  

W ocenie Sądu poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treści pozytywną, 

tj. brzmienie: „w sprawie udzielenia absolutorium”. Tylko bowiem oddanie pod głosowanie 

takiej uchwały zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium. 

Oddanie bezwzględnej większości głosów „za” uchwałą „w sprawie udzielenia absolutorium” 

prowadzi do jego udzielenia. Nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie 

absolutorium. W sytuacji poddania pod głosowanie uchwały „w sprawie nieudzielenia 

absolutorium” i nieuzyskanie przez nią bezwzględnej większości głosów w przypadku np. 

„wstrzymania się” od głosu wszystkich radnych nie można zakwalifikować jako udzielenia 

absolutorium. Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium, a tym samym koniec 

procedury absolutoryjnej, gdy w wyniku głosowania uchwały „o nieudzielenie absolutorium” 

nie uzyskano bezwzględnej większości głosów mógłby pociągnąć niekorzystne następstwa 

dla wspólnoty samorządowej - mieszkańców gminy.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 341/11 Sąd zajmował się kwestią orzeczenia 

nieważności uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W § 1 zaskarżonej 

uchwały Rada Gminy postanowiła że: „Zwalnia się z podatku od nieruchomości nadwyżkę 

ponad 100,00 m² łącznej powierzchni budynków pozostałych związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)”. Sąd wskazał, że w art. 5 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostało uregulowane unormowanie w zakresie 

podejmowania uchwał w przedmiocie podatku od nieruchomości, który przyznaje 

kompetencje radzie gminy do określenia przez nią, w drodze uchwały, wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości wskazane w tym przepisie nieruchomości 

(zwolnienie przedmiotowe). Art. 7 ust. 2 zawiera wskazanie podmiotów zwolnionych od 

podatku od nieruchomości. W art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawarte 

zostało upoważnienie dla rady gminy zgodnie, z którym może ona w drodze uchwały, 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych 
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i niektórych ustaw. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dozwala więc radzie gminy, na 

uchwalenie zwolnień w podatku od nieruchomości, wyłącznie o charakterze przedmiotowym. 

Treść upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 w/w ustawy jest jednoznaczna, pozwala bowiem 

radzie na ustalenie zwolnień i to jedynie takich, które mają charakter przedmiotowy, a nie ulg 

podatkowych. Podkreślić należy, że zwolnienie i ulga to dwie różne instytucje występujące 

w konstrukcji prawnej podatku.  

W ocenie Sądu brak jest podstaw do utożsamiania ze sobą pojęć ulgi i zwolnienia 

podatkowego. Są to pojęcia rozłączne. W przypadku ulgi podatkowej mamy do czynienia 

z redukcją obciążenia podatkowego, tj. zmniejszeniem rozmiarów płaconego podatku. 

Zwolnienie podatkowe oznacza natomiast definitywne, ostateczne wyłączenie określonego 

przedmiotu opodatkowania (gruntu, budynku lub jego części, budowli lub jej części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) spod obowiązku podatkowego. Sąd 

wskazał, że Rada Gminy nie zastosowała zwolnień w podatku od nieruchomości, pomimo 

powołania art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w podstawie prawnej 

uchwały. Rada ustaliła natomiast ulgę w podatku od nieruchomości, polegającą jedynie na 

korekcie wysokości należnego zobowiązania podatkowego. W przypadku ulgi podatkowej nie 

rezygnuje się z opodatkowania, a istotą jej wprowadzenia jest redukcja obciążenia 

podatkowego, zmniejszenie rozmiarów płaconego podatku. Ulga podatkowa może więc 

polegać albo na korekcie podstawy opodatkowania, albo też na zastosowaniu obniżonych 

stawek podatkowych, albo na korekcie wyliczonego podatku. Do stosowania ulg 

podatkowych Rada Gminy nie jest umocowana prawem powszechnie obowiązującym.  

Z powyższego wynika, iż dla podatników objętych analizowaną uchwałą zredukowano 

obciążenie podatkowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa - stosując 

ulgę, do wprowadzenia której Rada Gminy nie ma ustawowego upoważnienia. Sąd stwierdził 

ponadto, iż wskazanie w uchwale, przyporządkowania zwalnianych od podatku 

nieruchomości, nie zostało zdefiniowane. W § 1 uchwały posłużono się pojęciem „budynków 

pozostałych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego”. Przepis ten nie może 

zostać uznany za zgodny z wymogami poprawnej legislacji, nie jest on bowiem na tyle 

precyzyjny, aby zapewnione zostały jego jednolita wykładnia i stosowanie. Poprzez 

posłużenie się pojęciem niezdefiniowanym, pozostawia on organowi mającemu go stosować 

nadmierną swobodę przy ustalaniu w praktyce zakresu przedmiotowego „zwolnienia”. 

Niejasne i nieprecyzyjne formułowanie przepisów prowadzi do stworzenia nazbyt szerokich 

ram dla organów stosujących taki przepis, które w istocie muszą zastępować prawodawcę 

w zakresie tych zagadnień, które uregulowano w sposób niejasny i nieprecyzyjny. 
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Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać 

organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu w praktyce zakresu 

podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki. 

Założenie to można określić ogólnie jako zasadę określoności ustawowej ingerencji w sferę 

konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Kierując się tą zasadą Trybunał Konstytucyjny 

reprezentuje stanowisko, iż przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych 

stanowić może samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności zarówno z przepisem 

wymagającym regulacji ustawowej określonej dziedziny, np. ograniczeń w korzystaniu 

z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3 zdanie 1 Konstytucji), jak z wyrażoną w art. 

2 Konstytucji "zasadą państwa prawnego" (Wyrok TK z dnia 30 października 2001 r. sygn. 

K. 33/00). 

 

5. Sprawy z zakresu ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się   

Ordynacji podatkowej 

 

W minionym roku kwestią bezsporną stała się już właściwość organu rozpoznającego 

wniosek  zobowiązanego o ponowne rozpoznanie sprawy. Sąd orzekał wyłącznie w sprawach, 

w których wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy rozpoznawał już Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. W tych kategoriach spraw dominującą argumentacją tak wniosku, jak i skargi, 

była trudna sytuacja materialna i rodzinna zobowiązanego w rozumieniu art. 28 ust. 3a ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. – O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 

205, poz.1585 ze zm.)  w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. – w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności 

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365). Właśnie te 

okoliczności jako niedostatecznie wyjaśnione w toku postępowania administracyjnego były 

najczęstszą  przyczyną uchylenia przez Sąd decyzji organów.  

W znakomitej większości uzasadnień Sąd przyjmował, iż stwierdzenie, że 

w przypadku zobowiązanego nie zachodzą przesłanki umorzenia określone w § 3 cyt. 

rozporządzenia winno być poprzedzone dokonaniem szczegółowych ustaleń faktycznych 

w zakresie sytuacji osobistej i materialnej, które umożliwiają organowi ocenę, czy jego 

sytuacja materialna i życiowa pozwala i w jakim zakresie na spłatę należności. Sąd 

najczęściej nakazywał uzupełnienie akt administracyjnych i ponowną analizę sytuacji 

zobowiązanego. W wyrokach w sprawach o sygn. akt III SA/Po 418/11 i III SA/Po 219/11 
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w celu prawidłowego ustalenia stanu faktycznego i wyjaśnienia szeregu wątpliwości, Sąd 

nakazał przesłuchanie skarżącej w charakterze strony. 

W  tej kategorii wyroków Sąd zwracał także uwagę na nierozważenie przez organ 

kwestii przedawnienia należności składkowych. W sprawie o sygn. akt III SA/Po 812/10 Sąd 

podkreślił, iż organy w żaden sposób nie wyjaśniły – dlaczego rozpatrywano merytorycznie 

wniosek Skarżącego dot. składek z roku 1998, skoro tytuły wykonawcze wystawione były 

w roku 2010, a więc  po  10 letnim  terminie  przedawnienia dla  części  spornych  składek. 

Podobne uwagi Sąd poczynił w sprawie o sygn. akt III SA/Po 6/11, III SA/Po 219/11, III 

SA/Po 266/11. W wyrokach tych podkreślono, iż dla skutecznego stwierdzenia, iż należności 

nie uległy przedawnieniu wymagane są kategoryczne ustalenia organu w tym zakresie.  

W toku postępowań administracyjnych organy odmawiając umorzenia należności 

i powołując się na przesłankę całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 28 ust. 3 pkt 5 nie 

gromadziły wyczerpujących informacji na temat majątku podlegającego ewentualnej 

egzekucji. Jednocześnie z akt nie wynikało czy i jakie postępowania egzekucyjne toczą się, 

czy też się zakończyły, bądź jaki jest wynik postępowania egzekucyjnego. Braki materiału 

dowodowego w tym zakresie oraz niedostateczne wyjaśnienie, na jakim etapie znajdują się 

postępowania egzekucyjne były przyczyną szeregu uchyleń decyzji organów w sprawach 

o sygn. akt III SA/Po 118/11, III SA/Po 675/11 i III SA/Po 94/11. 

Wśród orzeczeń, w ramach których Sąd oddalał skargi, zwracano uwagę na 

ugruntowaną już linię orzecznictwa, która zakłada, że  kontrola decyzji uznaniowych 

obejmuje jedynie samo postępowanie poprzedzające ich wydanie, a nie rozstrzygniecie, 

ponieważ o tym, czy należności z tytułu składek powinny być umorzone rozstrzyga organ 

administracji publicznej, a nie Sąd (sygn. akt: III SA/Po 248/11, III SA/Po 119/11, III SA/Po 

484/11, III SA/Po 748/10). Konsekwencją takiego stanowiska jest zaakceptowanie decyzji 

organów, iż ciężka sytuacja materialna o charakterze tymczasowym nie jest podstawą 

umorzenia należności. Tak orzeczono m.in. w sprawach o sygn. akt III SA/Po 474/11, III 

SA/Po 329/11, III SA/Po 740/11, III SA/Po 676/10. W tych wypadkach Sąd stał na 

stanowisku, iż nie zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości ze względu na ważny interes 

osoby zobowiązanej, jeżeli sytuacja taka ma charakter tymczasowy. W tych sprawach 

podkreślano również, iż o ile zmienią się okoliczności Skarżący  mogą ponownie zwrócić się 

do organu z wnioskiem o umorzenie należności.  

W tej kategorii spraw Sąd zwracał również uwagę na obowiązek strony 

w wykazywaniu swojej sytuacji materialnej, dowodzenia okoliczności przemawiających za 

umorzeniem należności (sygn. akt: III SA/Po 291/11, III SA/Po 598/10, III SA/Po 740/10, III 
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SA/Po 275/11). W sprawie o sygn. akt III SA/Po 329/11 Sąd podkreślił, iż wprawdzie organ 

jest zobowiązany do wyczerpującego dokonania ustaleń faktycznych, bo taki obowiązek rodzi 

treść art. 7 K.p.a., niemniej nie zwalnia to strony z wykazywania odpowiedniej inicjatywy 

dowodowej, szczególnie w zakresie okoliczności faktycznych działających na jej korzyść 

i mogących przyczynić się do podjęcia decyzji o umorzeniu zaległości. 

W analizowanych sprawach nie stosowano instytucji sygnalizacji oraz nie nakładano 

grzywny na podstawie art. 55 § 1, art. 112, art. 154 P.p.s.a. Nie znalazły również 

zastosowania przepisy prawa wspólnotowego. 

W kwestii związanej z zagadnieniem prawa pomocy strony najczęściej składały 

wnioski o  przyznanie pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów 

sądowych oraz ustanowienie adwokata. W postanowieniach referendarzy sądowych 

konsekwentnie podnoszono, iż w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma 

obowiązku uiszczania kosztów sądowych – art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., stąd też odmawiano 

zwolnienia od kosztów sądowych w tym zakresie. W większości spraw ustanawiano jednak 

dla stron pełnomocnika z urzędu uzasadniając, iż pokrycie kosztów postępowania w zakresie 

wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru nie jest możliwe bez ograniczeń w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych (sygn. akt: III SA/Po 900/11, III SA/Po 923/11, III SA/Po 

662/11, III SA/Po 631/11, III SA/Po 257/11).  

W sprawach objętych problematyką objętą symbolem 6536 nie stosowano instytucji 

postępowania mediacyjnego i uproszczonego.   

 

6. Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

 

W roku 2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpoznał 23 sprawy 

z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, oznaczonych symbolem 613. W czterech 

sprawach sądy oddaliły skargę, w pozostałych uchyliły zaskarżoną decyzję. Liczba 

rozpoznanych spraw, w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to Sąd rozpoznał 26 spraw, nie 

uległa istotnej zmianie. Tematyka jaką zajmował się Sąd była zróżnicowana. Poniżej 

przedstawiono główne zagadnienia występujące w analizowanych sprawach. 

W sprawach o sygnaturze II SA/Po 767/11, II SA/Po 60/11, II SA/Po 7/11 Sądy 

rozpoznały skargi na decyzje organu wymierzające kary za usunięcie drzew bez zezwolenia. 

Niewielka liczba rozpoznanych spraw świadczy o stabilności orzecznictwa organów w tym 

przedmiocie. W tym miejscu podkreślić należało, że Sądy jak i organy zgodne były co do 

tego, że przesłanką nałożenia kary jest brak zezwolenia, czyli zgody właściwego organu na 
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usunięcie drzew. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia są argumenty skarżących o złym stanie 

zdrowia drzew oraz trudnej sytuacji finansowej zobowiązanych do zapłaty. Jako uchybienia 

w prowadzonym postępowaniu administracyjnym Sądy wskazały art. 7 i 77 § 1 K.p.a. oraz § 

2 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu 

nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez 

wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni w stopniu, który mógł mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy. Organy nieprawidłowo poczyniły ustalenia w zakresie 

gatunku wyciętych drzew, ich średnicy i wieku. Ustalenia w tym zakresie powinny znaleźć 

odzwierciedlenie w protokole z oględzin. Rozbieżność we wskazanych orzeczeniach nastąpiła 

co do przyjęcia przez Sądy celowości powołania biegłego z zakresu dendrologii. W sprawie 

o sygn. akt II SA/Po 7/11 Sąd wyraził pogląd, że ustalenia we wskazanym zakresie wymagają 

wiedzy specjalnej i konieczne jest posłużenie się opinią biegłego dendrologa. Odmiennie 

natomiast problem dowodowy zauważył Sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Po 60/11, którego 

zdaniem brak jest bezwzględnej konieczności angażowania biegłego z zakresu dendrologii - 

specjalisty dendrometrii.  W sytuacji, w której nie budzi wątpliwości organu ani strony wiek 

wyciętego drzewa (a do tego wystarcza niewątpliwe ustalenie - np. z dowodu świadków 

ocenionego z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy 

i doświadczenia życiowego, że drzewo rosło w danym miejscu wiele lat) nie ma potrzeby 

uruchamiać w postępowaniu kosztownego i czasochłonnego środka dowodowego z opinii 

biegłego. Zasada szybkości i prostoty postępowania (ekonomiki postępowania) wyrażona 

w art. 12 K.p.a. wymaga stosowania możliwie najprostszych środków służących załatwieniu 

sprawy, o ile zostaną zagwarantowane uprawnienia strony poprzez uwzględnienie innych 

zasad ogólnych postępowania (praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału 

strony w postępowaniu i przekonywania).  

W tej samej sprawie Sąd odniósł się do kwestii, jakie przepisy prawne - czy te sprzed 

wejścia w życie ustawy z dnia ustawy z dnia 21 maja 2010 r. zmieniającej przepis art. 83 ust. 

6 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody czy też przepisy tej ustawy w brzmieniu obowiązującym 

aktualnie w dacie (nowego) orzekania - a dotyczące wieku wyciętych drzew będą miały 

zastosowanie w sprawie. Sąd orzekający ustosunkował się do problematyki ewentualności 

stosowania nowego prawa, przedstawiając dorobek orzecznictwa odnoszącego się do 

omawianych zagadnień. Jeżeli decyzja organu administracji publicznej jest wydawana po 

wejściu w życie zmiany odpowiedniego przepisu, trzeba wziąć pod uwagę podstawową 

zasadę współczesnego prawa intertemporalnego, podkreślaną także w orzecznictwie (regułę 

tempus regit actum, oznaczającą, że zdarzenie prawne należy oceniać wedle stanu prawnego 
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obowiązującego w dacie, gdy miało miejsce, a bezpośrednie działanie nowego prawa 

uzależnione jest od wykazania ważnego interesu publicznego). Powyższe wynika z faktu, że 

zasada niedziałania prawa wstecz nie ma charakteru absolutnego i odstępstwo od niej jest 

w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne, gdy jest to konieczne dla realizacji wartości 

konstytucyjnej, ocenianej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji  

Zagadnienia intertemporalne należy badać na gruncie zasad konstytucyjnych, a zwłaszcza 

zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady ochrony praw 

nabytych, równości obywateli wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości, a w szczególności 

zakazu retroakcji. Zgodnie z tą ostatnią zasadą nie można ustanawiać przepisów prawa, które 

wiązałyby skutki prawne ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości, 

a w razie wątpliwości co do czasu obowiązywania ustawy należy przyjmować, co 

wielokrotnie było wyrażane w orzecznictwie, że każdy przepis normuje przyszłość a nie 

przeszłość.  

W tej samej sprawie Sąd po raz kolejny wyjaśnił problem odpowiedzialności 

właściciela nieruchomości na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody 

i podzielił orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż dla odpowiedzialności 

administracyjnej, przewidzianej w art. 88 ustawy o ochronie przyrody, nie jest konieczne 

osobiste działanie ukaranego. Ponosi on odpowiedzialność również za takie czynności osób 

trzecich, na które strona się godziła. W przypadku kar pieniężnych za usunięcie drzew lub 

krzewów bez wymaganego zezwolenia (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody) 

odpowiedzialność została ograniczona do usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia. 

W związku z tym, w pierwszej kolejności organ administracji powinien dokonać ustaleń czy 

podmiot, który usunął drzewa lub krzewy, mógłby uzyskać zezwolenie na ich usunięcie, 

a zatem czy jest posiadaczem nieruchomości, na której one rosły. Tylko bowiem taki podmiot 

może ponosić odpowiedzialność za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia. 

W przeciwieństwie do przypadku odpowiedzialności za zniszczenie terenów zieleni albo 

drzew lub krzewów, o którym mowa art. 88 ust. 1 pkt 1. Odpowiedzialność w tym zakresie 

została zobiektywizowana, a do jej ponoszenia wystarczy samo wykazanie związku 

przyczynowego między działaniem określonego podmiotu a zniszczeniem drzew lub 

krzewów. Założenie to jest o tyle istotne, że bez niego posiadacz nieruchomości ponosiłby 

odpowiedzialność nawet w sytuacji, gdy usunięcie drzew lub krzewów było dokonane na 

skutek wykroczenia lub przestępstwa popełnionego przez osobę trzecią, o której działaniu 

posiadacz nieruchomości nie wiedział i za którą nie ponosi odpowiedzialności. 
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W sprawie o sygn. akt II SA/Po 98/11, Sąd badając skargę na uchwałę rady gminy 

w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki odpadami, wyraził pogląd, że plany 

odpadami nie mają charakteru przepisów prawa miejscowego, lecz zaliczyć je należy jedynie 

do planistycznych instrumentów ochrony środowiska jako elementu programu ochrony 

środowiska. Nie mogą one zatem bezpośrednio wywoływać skutków prawnych w sferze 

podmiotów zewnętrznych wobec administracji. Tym samym z faktu niezamieszczenia 

w zaskarżonej uchwale postanowienia o zamierzonej przez skarżącego inwestycji nie można 

wyciągnąć wniosku, iż doszło do naruszenia interesu prawnego skarżącego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 457/11 Sąd przyjął, że nie może budzić wątpliwości, 

że przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany jest wykazać, iż spełnia wszystkie 

warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej 

zezwoleniem. Wbrew stanowisku skarżącego, obowiązki wnioskującego o udzielenie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, nie ograniczają się jedynie do 

przedstawienia dokumentacji, określonej w art. 8 ust. 1 ustawy. Wymóg poświadczenia 

(poprzez udokumentowanie) - na wezwanie organu, spełnienia wszelkich warunków 

wynikających z przepisów prawa wynika bowiem wprost z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 

622 - w dacie wydania zaskarżonej decyzji t.j. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). Skarżący nie 

przedłożył żądanej dokumentacji, stąd organ miał podstawy, aby odmówić udzielenia mu 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie 

art. 9 ust. 1c pkt 1 ustawy (ze względu na niezgodność zamierzonego sposobu 

gospodarowania odpadami z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych).  

W sprawie o sygn. II SA/Po 501/11, Sąd przyjął, że w  świetle przepisów wydanego 

na podstawie normy zawartej w art. 32 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12.10.2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1806 ze zm.) teren punktu 

zbierania pojazdów powinien być zabezpieczony i wyposażony w sposób opisany w przepisie 

W ocenie Sądu, wykładnia norm cytowanego rozporządzenia w sposób nie budzący 

wątpliwości pozwala na przyjęcie, iż wymogiem koniecznym dla punktu zbierania pojazdów 

jest wyposażenie powierzchni magazynowania w system odprowadzania ścieków 

przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Zdaniem Sądu 

redakcja zacytowanej normy wskazuje, że separator winien znajdować się na terenie punktu 

zbierania pojazdów. Z przepisu § 3 rozporządzenia jednoznacznie wynika bowiem, że to 
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powierzchnia przeznaczona do magazynowania, znajdująca się na terenie punktu zbierania 

pojazdów winna być wyposażona w system odprowadzania ścieków i separator. W tej 

sytuacji niemożliwe jest przyjęcie, by dopuszczalne było gromadzenie ścieków w zbiorniku 

bezodpływowym, przewożonym następnie do separatora poza miejscem prowadzenia 

działalności, będącym miejscem wytworzenia ścieków. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 408/11 Sąd wyraził pogląd, że  organy obu instancji 

sformułowały identyczne motywy rozstrzygnięć i skoncentrowały się na wykazaniu, że 

odzysk odpadów zwierząt futerkowych (norek) jest objęty ustawą o odpadach (a ściślej 

ujmując nie jest objęty wyłączeniem z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy) i wymaga zezwolenia. 

W obu decyzjach całkowicie pominięto jednak zasadniczą regulację, która determinowała 

sposób „rozpoznania” złożonej informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, a mianowicie art. 17 ust. 5 ustawy o odpadach 

w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145 - weszła w życie 12 marca 2010 r.). 

Zgodnie z tym przepisem art. 17 ust. 1-4 ustawy „nie stosuje się do odpadów komunalnych, 

odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów 

powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, a także do osób 

fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz do właścicieli pojazdów przekazujących 

pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub 

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania odpadów”. Pomimo tej regulacji organy obu 

instancji w ogóle nie rozważyły kwestii czy D.G. posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 17 ust. 5 ustawy i w konsekwencji czy w ogóle mógł być traktowany jako wytwórca 

odpadów obowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach. Tymczasem, jeżeli 

okaże się, że skarżący będąc podmiotem prowadzącym fermę norek nie działał jako 

przedsiębiorca (a tak sugerował już w odwołaniu i zarzut ten rozwinął w skardze), to nie 

znajdą zastosowania przepisy art. 17 ust. 1-4 ustawy, a w konsekwencji złożona przez niego 

informacja o wytwarzanych odpadach powinna być potraktowana jako informacja złożona 

przez podmiot nie objęty obowiązkiem do jej złożenia, a zarazem podmiot nie objęty 

przepisami art. 17-25 ustawy. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 503/11 Sąd sformułował tezę: prawodawca definiując 

przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone w § 3 

ust. 1 pkt 103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odwołał się do swoistego 

kryterium jakim jest odległość od terenów mieszkaniowych w rozumieniu rozporządzenia 
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Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., które to kryterium 

jest niewątpliwie odrębne zarówno od pojęcia odległości od samej zabudowy mieszkaniowej, 

jak i od kryterium odległości od granicy działki, którego zastosowania domaga się skarżący. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 909/10 Sąd uznał, że zgodnie z art. 3 pkt 48 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska, ilekroć w ustawie jest mowa 

o zakładzie, rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 

prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. 

Powstała wątpliwość, czy w świetle legalnej definicji „zakładu”, czy prawidłowym było 

zaliczenie budynku, czy też jego wyodrębnionej części do terenu objętego ochroną przed 

hałasem (co legło u podstaw zaskarżonej decyzji) nie zaś do terenu zakładu. Wyjaśnienie 

kwestii własności budynku, a następnie dokonanie oceny, czy budynek ten (i wyodrębniony 

w nim lokal) zaliczyć należy do zakładu w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, czy też do terenów objętych ochroną przed hałasem, stanowi niezbędną 

przesłankę dla wydania decyzji na podstawie art. 115a ust. 1 powyższej ustawy. 

 

7. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia (choroby zawodowe, inspekcja pracy) 

 

Choroby zawodowe 

Wśród uzasadnień kilkunastu wyroków, jakie w zakresie chorób zawodowych zapadły 

w 2011 r. w WSA w Poznaniu, zwraca uwagę pogląd wyrażony w wyroku o sygn. akt 

II SA/Po 85/11, w którym Sąd ocenił, że aktualny pracodawca jest stroną postępowania 

w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej ze względu na okoliczność, iż ewentualne 

stwierdzenie takiej choroby bezpośrednio dotykać może jego interesów. Wskazując na 

przepisy kreujące po stronie pracodawcy, w przypadku stwierdzenia u pracownika choroby 

zawodowej, szereg obowiązków [art. 230–art. 231, art. 235 § 3 pkt 1–2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)] Sąd konkludował, 

że pracodawca będzie, a co najmniej może być, zainteresowany negatywnym 

rozstrzygnięciem w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u swojego pracownika, 

a co za tym idzie – oparcie się w prowadzonym postępowaniu jedynie na sporządzonym przez 

pracodawcę formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika stanowi naruszenie 

przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Nadto Sąd 

wywiódł z regulacji zawartej w § 6 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869), że 

ocena narażenia zawodowego przeprowadzona przez lekarza orzecznika nie wiąże organu 
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i winna być dokonana samodzielnie przez organ wydający decyzję. Orzeczenia lekarzy 

uprawnionych do rozpoznawania chorób zawodowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych wymienionych w § 5 ww. rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, są 

bowiem dowodami w sprawie w rozumieniu art. 75 § 1 w zw. z art. 84 § 1 K.p.a. I choć bez 

pozytywnych opinii lekarskich, bądź sprzecznie z tymi opiniami, organ administracji nie 

może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy rozpoznane 

schorzenie mieści się w wykazie chorób zawodowych, to jednak nie oznacza to zwolnienia 

organu orzekającego od obowiązku dokonania oceny opinii biegłego w granicach wskazanych 

w art. 80 K.p.a. Sąd podkreślił, że organ nie może oprzeć swego rozstrzygnięcia na opinii 

lekarskiej o lakonicznej treści, niepełnej, nie zawierającej przekonywającego i należytego 

uzasadnienia, bądź sprzecznej z przepisami prawa.  

Z kolei w uzasadnieniu wyroku o sygn. akt II SA/Po 550/11 Sąd uznał, że analiza ww. 

rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych wskazuje, iż zakres informacji zawartych 

w dokumentacji osoby wnioskującej o stwierdzenie choroby zawodowej, obejmującej dane 

o narażeniu zawodowym, może dotyczyć zarówno obecnego, jak i byłego pracodawcy. Nie 

można zatem wykluczyć w tym zakresie obowiązku organu do przesłania pracodawcy –

obecnemu, jak również byłemu – decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji 

o braku podstaw do jej stwierdzenia (§ 8 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie chorób 

zawodowych) z zachowaniem określonej w nim przesłanki, iż warunki pracy mogły 

spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania 

i stwierdzenia choroby zawodowej. Skoro pracodawca ma obowiązek stosowania właściwych 

środków zapobiegawczych, to konieczne jest dokonanie oceny, czy były pracodawca istotnie 

ma w konkretnym przypadku interes prawny w postępowaniu w sprawie stwierdzenia 

choroby zawodowej. 

Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Po 769/11 Sąd doszedł do przekonania, 

że w przypadku uznania przez lekarza orzecznika wykonywanej pracy jako pracy 

wykonywanej w warunkach narażenia na chorobę zawodową, wystarczającym elementem jest 

sam fakt wystąpienia narażenia, zaś stopień narażenia jest już nieistotny. W przypadku 

zmiany linii produkcyjnej – skoro aktualnie wykonywana praca została uznana za pracę 

wykonywaną w warunkach narażenia na chorobę zawodową – to przyjąć można, że 

poprzednie narażenie było co najmniej takie same, bowiem racjonalny pracodawca, jeżeli 

zmienia linię produkcyjną na nową, to winien ją udoskonalić tak, by poprawić warunki pracy, 

aż do wyeliminowania szkodliwego narażenia pracowników. 
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W wyroku o sygn. akt IV SA/Po 666/11 Sąd ponownie uchylił niekorzystne dla 

skarżącej decyzje, podkreślając w uzasadnieniu, iż brak nadal kompletnej dokumentacji 

medycznej skarżącej, która to dokumentacja jest niezbędna celem usunięcia rozbieżności 

pomiędzy orzeczeniami jednostek orzeczniczych, a innymi dowodami, w szczególności 

dokumentacją medyczną szpitali klinicznych. Sąd wskazał, że organ administracji, zamiast 

skompletować ww. dokumentację, ponownie zwrócił się do jednostki orzeczniczej I stopnia o 

wyjaśnienie rozbieżności. W wyniku badania zostało wydane kolejne orzeczenie lekarskie 

(znów niekorzystne dla skarżącej), podpisane przez tego samego lekarza i z tej samej 

jednostki, co wcześniej. Już sam fakt przeprowadzenia badania kolejny raz przez tego samego 

lekarza został oceniony przez sąd jako naruszenie zasady prawdy obiektywnej wyrażonej 

w art. 7 K.p.a. Sąd ocenił, że skoro kolejne orzeczenie jednostki orzeczniczej I stopnia 

pochodziło od tego samego lekarza, organ inspekcji sanitarnej winien zwrócić się o wydanie 

nowego orzeczenia lekarskiego do innej jednostki orzeczniczej II stopnia, gdzie w nowej 

opinii doszłoby do starannego i rzetelnego odniesienia się do owych rozpoznań.  

 

Inspekcja pracy 

Sprawy dotyczące inspekcji pracy stanowiły w 2011 r. grupę liczniejszą od spraw 

dotyczących chorób zawodowych i zostały zdominowane przez spory związane 

z uregulowaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 

z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 ze zm.; dalej jako „u.e.p.”) instytucją wpisu pracownika do 

prowadzonej przez pracodawcę ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 u.e.p. 

W sprawach tych zarysowały się w orzecznictwie WSA w Poznaniu dwie grupy stanowisk. 

Do pierwszej grupy można zaliczyć sprawy (np. o sygn. akt: II SA/Po 345/11, sygn. 

akt II SA/Po 280/11, sygn. akt II SA/Po 342/11, sygn. akt II SA/Po 260/11, sygn. akt II SA/Po 

259/11, sygn. akt II SA/Po 261/11, sygn. akt II SA/Po 281/11), w których Sąd wyraźnie 

stwierdzał, że merytoryczne decyzje organów inspekcji pracy (odmawiające nakazania 

wpisania skarżącego do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze z uwagi na niewykonywanie takich prac) nie 

znajdują umocowania w świetle przepisów rozdziału 7 u.e.p. Sąd ocenił, że prowadzenie ww. 

ewidencji jest tylko jednym z obowiązków pracodawcy o charakterze wyłącznie 

ewidencyjno-sprawozdawczym. Z kolei wpisanie do niej konkretnych pracowników, za 

których pracę jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur 

Pomostowych (dalej jako: „FEP”), stanowi pochodną tego obowiązku. Organy inspekcji 
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pracy są uprawnione do kontroli prowadzonej przez pracodawców ewidencji, natomiast 

pracownicy podlegający wpisowi do niej mają dodatkowe uprawnienie do zainicjowania 

postępowania kontrolnego w tym zakresie (w formie skargi z art. 41 ust. 6 u.e.p.). Szczególne 

zaakcentowanie uprawnienia pracownika do otrzymywania informacji i składania „skarg” 

w kwestii wpisu do ewidencji jest podyktowane względami dyscyplinująco-informacyjnymi, 

tym bardziej, że obowiązek prowadzenia ewidencji jest zadaniem pracodawcy wyłącznie 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: „ZUS”). W przeciwnym przypadku na 

jego realizację zainteresowany pracownik nie miałby żadnego wpływu. Sąd podkreślił, że 

przyznanie pracownikowi uprawnienia do złożenia „skargi” dotyczącej niewpisania go do 

ewidencji, nie może być rozumiane jako uprawnienie pracownika do żądania wydania przez 

organy inspekcji pracy rozstrzygnięcia, czy dane stanowisko pracy (które zajmuje pracownik) 

spełnia wymogi ustawy o emeryturach pomostowych. To pracodawca sporządza bowiem 

wykaz stanowisk pracy, na których – w jego zakładzie pracy – wykonywane są prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 pkt 1 u.e.p.). 

Prawidłowość umieszczenia bądź nie umieszczenia faktycznie istniejących u danego 

pracodawcy stanowisk pracy w ww. wykazie nie jest zaś objęta kontrolą Państwowej 

Inspekcji Pracy (dalej jako: „PIP”). W ocenie Sądu merytoryczny spór pomiędzy pracodawcą 

a pracownikiem co do tego, czy dane stanowisko pracy jest stanowiskiem, na którym 

wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jest de 

facto sporem dotyczącym ubezpieczeń społecznych, bowiem dotyczy on, z jednej strony, 

obowiązków pracodawcy (jako płatnika składek na FEP), a z drugiej – uprawnień pracownika 

odnośnie nabywania praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego na szczególnych 

zasadach określonych w u.e.p. Organy PIP otrzymawszy skargę pracownika złożoną 

w oparciu o art. 41 ust. 6 u.e.p. obowiązane są wszcząć postępowanie kontrolne na podstawie 

art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 89, poz. 589 ze zm.). Postępowanie to może zakończyć się wydaniem nakazu 

wpisu do ewidencji, jeżeli dane stanowisko pracy zostało przez samego pracodawcę zaliczone 

do wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze, a mimo to pracownik – spełniający wszystkie warunki do objęcia 

go obowiązkiem opłacania składek na FEP – nie został wciągnięty do ewidencji. Nadto nakaz 

może być wydany w sytuacji, jeżeli w wyniku decyzji ZUS na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, 

poz. 1585 ze zm.) ustalone zostanie, że pracownik zatrudniony na danym stanowisku spełnia 

warunki do objęcia go systemem emerytur pomostowych, co rodzi po stronie pracodawcy 



 110 

obowiązek uiszczania składek na FEP. Natomiast w przypadku, gdy stanowisko, na którym 

zatrudniony jest pracownik, nie zostało zaliczone przez pracodawcę albo uprawniony organ 

do stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze, organ PIP obowiązany jest umorzyć postępowanie jako 

bezprzedmiotowe, bowiem nie może rozstrzygać o charakterze wykonywanej pracy 

i przesądzać o okolicznościach decydujących o objęciu pracownika obowiązkami 

wynikającymi z przepisów emerytalnych. Sąd ocenił, że rolą PIP jest wyłącznie orzekanie 

o istnieniu bądź nieistnieniu naruszenia obowiązku ewidencyjno-sprawozdawczego przez 

pracodawcę. W rezultacie Sąd uznał, że wobec braku podstaw do dokonywania wiążących 

ustaleń co do charakteru stanowiska pracy zajmowanego przez stronę skarżącą, postępowanie 

administracyjne winno zostać przez organ umorzone na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. 

O  zaliczeniu danego stanowiska do stanowisk, na którym są wykonywane prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, może bowiem przesądzić, 

na wniosek pracownika, ZUS wydając decyzję o obowiązku opłacania za danego pracownika 

składek na FEP. Odmienna wykładnia odnośnych przepisów prowadziłaby do sytuacji, 

w której w przypadku sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą o podleganiu przez tego 

ostatniego regulacjom określonym w u.e.p., a więc o zagadnieniu wprost należącym do 

materii ubezpieczeń społecznych, można by rozstrzygać w dwóch konkurencyjnych, 

niezależnych od siebie trybach – tj. w postępowaniu przed organami PIP oraz 

w postępowaniu przed ZUS – które to tryby przewidują odmienne środki zaskarżenia 

i zasadniczo odmienne formy sądowej kontroli zapadłych rozstrzygnięć (odpowiednio przez: 

sądy administracyjne oraz sądy powszechne) –co byłoby nie do pogodzenia z zasadą 

racjonalności prawodawcy. W konsekwencji, w omawianej grupie spraw sądy uchylały 

zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organów pierwszej instancji. Takie samo 

rozstrzygnięcie i zbliżoną argumentację Sąd przyjął w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 421/11. 

Z kolei w sprawach, które można zaliczyć do drugiej grupy (jak np. o sygn. akt 

IV SA/Po 334/11, sygn. akt IV SA/Po 343/11, sygn. akt IV SA/Po 423/11, sygn. akt 

IV SA/Po 347/11, sygn. akt IV SA/Po 331/11) Sąd oddalał skargi pracowników na decyzje 

w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji pracowników wykonujących pracę 

w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. W uzasadnieniu podkreślano 

konieczność każdorazowego precyzyjnego ustalenia żądania skargi – czy pracownik wnosi o 

ujęcie jego stanowiska pracy w wykazie stanowisk, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 

u.e.p., czy też o wpis do ewidencji, o której stanowi w art. 41 ust. 4 pkt 2 u.e.p. Ustaliwszy, że 

skarżący kwestionował w skardze odmowę ujęcia go w ww. ewidencji, Sąd stwierdzał, 
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że skoro organy PIP ustaliły, że wykonywanie obowiązków pracowniczych na danym 

stanowisku nie stanowi pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, to 

zasadnie odmówiły nakazania umieszczenia skarżącego w przedmiotowej ewidencji. Zarazem 

Sąd podkreślał, że organy PIP nie miały prawnych podstaw do prowadzenia postępowania 

dowodowego, czy praca świadczona przez skarżącego spełnia wymogi z art. 3 ust. 1 i 3 u.e.p., 

żeby zostać umieszczona w ww. ewidencji. W przeciwnym razie – zdaniem Sądu – badając 

pod względem merytorycznym, czy określone stanowisko pracy spełnia w konkretnej sprawie 

wymogi przewidziane przez u.e.p., powstałoby niebezpieczeństwo niezgodnej z prawem 

ingerencji organów PIP w treść prowadzonego przez płatnika (pracodawcę) wykazu 

stanowisk. Rzeczą ww. organów jest tylko dokonanie kontroli stanowiska pracy 

zajmowanego przez skarżącego z przepisami u.e.p. oraz dwoma załącznikami do ww. ustawy, 

pod względem zaliczenia danego stanowiska pracy do wykazu prac w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze. Skoro organy obu instancji (trafnie) uznały, że 

praca wykonywana przez stronę skarżącą na zajmowanym stanowisku nie zalicza się do 

któregokolwiek z wyróżnionych rodzajów prac niebezpiecznych dla zdrowia i życia, to skarga 

podlegała oddaleniu. Jednocześnie Sąd zaznaczał, że gdyby natomiast uznać, że skarżący 

wnosił o dokonanie wpisu do wykazu stanowisk, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1, 

wówczas postępowanie prowadzone przed organami PIP podlegałoby umorzeniu na 

podstawie art. 105 § 1 K.p.a. 

 

8. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 

 

Przeglądem orzecznictwa Wydziału II objęto sprawy o symbolu 607, a także 616 i 629 

dotyczące gospodarki nieruchomościami.   

 

Sprawy o symbolu 6072  Scalanie oraz podział nieruchomości  

W sprawie II SA/Po 533/10 omówiono zagadnienie w przedmiocie zaopiniowania 

wstępnego projektu podziału nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku uchylającego 

postanowienie SKO w Poznaniu podano, że postanowieniem z dnia 12 marca 2010 r., 

Burmistrz Gminy K., na podstawie art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz art. 123 

§ 1 K.p.a. zaopiniował negatywnie przedłożony wstępny projekt podziału nieruchomości o nr 

ewidencyjnym […], położonej w S., gmina K.. 
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Właściciele działki nr […] wystąpili o zatwierdzenie jej podziału, polegającego na 

wydzieleniu czterech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 

całkowitej 800 m². Do wniosku została załączona decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu z dnia 19 sierpnia 2009 r., zgodnie z którą na przedmiotowej 

działce przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego. Zdaniem organu, wniosek o podział 

nieruchomości na cztery działki budowlane, nie spełnia warunku z art. 94 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, gdyż stoi w sprzeczności z decyzją o warunkach zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczego budynku mieszkalnego. 

W zażaleniu podniesiono, że warunki zabudowy zostały wydane dla poprzedniego właściciela 

nieruchomości i nie mogą obecnie rzutować na ocenę wnioskowanego podziału 

nieruchomości oraz, że w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia nie wskazano, które 

z postanowień decyzji o warunkach zabudowy przesądzają o niezgodności proponowanego 

podziału z decyzją. Jak podkreślono, dokonanie podziału zgodnie z wnioskiem oraz 

przeprowadzenie inwestycji opisanej w decyzji o warunkach zabudowy, wzajemnie się nie 

wyklucza, zaś negatywne zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości ogranicza 

konstytucyjne prawo skarżących do umownego zniesienia współwłasności przedmiotowej 

działki. Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia 8 czerwca 2010 r., nr 

[…], na podstawie art. 138 § 1 pkt. 3 K.p.a. uchyliło zaskarżone postanowienie i umorzyło 

postępowanie organu I instancji. Zdaniem Kolegium, wbrew twierdzeniom organu I instancji, 

decyzja o warunkach zabudowy nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości, 

co powoduje, że sam fakt jej wydania nie powoduje, aby nieruchomość wykorzystywana na 

cele rolne traciła taki charakter i stawała się nieruchomością przeznaczoną pod zabudowę 

mieszkaniową. Stąd też w opinii organu, przedmiotowa nieruchomość wciąż stanowi grunt 

rolny, co wynika z załączonego wypisu z ewidencji gruntów, co przesądza, zgodnie z treścią 

art. 92 ustawy o gospodarce nieruchomościami, iż nie może ona zostać podzielona w trybie 

administracyjnym. 

W skardze do WSA skarżący podnieśli zarzut błędnej interpretacji art. 92 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, wskazując, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

umożliwia dokonanie administracyjnego podziału nieruchomości w trybie przewidzianym 

powyższą ustawą.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając zaskarżone postanowienie w motywach swojego 

rozstrzygnięcia wskazał, że tematyka podziału nieruchomości w trybie administracyjnym 

została uregulowana w Rozdziale I Działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
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nieruchomościami. Równocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy przepisów o podziale nie 

stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach 

miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby 

konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do 

nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie 

działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha. Równocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanymi na cele rolne lub leśne są 

nieruchomości wskazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki 

kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Jak wskazuje analiza zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zasadą jest, iż 

administracyjnego trybu podziału nieruchomości nie dokonuje się w przypadku, gdy 

nieruchomość objęta wnioskiem przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego gdy 

nieruchomość jest wykorzystywana na cele rolne i leśne. Zasada powyższa została jednak 

ograniczona w przypadku opisanym w art. 92 ust. 2 powyższej ustawy, zgodnie z którym 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami znajdują zastosowanie do podziału 

nieruchomości rolnych lub leśnych nie objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, co do których została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nie ulega 

wątpliwości, że decyzja powyższa nie zmienia charakteru nieruchomości. Jak jednak 

podkreśla się w doktrynie, konieczność stosowania przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami co do podziału nieruchomości rolnych lub leśnych objętych decyzją 

o warunkach zabudowy oznacza, że ustawodawca związał stosowanie tych przepisów z samą 

możliwością zagospodarowania nieruchomości na inne cele, o ile możliwość ta została 

skonkretyzowana tą decyzją. Wtedy nieruchomość powyższa nie jest traktowana 

w procedurze podziałowej jako nieruchomość rolna lub leśna, lecz jako nieruchomość 

możliwa do zagospodarowania na inne cele, wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.  

Na konieczność powyższej wykładni przepisów o gospodarce nieruchomościami zwrócił 

uwagę również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 października 2004 r., sygn. akt III CZP 

61/04 (Biul. SN 2004 nr 10, poz. 8), gdzie sformułowano tezę, iż jeżeli brak jest planu 

miejscowego, a zarazem nie ustalono dla nieruchomości warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu, to de lege lata o charakterze podlegających podziałowi 
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nieruchomości jako wykorzystywanych na cele rolne i leśne rozstrzyga obecnie treść wpisu 

w ewidencji gruntów i budynków. Interpretując powyższą tezę a contrario, wskazać należy, że 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje, iż grunt może być przeznaczony na inne 

cele aniżeli tylko rolne. Z twierdzeniem powyższym koresponduje również treść art. 94 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, wskazującego, że w przypadku braku planu 

miejscowego, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami 

określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis ten 

pozostaje w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 - o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), który 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów nakazuje dokonać w drodze 

decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. W sytuacji zatem, gdy dla 

konkretnej nieruchomości ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, to takie 

nowe ustalenia są dla organów wiążące. Jednocześnie nieruchomości takich nie można 

uznawać za wykorzystywane na cele rolne w rozumieniu art. 92 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

Przenosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy wskazać należy, że Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze rozstrzygając przedmiotową sprawę pominęło fakt wydania dla 

przedmiotowej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy. Jak powyżej wskazano fakt 

wydania powyższej decyzji miał charakter wiążący dla organów, powodując, że wbrew 

twierdzeniom Kolegium, w przedmiotowej sprawie możliwe stało się stosowanie przepisów 

dotyczących podziału nieruchomości określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Konsekwentnie brak było podstaw do umorzenia postępowania. 

 

Sprawy o symbolu 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie 

nieruchomości  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 330/11 w przedmiocie opłaty adiacenckiej Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję SKO oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji 

i Katastru Miejskiego "Geopoz" z dnia 22 czerwca 2010 r. Rozstrzygniecie Sądu wydane 

zostało w oparciu o następujący stan faktyczny sprawy. Decyzją z dnia 22 czerwca 2010 r. 

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 145, art. 146 i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741) orzekł 

o ustaleniu po stworzeniu warunków do korzystania z drogi wybudowanej na ul. B., opłatę 

adiacencką w wysokości 2.890,00,- zł z tytułu wzrostu wartości prawa użytkowania 
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wieczystego nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej jak własność Miasta Poznania we 

współużytkowaniu wieczystym S.K. w części 4/6 oraz Z.K. w części 2/6, położonej 

w Poznaniu. 

Na skutek odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 29 listopada 2010 

r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, podzielając argumentację organu I instancji.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę na decyzję organu II instancji. Podstawę 

rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741). Zgodnie z art. 4 

pkt 11 powołanej ustawy, przez opłatę adiacencką rozumie się opłatę ustaloną w związku ze 

wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury 

technicznej z udziałem środków pochodzących m.in. ze Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych podlegających 

zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem lub podziałem nieruchomości. Z kolei 

art. 144 tejże ustawy zobowiązuje do uiszczenia tej opłaty właścicieli nieruchomości lub ich 

użytkowników wieczystych jako formę ich uczestnictwa w kosztach budowy infrastruktury 

technicznej. Ustawodawca wyjaśnił przy tym w art. 143 ust. 2 cytowanej ustawy, iż poprzez 

budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie 

pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 

Zauważono, iż wymieniona powyżej ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera 

definicji legalnej pojęcia "budowa drogi", o jakim mowa w art. 143 ust. 2 tejże ustawy. 

Kierując się więc regułami wykładni systemowej należy odwołać się do ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60). W tej mierze 

trzeba wskazać, iż ustawodawca odróżnia pojęcie "budowy drogi" od pojęcia "przebudowy 

drogi". Wedle art. 4 pkt 17 powołanej ustawy, budowa drogi oznacza wykonanie połączenia 

drogowego między określonymi miejscami bądź miejscowościami, a także jej odbudowę lub 

rozbudowę. Natomiast z art. 4 pkt 18 tej ustawy wynika, że przebudowa drogi polega na 

wykonywaniu robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych 

i eksploatacyjnych istniejącej już drogi, niewymagającej zmiany granic pasa drogowego. 

Ponadto, w świetle art. 4 ust. 1 tejże ustawy, przez pas drogowy należy rozumieć wydzielony 

liniami granicznymi grunt z przestrzenią, w którym umieszczone są droga oraz obiekty 

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 

ruchu lub drogi. W świetle materiału zgromadzonego w aktach sprawy trudno jest w ocenie 

Sądu z całą pewnością stwierdzić, że rozważana inwestycja polegała na budowie drogi 
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w myśl art. 4 pkt 17 powoływanej ustawy o drogach publicznych. Z decyzji Prezydenta 

Miasta Poznania nr […] z dnia 18 kwietnia 2005 r., znak […], o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wynika, iż przedsięwzięcie to polegało na budowie ul. B. (klasa "L" szerokości 

w liniach rozgraniczających: ok. 12,0 m w granicach istniejących) wraz z jej odwodnieniem, 

a także na budowie odcinka wodociągu, łączącego wodociąg przy ul. B. na wysokości posesji 

nr […] z wodociągiem przy ul. D. Co więcej, oświetlenie ulicy, istniejące już w chwili 

wydania decyzji, miało pozostać bez zmian. W decyzji nr […] o pozwoleniu na budowę 

z dnia 27 marca 2006 r. inwestycję określono jako budowę ulicy B. wraz z kanalizacją 

deszczową, siecią wodociągową i przebudową sieci telekomunikacyjnej. W aktach sprawy 

brakuje jednak części opisowej zatwierdzonego projektu budowlanego, nie można więc 

precyzyjne zweryfikować zakresu projektowanych robót budowlanych. Nadto, karta 

informacyjna o realizowanych drogach w roku 2007 z udziałem środków Miasta lub Skarbu 

Państwa wskazuje, iż droga na ul. B. przed wykonaniem inwestycji istniała i była drogą 

gruntową. W wyniku wykonania przedsięwzięcia został natomiast urządzony: kanał 

deszczowy, jezdnia i chodniki z pozbruku oraz oświetlenie. W takiej sytuacji trudno jest więc, 

w ocenie Sądu, mówić o budowie drogi, skoro przeprowadzone roboty ograniczały się 

faktycznie tylko do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej już 

drogi. Tym samym przedsięwzięcie to zdaje się raczej wyczerpywać opis z art. 4 pkt 18 

ustawy o drogach publicznych, co z kolei oznaczałoby, iż w rozważanej sprawie doszło 

wyłącznie do przebudowy istniejącej drogi. Z takimi pracami ustawodawca nie wiąże jednak 

w świetle art. 144 w zw. z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązku 

uiszczenia opłaty adiacenckiej. Niemniej, nie ulega też wątpliwości, iż materiał dowodowy 

w niniejszej sprawie został zgromadzony w sposób wadliwy, gdyż na jego podstawie nie 

można jednoznacznie ustalić, czy zrealizowane roboty prowadziły w rzeczywistości do 

zmiany pasa drogowego. Za udzieleniem negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie 

zdaje się jednak przemawiać fakt, iż decyzja z dnia 18 kwietnia 2005 r. o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego zawiera nakaz zamknięcia się inwestycji w istniejących już 

liniach rozgraniczających pasa drogowego.  

Organy w swoich rozważaniach całkowicie nie odniosły się do kwestii wykonania 

odwodnienia oraz połączenia odcinka wodociągu, łączącego wodociągu w ul. B. 

z wodociągiem w ul. D. Według art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

realizacja opisanego powyżej przedsięwzięcia może natomiast uzasadniać obowiązek 

ponoszenia przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości. Wpływ takiej inwestycji nie został jednak także 
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poruszony w sporządzonym operacie szacunkowym, a zatem konieczne byłoby w tej mierze 

uzupełnienie, jeżeli w sprawie w dalszym ciągu zaistnieją podstawy do żądania omawianej 

opłaty. 

Należy też podkreślić, iż zgodnie z art. 145 ust 1 cytowanej powyżej ustawy możliwość 

nałożenia opłaty adiacenckiej zaktualizuje się dopiero w chwili stworzenia warunków do 

podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków 

do korzystania z wybudowanej drogi. Żadna z wydanych w tej sprawie decyzji nie zawiera 

tymczasem przekonującego uzasadnienia o stworzeniu skarżącemu wspomnianych warunków 

do korzystania z ulicy B. zwłaszcza, że operat szacunkowy wskazuje, iż w trakcie oględzin 

ustalono, że brama wjazdowa od strony ul. B. jest nieużytkowana. Brakuje również szerszego 

odniesienia się do załączonej do odwołania opinii technicznej, zwłaszcza, że jak stwierdził 

organ II instancji w decyzji z dnia 29 listopada 2010 r., wjazd od ul. B. został wykonany 

wadliwe. 

 Zgodnie bowiem z art. 145 ust. 1 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

Prezydent Miasta może w drodze decyzji ustalić omawianą opłatę adiacencką. Użycie przez 

ustawodawcę zwrotu "może" oznacza chęć pozostawienia organom administracji publicznej 

pewnego marginesu swobody decyzji, która w takim przypadku zależy od uznania 

administracyjnego. Taka konstrukcja prawna wcale nie oznacza jednak pełnej dowolności 

działań organów. Ustawodawca nakłada bowiem na nie obowiązek szczególnie wnikliwego 

i logicznego uzasadnienia, tak aby sprawa została załatwiona z uwzględnieniem interesu 

społecznego oraz słusznego interesu strony. Uznanie administracyjne wymaga wskazania 

przesłanek skorzystania z niego, a fakt ten jest poddany kontroli sądowej, podobnie jak 

spójność argumentacji. Z akt sprawy wynika natomiast, iż stan faktyczny ustalono w sposób 

wadliwy (kwestia budowy drogi) i niekompletny (infrastruktura wodociągowa), a ponadto 

brak przekonującego uzasadnienia co do możliwości skorzystania przez skarżącego 

z przedmiotowej inwestycji. Co więcej, w oparciu o taką podstawę faktyczną organy 

administracji publicznej nie poddały analizie w sposób zadowalający interesu społecznego 

i słusznego interesu strony. Fakt, iż skarżący już przed zrealizowaniem inwestycji został 

podłączony do infrastruktury technicznej od strony ul. D. i mógł od tej strony korzystać 

z drogi publicznej wymagał z pewnością uwzględnia w rozważaniach organów.  

W sprawie II SA/Po 455/11 w przedmiocie opłaty adiacenckie Sąd także uchylił 

zaskarżoną decyzję SKO w Poznaniu. W uzasadnieniu podano, że decyzją z dnia 2 września 

2010 r., znak […], Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz" w Poznaniu 

na podstawie art. 98a ust. 1 i 1a, art. 146 ust. 1a i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
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1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741), § 9 uchwały 

Rady Miejskiej Poznania nr XXXII/177/91 z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie 

przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego "Geopoz" 

w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz" oraz uchwały Rady Miasta Poznania 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. nr XLII/444/IV/2004 w sprawie ustalenia wielkości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 

podziału (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 83 poz. 1716) ustalił wobec 

skarżących opłatę adiacencką w wysokości 10.412,40,- zł z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości skarżących na skutek podziału na działki nr […] i nr […]. 

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iż Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 

"Geopoz" decyzją z dnia 19 marca 2008 r. zatwierdził podział nieruchomości skarżących – 

działki nr […], położonej w Poznaniu, o powierzchni 6135 m² – na działki nr […] 

o powierzchni 5395 m² oraz nr […] o powierzchni 740 m². Powyższa decyzja zatwierdzająca 

podział stała się ostateczna w dniu 9 kwietnia 2008 r., a podział nastąpił zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady 

Miejskiej Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. nr XCIX /1122/IV/2006 (Dz. Urz. Województwa 

Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3752). Z kolei uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 

20 kwietnia 2004 r. nr XLII/444/IV/2004 wskazuje, że opłata adiacencka wynosi 30% różnicy 

wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale. Przystępując do ustalenia wysokości 

opłaty adiacenckiej, organ zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu 

szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej działki przed podziałem i po podziale. 

Opinia w tej sprawie została sporządzona w dniu 7 grudnia 2009 r. przez rzeczoznawcę 

majątkowego, przy czym otrzymany operat organ poddał weryfikacji pod względem jego 

zgodności z art. 98a ust. 1 oraz rozdziałem IV ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109) 

oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych. Organ podkreślił, iż biegły na podstawie analizy lokalnego 

rynku nieruchomości, gdzie najliczniejszą liczbę transakcji odnotowuje się wśród 

nieruchomości, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

o powierzchni od 500 m² do 1.000 m², mających największy potencjał inwestycyjny, 

w sposób logiczny i wiarygodny wykazał w ramach wyznaczonych przepisami prawa, iż na 

skutek podziału wycenianej nieruchomości nastąpił wzrost jej wartości. Wartość tej 

nieruchomości przed jej podziałem została ustalona w operacie szacunkowym na kwotę 
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1.713.382,00,- zł, a według stanu po podziale – na kwotę 1.764.062,00,- zł. W dniu 8 grudnia 

2009 r. rzeczoznawca majątkowy dostarczył aneks do operatu, korygując wartość 

nieruchomości po podziale. Analizując raz jeszcze rynek nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, podobnych 

do działki nr […], wyszukał on trzy transakcje nieruchomościami o powierzchni od 813 m² do 

868 m², położonymi w obrębie J. oraz Ł., posiadającymi tak jak działka szacowana 

utrudniony dostęp do mediów. Organ administracji publicznej uznał wobec tego skorygowany 

operat za logiczny i spójny, a wynikające z niego wartości za wiarygodne i przyjął go jako 

dowód w sprawie. Na tej podstawie przyjęto, że wartość nieruchomości wynosiła przed 

podziałem: 1.713.382,00,- zł, a po podziale: 1.748.090,00,- zł. Doszło zatem do wzrostu ceny 

działki o 34.708,00,- zł, wobec czego opłata adiacencką powinna wynosić 10.412,040,- zł. 

Zobowiązani do zapłaty odwołali się od tej decyzji, wskazując, iż z powodu niemożliwości 

wybudowania na przedmiotowej działce domu, ze względu na częściowy brak dostępu do 

mediów, dokonany przez nich podział działki utracił już znaczenie. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzją z dnia 14 lutego 2011 r., 

utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, podzielając stanowisko i argumentację organu 

I instancji. W skardze do sądu podano, że naruszono art. 98, art. 155 ust. 2 i art. 156 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a. Skarżący zażądali uchylenia 

zaskarżonej decyzji wraz z zasądzeniem kosztów postępowania. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w motywach swojego rozstrzygnięcia wskazał, że 

podstawę prawną w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741), w szczególności 

art. 98a ust. 1 i 1a powołanej ustawy. Zgodnie z treścią przepisu, w razie wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej podziału, dokonanego na wniosek właściciela, Prezydent Miasta 

może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu, przy czym jej wysokość 

powinna być określona w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej. Ustalenie opłaty 

adiacenckiej może nastąpić tylko w ciągu trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca 

podział nieruchomości stała się ostateczna lub orzeczenie o podziale stało się prawomocne. 

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień 

wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Z kolei stan nieruchomości przed podziałem 

ustala się według stanu na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, 

a stan nieruchomości po podziale ustala się według stanu na dzień, w którym decyzja 

zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się 

prawomocne. 
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Ustawodawca zaznacza przy tym w art. 156 cytowanej ustawy, iż szacowanie wartości 

nieruchomości przed podziałem i po podziale jest zadaniem, które wykonuje rzeczoznawca 

majątkowy z uwagi na posiadane przez niego wiadomości specjalne. Sporządza on w tej 

mierze pisemną opinię w formie operatu szacunkowego, który co do zasady może być użyty 

przez organy administracji publicznej w ciągu 12 miesięcy od momentu jego sporządzenia. 

Ustawodawca zastrzega jednak, że wykorzystanie danego operatu szacunkowego po upływie 

wskazanego wyżej okresu jest możliwe, ale wymaga potwierdzenia jego aktualności przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Takie potwierdzenia następuje przy tym przez umieszczenie 

stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez tego rzeczoznawcę, który opracował ten 

operat. 

W przedmiotowej sprawie Sąd nie podzielił zarzutów skarżących co do braku kompetencji 

Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz" do wydania decyzji w sprawie 

opłaty adiacenckiej. Wprawdzie art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

stwierdza, iż decyzję w takim wypadku powinien wydać Prezydent Miasta Poznania, lecz 

interpretując ten przepis trzeba mieć na uwadze także art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95). Na mocy tego przepisu Rada Miasta 

może upoważnić inne organy lub jednostki organizacyjne do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej. Takie upoważnienie zostało wyraźnie zawarte w § 4 

tiret 3 w zw. z § 9 uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. nr 

XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – 

Kartograficznego "Geopoz" w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz". Zgodnie 

z powoływanymi przepisami Dyrektor Zarządu uzyskał upoważnienie do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, obejmujących m.in. prowadzenia 

gospodarki gruntami i nieruchomości na terenie miasta.  

Sąd podzielił natomiast zastrzeżenia skarżących w zakresie utraty ważności przez operat 

szacunkowy. Skarżący twierdzili wprawdzie, iż datą, która powinna mieć w tej mierze 

znaczenie, jest dzień doręczenia im decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 

14 lutego 2011 r. Argument ten nie jest jednak w pełni trafny, gdyż za wystarczające należy 

bowiem uznać wydanie decyzji ostatecznej w przedmiocie opłaty adiacenckiej przed 

upływem ustawowego terminu. Oznacza to, że 12-miesięczny okres ważności operatu 

szacunkowego dotyczy również organu odwoławczego. 

Nie zmienia to jednak faktu, iż z materiału zgromadzonego w aktach sprawy wynika, że 

operat szacunkowy w kształcie pierwotnym został sporządzony w dniu 14 października 

2009 r., a następnie aneksowany w dniu 7 grudnia 2009 r. Należy więc uznać, że ta ostatnia 
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data wyznacza początek biegu 12-miesięcznego terminu ważności operatu, o jakim mowa 

w art. 156 § 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Możliwość powołania się na zawarte 

w tym dokumencie dane upłynęła zatem z dniem 7 grudnia 2010 r. Ostateczna decyzja 

w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej została tymczasem wydana przez Kolegium 

dopiero w dniu 14 lutego 2011 r. Wobec tego organ II instancji orzekał na podstawie już 

nieważnego operatu szacunkowego, co z kolei obarcza istotną wadą zaskarżone 

rozstrzygnięcie. 

Z treści uzasadnienia decyzji Kolegium wynika, że przyjęło ono, iż pismo biegłego z dnia 19 

lutego 2010 r. stanowiło potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego. Stanowisko to 

zostało następnie też podtrzymane w odpowiedzi na skargę z dnia 3 czerwca 2011 r. Z takim 

ujęciem nie można się jednak w ocenie Sądu zgodzić. W wymienionym wyżej piśmie z dnia 

19 lutego 2010 r. rzeczoznawca majątkowy ustosunkował się tylko do treści zarzutów, jakie 

skarżący podnieśli wobec wydanej przez niego opinii. W tym kontekście wzmianka 

o  podtrzymaniu swego stanowiska zawartego w operacie szacunkowym, nie może być 

odczytana jako potwierdzenie aktualności operatu w rozumieniu art. 156 ust. 4 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

Sąd podkreślił, że forma, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie aktualności operatu, 

została jednoznacznie określona przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 156 ust. 4 powołanej 

ustawy w zw. z § 58 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 

207, poz. 2109) rzeczoznawca majątkowy, który sporządził operat szacunkowy powinien 

umieścić w tym wypadku w treści wydanej przez siebie opinii odpowiednią klauzulę, 

opatrzyć ją pieczęcią, podpisać i zamieścić datę. Takich adnotacji nie zawiera jednakże operat 

znajdujący się w aktach sprawy, ani w wersji pierwotnej, ani w wersji aneksowanej. Opisane 

powyżej potwierdzenie powinno przy tym nastąpić w treści właśnie tych dokumentów, a nie 

w odrębnych pismach. Ponadto potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego może 

nastąpić dopiero po upływie okresu jego ważności, co ustawodawca stwierdza wprost 

w powołanym przepisie.   

W kolejnej sprawie o sygn. akt II SA/Po 489/w przedmiocie opłaty adiacenckiej Sąd 

także  uchylił zaskarżoną decyzję. 

Rozstrzygnięcie w sprawie Sąd oparł na następującym stanie faktycznym sprawy. Wójt 

Gminy Tarnowo Podgórne decyzją z dnia 15 kwietnia 2008 r. zatwierdził podział działki nr 

[…] położonej w miejscowości S. na 5 działek. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne decyzją 

z dnia 20 grudnia 2010 r. na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 



 122 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 

zm.) oraz art. 2 § 1 pkt 1, art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zw. z uchwałą Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne nr XXIII/179/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty 

adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. WIkp. nr 6, poz. 475 z dnia 6 lutego 2008 r.) ustalił jednorazową 

opłatę adiacencką dla właścicieli działek i zakreślił 14 dniowy termin do uiszczenia 

powyższej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne liczony od dnia, 

w którym decyzja stanie się ostateczna, z zaznaczeniem naliczenia odsetek w przypadku 

opóźnienia lub zwłoki w zapłacie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznając 

odwołanie decyzją z dnia 5 kwietnia 2010 r. utrzymało decyzję Wójta Gminy w mocy. Na 

skutek skargi właścicieli działek od decyzji organu II instancji Sąd uznał, że organ 

odwoławczy nie odniósł się należycie do zarzutów podnoszonych przez skarżących 

w odwołaniu, zwłaszcza co do prawidłowości sporządzonego operatu. Operat szacunkowy 

jest wyłącznym dowodem wzrostu wartości nieruchomości, jednakże nie oznacza to, że jest 

on wyłączony spod oceny organu prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia opłaty 

adiacenckiej. Do oceny operatu szacunkowego, jak każdego innego dowodu, ma zastosowanie 

art. 80 K.p.a., który nakazuje organowi administracji ocenić czy dana okoliczność została 

udowodniona na podstawie całokształtu materiału dowodowego, art. 7 K.p.a. nakazujący 

podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz art. 77 § 1 

K.p.a. nakładający na organ obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego 

materiału dowodowego. Zatem organ powinien ocenić operat szacunkowy, a w razie 

wątpliwości co do jego prawidłowości podjąć działania zmierzające do usunięcia tych 

wątpliwości. Jedynym ograniczeniem w wyborze tych działań, stawianym przez 

ustawodawcę, jest zakaz zastąpienia innym dowodem dowodu z operatu szacunkowego 

w zakresie ustalania wartości nieruchomości. Nie jest jednak wykluczone żądanie wyjaśnienia 

przez rzeczoznawcę majątkowego sporządzonej wyceny. To rzeczoznawca decyduje 

o wyborze nieruchomości do porównania, ale nie zwalnia go to od uzasadnienia dokonanego 

wyboru. Zatem jeżeli strona w toku postępowania kieruje zarzuty przeciwko operatowi organ 

zobowiązany jest do przekazania stanowiska strony rzeczoznawcy majątkowemu 

i zobowiązania go do złożenia wyjaśnień odnośnie zarzutów strony. 

W rozpoznawanej sprawie skarżący przede wszystkim kwestionowali prawidłowość 

sporządzonego operatu szacunkowego podnosząc, że zastosowana przez rzeczoznawcę 

metoda korygowania ceny średniej polega na określeniu wartości rynkowej wycenianej 

nieruchomości na podstawie zbioru co najmniej kilkunastu nieruchomości reprezentatywnych 
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wziętych do porównań, które to nieruchomości były przedmiotem obrotu rynkowego. Skoro 

skarżący kwestionowali w odwołaniu powyższe okoliczności dotyczące sporządzenia operatu, 

to rzeczoznawca powinien był wyjaśnić zgłoszone wątpliwości. Tymczasem z akt 

administracyjnych przedstawionych Sądowi nie wynika, aby organ odwoławczy przedstawił 

rzeczoznawcy zarzuty skarżących odnośnie sporządzonego operatu szacunkowego i uzyskał 

w tym zakresie jego stanowisko. 

Zatem przed wydaniem decyzji organ odwoławczy powinien był zwrócić się do 

rzeczoznawcy, aby ten odniósł się do zarzutów strony. Rzeczoznawca mógł również złożyć 

wyjaśnienia odnośnie sporządzonego operatu w obecności stron postępowania. Wynika to 

z art. 79 § 2 K.p.a., zgodnie z którym strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu 

dowodu, zadawać pytania biegłym i składać wyjaśnienia. Pisemna forma operatu 

szacunkowego nie wyklucza żądania przez organ administracji wyjaśnienia przez 

rzeczoznawcę majątkowego sporządzonego operatu w obecności stron postępowania. Prawo 

do udziału strony w przeprowadzeniu dowodu, zagwarantowane w art. 79 § 2 K.p.a., jest 

uszczegółowieniem ogólnej zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania zawartej w art. 10 § 1 K.p.a. 

Nadto z treści przepisu art. 89 ust. 1 K.p.a. wynika, że organ administracji przeprowadza 

w toku postępowania rozprawę w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub 

uproszczenie postępowania. Nadto przepis § 2 tego artykułu wręcz nakazuje przeprowadzenie 

rozprawy, gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale biegłych. W niniejszej 

sprawie w obliczu tak sprecyzowanych zarzutów skarżących, co do poprawności sporządzenia 

operatu szacunkowego organ odwoławczy winien rozważyć zasadność przeprowadzenia 

rozprawy administracyjnej z udziałem skarżących i biegłego rzeczoznawcy majątkowego 

w celu pełnego wyjaśnienia przedstawionych wątpliwości  

Sąd wskazał, że jeżeli strona postępowania kwestionuje prawidłowość sporządzenia operatu 

szacunkowego stanowiącego dowód w przedmiotowej sprawie, to nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby zakwestionowała operat przed właściwym organem, tj. organizacją 

zawodową rzeczoznawców majątkowych, w trybie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 201, poz. 651). Organizacja 

zawodowa rzeczoznawców majątkowych posiada, bowiem kompetencje do weryfikacji 

prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. A zatem wystąpienie do organizacji 

zawodowej rzeczoznawców majątkowych leży także w gestii strony postępowania, gdy organ 

administracyjny nie wykrył w nim wad, stanowiących podstawę do skierowania wniosku do 

powyższej organizacji. Ponadto zaznaczyć należy, że organy ustalające opłatę adiacencką nie 
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mają obowiązku występowania do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Dla 

zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wystarczy sporządzenie jednego operatu – 

a następnie jego rzeczowa, wszechstronna i wnikliwa ocena pod kątem prawidłowości 

zastosowania przez rzeczoznawcę przepisów prawa, wybrania przez niego właściwej metody 

wyceny i dokonania prawidłowego wyliczenia wartości wzrostu nieruchomości. 

W ocenie Sądu organ odwoławczy, jak i organ I instancji dopuściły się uchybienia przepisu 

art. 10 §1 K.p.a. stanowiącego podstawową zasadę postępowania administracyjnego, służącą 

zapewnieniu czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania. Z zebranych akt 

administracyjnych nie wynika, jak to podaje Kolegium, że w postępowaniu zapewniono 

skarżącym czynny udział w sprawie. Nie poinformowano ich chociażby o sporządzeniu 

najistotniejszego dowodu w sprawie w postaci operatu szacunkowego z 23 września 2010 r. 

i nie umożliwiono im przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 

i materiałów oraz zgłaszania żądań. Podobnie nie wykonano powyższego obowiązku przed 

organem odwoławczym. 

Odnośnie zarzutów skarżących dotyczących niejasnego wskazania w decyzji organu 

I instancji terminu wniesienia opłaty adiacenckiej oraz powołania nieaktualnego tekstu 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, w ocenie Sądu przyjąć należy, że są to uchybienia, 

ale nie mają one istotnego wpływu na rozstrzygniecie sprawy. Sporne jest również stosowanie 

w sprawach dotyczących opłaty adiacenckiej przepisów ordynacji podatkowej. W ocenie 

Sądu w niniejszej sprawie do postępowania przed organami administracji zastosowanie mają 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

Natomiast w sprawie sygn. akt II SA/Po 380/11 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 

Sąd oddalił skargę. Rozstrzygnięcie swoje Sąd oparł o następujący stan faktyczny. Decyzją 

z dnia 18 kwietnia 2008 r., Nr […] Prezydent Miasta Leszna po rozpatrzeniu wniosku 

właścicielki z dnia 27 lutego 2008 r. zatwierdził podział stanowiących jej własność 

nieruchomości położonych w Lesznie obejmujących działki nr […]/9 i […]/11. Zgodnie 

z powyższą decyzją działka nr […]/9 o powierzchni 0,2838 ha podzielona została na działki 

nr […]/33 i […]/34, zaś działka nr […]/11 o powierzchni 0,3797 ha na działki nr […]/17, 

[…]/18, […]/19, […]/21, […]/23, […]/25, […]/27, […]/29, […]/31, […]/32. Zgodnie 

z decyzją podziałową dostęp do drogi publicznej dla działek o numerach […]/21, […]/23, 

[…]/25, […]/27, […]/29, […]/31 powstałych z podziału działki nr […]/11 winien zostać 

zapewniony poprzez ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr […]/32 

lub sprzedaż udziałów w prawie do działki nr […]/32 stanowiącej drogę wewnętrzną. Decyzja 

ta stała się ostateczna w dniu 5 maja 2008 r. 
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Dnia 31 lipca 2008 r. S.J. sprzedała Miastu niezabudowaną nieruchomość stanowiącą drogę, 

działkę nr […]/32. Strony uzgodniły cenę sprzedaży na symboliczną złotówkę, określając 

jednocześnie w akcie notarialnym wartość przedmiotu umowy na kwotę 22 000,- zł. Nabycie 

przedmiotowej nieruchomości przez Miasto nastąpiło z przeznaczeniem pod drogę. 

W dniu 9 sierpnia 2010 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo sprzedającej z żądaniem 

skompensowania opłaty adiacenckiej z wartością działki nr […]/32 przeznaczonej pod drogę, 

przekazanej w roku 2008 r. nieodpłatnie na rzecz Miasta. 

Decyzją z dnia 7 grudnia 2010 r., nr […] Prezydent Miasta Leszna działając na podstawie art. 

98a ust. 1, art. 148 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej 

Leszna z dnia 5 kwietnia 2001 r. Nr XXX/329/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 7 czerwca 2001 r. Nr 64, poz. 1189 ze zm.), art. 104 

K.p.a. ustalił dla S.J. opłatę adiacencką w wysokości: 19.587,80,- zł stanowiącą 10% wzrostu 

wartości nieruchomości położonej w Lesznie, oznaczonej ewidencyjnie działkami o nr 

[…]/34, […]/33, o łącznej pow. 0,2838 ha. 

Rozpoznając odwołanie S.J. decyzją z dnia 1 marca 2011 roku Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Lesznie uchyliło zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Leszna z dnia 

7 grudnia 2010 r. w części ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej na poziomie 19.587,80,- 

zł i orzekło ustalając tę opłatę w wysokości 16.968,10,- zł, a w pozostałej części zaskarżoną 

decyzję utrzymało w mocy. 

Z decyzją powyższą nie zgodziła się S.J., która wywiodła na nią skargę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w brzmieniu obowiązującym w dniu 

wydania decyzji - (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z zm.) jeżeli w wyniku podziału 

nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.  

Rozpoczynając rozważania w pierwszej kolejności Sąd wskazał, iż w wyniku podziału 

nieruchomości może nastąpić wzrost jej wartości w ujęciu gospodarczym, prawnym 

i technicznym. Wynikiem podziału może bowiem być wydzielenie działek budowlanych lub 

zmiana przeznaczenia nieruchomości dająca możliwość lepszego jej wykorzystania. Każdy 

wzrost wartości nieruchomości powoduje wzrost jej ceny na rynku obrotu nieruchomościami. 

Udział podmiotów publicznych w ukształtowaniu nowej wartości działki poprzez podjęcie 
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decyzji o podziale stwarzającym korzystniejszą ich konfigurację na rynku, stanowi podstawę 

do rozłożenia korzyści płynących ze zwiększenia atrakcyjności rynkowej działek zarówno na 

właściciela, jak i na organy administracji publicznej. Sprowadza się to do obciążenia 

właściciela opłatą adiacencką. Opłata adiacencka to świadczenie z tytułu korzyści, jakie 

odnosi właściciel z faktu przeprowadzenia w terenie, na którym położona jest działka, takich 

działań, które zwiększą jej wartość. Tym działaniem w przedmiotowej sprawie było wydanie 

przez Prezydenta Miasta ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. 

Z treści ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości wynika, iż podział 

nieruchomości nastąpił na wniosek właścicieli nieruchomości nią objętych, w tym na wniosek 

skarżącej. Decyzje organów obu instancji zostały wydane w terminie 3 lat od dnia kiedy 

decyzja o podziale nieruchomości stała się ostateczna. Poza sporem jest również, że stawka 

procentowa opłaty adiacenckiej, określona została w uchwale Rady Miejskiej Leszna z dnia 

5 kwietnia 2001 r. Nr XXX/329/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej na 

10% wzrostu wartości nieruchomości. Określenie wzrostu wartości nieruchomości, dokonane 

zostało przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

W ocenie Sądu sporządzona dla potrzeb niniejszego postępowania administracyjnego wycena 

nieruchomości jest zgodna z przepisami zawartymi w rozdziale I działu IV ustawy 

o gospodarce nieruchomościami - "Określanie wartości nieruchomości" oraz 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze 

zm.). Zastosowanie znajdują w szczególności  przepisy art. 146 ust. 1a i art. 149 ustawy, 

w zakresie wartości rynkowej – przepisy art. 150 ust. 2 oraz art. 152 ust. 1 - 3 ustawy i art. 

154 ust. 1 ustawy. Szczególne zasady  wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego uregulowane zostały w treści § 4 ust. 2 i 3 oraz § 56 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. Dokonując oceny operatu szacunkowego 

sporządzonego dla potrzeb niniejszego postępowania, w oparciu o powyżej wskazane 

przepisy, wskazać należy, iż jest on spójny i logiczny. Rzeczoznawca majątkowy określił 

wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami 

i wyjaśnił przyczyny przyjęcia zastosowanej techniki i metody szacowania. 

W operacie zawarto także pozostałe wymagane prawem elementy. Uwzględnia on wszelkie 

elementy, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości (lokalizacja, otoczenie, 

sąsiedztwo, stan uzbrojenia, powierzchnia, kształt, sposób użytkowania, prawa 

i ograniczenia), wyjaśnia założenia przyjęte przy dokonywaniu wyceny oraz ukazuje wpływ 

cech rynkowych na wartość nieruchomości. Zawiera także dokładny opis nieruchomości 
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podobnych, przyjętych do porównania. Stąd też organ administracji trafnie uznał, że 

powyższa ocena jest prawidłowa. Uznając za udowodnione, że wartość nieruchomości 

wzrosła na skutek podziału, Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie naruszyło zasady 

swobodnej oceny dowodów. 

Dokonując porównania operatu szacunkowego w jego pierwotnej wersji z aneksem 

przedłożonym organowi II instancji Sąd stwierdził, iż poprawki wprowadzone tymże aneksem 

były uzasadnione i polegały jedynie na wyeliminowaniu błędu rachunkowego zaistniałego 

w pierwotnej wersji operatu. Takie błędne określenie minimalnej ceny skutkowało następnie 

niedoszacowaniem wpływu na wartość wycenianych nieruchomości, należących do skarżącej 

cech rynkowych różniących je od nieruchomości podobnych, będących przedmiotem obrotu 

rynkowego i spowodowało w efekcie zbyt wysokie oszacowanie wzrostu wartości 

nieruchomości po podziale. 

Powyższy błąd oraz będące jego następstwem błędy rachunkowe zostały wyeliminowane 

w aneksie Nr 1 z dnia 7 lutego 2011 r. i co za tym idzie za trafne uznać należy stanowisko 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przyjęło je za podstawę do wymierzenia 

opłaty adiacenckiej w zmienionej względem decyzji organu I instancji wysokości. 

W przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości istnieje wyraźny przepis – 

to jest art. 98a ust. 1 tejże ustawy, z którego wynika, jaki stan należy uwzględnić przy 

wydawaniu decyzji ustalającej opłatę. Zgodnie z tym przepisem jako stan nieruchomości po 

podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 

stała się ostateczna. Pod pojęciem "stan nieruchomości" należy rozumieć zarówno fizykalny 

stan nieruchomości, jak i stosunki właścicielskie z nią związane i jej przeznaczenie. 

Innymi słowy dla wymierzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w związku z jej podziałem miarodajnym jest jedynie jej stan w dniu uprawomocnienia się 

nieruchomości podziałowej, a bez znaczenia prawnego pozostają zdarzenia zaistniałe po tej 

dacie, a związane zarówno ze zmianą sposobu zagospodarowania, jak też przeznaczenia 

nieruchomości czy też jej własności. 

Dla potrzeb wymierzenia opłaty adiacenckiej należało zatem – jak trafnie uczyniły organy 

obu instancji – przyjąć stan nieruchomości po podziale, w tym spornej działki nr […]/32 jaki 

zaistniał na dzień 5 maja 2008 r. Na ten dzień przedmiotowa nieruchomość stanowiła zaś 

własność skarżącej i co szczególnie istotne przeznaczona była w decyzji zatwierdzającej 

projekt podziału nie pod drogę publiczną, lecz pod drogę wewnętrzną. 
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Okoliczność ta - to jest wydzielenie gruntu pod drogę wewnętrzną, a nie pod drogę publiczną 

- przesądzała przy tym nadto o tym, iż w stosunku do działki nr […]/32 nie znajdował 

zastosowania art. 98a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiący, iż jeżeli 

w wyniku podziału nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod 

poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno 

według stanu przed podziałem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się 

o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie. 

Bez jakiegokolwiek znaczenia pozostaje okoliczność, iż dnia 31 lipca 2008 r. działka 

nr […]/32 została zbyta na rzecz Miasta, które nabyło tą nieruchomość z zamiarem 

zrealizowania na niej drogi publicznej. Podkreślić bowiem należy, iż do zawarcia tej umowy 

przeniesienia własności nieruchomości doszło po blisko trzech miesiącach od dnia gdy 

decyzja podziałowa stała się ostateczna, którą to datę przepisy rangi ustawowej przyjmują 

wprost jako miarodajna dla określenia stanu nieruchomości po podziale. 

Z tych samych przyczyn pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia dla sprawy wymierzenia 

opłaty adiacenckiej jest zarówno kwota za jaką dokonano sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości jak i przyjęte przez strony transakcji ustalenia co do jej wartości, a także 

okoliczność na przedmiotowej działce dokonano już faktycznych inwestycji drogowych. 

Podkreślić przy tym należy, iż z samego faktu, że z biegłym, np. rzeczoznawcą majątkowym 

została zawarta umowa cywilna nie wynika, że opinia biegłego jest stronnicza. Wykonanie 

tego rodzaju umowy, to jest sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę 

pozostaje bez wpływu na jego prawa i obowiązki. Tym samym nie było podstaw do 

wyłączenia rzeczoznawcy majątkowego na podstawie art. 176 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w związku z art. 24 § 1 pkt 1 K.p.a. 

Odnosząc się do zarzutu, że uzgodniona przez strony (to jest przekazującego właściciela 

i przejmującego przedstawiciela Urzędu Miasta) w akcie notarialnym wartość gruntu 

(22.000,- zł) winna stanowić zaliczkę na poczet opłaty adiacenckiej - ustalanej przez ten sam 

organ, a brak takowego zaliczenia i naliczenie za przejętą własność opłaty adiacenckiej 

stanowi wykorzystanie przez organ I instancji pozycję silniejszego wobec skarżącej zauważyć 

natomiast należy, iż zgodnie z art. 98a ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej 

wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej 

w wyniku podziału. Przepis art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. Różnice między 
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wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału a należnością wynikającą z opłaty 

adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat. 

Przywołany przepis art. 66 Ordynacji podatkowej stanowi zaś, że szczególnym przypadkiem 

wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw 

majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków 

stanowiących dochody ich budżetów (§ 1), przeniesienie następuje na wniosek podatnika na 

podstawie umowy pisemnej zawartej między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), 

a podatnikiem (§ 2 pkt 2 i § 3), za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uważa się 

dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych (§ 4), oraz że w przypadku 

zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej instancji wydaje decyzję 

stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (§ 5). Przepis art. 55 § 2 stosuje się 

odpowiednio. 

W świetle powyższych przepisów oczywistym w ocenie Sądu jest, iż ewentualne 

przeniesienie na rzecz gminy prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału 

w rozliczeniu opłaty adiacenckiej może nastąpić dopiero po ustaleniu tej opłaty w ostatecznej 

decyzji organu I instancji i w odrębnym postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji 

stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania z tytułu wymierzonej opłaty adiacenckiej, a nie już 

w ramach postępowania prowadzonego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. 

Przemawia za powyższym już choćby sformułowanie, że do przeniesienia prawa do działki 

gruntu może dojść w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu. Obowiązek 

uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działki w wyniku jej podziału nie 

powstaje zaś z mocy prawa, lecz dopiero w wyniku wydania przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) konstytutywnej decyzji o charakterze uznaniowym (zgodnie z art. 98a ust. 

1 organ może ustalić opłatę adiacencką, a nie ustala takową opłatę), a co za tym idzie przed 

wydaniem tejże decyzji brak jest roszczenia o charakterze publicznoprawnym 

uzasadniającego (stanowiącego przesłankę) dla przeniesienia na rzecz gminy prawa do działki 

gruntu powstałej w wyniku podziału. Podkreślić przy tym należy, iż odmiennie niż 

w przypadku zobowiązań podatkowych (art. 66 Ordynacji podatkowej dotyczy bowiem 

jedynie zaległości podatkowych), ustawodawca nie ograniczył możliwości spłaty zobowiązań 

z tytułu opłaty adiacenckiej poprzez przeniesienie praw do gruntu jedynie do zaległości w tej 

opłacie, czyli spłaty zobowiązań już w świetle art. 148 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, lecz wyraźnie wskazał, że ten sposób uiszczania zobowiązania 

dopuszczalny jest zarówno w stosunku do zaległości z tego tytułu jak i opłaty adiacenckiej 

jeszcze nie będącej zaległością, czyli nie wymagalnej. 
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Również konieczność odpowiedniego stosowania art. 66 ust. 5 Ordynacji podatkowej 

wprowadzającego obowiązek wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania 

w przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność wydzielonej działki gruntu wskazuje, 

że do wydania takowego rozstrzygnięcia może dojść dopiero po ostatecznym ustaleniu 

wysokości zobowiązania w opłacie adiacenckiej, albowiem tylko istniejące zobowiązanie 

może wygasnąć. 

Skoro zatem regulacje dotyczące rozliczania opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu 

poprzez przeniesienie na rzecz gminy prawa do działki gruntu nie znajdują zastosowania 

w postępowaniu dotyczącym ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej podziału, to nie zastosowanie tych przepisów przez orzekające 

w niniejszej sprawie organy administracji nie stanowiło naruszenia prawa materialnego. 

Z treści art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika wprost, że wartość 

nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania 

decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Nadto możliwość wymierzenia opłaty adiacenckiej 

wiąże się wyłącznie ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału i nie uzależnia 

dopuszczalności wymierzenia tej opłaty od faktycznego skonsumowania przez właściciela 

tegoż wzrostu wartości w następstwie sprzedaży wydzielonej działki. Jest to regulacja 

w oczywisty sposób odmienna chociażby niż przyjęta w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.), który w przypadku renty planistycznej ustanawia jako przesłankę jej wymierzenia 

koniunkcję wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego 

albo jego zmianą i jej zbycia. 

 

Sprawy o symbolu 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 

W sprawie II SA/Po 409/11 w uzasadnieniu wyroku uchylającego decyzje Wojewody 

Wlkp. i decyzje Starosty Gnieźnieńskiego o umorzeniu jako bezprzedmiotowego 

postępowania w sprawie przekształcenia przysługującego B.J. i M.J. prawa użytkowania 

wieczystego  nieruchomości położonych w G. w prawo własności Sąd podał, że dokonując 

wykładni art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności stanowiącego, iż przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje 

się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie 

uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy przyjąć należy, iż stosowanie przepisów art. 2 pkt 1 

dotyczy także osób fizycznych, które już po wejściu w życie ustawy nabyły prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, o ile prawo to 
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istniało już w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Z treści tegoż przepisu nie 

można wyprowadzać ograniczenia uprawnienia do żądania administracyjnego przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jedynie do nabywców udziałów w prawie 

użytkowania wieczystego. 

 Art. 1 ust. 4 ustawy odsyła do bezpośedniego stosowania w stosunku do osób, które prawo 

użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy 

ustępu 2 tegoż artykułu, z pominięciem ustępu 3 co wyraźnie wskazuje na zamiar 

uregulowania sytuacji prawnej (uprawnień) osób o jakich mowa w ust. 4 w sposób niezależny 

od uprawnień przysługujących ich poprzednikom prawnym.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w pierwszym rzędzie zauważył, że decyzje organów obu 

instancji uznać należy za wydane z naruszeniem art. 105 § 1 K.p.a. polegającym na błędnym 

uznaniu, iż prowadzone w sprawie postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe. 

W realiach niniejszej sprawy bezspornym pozostaje, iż skarżący wystąpili z wnioskiem 

o przekształcenie przysługującego im prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonych w G., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr […]/1 oraz jako działka 

nr […]/15 w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz, że organy administracji po 

przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustaliły, iż wnioskodawcy nie spełniają 

przewidzianych w tejże ustawie kryteriów uprawniających do administracyjnego 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, albowiem prawo 

użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości nie przysługiwało im w dniu 

wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., jak również zarówno oni, jak i poprzedni 

użytkownik wieczysty przedmiotowych nieruchomości ("A" Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Poznaniu), nie są i nie byli właścicielami wyodrębnionych lokali, których udział 

w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego przedmiotowych 

nieruchomości gruntowych. 

W ocenie Sądu oczywistym jawi się zatem, iż w sprawie nie zachodziła bezprzedmiotowość 

postępowania bowiem brak przesłanek uwzględnienia żądania zgłoszonego przez stronę nie 

czyni prowadzonego postępowania administracyjnego bezprzedmiotowym w rozumieniu art. 

105 K.p.a., lecz oznacza bezzasadność żądania strony. Zauważyć należy, iż w określonych 

w ustawie okolicznościach prawnie dopuszczalnym jest administracyjne przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego we własność, a co za tym idzie koniecznym jest rozpoznanie 

złożonego w tym zakresie wniosku w trybie przewidzianym przepisami K.p.a. celem 

poczynienia ustaleń faktycznych niezbędnych dla podjęcia rozstrzygnięcia. Inaczej rzecz 
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ujmując okolicznością uzasadniającą umorzenie postępowania administracyjnego w tego 

rodzaju sprawie mogłoby być wyłącznie stwierdzenie, iż brak jest przedmiotu postępowania, 

albowiem nie istnieje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do czego mogłoby 

dojść na przykład w następstwie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej na 

rzecz wnioskodawców na drodze umowy cywilnej), względnie strona cofnęła wniosek 

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bądź też brak jest 

podmiotu postępowania (na przykład w następstwie zgonu wnioskodawców), albowiem 

w takiej sytuacji niepotrzebne byłoby postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich 

tych okoliczności sprawy, które dotyczą spełnienia przesłanek administracyjnego 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określonych w art. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., zaś samo rozstrzygnięcie miałoby charakter orzeczenia 

formalnego, kończącego postępowanie bez merytorycznego rozstrzygnięcia, ze względu na 

brak podstaw prawnych do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy. Przesłanką 

umorzenia postępowania mogłoby być również wystąpienie przez wnioskodawców 

z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności, innego niż użytkowanie wieczyste 

ograniczonego prawa rzeczowego, albowiem brak byłoby podstaw prawnych do rozpoznania 

takowego wniosku w drodze postępowania administracyjnego. 

Następnie wskazano, iż zaskarżona decyzja Wojewody Wielkopolskiego zapadła 

z naruszeniem prawa materialnego polegającym na błędnej jego wykładni. 

Podstawę rozstrzygnięcia organów administracji w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. Według art. 1 ust. 1 tej ustawy, osoby fizyczne, które w dniu 

wejścia w życia ustawy, tj. w dniu 13 października 2005 r., były użytkownikami wieczystymi 

terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, mogą wystąpić 

z żądaniem przekształcenia swojego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Istotne znaczenie dla rozważanej sprawy ma jednak art. 1 ust. 4 w zw. z art. 1 ust. 2 

cytowanej ustawy, gdyż jak prawidłowo ustalono w toku postępowania administracyjnego, do 

nabycia przez skarżących, będących osobami fizycznymi, prawa własności budynku 

mieszkalnego położnego na działce nr […]/1 oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki 

doszło w dniu 30 czerwca 2008 r., zaś prawo użytkowania wieczystego działki nr […]/15 

nabyli oni w dniu 28 grudnia 2009 r. 

Ustawodawca nakazał ponadto w art. 1 ust. 4 – który to przepis ma w niniejszej sprawie 

kluczowe znaczenie – stosowanie przepisu art. 1 ust. 2 także w odniesieniu do osób, które 



 133 

swoje prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie nabyły dopiero po wejściu 

w życie ustawy. 

Wskazano, iż ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości nie zawiera definicji lokalu na potrzeby 

procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyraźne 

odesłanie do znaczenia pojęć użytych w ustawie zostało sformułowane jedynie w stosunku do 

nieruchomości rolnej (art. 1 ust. 1 ustawy) i osoby bliskiej (art. 4 ust. 15 ustawy). Nie oznacza 

to jednak, że w pozostałych przypadkach zasadne byłoby ustalenie znaczenia zastosowanych 

pojęć w sposób szczególny dla potrzeb przedmiotowej ustawy. Należy w tym miejscu 

wyjaśnić, że zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) konieczne jest 

posługiwanie się w ustawie określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla 

danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określanej jako "kodeks" lub "prawo". 

W konsekwencji uzasadnione jest przyjęcie założenia, że ustawodawca zrealizował powyższy 

obowiązek, a użyte w ustawie określenie - opisane we wcześniejszej ustawie, w której 

nastąpiło całościowe uregulowanie danej instytucji prawnej – ma identyczne znaczenie. Jeżeli 

zatem w ustawie wskazano na możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w przypadku przysługiwania użytkownikowi wieczystemu własności lokalu, to właściwe było 

ustalenie znaczenia pojęcia "lokalu" w oparciu o definicję zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.). 

Wykładnia językowa przywołanych powyżej przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

w powiązaniu z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali sugeruje 

dojście do wniosków analogicznych jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, 

a sprowadzających się do stwierdzenia, iż podmiotami uprawnionymi do nieodpłatnego 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie 

administracyjnym są poza osobami fizycznymi, które w dniu wejścia w życie ustawy (to jest 

w dniu 13 października 2005 r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod 

tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (art. 1 ust. 1), osobami fizycznymi 

i prawnymi, które także w dniu wejścia w życie ustawy były właścicielami wyodrębnionych, 

samodzielnych lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo 

użytkowania wieczystego oraz następcy prawni tych osób (art. 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 2) oraz 

spółdzielniami mieszkaniowymi (art. 1 ust. 2 pkt 2) i osobami wskazanymi w art. 1 ust. 1a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (które to przepisy nie znajdują jednakże zastosowania 
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w niniejszej sprawie i dla klarowności wywodu zostaną pominięte w dalszych rozważaniach), 

jedynie te osoby fizyczne, które już po wejściu w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. nabyły 

udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych związany z nabytą 

własnością wyodrębnionych samodzielnych lokali. 

A contrario przyjęty przez organy administracji sposób wykładni przywołanych powyżej 

przepisów wyklucza zatem możliwość administracyjnego przekształcenia w prawo własności 

prawa użytkowania wieczystego nabytego przez osoby fizyczne po dniu wejścia wżycie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z nabyciem własności budynku mieszkalnego 

wzniesionego na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu 

terytorialnego będącym przedmiotem użytkowania wieczystego. 

Zauważyć w tym miejscu należy, iż choć nie ulega wątpliwości, że zasadnicze znaczenie 

w procesie stosowania prawa ma wykładnia językowa, to jednak nie ma ona charakteru 

bezwzględnego, absolutnego i nie można poprzestać na jej zastosowaniu, gdy otrzymanego 

wyniku nie da się zaakceptować ze względu na konsekwencje o charakterze systemowym. 

Wówczas należy posiłkować się wykładnią celowościową i funkcjonalną. W wyroku z dnia 

20 czerwca 2000 r., sygn. akt I KZP 14/2000 Sąd Najwyższy stwierdził, że nie tylko prawem, 

ale i obowiązkiem każdego Sądu jest interpretowanie przepisów prawa w sposób zgodny 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to z art. 178 ust. 1 i art. 8 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślić należy, że bezpośredniość stosowania Konstytucji 

wynikająca z jej art. 8 ust. 2 polega między innymi na uwzględnieniu kontekstu 

konstytucyjnego przy interpretacji ustaw. O metodach wykładni wypowiadał się także 

Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 25/99 stwierdził, 

że granica wykładni, jaką stanowić może językowe znaczenie tekstu, nie jest granicą 

bezwzględną, co oznacza, że dopuszczalnym jest jej przekroczenie, aczkolwiek wymaga ono 

silnego uzasadnienia aksjologicznego, odwołującego się przede wszystkim do wartości 

konstytucyjnych. 

W ocenie Sądu sposób wykładni przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. zaprezentowany 

w zaskarżonej decyzji prowadził zaś do wyników naruszających art. 32 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego, wszyscy są wobec prawa równi oraz wszyscy 

mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, co wymaga przyznania 

pierwszeństwa innej, celowościowej i systemowej wykładni art. 1 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 4 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., która to wykładnia nie budziłaby wątpliwości 

konstytucyjnych. 
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Art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż wszyscy są wobec prawa 

równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Istota 

wyrażonej w powyższym przepisie konstytucyjnym zasady została ustalona w orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie podkreślał, że istotą tej zasady jest nakaz 

jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie tej samej kategorii (klasy), 

przynależnej do tej samej kategorii ze względu na to, że posiadają tę samą cechę istotną 

(relewantną). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą 

istotną, powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań 

zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Od tak pojmowanej zasady równości 

i równego traktowania przez władze publiczne Trybunał dopuszczał w swoim orzecznictwie 

wyjątki. Władze publiczne, a w szczególności normodawca muszą jednak, dopuszczając 

wyjątki od omawianej zasady, przestrzegać określonych reguł. Ewentualne wyjątki od zasady 

określonej w art. 32 ust. 1 winny bowiem odpowiadać następującym wymogom: 

- muszą mieć charakter relewantny, tzn. pozostawać w bezpośrednim związku z celem 

i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć ich 

realizacji; 

- muszą być proporcjonalne, tzn. waga interesów, którym ma służyć zróżnicowanie sytuacji 

adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które 

zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych; 

- muszą pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami lub normami 

konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (por. wyrok 

z 18 listopada 2008 r., sygn. P 47/07, OTK ZU nr 9/A/2008, poz. 156 oraz przywołane tamże 

inne wyroki Trybunału). 

W świetle przywołanej powyżej zasady równości wobec prawa nie sposób zaś znaleźć 

jakiegokolwiek uzasadnienia dla różnicowania sytuacji prawnej tych osób fizycznych, które 

po dniu wejścia w życie ustawy nabyły nieruchomości lokalowe w postaci wyodrębnionych, 

samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej oraz osób fizycznych, które po dniu wejścia w życie 

ustawy nabyły własność budynków mieszkalnych, w tym w szczególności domów 

jednorodzinnych wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu, na których 

budynki te zostały posadowione. Brak jest bowiem jakiegokolwiek czytelnego kryterium 

różnicującego te dwie grupy osób fizycznych, którym przysługuje prawo użytkowania 

wieczystego nieruchomości. 
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Przykładowo wskazać należy, iż kryterium tego nie może niewątpliwie stanowić wartość 

nieruchomości, do której przysługuje prawo własności, albowiem oczywistym jest, iż wartość 

zarówno samodzielnego lokalu mieszkalnego, jak i budynku mieszkalnego determinowana 

jest ich wielkością, położeniem i standardem wykonania i co za tym idzie wartość lokalu 

mieszkalnego o określonych parametrach może przewyższać wartość budynku parametrów 

tych nie spełniającego. 

Nieuzasadniona nierówność w traktowaniu grup obywateli jest przy tym szczególnie 

wyraźnie widoczna w realiach niniejszej sprawy i sprowadza się do tego, iż przy przyjęciu 

wykładni zaproponowanej przez organy administracji przywilej nieodpłatnego 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługiwałby osobom, 

które nabyły od dewelopera będącego osobą prawną wyodrębnione lokale mieszkalne wraz 

z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na jakim budynek, w którym lokale te 

się znajdują jest posadowiony, a jednocześnie przywileju tego pozbawione byłyby osoby 

fizyczne, które od tego samego dewelopera nabyłby własność nie lokali mieszkalnych, lecz 

domów wzniesionych na gruncie oddanym temuż deweloperowi w użytkowanie wieczyste. 

Wykładnia takowa jest nie do zaakceptowania także z tego punktu widzenia, iż niejako 

zmusza obywateli, dla skorzystania z dobrodziejstwa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. do 

pozornego wyodrębnienia własności lokali w należących do nich budynkach mieszkalnych. 

Pamiętać przy tym należy, iż celem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., jak wynika chociażby 

z uzasadnienia jej projektu (druku sejmowy nr 3668, Sejm RP IV kadencji), było 

dopuszczenie do jak najszerszego udrożnienia przekształceń przez osoby fizyczne oraz 

szerokiej możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości przez osoby fizyczne, niezależnie od celu, na jaki nieruchomość została 

oddana w użytkowanie wieczyste. 

Stąd też dokonując wykładni art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. stanowiącego, iż 

przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo użytkowania 

wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy przyjąć 

należy, iż stosowanie przepisów ust. 2 pkt 1 dotyczy także osób fizycznych, które już po 

wejściu w życie ustawy nabyły prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, o ile prawo to istniało już w dniu wejścia w życie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Z treści tegoż przepisu nie można przy tym wyprowadzać 

ograniczenia powyższego uprawnienia do żądania administracyjnego przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności jedynie do nabywców udziałów w prawie 

użytkowania wieczystego, jak również uzależniać uprawnienia do żądania przekształcenia 
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użytkowania wieczystego we własność, od przysługiwania takowego roszczenia osobom 

prawnym, od których osoba fizyczna dokonała nabycia prawa użytkowania wieczystego. 

Podkreślić bowiem należy, iż art. 1 ust. 4 ustawy odsyła do bezpośredniego stosowania 

w stosunku do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie 

uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy ustępu 2 tegoż artykułu, z pominięciem ustępu 3 co 

wyraźnie wskazuje na zamiar uregulowania sytuacji prawnej (uprawnień) osób o jakich mowa 

w ust. 4 w sposób niezależny od uprawnień przysługujących ich poprzednikom prawnym. 

Gdyby bowiem przyjąć, iż osoba fizyczna może ubiegać się o przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy jedynie 

w sytuacji, gdy uprawnienie do wystąpienia z takowym roszczeniem służyło jej 

poprzednikowi prawnemu, to zakres stosowania normy określonej w art. 1 ust. 4 w całości 

zawierałby się w regulacji określonej w art. 1 ust. 3 ustawy, a co za tym idzie przepis ust. 4 

byłby zbędny. Racjonalny ustawodawca nie ustawia zaś przepisów zbędnych i pozbawionych 

treści normatywnej. 

Wymóg istnienia prawa użytkowania wieczystego w dniu wejścia w życiem ustawy wynika 

z faktu, iż przepisy art. 1 ust. 2 i co za tym idzie także art. 1 ust. 4 muszą być odczytywane 

w powiązaniu z brzmieniem przepisu art. 1 ust. 1 ustawy, który wymaga, aby prawo 

użytkowania wieczystego istniało w dniu wejścia w życie ustawy, bowiem możliwość 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co do zasady, jest 

możliwa wyłącznie w odniesieniu do użytkowników wieczystych, których prawo istniało 

w dniu wejścia w życie ustawy, czyli w dniu 13 października 2005 r. Zastrzeżenie to dotyczy 

wszystkich kategorii nieruchomości podlegających przekształceniu i wszystkich podmiotów 

uprawnionych do przekształcenia. 

Zauważyć w tym miejscu należy, iż Sądowi znane są orzeczenia przedstawiające odmienny 

niż przedstawione w niniejszym wyroku pogląd prawny, a sprowadzający się do stwierdzenia, 

iż ustawa nie przewiduje możliwości uwzględnienia żądania przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku wystąpienia z takim żądaniem 

przez osobę fizyczna będącą właścicielem budynku mieszkalnego, której prawo użytkowania 

wieczystego nie przysługiwało w dniu wejścia w życie ustawy i która prawo własności tegoż 

budynku, bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych, oraz prawo użytkowania wieczystego 

gruntu nabyła od osoby prawnej to jednak, z przyczyn wskazanych wyżej poglądu tego Sąd 

orzekający w niniejszej sprawie nie podzielił. Powyższe rozważania wskazują na błędną 

wykładnię przepisów prawa materialnego dokonaną przez organy administracyjne 

rozpoznające wniosek skarżących, które to naruszenie miało niewątpliwie wpływ na wynik 
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sprawy, co również stanowiło w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. przesłankę uchylenia 

zaskarżonej decyzji. 

 

Sprawy o symbolu 6290 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa. Reforma rolna 

W sprawie II SA/Po 132/11 ze skargi Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 10 grudnia 2010r. 

w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności dokumentu nadania ziemi Sąd oddalił 

skargę. W uzasadnieniu wyroku podano, że Naczelnik Miasta i Gminy B., działając na 

podstawie Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

wydał w dniu 26 czerwca 1978 r. Dokument Nadania Ziemi Nr […], w którym stwierdzono, 

iż na podstawie orzeczenia Powiatowej Komisji Ziemskiej w Rawiczu z dnia 1 grudnia 

1947 r. A.R. otrzymał na własność nadział ziemi o obszarze około 10,87 ha ze stanowiącej 

własność Skarbu Państwa nieruchomości ziemskiej położonej w S. woj. Leszczyńskie. 

Nieruchomość ta jako działki nr III a i III b o łącznej powierzchni 10,87 ha zapisana była 

w księdze wieczystej S. tom 2 wykaz 23. 

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości był Skarb Państwa, na podstawie orzeczenia 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu z dnia 18 listopada 1958 r. nr […], 

wydanego na podstawie art. 15 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i 

uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz.U. z 1955 

r. Nr 18, poz. 107), który do księgi wieczystej został wpisany w dniu 26 stycznia 1959 r. 

Natomiast poprzednim właścicielem był K.R., który został wpisany w księdze wieczystej na 

podstawie Dokumentu Nadania Ziemi Starostwa Powiatowego w Rawiczu z dnia 17 września 

1947 r. nr […]. 

W dniu 11 października 1979 r. Księga wieczysta S. tom 2 wykaz 23 została zamknięta, a stan 

jej dołączono do księgi wieczystej nr 19559. 

Następnie na podstawie Dokumentu Nadania Ziemi z dnia 26 czerwca 1978 r. dokonano na 

rzecz A.R. wpisu prawa własności działek nr III a i III b. Obecnie działka III a wpisana jest 

w księdze wieczystej nr 19559 na rzecz M. i A.S. na podstawie umowy darowizny z dnia 5 

lipca 1983 r., akt notarialny Rep. A nr […], wpisu dokonano dnia 6 lipca 1983 r. 

W wyniku zmian numeracji i podziałów działek wydzielono między innymi działki nr 94, 

168, 169, 171 (dawniej działka nr III a i III b). Działki nr 168, 169 i 171 (dawniej III a) 

zostały nabyte przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w S. w likwidacji od Skarbu Państwa 

na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 listopada 1987 r. Dla przedmiotowych działek 
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prowadzona jest księga wieczysta nr 26917. Z kolei działka nr 94 (dawniej III b) została 

zapisana w księdze wieczystej nr 12051 i stanowi własność Skarbu Państwa - Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie decyzją z dnia 31 lipca 2006 r., Nr […], po 

rozpatrzeniu wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S. w likwidacji, odmówiło 

stwierdzenia nieważności Dokumentu Nadania Ziemi z dnia 26 czerwca 1978 r., Nr […] 

wydanego przez Naczelnika Miasta i Gminy w B. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że 

wnioskiem z dnia 5 grudnia 2004 r. likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S. 

wystąpił o stwierdzenie nieważności Dokumentu Nadania Ziemi Nr […] z dnia 26 czerwca 

1978 r., zarzucając, iż przedmiotowy dokument wydany został z rażącym naruszeniem prawa 

tj. art. 2 ust. 1 lit. a Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 

rolnej (Dz.U. 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.), który to przepis stanowił, że na cele reformy 

rolnej przeznaczone będą nieruchomości ziemskie stanowiące własność Skarbu Państwa z 

jakiegokolwiek tytułu. Wobec powyższego wnioskodawca wywodzi, iż Dokument Nadania 

Ziemi z 26 czerwca 1978 r. wydany został z rażącym naruszeniem prawa, bowiem oparty 

został na innym dokumencie dotkniętym wadą nieważności. Wskazano, że Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna w S. ma interes prawny w niniejszej sprawie, ponieważ na 

podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia 21 grudnia 1989 r. nabyła od Skarbu Państwa 

działki gruntu nr 99, 168, 169 i 171 położone w G. zapisane w KW 26917, które odpowiadają 

w chwili obecnej dawnym parcelom III a i III b w granicach określonych w planie 

parcelacyjnym majątku S. 

Swój udział w postępowaniu o stwierdzenie nieważności przedmiotowego Dokumentu 

Nadania Ziemi zgłosiła także wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2005 r. Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, wskazując swój interes prawny jako właściciela 

działki nr 94 w G. dawniej parcela III b, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

12051, zarzucając, iż kwestionowany dokument został wydany z rażącym naruszeniem 

przepisów § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 

1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 

reformy rolnej (Dz.U. Nr 10, poz. 51) oraz podpisany przez nieuprawniony organ. 

Po dwukrotnym rozpoznaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzją z dnia 

10 grudnia 2010 r., nr […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie utrzymało 

w mocy zaskarżoną decyzję Kolegium z dnia 16 sierpnia 2010 r. podzielając stanowisko 

wyrażone w tej decyzji.  
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Skargę na powyższą decyzję wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zarzucając błąd 

w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż A.R. był posiadaczem przedmiotowej 

nieruchomości, podczas gdy zebrane w sprawie dowody nie mogą potwierdzić tej 

okoliczności, naruszenie przepisów postępowania tj. art. 6, art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a. poprzez 

zaniechanie obowiązku zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału 

dowodowego oraz naruszenie art. 15 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży 

nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw 

związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego poprzez błędne 

stwierdzenie, iż A.R. spełnił określone w nim przesłanki nabycia nieruchomości. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, iż zgodnie z art. 153 P.p.s.a. ocena prawna 

i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten 

sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

było przedmiotem zaskarżenia, zaś zgodnie z art. 170 tej samej ustawy orzeczenie 

prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne 

organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. 

W przedmiotowej sprawie dwukrotnie orzekał już WSA w Poznaniu, który wyrokami z dnia 

11 lipca 2007 r. (sygn. akt III SA/Po 248/07) oraz 28 września 2009 r. (sygn. akt III SA/Po 

234/08) uchylał zaskarżone decyzje i przekazywał sprawę do ponownego rozpoznania. 

W pierwszym z powołanych wyroków Sąd stwierdził, iż dla rozstrzygnięcia przedmiotowej 

sprawy tzn. dla ustalenia czy wydany przez Naczelnika Miasta i Gminy B. Dokument 

Nadania Ziemi z dnia 26 czerwca 1978 r. został wydany z rażącym naruszeniem prawa, 

istotne jest zbadanie czy A.R. w dniu 5 kwietnia 1958 r. użytkował nieruchomość określoną 

w tym Dokumencie Nadania Ziemi. 

Podkreślić należy, iż jednocześnie Sąd przesądził, iż ze zgromadzonego w sprawie materiału 

wynika, iż A.R. spełniał drugą z przesłanek wskazanych w art. 15 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz 

uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej 

i osadnictwa rolnego tj. legitymował się orzeczeniem Powiatowej Komisji Ziemskiej 

w Rawiczu z dnia 1 grudnia 1947 r., którym otrzymał na własność nadział ziemi o obszarze 

około 10.87 ha. 

Sąd uchylając zaskarżone decyzje zobligował organ do ponownego przeprowadzenia 

postępowania jedynie w celu ustalenia czy A.R. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 

12 marca 1958 r. zamieszkiwał na terenie nieruchomości i (lub) uprawiał grunty wchodzące 
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w skład nieruchomości objętej orzeczeniem Powiatowej Komisji Ziemskiej w Rawiczu z dnia 

1 grudnia 1947 r. 

W drugim z powołanych orzeczeń WSA w Poznaniu uznał, iż organ administracji nie 

podporządkował się w wystarczający sposób wytycznym zawartym w orzeczeniu Sądu z dnia 

11 lipca 2007 r. w szczególności Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie nie ustaliło 

w wyczerpujący sposób czy w stosunku do A.R. zachodziła druga z przesłanek określonych 

w art. 15 ust 1 i ust. 2 powoływanej ustawy z dnia ustawy z dnia 12 marca 1958 r. tj. czy 

zamieszkiwał on na terenie nieruchomości i (lub) uprawiał grunty wchodzące w skład 

nieruchomości objętej orzeczeniem Powiatowej Komisji Ziemskiej w Rawiczu z dnia 1 

grudnia 1947 r. W szczególności organ ograniczył się jedynie do przesłuchania świadków, 

którzy są rodziną lub znajomymi A.R. Tym samym organ naruszył przepis ar 153 P.p.s.a. 

poprzez niezastosowanie się do oceny prawnej i wytycznych zwartych w prawomocnym 

wyroku wydanym w sprawie. Zdaniem Sądu organ dopuścił się ponadto naruszenia szeregu 

przepisów postępowania administracyjnego (art 10 § 1 oraz 79 § 1 K.p.a.), które uzasadniały 

jego wznowienia, a także mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W tej sytuacji Sąd rozpatrujący przedmiotową sprawę zobligowany jest do zbadania czy 

organ przy wydaniu zaskarżonej decyzji zastosował się do wytycznych zawartych w obu 

powołanych wyżej orzeczeniach WSA w Poznaniu będąc jednocześnie sam związany 

wyrażoną w tych orzeczeniach oceną prawną. 

W ocenie Sądu dokumenty, na które powoływała się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

w S. tj. pismo A.R. z dnia 29 marca 1974 r. a także karta ewidencji pracy i dochodów 

pieniężnych dla A.R. wystawiona w 1962 r., nie świadczą w kontekście całokształtu 

zebranego w sprawie materiału dowodowego i dowodów ocenianych w ich wzajemnym 

powiązaniu w sposób jednoznaczny i pewny, iż w kwietniu 1958 r. wyżej wymieniony nie 

użytkował przedmiotowych gruntów. Podkreślić bowiem należy, iż dokumenty te mają 

charakter dokumentów prywatnych. Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera zaś 

wprawdzie przepisów o dokumentach prywatnych, to jednak uznać należy, iż dokument taki 

stanowi w postępowaniu administracyjnym (nie inaczej niż w postępowaniu cywilnym) 

dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. 

Dokumenty prywatne stanowią zatem dowód na to, że zawarte w nich oświadczenia pochodzą 

od wystawcy, nie przesądzają zaś o zgodności ze stanem faktycznym zawartych w nich 

oświadczeń. Powyższe oznacza, że dokumenty te – powstałe co należy podkreślić kilkanaście 

do kilkudziesięciu lat po istotnym dla sprawy dniu 5 kwietnia 1958 r. - świadczą zaś 

wyłącznie o tym, iż już w czasie ich powstawania stan prawny przedmiotowej nieruchomości 
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był dla ich wystawców niejasny, natomiast nie przesądzają zaś w żadnym razie o tym, czy 

A.R. użytkował przedmiotową nieruchomość w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu 

niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego oraz 

o tym czy był on posiadaczem tej nieruchomości, w stosunku do którego wydane zostało 

odpowiednie orzeczenie komisji ziemskiej o nadaniu mu nieruchomości, tym bardziej, iż 

druga z tych okoliczności została już przesądzona w prawomocnym wyroku tutejszego Sądu 

z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. III SA/Po 248/07. 

Podniesiona przez Spółdzielnię argumentacja, iż przedmiotowe grunty stanowiły własność 

K.R., natomiast A.R. był ich dzierżawcą również nie znajduje uzasadnienia w świetle 

zarówno orzeczenia Powiatowej Komisji Ziemskiej w Rawiczu z dnia 1 grudnia 1947 r. 

o nadaniu A.R. własność nadziału ziemi o obszarze około 10.87 ha ze stanowiącej własność 

Skarbu Państwa nieruchomości ziemskiej położonej w S. woj. Leszczyńskie oznaczonej jako 

działki nr III a i III b o zapisanej w księdze wieczystej S. tom 2 wykaz 23 jak i orzeczenia 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu z dnia 18 listopada 1958 r., z którego 

wynika, iż K.R. porzucił nadaną mu w 1947 r. nieruchomość o pow. 10.87 ha zapisaną 

w księdze wieczystej S. tom 2 wykaz 23 nr III a i III b w okresie ok. 2 lat od daty nadania. 

Tym samym K.R. nie mógł w kwietniu 1958 r. wykonywać władztwa na ww. opisanej 

nieruchomości. 

W miejscu tym podkreślić należy, iż kontrolowane rozstrzygniecie Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Lesznie zapadło w jednym z trybów nadzwyczajnych 

dotyczących decyzji ostatecznych. 

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, a taką decyzją jest – o czym przesądzono 

we wcześniejszych zapadłych sprawie prawomocnych orzeczeniach sądowych - Dokument 

Nadania Ziemi Nr […] z dnia 26 czerwca 1978 r., jest wyjątkiem od wyrażonej w art. 

16 K.p.a. od zasady trwałości decyzji administracyjnych gwarantującej pewność, stabilność 

i bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz zaufanie do organów państwa 

Dlatego też wystąpienie przesłanki nieważnościowej musi być oczywiste, co organ nadzorczy 

ma obowiązek wykazać w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości. W przypadku, 

gdy organ administracji pomimo wnikliwie przeprowadzonego postępowania 

administracyjnego nie ustali w sposób nie budzący wątpliwości, iż w stosunku do badanej 

w trybie nieważnościowym decyzji zachodzi któraś z przesłanek wymienionych w art. 156 

§ 1 K.p.a., to nie może stwierdzić jej nieważności. 
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W realiach niniejszej sprawy powyższe oznacza, iż jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości 

w ustaleniach faktycznych, których nie można rozwiać na podstawie wyczerpująco 

zgromadzonego materiału, dostępnymi środkami dowodowymi np. z uwagi na znaczny upływ 

czasu od dnia zaistnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, to orzekając 

w przedmiocie stwierdzenia nieważność decyzji organ winien przyznać pierwszeństwo 

zasadzie trwałości decyzji ostatecznej. 

Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie organ wyczerpująco zebrał i rozpatrzył zebrany 

w sprawie materiał i słusznie stwierdził, iż brak jest przesłanek pozwalających bez 

jakichkolwiek wątpliwości stwierdzić, iż wydanie przez Naczelnika Miasta i Gminy B. 

Dokumentu Nadania Ziemi Nr […] z dnia 26 czerwca 1978 r. nastąpiło z rażącym 

naruszeniem art. 15 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży 

nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw 

związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. 

 

Sprawy o symbolu 616  Rolnictwo i leśnictwo  

 

W sprawie sygn. akt II SA/Po 752/10 ze skargi L.K., D.S. na decyzje Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 23 sierpnia 2010 r. Nr SKO-[…]/4/10, SKO-

[…]/5/10 w przedmiocie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji Sąd: I. oddalił skargę na 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 23 sierpnia 2010 r. Nr 

SKO-[…]/5/[…]; II. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie z dnia 23 sierpnia 2010 r. Nr SKO-[…]/4/[…] oraz stwierdza 

nieważność poprzedzającej zaskarżoną decyzję decyzji Starosty Konińskiego z dnia 26 maja 

2010 r. Nr […] w części, która dotyczy zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu 

zaliczonego do użytku rolnego klasy IVa wytworzonego z gleb pochodzenia mineralnego, na 

działce oznaczonej numerem 47/[…] w obrębie ewidencyjnym R. 

W uzasadnieniu wyroku przedstawiając stan faktyczny Sąd podał, że decyzją z dnia 26 maja 

2010 r. Starosta Koniński, na podstawie art. 4 pkt 7, 10, 11, 12, 13, art. 5, art. 11 ust. 1 i 1a 

i 4, art. 12 i art. 14 ust. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art. 104 K.p.a. zezwolił 

Kopalni A w K. S.A. na wyłączenie z produkcji rolniczej grunty zaliczone do użytków 

rolnych klasy IIIb, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz pod urządzeniami 

melioracji wodnych położone na działce oznaczonej numerem 58/[…] i na części działki 
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oznaczonej numerem 57/[…] o łącznej powierzchni 0,92 ha oraz wyłączyć z produkcji 

rolniczej grunty zaliczone do użytków rolnych klasy IVa wytworzone z gleb pochodzenia 

mineralnego, położone na części działki oznaczonej numerem 57/[…] i na działce oznaczonej 

numerem 47/[…] w obrębie ewidencyjnym R., o łącznej powierzchni 5,1769 ha, 

przeznaczonych pod eksploatację górniczą węgla brunatnego – Odkrywka B IIB, na terenie 

gminy K., zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część decyzji. 

Tą samą decyzją Starosta Koniński zwolnił Kopalnię A w K.  S.A. z uiszczenia należności 

z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji użytków rolnych oraz ustalił dla Kopalni A w K. 

S.A. opłatę roczną w wysokości 24.015,48,- zł z tytułu użytkowania na cele nierolnicze 

gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, a także zwolnił Kopalnię z obowiązku zdjęcia 

próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych i zobowiązał Kopalnię do dokonania 

rekultywacji gruntów rolnych zajętych pod eksploatację górniczą w terminie 5 lat od 

zaprzestania działalności przemysłowej, a także nadał decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż Kopalnia uzyskała decyzję lokalizacyjną dla odkrywki 

B IIB wydaną przez Wojewodę Konińskiego decyzją z dnia 31 sierpnia 1994 r. oraz 

przedłożyła wypis i wyrys z planu miejscowego Gminy i Miasta Kleczew Nr […] z dnia 

16 lutego 2010 r., z którego wynika przeznaczenie terenu pod eksploatację złóż węgla 

brunatnego "B  IIB". 

Odwołania od powyższej decyzji organu II instancji wniosły L.K. i D.S. 

Decyzjami z dnia 23 sierpnia 2010 r. (SKO-[…]/4/[…], SKO-[…]/5/[…]) Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Koninie na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. art. 11 ust 1 i 1a 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek wniesionych skarg uznał, że niezasadna okazała 

się skarga D.S. Wniesienie skargi przez L.K. umożliwiło natomiast Sądowi dostrzeżenie 

z urzędu, iż organy orzekające w zakresie nieruchomości będącej własnością L.K., wydały 

decyzje bez podstawy prawnej, co skutkować musiało stwierdzeniem nieważności 

zaskarżonej przez L.K. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie oraz 

części decyzji organu I instancji. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji 

użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych 

do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych 

z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, 
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oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po 

wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. 

Tym samym Starosta Koniński w zakresie dotyczącym działki nr 47/[…] wydał decyzję, 

o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, w stosunku do klasy użytków rolniczych w tym 

przepisie nieprzewidzianej. W tym stanie rzeczy decyzja w zakresie dotyczącym zezwolenia 

na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów na działce nr 47/[…], została wydana bez 

podstawy prawnej.  

Dla istoty postępowania o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej na działkach 

należących do skarżących bez znaczenia była okoliczność, w jakim stanie będą znajdowały 

się te grunty po zakończeniu wydobycia węgla, jaka będzie w szczególności struktura wód 

gruntowych. Okoliczności te nie stanowią przesłanek wydania decyzji o zezwoleniu na 

wyłączenie z produkcji rolnej, zwłaszcza, iż organ I instancji nałożył na Kopalnię „A" 

obowiązek przeprowadzenia rekultywacji gruntów rolniczych. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny zważył, iż skarżąca nie może wykorzystywać postępowania 

administracyjnego jako narzędzia w toku postępowania cywilnego toczącego się przed sądem 

powszechnym. Cele obu tych postępowań - jakkolwiek powiązane ze sobą - są jednak inne. 

W postępowaniu administracyjnym do obowiązków organów należało ustalenie czy 

w sprawie istnieją przesłanki do wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów 

z produkcji rolnej, a nie pomoc skarżącej w toczącym się równolegle postępowaniu 

cywilnym. 

Niezrozumiały jest zarzut skarżących, braku wyliczenia wartości złoża węgla brunatnego na 

należących do nich nieruchomościach. Zdaniem Sądu skarżąca zasygnalizowała, iż takiego 

wyliczenia domagała się w opisanym powyżej postępowaniu cywilnym, nadto 

w postępowaniu administracyjnym wniosku takiego nie składała. Złoże węgla brunatnego 

zgodnie z art. 7 ustawy prawo geologiczne i górnicze, jest własnością Skarbu Państwa. 

Podzielić należy stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

31 stycznia 2008 r. (sygn. akt I OSK 79/07, LEX nr 453377), w którym stwierdzono, iż 

przepisy przewidują kategorię kopalin stanowiących część składową nieruchomości, a co za 

tym idzie, dopuszczają posiadanie prawa własności tych kopalin przez osoby inne niż Skarb 

Państwa. Może to jednak nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie i dysponowanie 

kopalinami byłoby zwykłym elementem wykorzystania nieruchomości, zgodnym z jej 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (art. 140 i 143 k.c.). Sam fakt, iż istnieje 

możliwość wydobywania danego rodzaju kopalin metodą odkrywkową, nie stanowi jeszcze 

dostatecznej przesłanki do uznania ich za część składową dowolnej nieruchomości, skoro 
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w konkretnym przypadku niewielka powierzchnia nieruchomości uniemożliwia takie 

wydobywanie kopalin. 

Należy zauważyć, iż przedmiotowa sprawa jest przykładem konfliktu między interesem 

społecznym – wyrażającym się w konieczności rozwoju branży przemysłu związanego 

z szeroko rozumianą eksploatacją i wykorzystaniem kopalin, w szczególności węgla 

brunatnego, a interesem poszczególnych właścicieli nieruchomości, których uprawnienia 

właścicielskie ulegają ograniczeniu z uwagi na konieczność dania prymatu interesowi 

społecznemu. W przedmiotowej sprawie pogodzenie obu tych interesów było niemożliwe, 

a obowiązkiem orzekających w sprawie organów było zapewnienie, aby decyzja dotycząca 

ewentualnego zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów należących do D.S., 

została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Organ I instancji w toku postępowania administracyjnego zainicjowanego wnioskiem 

o zezwolenie na wyłączenie gruntu należącego do D.S. z produkcji rolnej, zobowiązany był 

ustalić czy wnioskodawca – Kopalnia "A" – była upoważniona do złożenia tego wniosku. 

W świetle art. 11, w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest właściciel nieruchomości, posiadacz 

samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca. O tym czy 

Kopalnia "A" – która wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej złożyła, była 

upoważniona do dokonania tej czynności, decyduje interpretacja postanowienia Sądu 

Rejonowego w Koninie z dnia 12 lutego 2010 r. (sygn. akt I CGG 2/08). Wobec uchylenia 

przez Sąd Okręgowy w Koninie orzeczeniem z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. akt I1 Ca 

110/11, wyroku Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 30 grudnia 2010 r., sygn. akt I CGG 

2/08, w obrocie prawnym pozostało opisane powyżej postanowienie o zabezpieczeniu 

powództwa, wydane w dniu 12 lutego 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Koninie. Na podstawie 

tego właśnie orzeczenia Kopalnia uzyskała prawo do zajęcia należących do D.S. działek nr 

57/[…] i 58/[…] w celu eksploatacji na tych nieruchomościach węgla brunatnego. W istocie 

uprawnienie to stanowi użytkowanie górnicze w rozumieniu art. 9 ustawy prawo geologiczne 

i górnicze. Użytkowanie górnicze jest innym wypadkiem użytkowania, przewidzianym przez 

art. 284 ustawy kodeks cywilny. Reasumując Kopalnia "A" - jako użytkownik nieruchomości 

- była upoważniona do złożenia wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji 

rolnej. 
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9. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

 

W 2011 roku sprawy rozpoznawane w Wydziale II WSA w Poznaniu były 

rozstrzygane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Tylko 

w nielicznych sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji, zastosowanie miały 

przepisy poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 339 ze zm.). 

W 2011 r. do Wydziału II wpłynęło 135 spraw w przedmiocie skargi na decyzje lub 

postanowienia organów oraz 18 spraw w przedmiocie skargi na bezczynność organów. W 35 

sprawach skargi na orzeczenia organów zostały uwzględnione, w 32 sprawach skarga została 

oddalona, a w 42 sprawach skargi zostały odrzucone. W kategorii skarg na bezczynność 

organów 4 sprawy zakończyły się oddaleniem skargi, w 4 sprawach skarga została 

uwzględniona, a w 10 sprawach skarga została odrzucona. W pozostałych sprawach skargi 

załatwiono w inny sposób.  

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najczęstszą przyczyną uchylenia zaskarżonych 

decyzji było nieprawidłowe stosowanie art. 61 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 5  ustawy oraz § 3, 4, 5, 6, i 7 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalenia 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), 

zwanego dalej rozporządzeniem, wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 61 ust. 6 

i 7 ustawy. 

W poniżej wymienionych sprawach przedstawiono stanowiska zasługujące na uwagę. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 610/10 wskazano, że art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy, 

znajdujący zastosowanie również w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy, określa, iż decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się 

po uzgodnieniu między innymi z właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów 

przyległych do pasa drogowego, przy czym uzgodnień tych dokonuje się w trybie art. 106 

K.p.a. (art. 53 ust. 5 ustawy). Odesłanie do art. 106 K.p.a. oraz użycie określenia zarządca 

drogi wskazuje jednoznacznie, iż uzgodnienie powyższe ma charakter władczy i co za tym 

idzie brak jest podstawy prawnej dla uzyskiwania w tym trybie stanowiska zarządcy terenu, 

na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna. Powołano się na regulacje zawarte w art. 2a 

oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z których wynika, 

że zarządcami dróg publicznych są organy wykonawcze właścicieli tych dróg. Natomiast 
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w odniesieniu do dróg wewnętrznych w art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych przyjęto, 

że budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie tych dróg należy do zarządcy terenu.  

Ustawa o drogach zawiera zatem regulacje prawne dotyczące zakresów działania zarządców 

dróg publicznych oraz zarządców terenów, które są do siebie zbliżone, gdy chodzi o budowę 

dróg, ich utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie. Jednak do podejmowania działań 

władczych, popartych w miarę potrzeby przymusem administracyjnym, ustawodawca 

przyznał kompetencje tylko zarządom dróg publicznych. Z treści art. 21 ust. 1a ustawy 

o drogach publicznych wynika bowiem, że tylko zarządca drogi jest organem uprawnionym 

do wydawania decyzji administracyjnych. Ustawa o drogach publicznych nie zawiera 

przepisu kompetencyjnego przyznającego takie uprawnienia zarządcy terenu. Analogicznie 

art. 35 ust. 2 ustawy o drogach publicznych jedynie zarządcy drogi, a nie zarządcy terenu, na 

którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna przyznał uprawnienie do uzgadniania zmian 

zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia 

do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 40/11 wskazano, że w aktualnym stanie prawnym, 

w ujęciu systemowym, zasada tzw. dobrego sąsiedztwa w zakresie kontynuacji funkcji 

zabudowy, określona w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, ma zastosowania również w sprawie, 

której przedmiotem jest wniosek inwestora o zmianę sposobu użytkowania istniejącego 

obiektu. Odwołano się przy tym do poglądu wyrażonego w wyroku NSA z dnia 19 stycznia 

2011 r., sygn. akt II OSK 103/10, w którym stwierdzono, iż w sytuacji gdy decyzja 

o warunkach zabudowy jest wymagana w odniesieniu do obiektów istniejących, a nie tylko 

dla nowej, czyli projektowanej, zabudowy, jak to było w latach poprzednich, przepis art. 61 

ust. 1 pkt 1 nie może być poddawany wyłącznie wykładni gramatycznej, literalnej, lecz 

konieczne jest zastosowanie wykładni celowościowej, funkcjonalnej. W uzasadnieniu NSA 

wyjaśnił, iż wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest wymagane w razie prowadzenia 

postępowania w kierunku legalizacji samowoli budowlanej na podstawie przepisów ustawy - 

Prawo budowlane, a bez przedłożenia takiej decyzji, w razie braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, nie będzie możliwe zalegalizowanie samowoli 

budowlanej. Również wymagana w ramach postępowania w przedmiocie zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego decyzja o warunkach zabudowy musi być poprzedzona 

analizą urbanistyczną w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy możliwe jest pozytywne 

załatwienie wniosku inwestora ze względu na zachowanie zasady podobieństwa pod 

względem kontynuacji funkcji na analizowanym terenie.  
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W sprawie o sygn. akt II SA/Po 71/11 wyrażono pogląd, że decyzja ustalająca warunki 

zabudowy nie musi co do zasady określać miejsca usytuowania obiektu na działce, lecz 

jedynie dopuszczalność jego wykonania na określonej działce. Zawarta w § 12 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie norma kompetencyjna 

nie przyznaje organom wydającym decyzje w przedmiocie warunków zabudowy uprawnienia 

do swobodnego modyfikowania w tychże decyzjach reguł ogólnych usytuowania budynków 

względem granicy działki określonych w § 12 ust. 1 tegoż rozporządzenia, lecz jedynie 

nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej wydające pozwolenia na 

budowę obowiązek respektowania rozstrzygnięć dotyczących zlokalizowania obiektu na 

działce zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, względnie 

w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy. Taka odmienna i stanowiąca wyjątek od zasad 

ogólnych lokalizacja inwestycji na działce wynikająca z decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy musi przy tym znajdować uzasadnienie w analizie funkcji oraz cech zabudowy 

i zagospodarowania terenu i służyć zapewnieniu ładu przestrzennego, przy uwzględnieniu 

ochrony wartości o jakich mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

Określenie przez organ wydający decyzję o warunkach zabudowy usytuowania budynku na 

działce w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy – a więc pośrednio 

wkroczenie w kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej – jest 

w świetle § 12 ust. 2 dopuszczalne prawnie i wiążące dla innych organów, to jednak podjęcie 

takowego rozstrzygnięcie nie jest uprawnieniem organu o jakim rozstrzyga on w granicach 

swobodnego uznania administracyjnego, lecz każdorazowo musi wynikać z realizacji 

ustawowego wymogu zachowania ładu przestrzennego w ramach dającej się wyodrębnić 

zwartej jednostki terenowej urbanistyczno-architektonicznej na danym obszarze i co za tym 

idzie musi być w sposób wyczerpujący i przekonujący uzasadnione pod tym właśnie kątem. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 613/11 wyrażono pogląd, iż to nie decyzja 

o warunkach zabudowy ma kształtować ład przestrzenny, lecz plan zagospodarowania 

przestrzennego, będący prawem miejscowym. Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku 

braku planu zagospodarowania terenu określa wyłącznie sposób zagospodarowania i warunki 

zabudowy terenu objętego wnioskiem inwestora, nie może więc swymi rozstrzygnięciami 

zastępować podstawowego instrumentu prawnego kształtowania przestrzeni, tj. miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Przy braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dbałość o ład nie powinna być realizowana przez bardzo restrykcyjne 
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rozumienie przepisów prowadzące do odmowy ustalenia warunków zabudowy i wstrzymania 

wszelkich procesów inwestycyjnych, uniemożliwiając realizację zagwarantowanego 

konstytucyjnie prawa własności, w tym - stanowiącego element treści tego prawa- 

określonego w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy prawa do zagospodarowania terenu. Ograniczenie 

właściciela w prawie do korzystania z nieruchomości winno być bowiem wyraźnie 

uzasadnione, a wszelkie rozstrzygnięcia, które go w sposobie korzystania z nieruchomości 

ograniczają muszą być dokonywane z uwzględnieniem zarówno interesów wspólnoty 

samorządowej, jak i indywidualnego interesu właściciela nieruchomości.  

           W tej samej sprawie wskazano, iż wykładnia celowościowa art. 152 P.p.s.a. prowadzi 

do wniosku, że przepis ten odnosi się do aktów lub czynności, które podlegają wykonaniu. 

Ratio legis tego przepisu wskazuje, iż jego stosowanie ma zabezpieczyć stronę, której skarga 

została uwzględniona przed ewentualnym wykonaniem przez organ, przed 

uprawomocnieniem się wyroku, aktu uchylonego przez sąd. Przez pojęcie wykonania aktu 

administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie 

w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym 

w danym akcie. Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, 

ustalających dla ich adresatów nakazy lub zakazy, aktów, na podstawie których określony 

podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone 

obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, 

a drugi wyłącznie uprawniony. W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji 

o odmowie ustalenia warunków zabudowy, która to decyzja ma charakter wyłącznie 

odmowny i nie wiąże się z nałożeniem na stronę jakiegokolwiek obowiązku, bądź 

przyznaniem uprawnienia, uznać należy, iż decyzja taka nie nadaje się do wykonania (nie ma 

przymiotu wykonalności). Stąd też nie ma podstaw do orzekania w przedmiocie jego 

wykonania, w trybie art. 152 P.p.s.a.  

Również sposób sformułowania przez ustawodawcę art. 152 P.p.s.a. zdaje się 

przesądzać, że choć obligatoryjnym jest każdorazowe dokonanie przez sąd w przypadku 

uwzględnienia skargi na akt lub czynność oceny dopuszczalności ich wykonania, to 

jednocześnie przepis ten nie determinuje treści konkretnego rozstrzygnięcia, na co wskazuje 

sformułowanie, iż „sąd w wyroku określa, czy (...) zaskarżony akt lub czynność nie mogą być 

wykonywane”, co wyraźnie wskazuje na dopuszczenie przez ustawodawcę do sytuacji, gdy 

nawet w przypadku uwzględnienia skargi nie zostanie wydane orzeczenie o wstrzymaniu 

wykonania zaskarżonego aktu. Gdyby bowiem racjonalny ustawodawca chciał nałożyć na sąd 

obowiązek każdorazowego orzekania o niemożności wykonania uchylonego aktu użyłby 
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sformułowania wskazującego na obligatoryjność rozstrzygnięcia o takowej treści, na przykład 

poprzez sformułowanie, że sąd orzeka, iż uchylony akt nie może być wykonywany w całości 

lub części. 

          W sprawie o sygn. akt II SA/Po 741/11 wyrażono pogląd, że nie sposób utożsamiać 

z zabudową zagrodową o jakiej mowa w art. 61 ust. 4 ustawy każdej nowej zabudowy 

realizowanej przez podmiot będący posiadaczem zlokalizowanego na terenie danej gminy 

gospodarstwa rolnego o określonych parametrach. Ze względu na potrzebę ochrony ładu 

przestrzennego szczególny przywilej, jakim jest zwolnienie od wymogów określonych w art. 

61 ust. 1 pkt 1 ustawy zabudowy zagrodowej powiązanej z gospodarstwem rolnym 

o określonej wielkości, nie może być interpretowany rozszerzająco i w sposób, który 

doprowadzić może do obejścia przepisów regulujących zagospodarowanie przestrzenne. 

W omawianej sprawie planowana inwestycja miała zostać zlokalizowana na działce gruntu 

innej, niż ta na której zlokalizowana jest istniejąca zabudowa zagrodowa, poza obrębem 

podwórza utworzonego przez tą zabudowę i w odległości kilkudziesięciu metrów od 

istniejącej zabudowy zagrodowej. Planowana inwestycja nie stanowiła nowej, odrębnej 

zagrody (nowej zabudowy zagrodowej), a zupełnie samodzielny i nie powiązany 

funkcjonalnie z istniejącą zabudową zagrodową budynek o znacznych rozmiarach, 

przeznaczony wg oświadczenia inwestora do jednoczesnego chowu około 9500 kaczek, 

a więc o produkcyjności zbliżonej raczej do przemysłowej, niż kojarzącej się z tradycyjnym 

postrzeganiem zagrody jako otoczenia domu wiejskiego. 

Ponadto w roku sprawozdawczym 2011 w Wydziale II rozpoznano 13 spraw z zakresu 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym merytorycznie 6 spraw z powyższego 

zakresu. W pięciu przypadkach skargi zostały oddalone, zaś w jednej sprawie stwierdzono 

nieważność zaskarżonego aktu. Przedmiotem powyższych spraw były skargi na uchwały: 

o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o zmianie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problematyka 

pojawiająca się przy rozstrzyganiu wspomnianych skarg nie odbiegała od problematyki 

pojawiającej się w poprzednich okresach sprawozdawczych.  

Spośród rozpoznanych skarg można wymienić: 

- w sprawie o sygn. akt II SA/Po 469/10 Sąd oddalając skargę na uchwałę o zmianie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego wskazał, iż warunkiem 

skuteczności skargi złożonej w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
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o samorządzie gminnym jest wykazanie interesu prawnego lub uprawnienia w jej wniesieniu, 

źródłem interesu prawnego jest zawsze norma prawa materialnego, która kształtuje sytuację 

prawną wnoszącego skargę, skarżący musi zatem wykazać się nie tylko indywidualnym 

interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w momencie wnoszenia skargi, 

a nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia. Następnie Sąd 

stwierdził, iż skarżąca nie miała legitymacji do wniesienia skargi na wymienioną uchwałę 

z uwagi na brak interesu prawnego. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego ma charakter intencyjny, w żaden sposób nie może 

oddziaływać na wykonywanie prawa własności przez skarżącą. Uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzenia planu podejmuje rada gminy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zamiarem „ustalenia 

przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy”. Wyłącznym zatem przedmiotem tejże uchwały jest 

określenie granic obszaru objętego przyszłym planem miejscowym. Tym samym tego rodzaju 

uchwała rozpoczyna prace planistyczne. Dopiero przyszły plan zagospodarowania 

przestrzennego jako przepis prawa miejscowego może ograniczyć sposób wykonywania 

prawa własności. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu, następnie zmieniona 

zaskarżoną uchwałą wprowadzającą dwa etapy realizacji planu, jedynie nakazuje Wójtowi 

Gminy podjęcie prac planistycznych nad projektem planu w określonych granicach. Na tym 

etapie uchwała nie może nawet formułować propozycji przeznaczenia terenów pod określone 

funkcje. Taką kompetencję organ uchwałodawczy (rada gminy) nabywa dopiero na etapie 

uchwalenia nowego planu. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym dopiero ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności 

nieruchomości. 

- w sprawie o sygn. akt II SA/Po 335/11 – w której przedmiotem była uchwała 

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Sąd wskazał, że o powodzeniu 

skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przesądza wykazanie naruszenia 

przez gminę konkretnego przepisu prawa materialnego, wpływającego negatywnie na 

sytuację prawną skarżącego. Nie każde naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia strony 

jest bowiem równoznaczne z naruszeniem prawa przez gminę. Inaczej rzecz ujmując, 

naruszenie interesu prawnego skarżącego musi być związane z jednoczesnym naruszeniem 

przez gminę obiektywnego porządku prawnego, a zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie przeznaczenia 
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i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego i należy do zadań własnych gminy (art. 4 i 14 ustawy). Przysługujące gminie 

prawo władczego rozstrzygania o przeznaczeniu terenu pod określone funkcje (tzw. władztwo 

planistyczne) może być skutecznie zrealizowane jedynie w planie miejscowym, który został 

uchwalony przy zachowaniu określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zasad i trybu sporządzania planu. Kwestionowany plan miejscowy okazał się 

zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wprawdzie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest 

prawem miejscowym, lecz aktem wewnętrznym, określającym założenia polityki 

przestrzennej w gminie, to jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Obowiązek zbadania w procesie planistycznym 

zgodności projektu planu z ustaleniami studium ciąży przy tym tak na organie wykonawczym 

gminy, jak i na radzie gminy (art. 14 ust. 5, art. 17 pkt 4, art. 20 ust. 1 ustawy). Sąd stwierdził 

przy tym, iż ustalenia planu miejscowego, będące realizacją zapisów studium nie mogą być 

skutecznie podważane dopóki nie zostanie stwierdzona niezgodność z prawem ustaleń 

studium. 

- w sprawie o sygn. akt II SA/Po 702/10 – gdzie przedmiotem skargi była uchwała 

o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – wskazano, iż 

naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym musi wynikać z normy prawa materialnego kształtującego sytuację 

prawną wnoszącego skargę. Nie może mieć więc charakteru abstrakcyjnego. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalane jest na podstawie 

art. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z powołaną ustawą, studium uchwala rada gminy i nie jest ono aktem prawa 

miejscowego (art. 9 ust. 5) – studium nie nakłada na adresatów wiążących nakazów lub 

zakazów. Postanowienia studium determinują jednakże zakres przedmiotowy planu 

miejscowego, który jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy), i który musi być 

zgodny ze studium, a to oznacza, że już na tym etapie procedury planistycznej nad studium 

może dojść do pośredniego naruszenia interesu prawnego niektórych podmiotów.  

- w sprawie o sygn. akt II SA/Po 782/11 – której przedmiotem były zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sąd oddalając skargę wskazał, iż 

czasowe wyłączenie możliwości zabudowy nieruchomości, przeznaczonej w planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, wraz z uzależnieniem jej od stworzenia 
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podstawowej infrastruktury, w tym wypadku sieci kanalizacyjnej, mieści się 

w dopuszczalnych granicach ingerowania we własności, gdyż nie narusza ono jej istoty. 

 

10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

Problematyka spraw z zakresu prawa budowlanego w roku 2011 była zróżnicowana. 

Skargi często dotyczyły zarówno kwestii legitymowania się interesem prawnym 

w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlanego (t.j. 

Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), decyzji wydawanych w ramach postępowań 

legalizacyjnych prowadzonych w trybie art. 48-51 Prawa budowlanego, decyzji 

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego, sprzeciwu wobec zamiaru wykonania 

robót budowlanych, kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu, rozbiórki obiektu 

budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Poniżej 

przedstawione zostają niektóre ze spraw rozpoznanych w roku sprawozdawczym, które warto 

odnotować. 

Odnosząc się w pierwszej kolejności do spraw dotykających problematyki interesu 

prawnego do bycia stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę w rozumieniu 

art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane wskazać należy, iż w wyroku z dnia 20 października 

2011 r., sygn. akt II SA/Po 708/11, w sprawie dotyczącej stacji telefonii komórkowej 

podniesiono, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji  niewątpliwie obejmował będzie 

obszar w jakim poziom pól elektromagnetycznych na dowolnej wysokości przekraczać będzie 

dopuszczalny poziom, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. W ocenie Sądu do oceny, czy dana 

nieruchomość pozostaje w obszarze oddziaływania obiektu  w postaci stacji bazowej telefonii 

komórkowej  bez znaczenia pozostaje na jakiej wysokości dopuszczalne poziomy pól zostają 

przekroczone, albowiem każde przekroczenie powoduje ograniczenie w zagospodarowaniu 

terenu, chociażby dotyczące wysokości potencjalnie możliwej do realizacji zabudowy. 

W uzasadnieniu analizowanego wyroku podkreślono, że poszanowanie uzasadnionych 

interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego nie oznacza 

zapewnienia właścicielom działek leżących w obszarze oddziaływania obiektu niczym 

nieograniczonej możliwości zabudowy i zagospodarowania ich działek, lecz jedynie ochronę 

przed pozbawieniem właściciela działki sąsiedniej możliwości zagospodarowania tej działki 

zgodnie z jej przeznaczeniem, wyznaczonym przepisami miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego. W istocie bowiem wyznacznikiem zakresu ochrony 

interesów osób trzecich są przepisy prawa materialnego, a wyważenie interesów prawnych 

inwestora i właścicieli działek sąsiednich oznacza uwzględnienie istniejącej zabudowy oraz 

możliwości zabudowy działek w przyszłości. 

W realiach sprawy oznacza to, że naruszenie występujących w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich niewątpliwie nie nastąpi w stosunku do 

właścicieli tych działek, nad którymi ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych zachodzić będzie ponad aktualnie istniejącą zabudową i na 

wysokości przekraczającej maksymalną wysokość zabudowy, dopuszczalną dla danych 

obszarów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Problematyka dotycząca 

realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej była 

również przedmiotem rozważań Sądu w wyroku z 2 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 785/10, 

gdzie wskazano, że dokonując oceny, czy dana stacja bazowa telefonii komórkowej winna 

zostać zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze 

zm.), konieczne jest podjęcie ustaleń, czy wzdłuż (w otoczeniu) osi głównej wiązki 

promieniowania anten przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej nie znajdują się – 

w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego – 

miejsca dostępne dla ludności. Jak jednakże podkreślono, rolą organu architektoniczno-

budowlanego nie jest w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę dokonanie oceny, 

w jaki sposób dana inwestycja rzeczywiście oddziałuje na środowisko. W myśl art. 61 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, które to postępowanie – jak stanowi przepis art. 72 ust. 

1 pkt 1 powyższej ustawy poprzedza uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W uzasadnieniu zaznaczono także, iż przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30.10.2003 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) 
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nie służą ustaleniu, czy przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

W wyroku z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 414/11 wywiedziono, że 

w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego przymiot 

strony postępowania przysługuje również właścicielom nieruchomości sąsiadujących 

z nieruchomością, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany, o ile sprawa dotyczy ich 

interesu prawnego lub obowiązku. Jak wyjaśniono, w przypadku powyższym, podstaw 

legitymacji do bycia stroną postępowania należy doszukiwać się poprzez odwołanie do zasad 

ogólnych określonych w art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Na organach administracji publicznej spoczywa więc 

obowiązek ustalenia, czy prowadzenie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego będzie w sposób bezpośredni ingerowało w określone przepisami 

ustawy prawa i obowiązki osób trzecich. Dokonując powyższych ustaleń należy posiłkować 

się treścią art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przewidującego, że obiekt budowlany 

należy projektować i budować w sposób zapewniający poszanowanie występujących 

w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich oraz treścią art. 3 

pkt 20 powyższej ustawy, wskazującego, że obszarem oddziaływania obiektu budowlanego 

jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Przepisy powyższe nakazują więc organom wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu, na który 

może on oddziaływać.  

W wyroku z dnia 17 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 103/11, wyjaśniono z kolei, 

iż postępowanie w przedmiocie legalności robót budowlanych może być wszczęte zarówno 

z urzędu, jak i na wniosek, co oznacza, iż w przypadku złożenia stosownego wniosku, organy 

zobligowane są do zbadania, czy wnioskodawca spełnia warunki do bycia stroną 

postępowania administracyjnego. Zdaniem Sądu kwestię komu przysługuje inicjatywa 

wszczęcia postępowania administracyjnego uregulowano art. 61 § 1 K.p.a. Zgodnie z treścią 

tego przepisu postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

Przepisy szczególne mogą co prawda regulować tę kwestię odmiennie np. zawężając 

kategorie podmiotów posiadających tę inicjatywę, jednakże w ich braku stosuje się ogólną 

zasadę z art. 61 K.p.a. W przepisach prawa budowlanego ustawodawca nie sprecyzował 

w jaki sposób wszczynane jest to postępowanie. Przyjąć należy zatem zdaniem Sądu, że 

postępowanie w sprawie legalności robót może być wszczęte zarówno z urzędu jak i na 

wniosek. Tym samym, gdy złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania 
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legalizacyjnego organ zobowiązany jest do zbadania, czy wnioskodawcy przysługuje 

przymiot strony, o którym mowa w art. 28 K.p.a. Jeżeli z kolei wnioskodawca spełnia 

warunki określone w tym przepisie, to nie można odmówić mu prawa do zainicjowania 

postępowania w sprawie dotyczącej samowolnego wykonania robót budowlanych.  

W wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 30/11, Sąd uznał, iż 

dokonując wykładni art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym 

pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych obiektów 

gospodarczych, wiat, altan i przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni 

zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 

dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, posłużyć się należy regułami wykładni 

językowej, zgodnie z którymi przyjąć należy, iż zwrot „wolno stojące” odnosi się wyłącznie 

do pierwszego następującego po nim rzeczownika, tj. do parterowych obiektów 

gospodarczych. Oznacza to z kolei, że wymóg posiadania charakteru wolnostojącego nie musi 

być spełniony w odniesieniu do wiat, altan oraz przydomowych oranżerii. Za takim 

rezultatem wykładni przemawia również założenie o językowej racjonalności ustawodawcy, 

gdyż w przeciwnym razie trudno byłoby ze sobą pogodzić w szczególności wolnostojący 

charakter przydomowych oranżerii. Nie wydaje się także zasadne różnicowanie sytuacji 

prawnej podmiotów wykonujących analogiczne wiaty lub altany z tego tylko powodu, że 

część z tych obiektów nie ma wolnostojącego charakteru. 

Za niedopuszczalne uznano natomiast w wyroku z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt 

II SA/Po 878/10, prowadzenia postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na 

budowę w odniesieniu do inwestycji, która została już zrealizowana. Jak wyjaśnił Sąd, 

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 36a ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, 

w postępowaniu w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 

stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. Stąd skoro wydanie decyzji (zmieniającej) na 

podstawie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, podlega tym samym rygorom co wydanie 

pozwolenia na budowę (art. 32-35), organ wydający decyzję musi zbadać, czy będzie ona 

zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wydaną wcześniej decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy wnioskowany zakres zmian w decyzji 

o zmianie pozwolenia na budowę, nie przekracza tego co było przedmiotem ustaleń decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i czy nie należy wystąpić w związku 

z tym o wydanie nowej decyzji w tym zakresie. Równocześnie, zgodnie z normą zawartą 

w art. 32 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, znajdującą swoje zastosowanie również 

w przypadku postępowania, o jakim mowa w art. 36a powyższej ustawy, nie wydaje się 



 158 

pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu 

art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a więc w przypadku podjęcia robót budowlanych bez 

uprzedniego uzyskania stosowanego pozwolenia na budowę. Wynika to z faktu, że zarówno 

decyzja o pozwoleniu na budowę, jak i decyzja dotycząca zmiany decyzji o pozwoleniu na 

budowę musi dotyczyć wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych, nie możne zaś 

odnosić się do robót budowlanych już zrealizowanych. 

Rozstrzygając sprawę w przedmiocie sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia robót 

budowlanych Sąd, w wyroku z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt II SA/Po 930/10, 

podkreślił, iż w świetle art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane do wykonywania robót 

budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ 

nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego 

w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Zaznaczył także, że termin ustalony w tym przepisie 

ma charakter kompetencyjny, to znaczy że określa czas trwania kompetencji organu 

architektoniczno budowlanego do skorzystania z prawa wniesienia sprzeciwu. Po jego 

upływie właściwy przedmiotowo organ traci kompetencję do wydania decyzji w sprawie 

sprzeciwu. 

 Sąd wskazał również, iż wniesienie zgłoszenia na urzędowym formularzu, z którego 

jasno wynika, że zamiarem inwestora jest zgłoszenie robót budowlanych na podstawie art. 

29 i art. 30 Prawa budowlanego nie daje podstaw do uznania, iż zgłoszenie stanowi de facto 

zawiadomienie o zakończeniu budowy w trybie art. 54 Prawa budowlanego i w konsekwencji 

do przekazania tegoż zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Fakt 

przekazania tego sprzeciwu postanowieniem wydanym w trybie art. 65 § 1 K.p.a. organowi 

nadzoru budowlanego nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu, który 

upływał z końcem trzydziestodniowego terminu do jego złożenia, określonego w art. 30 ust. 5 

prawa budowlanego. 

W wyroku z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II SA/Po 382/11, Sąd wskazał 

natomiast, iż za niedopuszczalną uznać należy odmowę wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę zbiornika bezodpływowego w powołaniu na zapis miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który nie wskazuje wprost na zakaz lokalizowania 

powyższej inwestycji na nieruchomości, którą dysponuje inwestor.  

W  wyroku z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 391/11 Sąd stanął na 

stanowisku, że prowadząc postępowanie legalizacyjne, organy nadzoru budowlanego nie są 

uprawnione do żądania od inwestora przedłożenia projektu zagospodarowania działki lub 

terenu przez projektanta posiadającego uprawniania budowlane. W ramach postępowania 
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legalizacyjnego organy mają możliwość zobowiązania inwestora do przedłożenia projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, na podstawie art. 49b ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

ale bez obligowania strony by projekt ten był sporządzony przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Uzasadniając powyższe stanowisko wskazano, iż 

ustawodawca w ustawie w różny sposób definiuje „projekt zagospodarowania działki 

i terenu”, między innymi w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane dla inwestycji 

wymagającej pozwolenia na budowę dotyczącego wybranych obiektów lub zespołu obiektów, 

a także dla inwestycji budowy. Także w przypadku robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę, w pewnych sytuacjach ustawodawca wymaga sporządzenia projektu 

zagospodarowania działki lub terenu wykonanego przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 3 i 4). Z kolei w toku postępowania 

„legalizacyjnego”, dotyczącego obiektu będącego w budowie albo wybudowanego bez 

wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu, ustawodawca przewidział 

możliwość zobowiązania inwestora do przedłożenia projektu zagospodarowania działki lub 

terenu nie zastrzegając przy tym aby projekt ten został sporządzony przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (art. 49b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane). Brak zastrzeżenia przez ustawodawcę szczególnej formy dla sporządzenia 

projektu zagospodarowania działki w takiej sytuacji – w myśl zasady racjonalnego 

prawodawcy –  skutkuje wnioskiem, że do sporządzenia takiego projektu w ww. sytuacji nie 

są wymagane uprawnienia budowlane. Ostatnio wymieniona sytuacja zaistniała 

w przedmiotowej sprawie. Reasumując Sąd wywiódł, że organ I instancji miał prawo 

zobowiązać inwestora do przedłożenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, ale 

mógł to uczynić na podstawie art. 49b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a nie na 

podstawie art. 30 ust. 2 tej ustawy. Brak było podstaw do żądania od inwestora, aby projekt 

został sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Tym samym brak było podstaw do żądania zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

ustawy Prawo budowlane. 

Równocześnie, jak wyjaśniono w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Po 

792/10, stwierdzenie przez organy nadzoru budowlanego, iż obiekt budowlany, wybudowany 

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej pod rządami ustawy z dnia 24 

października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229) został zrealizowany 

z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego, uprawnia organy 

nadzoru do przeprowadzenia postępowania, o jakim mowa w art. 50, 51 ustawy Prawo 

budowlane z 1994 r., przy czym postępowanie winno toczyć się także w oparciu o wydane na 
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podstawie tej ustawy przepisy wykonawcze tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 660). W uzasadnieniu wywiedziono także, że 

przepis art. 66 prawa budowlanego nie ma zastosowania do sytuacji, gdy nieodpowiedni stan 

techniczny jest wynikiem naruszenia prawa budowlanego w trakcie jego budowy. W takiej 

sytuacji organ winien stosować art. 51 prawa budowlanego z 1994 r. Nieodpowiedni stan 

techniczny obiektu będzie z reguły skutkiem zużycia technicznego obiektu lub nagłych 

zdarzeń, mających miejsce po oddaniu obiektu do użytkowania. 

 W wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 728/10, odwołano się 

natomiast do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. 

akt II OPS 2/10, wskazując, że art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane nie stanowi 

podstawy do wydania decyzji nakładającej na inwestora obowiązek złożenia, przewidzianego 

w art. 32 ust. 4 pkt 2 powyższej ustawy, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Jak następnie wyjaśnił Sąd, skoro w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo budowlane organy nadzoru budowlanego mogą nałożyć obowiązek dokonania 

czynności tylko o charakterze materialno – technicznym, a przedstawienie oświadczenia 

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ma charakter czynności 

procesowej (dowodowej), to należy dojść do wniosku, że złożenie przedmiotowego 

oświadczenia nie jest warunkiem dalszego prowadzenia postępowania naprawczego. 

Konsekwentnie nakaz doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego może być 

wydany tylko wtedy, gdy nie zachodzą przesłanki do wydania decyzji z art. 51 ust. 1 pkt 2 lub 

art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w szczególności, kiedy ze względów 

technicznych nie istnieje możliwość doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego 

z prawem. Nakaz orzeczenia rozbiórki czy przywrócenia do stanu poprzedniego nie ma w tym 

wypadku charakteru bezwzględnego. W analizowanym uzasadnieniu Sąd podkreślił, że nie 

przedłożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie 

jest okolicznością wystarczającą do automatycznej odmowy zastosowania art. 51 ust. 1 pkt 2 

prawa budowlanego. 

W wyroku z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt II SA/Po 413/11, wskazano 

natomiast, iż niemożliwe jest wydanie decyzji nakazującej inwestorowi zaniechanie 

prowadzenia dalszych robót budowlanych, o jakiej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, po upływie dwóch miesięcy od wydania postanowienia o wstrzymaniu robót 

budowlanych, o jakim mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. Jak wyjaśniono 

w wyroku z dnia 31 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Po 161/11, termin określony w art. 50 ust. 4 
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ma bowiem charakter terminu materialnoprawnego, co powoduje, że jego upływ wyłącza 

możliwość wydania decyzji, o jakiej mowa w art. 51 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, po 

drugie zaś postanowienie nakazujące wstrzymanie robót budowlanych, odnoszące się do tego 

samego obiektu budowlanego i tego samego stanu faktycznego z powołaniem się na jeden 

z przepisów art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, może być wydane tylko raz. Termin, o jakim 

mowa w art. 50 ust. 4 ustawy Prawo budowlane nie może być skracany lub wydłużany, zaś za 

niedopuszczalne uznać należy dopuszczenie możliwości ponownego wydania w tym samym 

stanie faktycznym sprawy postanowienia, o jakim mowa w art. 50 ust. 1 powyższej ustawy. 

Sąd w wyroku z dnia 26 lipca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 162/11 stanął na 

stanowisku, że zrealizowanie w warunkach samowoli budowlanej robót budowlanych 

w zgodzie ze standardami budowlanymi nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania 

legalizacyjnego. Odwołując się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 

czerwca 2010 r., sygn. akt II OSK 102/09, wskazał iż zrealizowana kompetencja organów 

nadzoru budowlanego do prowadzenia postępowania legalizacyjnego wobec stwierdzonej 

samowoli budowlanej nie staje się bezprzedmiotowa (nie traci swego normatywnego 

i funkcjonalnego sensu) z tego powodu, że samowolnie wykonane roboty w celu ich 

doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem nie wymagają żadnych czynności czy robót. 

W takiej sytuacji nie następuje bowiem ustanie przyczyny, dla której zostało wszczęte 

postępowanie legalizacyjne. Organ zamiast decyzji o umorzeniu postępowania winien był 

wydać decyzje merytoryczną, kończącą postępowanie w sprawie. W realiach niniejszej 

sprawy organ odwoławczy jeżeli uznałby, że nie zachodzi potrzeba nakładania na inwestorów 

obowiązków wynikających z art. 51 ust.1 pkt 1 i 2 prawa budowlanego, to stosownie do art. 

138 § 1 pkt 2 K.p.a. może uchylić zaskarżoną decyzję i odstąpić od nakładania obowiązków 

wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 K.p.a. – orzekając w ten sposób co do istoty sprawy.  

W wyroku z dnia 16 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Po 857/10, wskazano natomiast, 

iż za niedopuszczalny uznać należy nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, wydany w trybie 

art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w sytuacji gdy w obrocie nadal istnieje 

ostateczna decyzja, zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zobowiązująca inwestorów 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pobudowanego obiektu. Decyzja ta kończyła 

postępowanie legalizacyjne, dopuszczając nową lokalizację zbiornika.  

W  wyroku z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II SA/Po 522/11 Sąd wywiódł, że 

organy nadzoru budowlanego prowadząc postępowanie w przedmiocie samowoli budowlanej 

winny dokonać samodzielnej oceny zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, poprzez odniesienie się do treści i rysunku planu. Nie jest 
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dopuszczalne i narusza zasady prawdy obiektywnej oraz zasady pogłębiania zaufania 

obywateli do organów administracji państwowej oparcie się na ocenie dokonanej w innym 

postępowaniu przez inny organ, zwłaszcza gdy tamta ocena nie została uzasadniona i brak jest 

w niej wskazania przeznaczenia terenu w zapisach planu, co uniemożliwia pełne odtworzenie 

toku rozumowania i ustaleń innego organu.  

W wyroku z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Po 113/11 Sąd stanął na 

stanowisku, że przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego organy 

nadzoru budowlanego są zobowiązane do przeprowadzenia wyczerpującego postępowania 

wyjaśniającego, wskazującego na potrzebę zastosowania powyższego środka. Wskazano, iż 

przepisy prawa budowlanego należy stosować w sposób restytucyjny, a nie represyjny, zaś 

nakaz rozbiórki obiektu budowlanego jest środkiem najdotkliwszym dla właściciela, 

ingerującym w sposób istotny w jego prawo własności. Stąd zastosowanie powyższego 

środka winno być proporcjonalne do stopnia naruszenia, jakiego dopuścił się inwestor, a jego 

podjęcie może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla usunięcia 

naruszenia prawa. 

Sąd w wyroku z dnia 27 października 2011 r, sygn. akt II SA/Po 695/10 odnosząc 

się do wątpliwości, dotyczących wskazania adresata decyzji nakazującej wykonanie 

określonych robót budowlanych  odwołał się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 1073/10, wskazując, iż na gruncie art. 52 

aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w pierwszej kolejności nakaz wykonania 

określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego 

z przepisami powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli 

budowlanej; w pewnych okolicznościach jednak nakaz ten może być skierowany tylko do 

aktualnego właściciela nieruchomości, ponieważ to on dysponuje nieruchomością i nią 

zarządza. Kryterium wyboru spośród trzech wymienionych w art. 52 Prawa budowlanego 

podmiotów jest posiadanie tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie decyzji. Co więcej, 

w przypadku gdy mniej znaczna część budynku położona jest na nieruchomości sąsiadującej, 

należącej do innego podmiotu, decyzja winna być skierowana do podmiotu, który włada 

całym obiektem. Podobne stanowisko zajęto w powołanym powyżej wyroku, gdzie wskazano 

dodatkowo, iż w razie przekroczenia granicy nieruchomości w czasie zabudowy, budynek 

należy do gruntu, na którym znajduje się jego większa część.  

W przypadku spraw dotyczących kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu, 

Sąd w wyroku z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 109/11, zwrócił uwagę na art. 55 

ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
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użytkowanie wymagają obiekty budowlane, co do których wydano decyzję o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych w trybie 

art. 49 ustawy, lub co do których wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

zamiennego w trybie art. 51 ust. 4 tejże ustawy. Jak wyjaśnił Sąd do naruszenia obowiązku 

z art. 55 pkt 2 ustawy Prawo budowlane dochodzi, gdy inwestor przystępuje do użytkowania 

obiektu budowlanego, co do którego uprzednio wydano decyzję wymienioną w tym przepisie 

bez uzyskania decyzji z art. 55 ust. 2. W konsekwencji organy administracji publicznej mogą 

nałożyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu wyłącznie za okres przypadający po 

wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.  

Odnosząc się do kwestii zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

wskazać należy, że w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 321/11, 

wskazano, iż art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 maja 

2004 r., należy rozumieć w ten sposób, że w okolicznościach zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego bez pozwolenia, właściwy organ nadzoru budowlanego stosuje środki 

przewidziane w art. 50, art. 51 tej ustawy dla samowolnego wykonania robót budowlanych 

oraz w art. 57 ust. 7. Jak wyjaśnił Sąd, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której inwestor, 

który popełnił samowolę budowlaną przed dniem 31 maja 2004 r., znajduje się w sytuacji 

daleko lepszej od tej, w jakiej znajduje się osoba, która po tej dacie dopuściła się samowolnej 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Ta lepsza sytuacja faktyczna i prawna 

takiego inwestora wyraża się w uznaniu, iż postępowanie legalizacyjne uzależnione jest od 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, lecz jednocześnie obowiązek uzyskania takiej 

decyzji nie zostaje stwierdzony w toku prowadzonego postępowania w drodze postanowienia 

wydanego przez organ nadzoru budowlanego.  

W konsekwencji w rozpatrywanym przypadku zawieszenie postępowania w sprawie 

dokonanej zmiany sposobu użytkowania budynku stodoły z pominięciem wydania wcześniej 

postanowienia o nałożeniu obowiązku dostarczenia decyzji o warunkach zabudowy 

spowodowało, że organ utracił kontrolę nad tymże postępowaniem. W istocie bowiem to od 

woli inwestora zależałoby czy i kiedy przedłoży niezbędną na tym etapie decyzję 

o warunkach zabudowy. 

 

11. Sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 

 

W roku 2011 w Wydziale II rozpoznano 35 spraw dotyczących gospodarki 

nieruchomościami, a konkretnie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości o symbolu 618. 
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Trzy rozpoznane sprawy dotyczyły bezczynności organu i zostały zakończone orzeczeniem 

zobowiązującym organ do wydania aktu. W jedenastu sprawach skarga została odrzucona. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 104/11 Sąd wskazał, iż w świetle regulacji zawartej 

w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) pierwszym i podstawowym warunkiem zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości jest jej zbędność na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu oceniana 

w dacie rozstrzygania przez organ w przedmiocie żądania zwrotu. Istota „zbędności” polega 

na tym, że cel wywłaszczenia nie jest (i nie był) zrealizowany. Określone w punktach 1 i 2 

terminy 7 i 10 lat stanowią tylko dopełnienie przesłanki zbędności. Użycie w omawianym 

przepisie sformułowania „pomimo upływu” znaczy tylko tyle, że zgłoszone przed upływem 

powyższych terminów roszczenie o zwrot nie będzie mogło być uwzględnione. 

Sformułowania „pomimo upływu” określonego czasu od określonego momentu nie da się 

inaczej odczytywać, jak tylko jako przesłanki podlegającej badaniu aktualnie przez organ. 

Normę tę należałoby odczytać w ten sposób, że organ rozpatrujący żądanie zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości, w sytuacji, gdy nie została ona jeszcze wykorzystana na cel 

wywłaszczenia, winien ustalić, czy upłynęły już w/w terminy. W razie dokonania 

pozytywnego ustalenia winien wydać decyzję o zwrocie, w przeciwnym razie – o odmowie 

zwrotu. 

Sąd podzielił pogląd wyrażony w wyroku WSA w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. 

akt II SA/Kr 271/08, zgodnie z którym zasadne jest stanowisko, że jeśli cel wywłaszczenia 

został zrealizowany, to zwrot nie jest możliwy bez względu na to, kiedy realizacja ta 

nastąpiła. W ocenie Sądu nie jest do przyjęcia stanowisko, że nieruchomość staje się zbędna 

na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu w sytuacji, gdy cel wywłaszczenia został, co 

prawda zrealizowany, ale po upływie wskazanych terminów. Wówczas w każdej sprawie 

o zwrot wywłaszczonej nieruchomości – w szczególności, gdy wywłaszczenie miało miejsce 

kilkadziesiąt lat przed wszczęciem postępowania o zwrot – organ orzekający o zwrocie 

musiałby ustalać dokładną datę realizacji celu wywłaszczenia. Konsekwencją ustalenia, że cel 

wywłaszczenia został zrealizowany, ale po upływie omawianych terminów 7 albo 10 lat, 

byłaby konieczność wydania decyzji o zwrocie nieruchomości, mimo, iż nieruchomość była 

(lub jest) wykorzystywana zgodnie z celem wywłaszczenia już kilkadziesiąt lat. Takiej 

interpretacji nie sposób pogodzić z zasadą stabilności porządku prawnego. 

Poglądu tego nie podzielił Sąd w sprawie II SA/Po 155/11 wskazując, że przepisy art. 

137 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią jednoznacznie w jakich terminach beneficjent decyzji 

wywłaszczeniowej (nabywający własność w związku z celem wywłaszczenia) powinien 
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najpóźniej rozpocząć i zakończyć realizację celu wywłaszczenia. W przypadku przekroczenia 

tych terminów przyjmuje się, że nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji 

o wywłaszczeniu. W analizowanej sprawie od dnia nabycia działki nr […] przez Skarb 

Państwa w celu realizacji na niej infrastruktury szkoły osiedlowej od dnia wydania 

zaskarżonych decyzji minęło ponad 21 lat, a na działce nie podjęto żadnych prac. Co więcej, 

działkę oddano jako „zieleń miejską” do dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

W takiej sytuacji nie sposób utrzymywać, że cel wywłaszczenia został na działce 

zrealizowany, ponieważ nadal nie odstąpiono od planów realizacji na nieruchomości 

obiektów oświaty (hali sportowej). O zrealizowaniu celu wywłaszczenia w rozumieniu art. 

137 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami można mówić wyłącznie wtedy, gdy 

prace zostały zakończone przed upływem 10 lat od daty kiedy decyzja o wywłaszczeniu stała 

się ostateczna, albo kiedy nastąpiło nabycie nieruchomości na określony cel publiczny.  

Sąd wskazał również, że wyroki z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1309/08 oraz 

z dnia 7 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 366/09, na jakie powoływało się Miasto Poznań 

w uzasadnieniu zarzutów odwołania, zostały uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny, 

natomiast wyrok z dnia 17 maja 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 339/10 nadal pozostaje 

nieprawomocny. Co istotne, uchylając wyrok II SA/Kr 1309/08 (wyrokiem z dnia 

1 października 2010 r., sygn. akt I OSK 1612/09 – publ. orzeczenia.nsa.gov.pl) Naczelny Sąd 

Administracyjny nie podzielił stanowiska, że zwrot nieruchomości nie jest możliwy 

w każdym przypadku, gdy cel nieruchomości został zrealizowany – i to bez względu na to 

kiedy ta realizacja nastąpiła; wskazał też, że określone w art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami momenty czasowe (7 i 10 lat) oznaczają obowiązek ustalenia przez organ 

administracji, czy rozpoczęcie prac lub realizacja celu wywłaszczenia nastąpiły we 

wskazanych wyżej okresach od daty wydania decyzji wywłaszczeniowej. 

W sprawie II SA/Po 158/11 Sąd rozważał kwestie wzajemnych rozliczeń w przypadku 

zwrotu nieruchomości wywłaszczonej i to w sytuacji gdy za tę nieruchomość została 

przyznana nieruchomość zamienna oraz odszkodowanie. 

Wskazał, iż w art. 140 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidziano, iż w razie 

przyznania w ramach odszkodowania działki zamiennej oraz dopłaty pieniężnej, oprócz 

nieruchomości zamiennej zwraca się także dopłatę. Z literalnego brzmienia tego przepisu 

wynika, iż chodzi w nim jedynie o dopłatę uiszczoną w ramach odszkodowania (na rzecz 

wywłaszczonego), równocześnie jednak treść wyżej powołanych przepisów art. 131 ust. 4 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, a poprzednio art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. wskazuje, że wyrównanie wartości nieruchomości zamiennej następować może w obie 
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strony (zarówno na rzecz wywłaszczonego, jak i podmiotu publicznoprawnego). Taka też 

sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, gdzie do dopłaty za przyznaną nieruchomość 

zamienną zobowiązana została skarżąca występująca o zwrot nieruchomości. Sąd uznał, że 

ograniczenie się w tej sytuacji tylko do gramatycznej wykładni przepisu art. 140 ust. 5 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami nie jest do zaakceptowania. Należy przy wykładni art. 140 

ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnić, iż przepis ten jest konsekwencją 

przewidzianą w art. 131 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji dopłat dla 

wyrównania wartości nieruchomości zamiennej. Ograniczenie się w tych warunkach do 

literalnego brzmienia przepisu art. 140 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

prowadzi do sytuacji, w której w sposób nieuprawniony zróżnicowana zostaje w procesie 

zwrotowym pozycja wywłaszczonego i podmiotu publicznoprawnego. 

Naruszona tym samym zostałaby zasada ekwiwalentności świadczeń wyrażona zarówno 

w przepisach rozdziału 5 (wywłaszczenia), jak i rozdziału 6 (zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości). Taka interpretacja narusza również zawartą w art. 21 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej zasadę, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie za słusznym 

odszkodowaniem. 

Sąd zgodził się ze skarżącą, że zasada ta w procesie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

prowadzić winna do takiej wykładni przepisu art. 140 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, w wyniku której nastąpi pełne i ekwiwalentne rozliczenie wypłaconego na 

etapie wywłaszczenia odszkodowania i uiszczonych dopłat, a więc świadczeń poniesionych 

zarówno przez podmiot publicznoprawny, jak i wywłaszczonego. Odmienna interpretacja 

tego przepisu prowadziłaby do rażąco nierównego potraktowania obu podmiotów w procesie 

zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co z punktu społecznego i ekonomicznego byłoby nie 

do zaakceptowania i sprzeczne byłoby z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 i 64 ust. 22 

Konstytucji RP. 

Reasumując powyższe rozważania Sąd uznał, iż w świetle art. 140 ust. 5 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami Miasto Poznań zobowiązane jest do zwrotu (proporcjonalnie do wielkości 

części zwracanej nieruchomości zamiennej) dopłaty uiszczonej przez skarżącą z tytułu 

różnicy wartości nieruchomości zamiennej i wywłaszczonej, przy czym określenie wysokości 

tej dopłaty winno nastąpić na zasadach określonych w art. 140 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Sąd wskazał również, że zgodnie z art. 139 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nieruchomość wywłaszczana podlega zwrotowi w stanie w jakim znajduje 

się w dniu jej zwrotu. Przedmiotem roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej 

części jest restytucja stanu prawnego nieruchomości lub jej części sprzed wywłaszczenia. 
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W ramach roszczenia o zwrot nieruchomości nie następuje jednak restytucja stanu 

faktycznego. Zakres rozliczeń skutków niedopuszczalności dokonywania restytucji stanu 

faktycznego nieruchomości sprzed wywłaszczenia określony został w art. 140 ust. 4 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten jednoznacznie ogranicza możliwość rozliczenia 

wzrostu lub zmniejszenia wartości wywłaszczonej (a obecnie zwracanej) nieruchomości 

jedynie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zwracanego odszkodowania, przez co należy 

rozumieć odszkodowanie pieniężne, zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, do którego odsyła omawiany przepis art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Należy wskazać, że przepis ten zachowuje zasadę równego traktowania 

obu podmiotów w procesie rozliczeń (tj. wywłaszczonego i podmiotu publicznoprawnego), 

albowiem również przy wzroście wartości zwracanej nieruchomości (a więc odmiennie niż 

w rozpoznawanej sprawie) wywłaszczony – jeżeli zamiast odszkodowania pieniężnego 

otrzymał jedynie nieruchomość zamienną, nie będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywłaszczonej. Możliwość rozliczenia wzrostu lub 

zmniejszenia wartości nieruchomości zwracanej w formie dopłat przewidział natomiast 

wyraźnie ustawodawca w odniesieniu do zwracanej nieruchomości zamiennej (art. 140 ust. 5 

in fine ustawy o gospodarce nieruchomościami). Z powyższych względów żądanie przyznania 

dopłaty z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości wywłaszczonej nieruchomości uznać 

należy, w świetle art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami za uzasadnione.  

W sprawie II SA/Po 184/11 Sąd oddalając skargę i akceptując stanowisko organów 

administracji, że wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości, wskazał że zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 

lub jej części, jeżeli stosownie do art. 137 stała się ona zbędna na cel określony w decyzji 

o wywłaszczeniu. Wynikające z treści art. 136 ust. 3 ustawy uprawnienie do żądania zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne na cel określony w decyzji 

o wywłaszczeniu, niewątpliwie stanowi element konstytucyjnej zasady ochrony prawa 

własności przewidzianej w art. 21 Konstytucji RP. Ustawodawca stanowiąc przepisy 

pozwalające na realizację tego uprawnienia, jednocześnie wprowadził w art. 229 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami jego ograniczenie stwierdzając, iż roszczenie z art. 136 ust. 3 

nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia jej w życie (tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r.) 

nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na 

rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Również w tym 

przepisie ustawodawca zawarł regulację chroniąca prawa wskazane w art. 21 i art. 64 
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Konstytucji RP, przy czym ochroną objął prawa nabyte przez osoby trzecie. Usankcjonował 

tym samym stan prawny powstały przed wejściem w życie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami – przed dniem 1 stycznia 1998 r., w wyniku sprzedaży wywłaszczonej 

nieruchomości lub oddania jej w użytkowanie wieczyste, jeżeli prawa nabywcy zostały 

ujawnione w księdze wieczystej. Podkreślić należy, że przepis art. 229 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ma na celu ochronę praw podmiotów, które w dobrej wierze uzyskały 

prawo użytkowania wieczystego lub prawo własności nieruchomości. Stanowi on 

równocześnie przeszkodę do skutecznego domagania się zwrotu nieruchomości (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt I OSK 

679/09, Lex nr 595463). 

W rezultacie Sąd uznał, że organy obu instancji trafnie przyjęły, że wnioskodawcom nie 

przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości z uwagi na zaistnienie 

przesłanek określonych w art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Kwestią niedopuszczalności zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w przypadku 

o jakim mowa w art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami zajmował się również Sąd 

w sprawie o sygn. akt II SA/Po 844/10, który wskazał, że zgodnie z art. 229 ustawy, 

roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia 

w życie ustawy nieruchomość został sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania 

wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. 

Przepis ten ma charakter wyjątkowy, regułą jest bowiem merytoryczne badanie wystąpienia 

przesłanej określonych w art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis art. 229 

jest przy tym przepisem przejściowym o charakterze intertemporalnym i odnosi się do 

stosunków prawnych zastanych w momencie wprowadzania w życie nowej regulacji prawnej, 

a punktem odniesienia jest dotychczasowy stan prawny oraz ukształtowane na jego podstawie 

stosunki prawne trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów (por. uchwała 5 

sędziów NSA z dnia 25 października 1999 r. niepubl.). Przepis ten, określający przypadki, 

kiedy dawnemu właścicielowi nie przysługuje roszczenie o zwrot nieruchomości, ma na celu 

ochronę praw podmiotów, które w dobrej wierze uzyskały prawo użytkowania wieczystego 

lub prawo własności nieruchomości. Stanowi równocześnie przeszkodę do skutecznego 

domagania się zwrotu nieruchomości. 

Sąd podzielił również wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, w myśl 

którego podkreśla się, że nie ma znaczenia, czy konsekwencją zastosowania tego przepisu 

winno być umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o zwrot 

nieruchomości, czy też odmowa jej zwrotu. Zarówno bowiem umorzenie postępowania, jak 
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i odmowa zwrotu sprowadzają się do tego, że były właściciel nie może otrzymać zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości. Wprawdzie poglądy doktryny i orzecznictwa w odniesieniu 

do rodzaju rozstrzygnięć w razie ustalenia istnienia przesłanek z art. 229 są podzielone, to 

jednak niesporne jest, że wyłączenie w tym przepisie roszczenia o zwrot nieruchomości 

stanowi samodzielną, negatywną przesłankę zwrotu, wykluczającą badanie merytorycznych 

uwarunkowań i przesłanek określonych w art. 136 i art. 137 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II 

SA/Ke 542/08, wyrok NSA z dnia 3 marca 2010 r., sygn. I OSK 679/09, Lex nr 595463). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 533/11 Sąd podzielił wyrażony z orzecznictwie sądów 

administracyjnych pogląd prawny, że niedopuszczalne jest orzeczenie o zwrocie 

nieruchomości wywłaszczonej lub nabytej na podstawie przepisów wymienionych w art. 216 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeśli nieruchomość objęta żądaniem jest wprawdzie 

zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu (lub w umowie sprzedaży 

nieruchomości) lecz w chwili orzekania stanowi część drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy o drogach publicznych. Dla rozstrzygnięcia sprawy koniecznym jest 

jednoznaczne i nie budzące wątpliwości ustalenie, czy przedmiotowa nieruchomość stanowi 

część drogi publicznej, co stanowiłoby o niedopuszczalności orzeczenia o jej zwrocie, czy też 

wchodzi w skład drogi wewnętrznej, co czyniłoby dopuszczalnym jej zwrot w przypadku 

ustalenia, iż zaistniały przesłanki określone w art. 136 ust. 3 w zw. z art. 137 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 914/10 Sąd rozważał m. innymi kwestie związane 

z realizacją celu publicznego, a także z modyfikacją względnie zmianą celu wywłaszczenia 

i wskazał, że tutejszy Sąd w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt II 

SA/Po 648/07 stwierdził, że przy ocenie realizacji celu publicznego, za jaki uznano budowę 

osiedla mieszkaniowego (w ramach planowanej dzielnicy mieszkaniowej), należy uwzględnić 

nie tylko budowę typowych budynków (bloków) mieszkalnych, ale również wszystkich 

innych obiektów i urządzeń technicznych składających się na infrastrukturę tego osiedla, 

takich jak: budynki handlowe i usługowe, urządzenia towarzyszące, ciągi komunikacyjne, 

parkingi, szkoły boiska sportowe, garaże, zieleń osiedlowa i ciągi piesze (chodniki). Należy 

też odróżnić zmianę celu wywłaszczenia od modyfikacji tego celu; zmianą celu jest 

jakościowa zmiana inwestycji określonej w decyzji wywłaszczeniowej, konkretyzującej cel 

wywłaszczenia nieruchomości; modyfikacja celu wywłaszczenia pociąga za sobą modyfikację 

inwestycji mieszczącą się w celu uzasadniającym wywłaszczenie, czyli nie zmieniająca jego 

charakteru. Nie stanowią jakościowej zmiany celu takie odstępstwa od zamierzonej 
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inwestycji, przy których charakter inwestycji zamierzonej i zrealizowanej pozostaje taki sam 

(tak Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 27 stycznia 1988 r., sygn. akt III AZP 11/87, 

OSNC 11/88/149). W doktrynie wskazuje się, że wywody zawarte w uzasadnieniu uchwały, 

zachowały aktualność pod rządem ustawy o gospodarce nieruchomościami (T. Woś 

„wywłaszczanie i zwrot nieruchomości” LexisNexis 2007, s. 264-265). 

Tymi kwestiami zajmował się również Sąd w sprawie II SA/Po 862/10, który wskazał, 

że dostrzegając różnice pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a budynkiem mieszkalnym 

(wielorodzinnym), należy mieć na uwadze, że pomiędzy inwestycją w postaci zespołu 

budynków mieszkalnych a inwestycją w postaci osiedla mieszkaniowego w warunkach 

miejskich zachodzą istotne podobieństwa w zakresie funkcji i wymogów infrastruktury (por. 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK 

1409/09). W orzecznictwie NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych utrwalony jest 

pogląd, że celu wywłaszczenia nieruchomości pod budowę osiedla mieszkaniowego nie 

niweczy realizacja infrastruktury tego osiedla w postaci budynków handlowych, usługowych 

i urządzeń towarzyszących, jak ciągi komunikacyjne, parkingi i inne urządzenia. Osiedle 

mieszkaniowe obejmuje bowiem nie tylko domy mieszkalne, lecz również jego infrastrukturę 

i urządzenia służące mieszkańcom (por. orzeczenia przywołane w wyroku tut. Sądu z dnia 28 

października 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 362/09). Tutejszy Sąd w uzasadnieniu wyroku 

z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Po 648/07 stwierdził, że przy ocenie realizacji celu 

publicznego, za jaki uznano budowę osiedla mieszkaniowego (w ramach planowanej 

dzielnicy mieszkaniowej), należy uwzględnić nie tylko budowę typowych budynków 

(bloków) mieszkalnych, ale również wszystkich innych obiektów i urządzeń składających się 

na infrastrukturę tego osiedla, takich jak: budynki handlowe, usługowe, urządzenia 

towarzyszące, ciągi komunikacyjne, parkingi, szkoły, boiska sportowe, garaże, zieleń 

osiedlowa i ciągi piesze (chodniki). 

Sąd wskazał również, że należy odróżnić zmianę celu wywłaszczenia od modyfikacji tego 

celu; zmianą celu jest jakościowa zmiana inwestycji określonej w decyzji wywłaszczeniowej, 

konkretyzującej cel wywłaszczenia nieruchomości; modyfikacja celu wywłaszczenia pociąga 

za sobą modyfikację inwestycji mieszczącą się w celu uzasadniającym wywłaszczenie, czyli 

nie zmieniająca jego charakteru. Nie stanowią jakościowej zmiany celu takie odstępstwa od 

zamierzonej inwestycji, przy których charakter inwestycji zamierzonej i zrealizowanej 

pozostaje taki sam (tak Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 27 stycznia 1988 r., sygn. 

akt III AZP 11/87, OSNC 11/88/149). W doktrynie wskazuje się, że wywody zawarte 

w uzasadnieniu uchwały, zachowały aktualność pod rządem ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami (T. Woś „wywłaszczanie i zwrot nieruchomości” LexisNexis 2007, s. 264-

265). 

Kwestie związane z oceną czy na wywłaszczonej nieruchomości były prowadzone 

prace związane z realizacją drogi publicznej i w konsekwencji czy dopuszczalny jest zwrot 

nieruchomości, były przedmiotem oceny Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 896/10.  

W sprawie II SA/Po 638/10 Sąd oddalając skargę na decyzję w sprawie odmowy 

zwrotu nieruchomości odniósł się do kryteriów oceny zbędności wywłaszczonej 

nieruchomości i wskazał, że podziela prezentowany w orzecznictwie pogląd, iż podstawą 

oceny zbędności wywłaszczonej nieruchomości są wyłącznie okoliczności dotyczące 

zrealizowania celu określonego w decyzji wywłaszczeniowej. Zbędności nieruchomości 

w omawianym znaczeniu nie można natomiast wyprowadzać ze zdarzeń przyszłych, które 

nastąpiły po osiągnięciu celu wywłaszczenia. Nie można zatem mówić o zbędności na cel 

wywłaszczenia, gdy nieruchomość po wywłaszczeniu została zagospodarowana 

i wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia określonym w decyzji wywłaszczeniowej, 

a dopiero później zmieniono jej przeznaczenie, czy w ogóle zaprzestano jej wykorzystywania 

na cel, na jaki została przejęta (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

27 sierpnia 2009 r., sygn. akt I OSK 1138/08, Lex nr 552276, dost. w bazie orzeczeń pod 

adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W niniejszej sprawie nieruchomość objętą wnioskiem 

o zwrot wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia (decyzji) z dnia 26 

czerwca 1965 r. Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. 

Organ ten działał w oparciu o przepisy: art. 1, 10 i 21 dekretu z dnia 29 kwietnia 1949 r. 

o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów 

gospodarczych (Dz.U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31) w zw. z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94). 

Sąd równocześnie wskazał, że pojęcia „prac związanych z realizacją celu wywłaszczenia”, 

o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie należy 

ograniczać wyłącznie do technicznego aspektu realizacji inwestycji, a więc nie tylko np. do 

robót budowlanych (w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego). „Prace związane 

z realizacją celu wywłaszczenia” to wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w celu realizacji 

celu wywłaszczenia; będą to zarówno akty i czynności prawne, w tym przygotowanie planu 

realizacyjnego inwestycji, planu technicznego, pozwolenia na budowę, jak i prace 

o charakterze technicznym, wykonawczym – zagospodarowanie placu budowy, roboty 

budowlane, urządzenie dróg itp. Dlatego też dla ustalenia okoliczności faktycznych, o jakich 

mowa w art. 137 ust. 1 powołanej ustawy, miarodajne są zarówno dowody świadczące 
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o podejmowaniu zarówno działań prawnych, jak i faktycznych zmierzających do realizacji 

celu wywłaszczenia. W przypadku realizacji inwestycji, na którą składa się kompleks 

obiektów i urządzeń, oceny przesłanek o jakich mowa w art. 137 ust. 1 powołanej ustawy, nie 

można dokonywać w odniesieniu do każdego z poszczególnych elementów zorganizowanej 

całości (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt 

I OSK 946/07, Lex nr 496163 – dost. w bazie orzeczeń). Z tych względów za 

bezprzedmiotowe uznał w rozpatrywanej sprawie wywodzenie niezrealizowania celu 

wywłaszczenia tylko z faktu, że jeden element fabryki – kotłownia centralna został 

wybudowany przed dniem wywłaszczenia. Integralność tego typu obiektu, wzajemna 

komplementarność i kompleksowość budynków urządzeń i objęcie go jako całości jednym 

zadaniem inwestycyjnym nie dopuszcza partykularnych ocen w zakresie zrealizowania, bądź 

niezrealizowania celu wywłaszczenia (por. wyżej przywołany wyrok NSA sygn. akt I OSK 

946/07). Sąd wskazał, że nabycie spornej działki nastąpiło na potrzeby związane z realizacją 

inwestycji w postaci kompleksu budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej. Z tych 

względów za chybione uznał wywodzenie niezrealizowanie celu wywłaszczenia tylko z faktu, 

że jeden element fabryki – kotłowania centralna – został wybudowany przed dniem 

wywłaszczenia. Integralność tego typu obiektu (fabryka maszyn żniwnych), 

komplementarność i kompleksowość obiektów budowlanych, urządzeń i niezbędnej do 

funkcjonowania zakładu produkcyjnego infrastruktury technicznej, w zasadzie nie dopuszcza 

partykularnych ocen w zakresie zrealizowania, bądź niezrealizowania celu wywłaszczenia 

(por. wyżej przywołany wyrok NSA sygn. akt I OSK 946/07). 

W sprawie o sygnaturze II SA/Po 895/10 Sąd oddalił skargę Miasta Poznań na decyzję 

Wojewody Wielkopolskiego utrzymującą w mocy decyzję Starosty Poznańskiego w sprawie 

zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wskazując, iż decyzja wywłaszczeniowa nie służy 

regulowaniu stanu prawnego, lecz umożliwieniu realizacji celu, który bez wywłaszczenia nie 

mógłby być osiągnięty. Sąd zauważył, że w rozpoznawanej sprawie ze zgromadzonego 

materiału dowodowego wynika, iż do budowy kolektora, a więc i jego komory 

zlokalizowanej na działce objętej postępowaniem, przystąpiono jeszcze przed 

wywłaszczeniem nieruchomości należącej do wnioskodawców. Sąd podzielił stanowisko 

Wojewody Wielkopolskiego odwołując się do ugruntowanego stanowiska sądów 

administracyjnych, iż decyzja wywłaszczeniowa nie służy regulowaniu stanu prawnego, lecz 

umożliwieniu realizacji celu, który bez wywłaszczenia nie mógłby być osiągnięty (tak: 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. akt I OSK 

272/06).  
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12. Sprawy z zakresu skarg z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym i skarg na 

rozstrzygnięcia nadzorcze (z wyłączeniem planów miejscowych) 

 

Przedmiotem sprawy prowadzonej pod sygn. akt II SA/Po 500/11 była 

prawidłowość rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, którym uchylono uchwałę Rady 

Gminy G. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę G. Sąd zważył, iż w obowiązującym stanie prawnym Rada 

Gminy była uprawniona do ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne w czasie przekraczającym wymiar pięciogodzinnych zajęć bezpłatnych, bez 

względu na zakres wykonywanych wówczas świadczeń. Ustalona przez radę gminy opłata za 

świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych musi spełniać warunek 

ekwiwalentności świadczeń. Opłaty stanowią wynagrodzenie za związane z kosztami 

działania władzy. Opłatę można zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną 

przez władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Trafnie – zdaniem 

Sądu - wywiódł organ nadzorczy wprowadzenie w § 6 uchwały stałej opłaty w wysokości 

10 ,-zł, z tytułu nieodebrania dziecka w określonych godzinach, zgodnych z podpisaną 

pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) umową, nie spełnia powyższego 

wymogu. Opłata powyższa ma bowiem charakter kary administracyjnej, wprowadzając tym 

samym konieczność poniesienia obciążenia finansowego niezależnie od tego, czy konkretne 

dziecko korzysta, czy też nie z dodatkowych świadczeń oferowanych przez przedszkole.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 188/11 podstawę rozstrzygnięcia stanowiły przepisy 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95). 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 powoływanej ustawy rada gminy wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Wątpliwości, jakie wyłoniły 

się w toku przedmiotowej sprawy dotyczą interpretacji zwrotu „bezwzględna większość 

głosów”, występującego w tekście powyższego przepisu. Pojęcie „bezwzględnej większości 

głosów” powinno być rozumiane jako uzyskanie co najmniej o jeden głos więcej od sumy 

pozostałych ważnie oddanych głosów, a zatem głosów przeciwnych i wstrzymujących. Od 

pojęcia „bezwzględnej większości głosów” należy jednocześnie odróżnić wymóg, iż wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady dokonuje się „w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady”. To ostatnie wyrażenie określa quorum konieczne do 

ważnego przeprowadzenia głosowania i oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych (sumę 

głosów ważnych i nieważnych). 
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Sąd nie podzielił poglądu Wojewody, który uznał, iż uchwała nr […] wydana została 

z istotnym naruszeniem prawa. Z zebranego materiału dowodowego wynika bowiem, iż 

w wyborach przewodniczącego rady uczestniczyło 15 radnych, tj. pełen skład Rady Miejskiej 

G. Zachowany został więc wymóg obecności co najmniej połowy składu rady w trakcie 

głosowania (quorum). Jednocześnie, w świetle dotychczasowych rozważań nie powinno już 

budzić wątpliwości, iż pojęcie „bezwzględnej większości” należy rozumieć jako uzyskanie co 

najmniej o jeden głos więcej niż suma pozostałych ważnie oddanych głosów. Z akt sprawy 

wynika, że na 15 radnych, którzy uczestniczyli w głosowaniu, ważnych głosów oddano 

jedynie 5, z czego 3 głosy oddano na P.K., a 2 głosy na K.K. Oddanie zatem 3 ważnych 

głosów stanowi o jeden głos więcej niż suma wszystkich pozostałych, ważnie oddanych 

głosów, w tym wypadku 2 głosów. Prowadzi to z kolei do konkluzji, że wybór 

Przewodniczącego Rady Miejskiej był dokonany bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miejskiej, a zatem w pełni 

legalny.  

Sporne rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie o sygn. akt II SA/Po 865/10 zarzuca, iż 

§ 3 uchwały Rady Miejskiej we W. w brzmieniu „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa” jest nieważny ze względu na 

istotne naruszenie prawa. Wedle stanowiska organu nadzoru zakwestionowane postanowienie 

nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego, jego treść 

odnosi się do uchwał będących aktami prawa miejscowego, gdy tymczasem uchwała 

określająca regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, projektów aktów 

prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” nie 

jest aktem prawa miejscowego. W ocenie Sądu stanowisko Wojewody było błędne. 

Dokonując w tym zakresie rozważań niezbędne jest wyjaśnienie pojęcia aktu prawa 

miejscowego. W orzecznictwie podjęto próbę zdefiniowania wyżej wymienionego pojęcia. 

Jakkolwiek w żadnym akcie prawnym nie ma sformułowanej legalnej definicji aktu prawa 

miejscowego, to przyjmuje się, iż taki charakter mają akty normatywne zawierające normy 

postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Akt prawa miejscowego nie musi 

zawsze dotyczyć wszystkich mieszkańców jednostki terytorialnej. Wystarczające będzie, gdy 

zawarte w takim akcie normy o charakterze abstrakcyjno-generalnym będą skierowane do 

nieograniczonego kręgu adresatów. 

W ocenie Sądu uregulowania uchwały Rady Miejskiej we W. mają charakter 

abstrakcyjny, generalny. Nie można podzielić argumentacji Wojewody Wielkopolskiego, że 
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zaskarżona uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego, skierowanym do organu 

wykonawczego. W istocie bowiem uchwała zawiera normy, określające podmioty, z którymi 

winno dokonywać się konsultacji przy pomocy nazwy rodzajowej (organizacje pozarządowe 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego). Uchwała 

nie określa sytuacji konkretnego adresata, ale wszystkich, którzy spełniają określone kryteria. 

Stanowi o formie konsultacji, trybie jej przeprowadzenia, wskazuje na uprawnienia 

uczestników do składania opinii i uwag. Wskazane postanowienia uchwały określają zarówno 

sytuację podmiotów, z którymi winno się dokonywać konsultacji jak i tryb postępowania 

organu. Z tych przyczyn Sąd uznał, iż sporna uchwała Rady Miejskiej we W. mając charakter 

aktu prawa miejscowego podlegała obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 4 ust. 1, 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych (...) w zw. z art. 42 usg. W związku z powyższym Rada 

Miejska we W. trafnie w § 3 przedmiotowej uchwały zawarła zapis, że uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Po 604/10 i II SA/Po 605/10 skarżący powołując się na 

art. 101a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 154 § 1 P.p.s.a., wnieśli skargę na bezczynność Gminy N. 

w zakresie wykonania prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu. 

Przedmiotem spraw było żądanie – w oparciu o przepis art. 154 § 1 i § 2 P.p.s.a. – 

wymierzenia Gminie N. grzywny oraz orzeczenia o istnieniu obowiązku odtworzenia szkoły 

podstawowej w D., w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu. 

We wspomnianym wyroku Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy N. w sprawie 

likwidacji szkoły podstawowej. Ze skargi wynikało, iż skarżące oczekiwały od Gminy N. 

przywrócenia szkoły zlikwidowanej m.in. mocą uchwały zakwestionowanej w wymienionym 

wyroku. 

Sąd uznał, iż o bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym 

nieważność aktu lub czynności – w rozumieniu art. 154 § 1 P.p.s.a. – można mówić wówczas, 

gdy organ, pomimo upływu stosownych terminów, nie załatwia sprawy, to jest zasadniczo – 

nie wydaje nowego rozstrzygnięcia w sprawie. Przez niewykonanie wyroku należy zatem 

rozumieć pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania 

administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej 

formie przewidzianej prawem. Niewykonanie wyroku ma miejsce zarówno wtedy, gdy organ 
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nie wykonał orzeczenia w ogóle, jak i wtedy, gdy organ wykonał orzeczenie, ale 

z przekroczeniem wyznaczonego terminu. 

Zdaniem Sądu nie zawsze w rezultacie wyroku uwzględniającego skargę konieczne 

będzie wydawanie nowego aktu lub podjęcie czynności przez organ administracji publicznej. 

Nie każdy też akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7 P.p.s.a. jest wydawany 

w postępowaniu, w którym przepisy regulują terminy do ich podjęcia. W związku z tym, jeśli 

stosownych terminów nie ma, nie można zarzucać organowi, że pozostaje w bezczynności po 

wyroku sądu administracyjnego. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy N. 

w sprawie likwidacji szkoły podstawowej oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego 

zakwestionowanej uchwały ze skutkiem ex tunc. Sąd podkreślił, iż ani przepisy art. 94 i art. 

101 ustawy o samorządzie gminnym, ani przepis art. 147 P.p.s.a., nie dają sądowi 

kompetencji do nakładania – w wyroku orzekającym o nieważności aktu jednostki samorządu 

terytorialnego – na tę jednostkę obowiązku podjęcia działania w celu odtworzenia stanu 

faktycznego istniejącego przed wydaniem zakwestionowanego aktu. 

Sąd rozważył czy obowiązek taki nie wynikał z innych przepisów, w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.). W myśl art. 5 ust. 2 tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą 

zakładać i prowadzić szkoły i placówki edukacyjne. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a do potrzeb takich należą sprawy edukacji 

publicznej. Powołane przepisy formułują generalny obowiązek i uprawnienie gminy do 

organizowania oświaty na jej terenie w ramach zadań własnych tej jednostki samorządu 

terytorialnego. Z regulacji tych nie można jednak wyprowadzić wniosku, że zorganizowanie 

i prowadzenie konkretnej placówki w określonym miejscu jest obowiązkiem gminy 

nakazanym prawem w rozumieniu art. 101a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Sposób, 

w jaki gmina organizuje sieć szkół podstawowych w jej granicach administracyjnych zależy 

od jej uznania (kompetencje w tym zakresie ma rada gminy), przy czym powinna być ona 

ukształtowana w taki sposób, by umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku 

szkolnego (art. 17 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). W szczególności poszczególne szkoły 

podstawowe powinny być lokalizowane w taki sposób, by droga dziecka do szkoły nie 

przekraczała określonej prawem odległości (art. 17 ust. 2 ustawy). W przypadku naruszenia 

tego wymogu, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (art. 17 ust. 3 

ustawy). 
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 Sąd doszedł więc do wniosku, że z przepisów ustawy o systemie oświaty i regulacji 

dotyczących samorządu gminnego - poza generalnym obowiązkiem tworzenia 

i utrzymywania sieci szkół - nie można wyprowadzić adresowanego do gminy obowiązku 

zorganizowania i prowadzenia konkretnej placówki w określonym miejscu. Dotyczy to także 

przypadku, gdy stwierdzono nieważność uchwały o zamiarze likwidacji danej szkoły. 

Wyeliminowanie z obrotu aktu likwidującego placówkę, która faktycznie przestała już 

funkcjonować, nie powoduje automatycznie prawnego obowiązku restytucji szkoły. 

Stwierdzenie nieważności uchwały likwidacyjnej ma jedynie taki skutek, że przesądza 

o niezgodności z prawem trybu likwidacji, co może mieć ewentualnie znaczenie dla oceny 

skuteczności ustania stosunków prawnych związanych z funkcjonowaniem dotychczasowej 

szkoły. Zatem nie ma przesłanek do nałożenia na gminę obowiązku odtworzenia faktycznie 

zlikwidowanej szkoły w oparciu o art. 101a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (por. 

wyrok z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. akt OSK 843/04, niepubl.). Takie orzeczenie Sądu 

naruszałoby także wyłączną kompetencję Rady Gminy N. do ustalenia, na podstawie art. 17 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty, sieci publicznych szkół i granic ich obwodów. W tej 

sytuacji wykonanie wyroków WSA w Poznaniu polegać zatem może jedynie na 

respektowaniu dokonanej w nim oceny prawnej przeprowadzonej procedury likwidacyjnej, 

którą Sąd uznał za wadliwą, co może oczywiście rodzić dalsze skutki odszkodowawcze lub 

dyscyplinarne.  

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 13/11 Sąd stwierdził, iż skarga podlegała odrzuceniu 

jako złożona po terminie do jej wniesienia. Skargę należy wnieść w terminie za 

pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 52 § 1 

P.p.s.a.). W przedmiotowej sprawie radca prawny, reprezentując grupę osób wezwał Radę 

Miasta do usunięcia naruszenia prawa. Wobec braku odpowiedzi organu na wezwanie termin 

do wniesienia skargi wynosił 60 dni od daty wniesienia wezwania. W ostatnim dniu terminu 

radca prawny złożyła skargę, jednakże uczyniła to bezpośrednio w Biurze podawczym 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zamiast wnieść ją za pośrednictwem 

organu. Zważając, że przy wniesieniu skargi pominięto organ (wbrew art. 54 § 1 P.p.s.a.), Sąd 

wysłał skargę do właściwego organu powiadamiając o tym pełnomocnika skarżących (k. 126 

i 128 akt sądowych). W takiej sytuacji za datę wniesienia skargi należało uznać datę nadania 

skargi przez Sąd. Skarga w tej sprawie została nadana przez Sąd do organu w dniu […] co 

oznacza, że została ona wniesiona z naruszeniem terminu do jej wniesienia określonego w art. 

53 § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 101 u.s.g. Identyczna sytuacja zaistniała w sprawie o sygn. akt 

II SA/Po 843/11, dotyczącej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 
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Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Po 130/11, zaistniała podobna przesłanka, również 

skutkująca odrzuceniem skargi. W rozpoznawanej sprawie skarżący w dniu 25 października 

2010 r. wezwał Radę Miejską w K. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą z […] w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy K. Z dniem 

25 października 2010 r. rozpoczął się bieg terminu sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi 

na uchwałę z dnia […] i termin ten upływał z dniem 27 grudnia 2010 r. W tym terminie Rada 

Miejska w K. nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie, co jednoznacznie wynika z treści skargi 

oraz z udzielonej na nią odpowiedzi organu. Powyższe oznacza, że z dniem 27 grudnia 

2010 r. upłynął termin do wniesienia skargi na uchwałę z dnia […]. Skarżący wniósł skargę 

po dniu 27 grudnia 2010 r., co jednoznacznie wynika z treści skargi, bowiem skarga 

opatrzona została datą 21 stycznia 2011 r., a w jej treści wskazano, iż skarga została 

wniesiona w terminie trzydziestu dni od dnia upływu terminu sześćdziesięciu dni. Powyższe 

skutkowało odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 P.p.s.a. Identyczna 

podstawa odrzucenia skargi zaistniała również w sprawie o sygn. akt II SA/Po 773/11. 

W sprawach objętych skargami zarejestrowanymi w Sądzie pod sygn. II SA/Po 120/11 

i  II SA/Po 121/11 organ udzielił co prawda odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa, jednakże uczynił to po upływie sześćdziesięciodniowego terminu, o którym mowa 

powyżej. Zdaniem Sądu w świetle powyższych rozważań, w sytuacji gdy upłynął już termin 

sześćdziesięciodniowy do udzielenia odpowiedzi na wezwanie, to dokonanie tej czynności 

przez organ, po tym terminie, nie uruchamia już terminu trzydziestodniowego do wniesienia 

skargi. Organ, do którego prawidłowo skierowano wezwanie do naruszenia prawa ma 

sześćdziesiąt dni na udzielenie na nie odpowiedzi i tego terminu nie można przedłużać. Jeżeli 

organ nie udziela odpowiedzi w tym terminie, to skarżący powinien uznać, że ma miejsce 

bezczynność danego organu i z zachowaniem sześćdziesięciodniowego terminu od daty 

dokonania wezwania, wnieść skargę do sądu administracyjnego. Sąd uznał zatem, że w obu 

ww. sprawach skargi nie zostały wniesione w terminie sześćdziesięciodniowym liczonym od 

daty wezwania i podlegały odrzuceniu. 

Przedmiotem zaskarżania w sprawie o sygn. akt II SA/Po 98/11 skarżący uczynił 

uchwałę Rady Gminy K. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

Związku Międzygminnego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628), plany gospodarki odpadami opracowuje się dla 

osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o jakich 

jest mowa w art. 5 cytowanej ustawy, a także stworzenia w kraju zintegrowanej 

i wystarczającej sieci instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
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spełniających zarazem wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Według 

art. 14 ust. 5 i 11 tejże ustawy, projekty planów gospodarki odpadami sporządzają organy 

wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, przy czym jeżeli organy te są członkami 

związków międzygminnych, to można opracować jeden projekt wspólnego planu, obejmujący 

zadania gminnej gospodarki odpadami. Należy jednocześnie podkreślić, że w świetle art. 14 

ust. 6 tej ustawy plany gospodarki odpadami stanowią część stosownych programów ochrony 

środowiska i tworzy się je w trybie i na zasadach zawartych w przepisach o ochronie 

środowiska. 

Plany gospodarki odpadami nie mają charakteru przepisów prawa miejscowego, lecz 

zaliczyć je należy jedynie do planistycznych instrumentów ochrony środowiska jako elementu 

programu ochrony środowiska. Takie akty nie są bowiem objęte normą z art. 87 ust. 2 

Konstytucji RP, a co najwyżej stanowią swoiste źródła prawa administracyjnego jako akty 

planowania, które określają zamierzenia administracji publicznej i stanowią jedną 

z materialnych przesłanek aktów wydawanych przez organy administracji publicznej. 

Oznacza to, że plany gospodarki odpadami, mając charakter polityki, pewnego programu 

działania. Nie mogą one bezpośrednio wywoływać skutków prawnych w sferze podmiotów 

„zewnętrznych” wobec administracji. Wniosek ten potwierdza art. 14 ust. 2 powołanej 

ustawy, który precyzując treść rozważanych planów nie wskazuje by miały one zawierać 

jakiekolwiek postanowienia co do praw lub obowiązków podmiotów zewnętrznych. 

Programy ochrony środowiska mają charakter jedynie kierunkowy, gdyż stanowią realizację 

polityki ekologicznej państwa. Tym samym z faktu niezamieszczenia w zaskarżonej uchwale 

postanowienia o zamierzonej przez skarżącego inwestycji nie można wyciągać wniosku, iż 

doszło w niniejszej sprawie do naruszenia interesu prawnego skarżącego. W myśl 

powyższych rozważań plan gospodarki odpadami jako akt planistyczny nie mógł bowiem 

takiego skutku wywołać. Nie ograniczał on w żadnej mierze możliwości realizacji 

planowanego przez skarżącego przedsięwzięcia. Sąd podkreślił, że naruszenie interesu 

prawnego nie powinno być wyłącznie hipotetyczne, a ewentualnie jedynie taki charakter 

mogłoby posiadać pominięcie w planie gospodarki odpadami przyszłej inwestycji, która nie 

została jeszcze zakończona. Nie ulega wątpliwości w ocenie Sądu, iż skarżący był 

zainteresowany umieszczeniem przyszłej sortowni w spisie, zawartym w zaskarżonej 

uchwale. Jego interes wobec braku wyraźnej podstawy materialnoprawnej oraz tylko 

hipotetycznego charakteru powinien być jednak zakwalifikowany nie jako interes prawny, 

lecz jako interes faktyczny. Cytowana ustawa o samorządzie gminnym nie wiąże natomiast 

z takim rodzajem interesu możliwości uwzględnienia skargi. Sąd rozważył także czy 
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zaskarżona uchwała nie naruszyła uprawnienia procesowego skarżącego. Według art. 14 ust. 

6 powołanej ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami tworzone są w trybie i na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Z kolei art. 17 ust. 1 i 4 

cytowanego wyżej Prawa ochrony środowiska stwierdza, iż organ wykonawczy gminy ma 

obowiązek zapewnić udział społeczeństwa na zasadach i w trybie, o jakich mowa w ustawie 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). W tym zakresie art. 39 tejże ustawy przewiduje, iż organ 

opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje bez zbędnej 

zwłoki do wiadomości publicznej informację o: (1) przystąpieniu do opracowania danego 

projektu i jego przedmiocie, (2) możliwościach zapoznania się z dokumentacją i miejscu 

wyłożenia jej do wglądu, (3) możliwościach składania uwag oraz wniosków, (4) sposobie 

i miejscu składania tychże uwag oraz wniosków, zakreślając jednocześnie co najmniej 21-

dniowy termin na dokonanie tej czynności i (5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag oraz 

wniosków. Następnie organ opracowujący projekt dokumentu powinien rozpatrzyć uwagi 

oraz wnioski wraz z dołączeniem do przyjętego dokumentu uzasadnienia zwierającego 

informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte 

pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone wnioski i uwagi.  

Sąd nie dostrzegł w toku opracowywania zaskarżonej uchwały wad procesowych, 

które miałyby tyle istotny charakter by zasadne było przychylenie się do stanowiska 

zawartego w skardze. Wójt Gminy K. podał do informacji publicznej wiadomość 

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami, przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy K. Ogłoszenie to zawiera, z perspektywy 

art. 39 ust. 1 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

wszystkie niezbędne dane, a w tym również pouczenie o możliwości składania wniosków 

i uwag w ciągu 21 dni od zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W konsekwencji skarga została w przedmiotowej 

sprawie oddalona. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 457/11 Sąd - mając na uwadze regulacje zawarte 

w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 1996 r. Nr 132, poz. 622 - w dacie wydania zaskarżonej decyzji t.j. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008) uznał, iż przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany jest wykazać, iż spełnia wszystkie 
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warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej 

zezwoleniem. Wbrew stanowisku skarżącego obowiązki wnioskującego o udzielenie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, nie ograniczają się jedynie do 

przedstawienia dokumentacji, określonej w art. 8 ust. 1 ustawy. Wymóg poświadczenia 

(poprzez udokumentowanie) - na wezwanie organu, spełnienia wszelkich warunków 

wynikających z przepisów prawa wynika bowiem wprost z art. 8a ust. 1 ustawy. Na gruncie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez „warunki określone przepisami 

prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem” należy rozumieć nie 

tylko wymagania wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy i ustaw szczególnych, ale 

także z przepisów prawa miejscowego, do których wydania ustawa wprost upoważnia rady 

gmin. Zgodnie z art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy rada gminy jest upoważniona do określenia, 

w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia. W tej sprawie przyczyną odmowy udzielenia zezwolenia na 

odbieranie odpadów komunalnych było nie udokumentowanie przez skarżącego jednego 

z warunków wynikających z obowiązującej na terenie gminy W. uchwały Rady Miejskiej 

„w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta 

i Gminy W”. W konsekwencji skarga została w przedmiotowej sprawie oddalona. 

W toku postępowania o sygn. akt II SA/Po 742/11 przedmiotem zaskarżenia była 

uchwała Rady Gminy K. co do zbycia nieruchomości. Sąd uznał, iż zaskarżona uchwała nie 

narusza żadnego interesu prawnie chronionego skarżącego i skargę oddalił. Sąd podkreślił, iż 

z treści przepisu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

wynika, iż przed dokonaniem kontroli zgodności z prawem zaskarżonego aktu, sąd 

administracyjny w pierwszej kolejności rozstrzyga, czy akt ten narusza interes prawny lub 

uprawnienie strony skarżącej, czyli czy strona ma legitymację czynną do wniesienia skargi. 

Od bowiem naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia strony, przytoczony przepis 

uzależnia legitymację czynną do wniesienia skargi, a w konsekwencji kontrolę legalności 

aktu. Powołany przepis wymaga spełnienia przez podmiot wnoszący skargę innego kryterium 

legitymacji materialnej do wniesienia skargi, niż przewiduje to konstytuujący ogólną zasadę 

art. 50 § 1 P.p.s.a., w myśl bowiem art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym konieczne 

jest nie tylko posiadanie interesu prawnego we wniesieniu skargi, ale również „naruszenie” 

tego interesu prawnego lub uprawnienia. Jest to istotne zawężenie legitymacji skargowej 

w stosunku do zasady ogólnej z art. 50 § 1 P.p.s.a., która stanowi, że uprawnionym do 
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wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a więc niezależnie od tego czy 

interes prawny danego podmiotu został naruszony czy też nie. Ograniczenie wynikające z art. 

101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na konieczności wykazania przez 

stronę skarżącą, że w sprawie miało miejsce naruszenie jej interesu prawnego lub uprawnienia 

powoduje, że skarga z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ma w pełni 

charakteru actio popularis (skargi powszechnej). Pojęcie „interesu prawnego” odnoszone jest 

do związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego, wynikających 

z normy prawnej, a zaskarżonym aktem. Jakkolwiek pojęcie interesu prawnego w rozumieniu 

art. 50 § 1 P.p.s.a., jak przyjęto w orzecznictwie sądowym, może obejmować w wyjątkowych 

sytuacjach, uprawnienia i obowiązki regulowane przepisami prawa procesowego, a nawet 

ustrojowego, to jednak z reguły wywodzi się je z przepisów prawa materialnego (te ostatnie 

są wyłącznością interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 K.p.a., tj. interesu 

w postępowaniu administracyjnym). O istnieniu interesu prawnego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym decyduje zatem co do zasady przepis prawa materialnego, dający 

prawo wydania rozstrzygnięcia w danej sprawie. Innymi słowy, interes prawny strony to taki 

interes, który na zasadzie przepisu prawa może być zrealizowany przy pomocy 

indywidualnego aktu administracyjnego, wpływającego na sytuację prawną danej osoby. Od 

tak rozumianego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, który występuje 

wówczas, gdy określony podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany sposobem 

uregulowania danej kwestii, jednakże poprzez dane uregulowanie nie dochodzi do naruszenia 

przepisu prawa, dającego podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu, 

stanowiącego podstawę roszczenia w stosunku do organu o przyznanie uprawnienia lub 

zwolnienie z nałożonego obowiązku, które także uprawniało będzie go do zainicjowania 

kontroli sądowej. Skarżący upatrywał naruszenia jego interesu prawnego w wyrażeniu przez 

Radę Gminy K. w zaskarżonej uchwale, zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

działkę nr 37, w wyniku czego skarżący miał utracić w zakresie swojej nieruchomości – 

działki nr 34 - dostęp do drogi publicznej. Sąd wykluczył aby na etapie podejmowania 

zaskarżonej uchwały doszło do naruszenia interesu prawnego skarżącego. Wbrew zarzutom 

zawartym w skardze, w chwili podejmowania uchwały, a także w chwili dokonania sprzedaży 

działki nr 37, nieruchomość skarżącego oznaczona nr 34, posiadała dostęp do drogi 

publicznej, a mianowicie gruntowej drogi powiatowej, poprzez istniejące zjazdy. Reasumując, 

ani zaskarżona uchwała, ani czynności wykonawcze podjęte w jej wyniku, nie pozbawiły 

nieruchomości skarżącego dostępu do drogi publicznej, nie naruszyły więc przepisów 

stanowiących wymóg by nieruchomość posiadała dostęp do drogi publicznej. Pozbawienie 
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tego dostępu nastąpiło później i na skutek okoliczności zupełnie niezwiązanych 

z przedmiotową uchwałą, a mianowicie na skutek remontu gruntowej drogi powiatowej 

i z tym związaną likwidacją zjazdów na działkę nr 34. Sąd uznał zatem, że skarżący nie 

posiada legitymacji czynnej do wniesienia skargi i skargę oddalił.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 654/11 Sąd doszedł do wniosku, że skarga podlegała 

odrzucenia, gdyż zaskarżona nią uchwała ma cywilnoprawny charakter i nie dotyczy sprawy 

z zakresu administracji publicznej. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy wedle 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a powołanej ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, jak również ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata bądź też na czas nie oznaczony. 

Uchwała Rady Miejskiej jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość. Natomiast do momentu określenia przez Radę zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości Burmistrz może dokonywać tych czynności jedynie za 

zgodą Rady Miejskiej. Tym samym w powołanym przepisie mowa jest w istocie o dwóch 

odmiennych typach uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy z nich wyznacza w sposób ramowy 

ogólne warunki, pod jakimi Burmistrz Miasta upoważniony jest do dokonywania czynności 

przekraczających zwykły zarząd majątkiem Miasta. Określone tak przesłanki mają 

w konsekwencji charakter generalny i oddziałują na umowy, zawierane ewentualnie 

w przyszłości. Drugi rodzaj uchwał dotyczy natomiast takich przypadków, gdy opisane 

powyżej warunki ramowe dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

nie zostały jeszcze opracowane. Taka uchwała posiada jednakże charakter konkretny, nie ma 

charakteru normatywnego, ani nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. 

W rozpatrywanej sprawie została jednak podjęta pierwsza z wymienionych wyżej uchwał, 

określająca w sposób ramowy ogólne warunki dokonywania czynności przekraczających 

zakres zwykłego zarządu, czyli uchwała Rady Miejskiej T. w sprawie określania zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Oznacza to, że nie było już możliwe podjęcie 

uchwały drugiego rodzaju, wyrażającej zgodę na dokonanie ściśle oznaczonej czynności 

przekraczającej zakres zwykłego zarządu, w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 

o samorządzie gminnym. Przepis ten zastrzega bowiem jednoznacznie, iż Rada Miejska może 

udzielać zgody na taką transakcję tylko do czasu podjęcia uchwały ramowej, regulującej tę 

kwestię w sposób ogólny. Zaskarżona uchwała nie jest zatem uchwałą, o jakiej mowa w art. 
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18 ust. 2 pkt 9 lit. a in fine cytowanej ustawy. Uchwała ta stanowi natomiast realizację § 10 

powołanej powyżej uchwały ramowej. Chociaż obowiązek uzyskania zgody Rady Miejskiej 

może wydawać się tożsamy w obu wymienionych przepisach, to jednak ich status prawny jest 

różny. Na gruncie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym rozgraniczone 

zostają bowiem przez ustawodawcę kompetencje w zarządzie majątkiem Miasta pomiędzy 

organem stanowiącym (Radą Miejską) a organem wykonawczym (Burmistrzem). Tymczasem 

§ 10 cytowanej uchwały ramowej z dnia […] ustanawia jedynie procedurę wykonywania tych 

kompetencji, a w szczególności wskazuje on działania niezbędne do zawarcia ważnej umowy 

z punktu widzenia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. 

Nr 16, poz. 93). Taka uchwała posiada zatem cywilnoprawny charakter, będąc w istocie 

jednym z elementów konstruujących końcową czynność prawną, jaką będzie umowa 

sprzedaży nieruchomości. Reasumując powyższe rozważania Sąd uznał, iż zaskarżona 

uchwała Rady Miejskiej T. nie reguluje sprawy z zakresu administracji publicznej, lecz 

precyzuje szczegóły wewnętrznego postępowania w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży 

nieruchomości. Dlatego też ma ona charakter cywilnoprawny, a w konsekwencji nie znajduje 

do niej zastosowania art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Sądy administracyjne 

nie posiadają przy tym kompetencji do rozpoznania sporów wynikłych na tle sprawy 

cywilnej, do czego uprawnione są sądy powszechny wedle art. 1 i art. 2 § 1 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296). 

W takiej sytuacji Sąd skargę odrzucił na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i art. 58 § 3 P.p.s.a. 

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie o sygn. akt II SA/Po 828/11 jest uchwała 

zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa S. w przedmiocie odwołania członka Rady 

Sołeckiej – Przewodniczącego Rady. Sąd uznał, iż zaskarżona uchwała nie należy do żadnej 

z kategorii aktów wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1-8 P.p.s.a. W szczególności uchwała 

zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa nie jest aktem podjętym przez organ jednostki 

samorządu terytorialnego, wymienionym w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 P.p.s.a., bowiem zgodnie z art. 

36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.), zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa, a sołectwo jako 

jednostka pomocnicza gminy nie jest jej organem. Przedmiotowa uchwała nie może więc 

również podlegać kontroli sądu administracyjnego w drodze wniesienia skargi w trybie art. 

101 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W ocenie Sądu 

dopuszczalność wniesienia skargi w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na 

akt jednostki pomocniczej gminy podlegałaby rozważeniu wyłącznie w sytuacji, gdy sprawa 

objęta uchwałą dotyczyłaby części działalności gminnej, co do której gmina scedowała swoje 
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uprawnienia na jednostkę pomocniczą. Taka sytuacja nie zaistniała jednak w rozpatrywanym 

przypadku, bowiem przedmiotem zaskarżenia była uchwała o odwołaniu członka rady 

sołeckiej. Tym samym uznać należało, że przedmiotowa uchwała nie podlega zaskarżeniu 

w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Sąd stwierdził również, iż na mocy 

przepisów ustawy o samorządzie gminy, postanowień Statutu Gminy Z. oraz załączonego do 

akt sprawy Statutu Sołectwa S. organem nadzoru nad działalnością jednostki pomocniczej 

gminy, jaką jest Sołectwo S., jest Wójt Gminy Z. Tym samym istnieje obiektywna możliwość 

kontroli skarżonej uchwały zebrania wiejskiego przez Wójta Gminy Z. będącego organem 

nadzoru nad jednostką pomocniczą gminy Z. oraz organami tych jednostek. Niezależnie od 

powyższego skarga wniesiona w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym podlegałaby 

odrzuceniu jako niedopuszczalna z racji braku wyczerpania przez skarżącego służącego mu 

w postępowaniu administracyjnym środka odwoławczego w postaci wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa. Wymóg wyczerpania przez stronę skarżącą w/w środka zaskarżenia wynika 

wprost z treści art. 101 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub 

uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy 

w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do 

usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Z akt sprawy nie 

wynika, by skargę niniejszą poprzedziło wymagane art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, skierowane wezwanie do usunięcia naruszenia prawa; również skarżący 

w odpowiedzi na wezwanie Sądu nie wykazał, aby wymogu tego dopełnił. Okoliczność ta nie 

ma jednakże znaczenia dla wyniku sprawy, bowiem przedmiotem zaskarżenia jest akt nie 

podlegający kontroli sądu administracyjnego. W tych okolicznościach Sąd skargę odrzucił. 

Podobnego stanu faktycznego dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Po 1005/11. 

 

13. Ruch drogowy  

 

W sprawach z zakresu ruchu drogowego materialnoprawną podstawę rozstrzygnięć 

stanowiły przepisy ustaw – z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym, z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym.  

Z grupy spraw ze skarg na decyzje nakładające kary pieniężne na przedsiębiorców 

wykonujących transport drogowy w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów 

ustawy o transporcie drogowym, decyzje wydawane były przez różne organy administracji, 

w tym także przez organy celne. Dokonując kontroli decyzji wydawanych przez organy 



 186 

Służby celnej Sąd w wyroku z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 149/11 uznał, że 

postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ustawie 

o transporcie drogowym, powinno być prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego - i to również przed wejściem w życie art. 93 ust. 11 ustawy 

o transporcie drogowym stanowiącego, iż do kar, o których mowa w ust. 10, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.), który został dodany do ustawy o transporcie drogowym przez art. 5 pkt 

12 lit. d ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1466) z dniem 31 grudnia 2010 r. 

Zarazem jednak Sąd uznał, iż pomimo wydania w tej konkretnej sprawie decyzji odwoławczej 

kilka dni po wejściu w życie zapisu wyłączającego stosowanie Ordynacji podatkowej do 

przedmiotach kar, zastosowanie przez organy obydwu instancji przepisów tej ustawy, 

w miejsce przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie stanowiło tego rodzaju 

naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W powołanym wyroku Sąd rozpoznając zarzuty skargi uznał, iż skarżący, który nie był 

przedsiębiorcą, w dniu kontroli wykonywał przewóz drogowy zespołem pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a wykonywanie tego przejazdu 

drogowego przebiegało w warunkach uniemożliwiających uznanie go za niezarobkowy 

przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - definiowany w art. 4 pkt 4 ustawy 

o transporcie drogowym. W konsekwencji wykonany przewóz należało uznać za transport 

drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 3 lit. a ustawy o transporcie drogowym w związku z art. 3 

ust. 2 pkt 3 tej ustawy, na którego wykonywanie należało uzyskać licencję, o której mowa 

w art. 4 pkt 17 oraz art. 5 tej ustawy. Skoro skarżący wykonał przewidziany przepisem art. 4 

pkt 6a powołanej ustawy przewóz drogowy i nie był zwolniony od obowiązku posiadania 

licencji na wykonywanie transportu krajowego ani od obowiązku uiszczenia opłaty drogowej, 

o której mowa w art. 42 ust. 1 tej ustawy, który dotyczy podmiotów wykonujących przewóz 

drogowy pojazdem samochodowym po drogach krajowych, nie tylko przedsiębiorców 

(skarżącego nie obejmowało również wyłączenie zawarte w tym przepisie ani w art. 42a tej 

ustawy), to w tych warunkach zastosowanie miał art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie 

drogowym. 

W wyroku z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II SA/Po 829/11 Sąd przyjął, iż 

w sprzeczności z podstawowymi zasadami praworządności pozostaje ukaranie przedsiębiorcy, 

posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, za wykonywanie 

przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia, w sytuacji, gdy z przepisów 
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prawa wynika, iż obowiązek uzyskania takiego zaświadczenia nie dotyczy przewozów 

drogowych na potrzeby własne wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających 

uprawnienie do wykonywania transportu drogowego, a ewentualna podstawa do ukarania 

skarżącego wyprowadza jest przez organ administracji, nie z treści konkretnego przepisu, lecz 

z przyjętego założenia, iż zarówno w przypadku transportu drogowego, jak i niezarobkowego 

przewozu na potrzeby własne mogą być one dokonywane tylko pojazdami, o których wiedzę 

mają odpowiednie organy nadzorujące wykonywanie tego rodzaju działalności. Zdaniem 

Sądu nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem organu, iż pogodzenie celów ustawy 

o transporcie drogowym z odformalizowanym wobec przedsiębiorców posiadających 

uprawnienia do transportu drogowego trybem wykonywania przewozów na potrzeby własne, 

możliwe jest tylko wtedy, gdy wykonują oni tego rodzaju przewozy pojazdami zgłoszonymi 

do licencji. W tych okolicznościach nie jest zasadne nałożenie kary z tytułu wykonywania 

przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia, skoro do licencji, która 

zwalniałaby stronę od obowiązku jego posiadania, nie został zgłoszony pojazd  którym 

przewóz wykonywano. W sytuacji, gdy skarżący pojazdem tym nie zamierzał wykonywać 

krajowego bądź międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego towarów, to nie 

sposób oczekiwać od niego, aby pojazd ten zgłosił do posiadanej licencji na wykonywanie 

transportu drogowego. Skoro nie był zobowiązany do uzyskania zaświadczenia o jakim mowa 

w art. 33 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, to nie sposób przypisać mu deliktu 

polegającego na wykonywaniu przewozu z naruszeniem obowiązków wynikających 

z przepisów ustawy, to jest wykonywania przewozu na potrzeby własne bez wymaganego 

zaświadczenia. 

W wyroku z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt II SA/Po 621/11 uchylając decyzję 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej 

z tytułu stwierdzenia zamontowania w pojeździe urządzenia wpływającego na pracę 

tachografu Sąd przyjął, iż odpowiedzialność, o jakiej mowa w art. 92 ustawy o transporcie 

drogowym, pomimo że dotyczy deliktu administracyjnego, nie ma charakteru bezwzględnego. 

Na organie administracji publicznej spoczywa obowiązek udowodnienia faktów związanych 

z naruszeniem przepisów regulujących zasady wykonywania transportu drogowego. 

Obowiązkiem organu było w rozpatrywanym przypadku umożliwienie przedsiębiorcy 

przeprowadzenia dowodów, wskazujących na istnienie okoliczności, o jakich mowa w art. 

92a ust. 4 i art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym. W razie wykazania przez 

przedsiębiorcę, iż w sprawie istnieją przesłanki zwalniające go z odpowiedzialności, na 

organie spoczywał natomiast obowiązek wykazania, zaistnienia okoliczności wskazanych 
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w art. 92a ust. 5 powyższej ustawy, a mianowicie rażącego naruszenia przepisów przez 

kierowcę, a w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wielokrotności 

stwierdzonych naruszeń prawa przez kierowcę. 

Wyrokiem z dnia sygn. akt II SA/Po 749/11 oddalono skargę na decyzję o nałożeniu 

kary pieniężnej z tytułu wykonywania transportu drogowego na potrzeby własne pojazdem 

niezgłoszonym do zaświadczenia oraz niewyposażonym w urządzenie rejestrujące. Kara 

nałożona została w związku z wykonaniem przewozu związanego z prowadzoną przez 

skarżącą Spółkę działalnością gospodarczą. Sąd przyjął, iż przewóz rzeczy wykonywany był 

w ramach niezarobkowego przewozu rzeczy na potrzeby własne, o jakim mowa w art. 4 pkt 4 

ustawy o transporcie drogowym, nie stanowił jednakże niehandlowego przewozu rzeczy, 

w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 w zakresie czasu pracy kierowców oraz 

konieczność montażu, legalizacji oraz użytkowania tachografu. W uzasadnieniu wyroku 

wskazano, ze przewóz o charakterze niehandlowym to przewóz niezwiązany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, zarówno w formie transportu drogowego jak i przewozu na 

potrzeby własne. Wobec tego, w przypadku wykonywania przewozu na potrzeby własne 

(niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy) w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy 

o transporcie drogowym, istnieje obowiązek przestrzegania postanowień rozporządzenia 

(WE) Nr 561/2006 w zakresie czasu pracy kierowców oraz konieczność montażu, legalizacji 

oraz użytkowania tachografu. W tych okolicznościach na skarżącej Spółce spoczywał 

obowiązek wyposażenia samochodu w urządzenie rejestrujące. Zaniechanie powyższego 

obowiązku, stanowiące naruszenie rozporządzenia Nr 561/2006, skutkować musiało 

nałożeniem kary pieniężnej, na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym.  

W wyroku z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt  II SA/Po 770/11 Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu przyjął, iż przedmiotem sprawy 

jest ustalenie okoliczności pozwalających na ocenę czy zachodzi przesłanka z art. 79 ust. 1 

pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, co oznacza konieczność udokumentowania trwałej 

i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, co 

w konsekwencji umożliwia rozstrzygnięcie w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu 

z właściwej ewidencji. Zdaniem Sądu w ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy chodzi o takie 

sytuacje, które stanowią inny stan faktyczny, niż przypadki określone w pozostałych punktach 

art. 79 ust. 1 powołanej ustawy. Utrata posiadania pojazdu przez jego właściciela nie może 

przy tym stanowić wyzbycia się posiadania przez samego właściciela - czy to poprzez 
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porzucenie pojazdu, czy też podjęcie innych, nielegalnych, działań jak  przykładowo 

zniszczenie mienia w celu uzyskania ubezpieczenia.  

W wyroku z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt II SA/Po 352/11, którym uchylono decyzję 

w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty Sąd wskazał, iż organ administracji  powinien 

rozstrzygnąć, czy w świetle zasad właściwych dla europejskiego systemu oznaczania 

pojazdów pozostawienie w dokumentacji pojazdu znaków wypełniających "Z" (a więc 

znaków nie pełniących funkcji w numeracji VIN) i nie odnotowanie ich niezgodności ze 

znakami na pojeździe (funkcjonującymi amerykańskim systemie oznaczania) może być 

uznane za „brak zgodności numeru identyfikacyjnego ze stanem faktycznym” i to na tyle 

jednoznaczny, że przesądzający o konieczności zastosowania dotkliwej sankcji wynikającej 

z art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym w postaci cofnięcia uprawnień do 

wykonywania badań technicznych. Sąd odwołał się do pkt 1.1.1 Załącznika nr 1 do 

rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. i uznał, że organ powinien zwrócić uwagę na 

znaczenie znaków wypełniających błędnie wpisanych do zaświadczenia o przeprowadzonym 

badaniu technicznym dla dalszej procedury rejestracji pojazdu, a w szczególności 

rozstrzygnąć czy dla celów tej procedury numer VIN pojazdu, w którym cyfry 4-6 i 9 

zastąpiono wypełniaczem "Z" zamiast cyfr funkcjonującym w amerykańskim systemie 

oznaczania, może być dopuszczony (uznawany) jako ten sam numer VIN czy należy go 

traktować jako całkowicie inny numer. 

 

14. Oświata i szkolnictwo wyższe 

 

 Do kategorii spraw rozpatrywanych w 2011 r. w Wydziale IV Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu należały, między innymi, sprawy dotyczące oświaty 

i szkolnictwa wyższego. W omawianym okresie w tej kategorii wpłynęło łącznie trzydzieści 

spraw o sygnaturach akt IV SA/Po 508/11, IV SA/Po 263/11, IV SA/Po 806/11, IV SA/Po 

940/11, IV SA/Po 960/11, IV SA/Po 1046/11, IV SA/Po 1213/11, IV SA/Po 1214/11, 

IV SA/Po 1215/11, IV SAB 8/11, IV SAB/Po 9/11, IV SA/Po 4/11, IV SA/Po 426/11, IV 

SA/Po 1047/11, IV SA/Po 1127/11, IV SA/Po 51/11, IV SA/Po 448/11, IV SA/Po 450/11, IV 

SA/Po 540/11, IV SA/Po 658/11, IV SA/Po 729/11, IV SA/Po 734/11, IV SA/Po 800/11, IV 

SA/Po 943/11, IV SO/Po 1/11. Sąd rozpoznawał między innymi cztery skargi Prokuratorów 

Rejonowych na uchwały Rad Gmin lub Rad Miejskich, w tym w sprawie ustalenia zasad 

odpłatności za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach, będących własnością Gminy oraz 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
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zamieszkałych na terenie gminy. Były to sprawy o sygnaturach akt IV SA/Po 383/11, 

IV SA/Po 591/11, IV SA/Po 1000/11, IV SA/Po 1013/11. W sprawie o sygnaturze akt 

IV SA/Po 383/11 prokurator cofnął skargę i Sąd umorzył postępowanie.  

 W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 591/11 Prokurator Rejonowy Poznań-Wilda zaskarżył 

uchwałę Nr 295/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w całości. Skarżący zarzucił Uchwale rażące 

naruszenie prawa – art. 90c ust. 1 i 2, art. 90d ust. 1, 2, 4–7 i 10, art. 90e ust. 1, 2 i 4, art. 90f, 

art. 90n ust. 2, 3 i 6, art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.; dalej: „ustawa o systemie oświaty”, w skrócie 

„u.s.o.”) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej w skrócie „u.s.g.”) – poprzez nieuprawnione powtarzanie 

i modyfikowanie zapisów ustawy w załączniku Uchwały stanowiącym Regulamin udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 

Puszczykowa. 

Sąd rozpoznając skargę doszedł do przekonania, że zaskarżona uchwała stanowi akt 

prawa miejscowego o charakterze wykonawczym i postanowienia takiej uchwały 

w szczególności nie mogą: wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia do jej wydania, 

być niezgodne z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani powtarzać 

regulacji w tych przepisach zawartych. Naruszenie któregokolwiek z wymienionych 

wymogów będzie, co do zasady, skutkować nieważnością wadliwego postanowienia uchwały. 

Tego rodzaju wady legislacyjne są bowiem traktowane w utrwalonym orzecznictwie sądów 

administracyjnych jako przypadki istotnego naruszenia prawa (zob. np. wyrok NSA z dnia 

30.09.2009 r., sygn. akt II OSK 1077/09; CBOSA). W świetle art. 91 ust. 1 zd. pierwsze 

w związku z ust. 4 u.s.g. uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna, chyba że 

naruszenie prawa ma charakter nieistotny. Pojęcie „sprzeczności z prawem” w rozumieniu 

art. 91 ust. 1 u.s.g. obejmuje sprzeczność postanowień uchwały z jakimkolwiek aktem prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym także z rozporządzeniem – co w konsekwencji oznacza, 

że również z „Zasadami techniki prawodawczej”, które wszak stanowią załącznik 

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie tychże zasad 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908; dalej w skrócie „ZTP”). Choć w większości przypadków 

sprzeczność z konkretnymi, szczegółowymi dyrektywami legislacyjnymi zawartymi w ZTP 

będzie miała zapewne charakter nieistotnego naruszenia prawa, to jednak nie można 

wykluczyć sytuacji, w których konkretne uchybienie zasadom techniki prawodawczej 
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przyjdzie zakwalifikować jako naruszenie prawa istotne. Będzie to zwłaszcza dotyczyć reguł 

określanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (dalej „TK”) mianem 

„rudymentarnych kanonów techniki prawodawczej” (zob. np. postanowienie TK z dnia 

27.04.2004 r., P 16/03; OTK-A 2004/4/36), nakaz przestrzegania których postrzegany jest 

jako jeden z elementów konstytucyjnej zasady prawidłowej legislacji (por. T. Zalasiński, 

Zasady prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008, 

s. 51). 

Jednym z takich kanonów jest niewątpliwie reguła wynikająca z § 115 w zw. z § 143 

ZTP, w myśl której w akcie prawa miejscowego zamieszcza się tylko przepisy regulujące 

sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu 

ustawowym). Regulacja ta koresponduje z przepisem art. 94 Konstytucji, który wskazuje, że 

akty prawa miejscowego muszą być ustanawiane nie tylko „na podstawie” ale i „w granicach” 

upoważnień zawartych w ustawie. Podobnie zakotwiczona w art. 94 Konstytucji jest 

dyrektywa wynikająca z art. 118 w zw. z § 143 ZTP, w świetle której w akcie prawa 

miejscowego nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych 

aktów normatywnych (por. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. 

Komentarz, Warszawa 2010, s. 633). Takie powtórzenie jest, co do zasady, zabiegiem 

niedopuszczalnym, traktowanym w dominującym nurcie orzecznictwa sądów 

administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego (dalej: „TK”) jako rażące naruszenie prawa. 

W uzasadnieniu tego poglądu podnosi się m.in., że uchwała nie może jeszcze raz regulować 

tego, co zostało już wcześniej unormowane przez ustawodawcę, i co stanowi przepis 

powszechnie obowiązujący, gdyż taki zabieg stwarza niebezpieczeństwo interpretacji 

powtórzonego przepisu wyłącznie w kontekście uchwały, w której go zawarto, co z kolei 

może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji (ratio legis) ustawodawcy. 

Wielość powtórzeń uregulowań ustawowych powoduje również, że akt prawa miejscowego 

jest w istocie kopią ustawy i z tego powodu zabieg legislacyjny, w wyniku którego 

w porządku prawnym funkcjonują dwa akty prawne wprawdzie różnej rangi, ale tej samej 

treści, należy uznać za zbędny i przez to niedopuszczalny. Powtarzanie zapisów ustawy może 

wprowadzać w błąd co do tego, czy określona norma stanowi przepis prawa powszechnie 

obowiązującego, czy też stanowi przepis powszechnie obowiązujący tylko na terenie 

określonej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto pojawić się mogą istotne wątpliwości, 

które z norm i w jakim zakresie znajdują zastosowanie, gdy w uchwale powtórzona zostanie 

tylko część regulacji odnoszącej się do danej kwestii, czyli gdy na grunt uchwały 

przeniesiony zostanie jedynie fragment zapisu ustawy. Do powyższych argumentów można 
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dodać jeszcze i ten, że dalsze komplikacje, zwłaszcza w zakresie ustalenia obowiązującego 

stanu prawnego, mogą wyniknąć w sytuacji, gdy w wyniku zmian ustawodawczych dojdzie 

do uchylenia przepisu ustawy, który został powtórzony w uchwale, a który, na skutek 

„legislacyjnej inercji”, nie zostanie na czas z niej usunięty przez uchwałodawcę. 

W świetle powyższych uwag należy, co do zasady, uznać trafność stanowiska, że 

unormowania aktu prawa miejscowego zawierające powtórzenie regulacji ustawowych 

naruszają nie tylko przepisy § 118 w zw. z § 143 ZTP, ale także art. 7 i art. 94 Konstytucji, 

stanowiąc w istocie uregulowanie danej materii bez wymaganego upoważnienia bądź też 

z przekroczeniem jego granic (por. M. Bogusz, Wadliwość aktu prawa miejscowego, Gdańsk 

2008, s. 224; G. Wierczyński, op.cit., s. 633). 

Sąd w składzie rozpoznającym sprawę podzielił pogląd, w myśl którego zakaz normatywnych 

powtórzeń wyrażony w przywołanym wyżej § 118 ZTP (oraz w analogicznym § 137 ZTP, 

a także w § 4 ZTP) nie ma charakteru bezwzględnego. Wyjątkowo mogą zdarzyć się bowiem 

takie sytuacje, że potrzebny jest przepis „zapowiadający” dalsze unormowania, bez którego 

unormowania te sprawiają wrażenie wyrwanych z kontekstu, lub nie tworzą zamkniętej 

całości czy nie są wystarczająco komunikatywne (tak trafnie S. Wronkowska 

[w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 

2004, s. 239). Jak wskazuje cytowana Autorka, dopuszczalność wyjątkowego powtarzania 

przepisów ustawy dotyczy zwłaszcza takich aktów, jak statuty czy regulaminy. Akty tego 

rodzaju są często dla pewnego kręgu odbiorców podstawowym źródłem informacji i dlatego 

należy dążyć, by informacja ta była możliwie pełna, co może wymagać powtórzenia 

przepisów ustawy (S. Wronkowska, op.cit., s. 32). W rezultacie należy przyjąć, iż nie 

w każdym przypadku naruszenie zakazu powtórzeń będzie skutkować nieważnością przepisu 

„powtarzającego”. Analogiczne co do istoty stanowisko zajmował Trybunał Konstytucyjny 

w tych orzeczeniach, w których stwierdzał, że przepis badanego rozporządzenia zawierający 

powtórzenie przepisu ustawowego nie wprowadza do obowiązującego systemu prawnego 

nowej normy, bądź regulującej zagadnienie pozostające poza prawną reglamentacją, bądź 

regulującej to zagadnienie w sposób odmienny od dotychczasowego, a to oznacza, że jest to 

wyraźne superfluum prawodawcy, które będąc uchybieniem w technice legislacyjnej, nie 

może być jednak ocenione jako naruszenie przepisu stanowiącego delegację ustawową (zob. 

G. Wierczyński, op.cit., s. 630 i tam przywołane orzeczenia TK). Również w niektórych 

wyrokach sądów administracyjnych spotkać można kwalifikowanie powtórzeń przepisów 

ustawowych w aktach prawa miejscowego jako naruszeń prawa o charakterze nieistotnym 

(por. np.: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12.10.2005 r., sygn. akt II SA/Wr 385/05, 
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CBOSA; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16.01.2007 r., sygn. akt II SA/Sz 1180/06, 

CBOSA; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15.03.2007 r., sygn. akt II SA/Wr 521/06, 

CBOSA; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 31.08.2007 r., sygn. akt II SA/Go 478/07, 

CBOSA). Należy jednak pamiętać, że powtórzenia, o których mowa – jeżeli uzna się je 

wyjątkowo za konieczne – powinny być powtórzeniami dosłownymi, aby uniknąć 

wątpliwości, który fragment tekstu prawnego (rozporządzenia, ustawy upoważniającej czy 

innego aktu normatywnego) ma być podstawą odtworzenia normy postępowania (podkreśla to 

S. Wronkowska, op.cit., ss. 32 i 239). Reasumując, Sąd stwierdził, że wyszczególnione 

w pkt (1)–(15) przepisy Regulaminu w sposób istotny naruszają prawo, w szczególności 

wykraczając poza zakres upoważnienia ustawowego określonego w art. 90f u.s.o. Zarazem 

jednak Sąd nie widział potrzeby stwierdzenia nieważności całej Uchwały, o co wnioskował 

Prokurator. Należy bowiem zauważyć, iż w miejsce zakwestionowanych przepisów 

Regulaminu „wejdą” (znajdą zastosowanie) odnośne przepisu ustawy o systemie oświaty, co 

oznacza, iż pozostałe, uznane za niewadliwe, przepisy Regulaminu mogą samodzielnie 

funkcjonować w obrocie prawnym. Sąd na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 

sentencji wyroku i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej 

następujące przepisy w załączniku do tej uchwały (regulaminie): § 2, § 3, § 4, § 5 pkt 1 

w części obejmującej wyrażenie „(dodatkowych lekcji języka angielskiego, niemieckiego lub 

kursów językowych, zajęć logopedycznych, gry na instrumentach, zajęć wyrównawczych 

itp.)”, § 5 pkt 2 w części obejmującej wyrażenie „(słowników, encyklopedii, programów 

komputerowych, podręczników do nauki, odzieży sportowej, stroju do gimnastyki, opłaty 

abonamentu za internet, sprzętu komputerowego itp.)”, § 5 pkt 3 w części obejmującej 

wyrażenie „(zakupu biletów miesięcznych, opłaceniu internatu, stancji itp.)”, § 5 pkt 4 

w części obejmującej wyrażenie „(w wypadku uznania, iż zastosowanie form określonych 

w pkt 1 - 3 nie jest możliwe)”, § 6, § 7, § 9, § 10 w części obejmującej wyrażenie „w terminie 

do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego”, 

§ 14, § 15 i § 16. Natomiast w pozostałym zakresie Sąd skargę oddalił. W sprawie 

o sygnaturze akt IV SA/Po 1000/11 Sąd oddalił skargę. Natomiast sprawa o sygnaturze akt 

IV SA/Po 1013/11 oczekuje na wyznaczenie rozprawy. 

 W 2011r. do Wydziału IV wpłynęła część spraw, gdzie Sąd zajmował się stosowaniem 

przepisów z ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 

164, poz. 1365 ze zm. – dalej ustawa). Są to sprawy o sygnaturach IV SA/Po 51/11, IV SA/Po 

448/11, IV SA/Po 450/11, IV SA/Po 540/11, IV SA/Po 658/11, IV SA/Po 729/11, 
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IV SA/Po734/11, IV SA/Po 800/11, IV SA/Po 943/11, IV SO/Po 1/11. Tylko w jednej z nich, 

sprawie o sygn. akt IV SA/Po 210/10 skargę oddalono, w jednej o sygn. akt IV SA/Po 51/11 

skargę odrzucono. Natomiast w pozostałych zaskarżone decyzje zostały przez Sąd uchylone. 

I tak dla przykładu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 450/11  Sąd oddalił skargę o wymierzenie 

organowi grzywny za niewykonanie wyroku zapadłego wcześniej w tutejszym Sądzie nie 

podzielając zarzutów skargi. Wcześniejszy wyrok zapadł pod sygnaturą akt IV SA/Po 473/10. 

Przedmiotem zaskarżenia w tamtej sprawie była decyzja Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej do Spraw Studentów ASP w Poznaniu uchylająca rozstrzygnięcie Komisji 

Dyscyplinarnej i umarzająca postępowanie dyscyplinarne. Jednym z zarzutów podniesionych 

przez skarżącego był brak kompetencji do orzekania przez Komisję Dyscyplinarną 

i Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną z uwagi na utratę statusu studenta ASP w Poznaniu. 

Rzecznik Dyscyplinarny do Spraw Studentów ASP w Poznaniu postanowieniem z dnia 

9 września 2009 r. działając na podstawie art. 216 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm. – dalej ustawa) oraz § 5 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 

studentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 236, poz. 1707 – dalej rozporządzenie) wszczął postępowanie 

wyjaśniające dotyczące studenta. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

Rzecznik Dyscyplinarny zwrócił się do Komisji Dyscyplinarnej ASP w Poznaniu o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego wobec studenta i o ukaranie w/w karą nagany. Komisja 

Dyscyplinarna do Spraw Studentów ASP w Poznaniu postanowieniem z dnia 4 grudnia 2009 

r. działając na podstawie §13 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia wszczęła postępowanie 

dyscyplinarne i po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2010 r. wniosku Rzecznika 

Dyscyplinarnego, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3, w zw. z § 24 ust. 2 i § 10 

rozporządzenia umorzyła postępowanie dyscyplinarne wobec tegoż studenta z powodu 

znikomej szkodliwości społecznej czynu. Sąd na skutek rozpoznawanej skargi złożonej przez 

skreślonego z listy studenta stwierdził, iż istotnym dla sprawy było ustalenie daty utraty przez 

skarżącego statusu studenta. Uznając, iż ze zgromadzonego materiału dowodowego nie 

wynikał jednoznacznie stan faktyczny sprawy pozwalający na uznanie, iż w przedmiotowej 

sprawie zachodziły przesłanki podmiotowe do przeprowadzenia postępowania 

dyscyplinarnego, tj. nie wyjaśniono w sposób nie budzący wątpliwości statusu skarżącego na 

dzień wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zasadnym było uchylenie orzeczeń Komisji 

Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów ASP 

w Poznaniu. Organy, ponownie prowadząc sprawę zobowiązane zostały do ustalenia 
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w sposób nie budzący wątpliwości daty wydania oraz doręczenia decyzji o skreśleniu z listy 

studentów, pamiętając o tym, iż decyzja o skreśleniu z listy studentów ma charakter decyzji 

konstytutywnej. Skutek prawny takiej decyzji powstaje zatem dopiero z chwilą doręczenia lub 

ogłoszenia takiego aktu, a więc ex nunc. W przypadku stwierdzenia utraty przez obwinionego 

statusu studenta przed formalnym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, wobec braku 

wyraźnie sformułowanych podstaw do umorzenia postępowania z tej przyczyny, pod ocenę 

organu Sąd Wojewódzki pozostawił wydanie orzeczenia o odmowie wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego na podstawie § 13 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego do ustawy. 

Sąd szczegółowo odniósł się też do zarzutu wskazującego na uchybienie mające wpływ na 

wynik sprawy dotyczące nie wyłączenia protokolanta będącego pracownikiem kancelarii 

prawnej obsługującej uczelnię i odbywającego aplikację radcowską. Sąd wskazał, że 

zasadnicze znaczenie ma treść art. 144 §1 k.p.k. W myśl tego przepisu, protokół rozprawy 

spisuje co do zasady aplikant lub pracownik sekretariatu. Mając na uwadze wykładnię 

powyższego przepisu, zastosowaną w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r. 

sygn. akt I KZP 28/09, przy uwzględnieniu zastosowania w/w przepisu przez Komisję 

Dyscyplinarną i Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów ASP w Poznaniu 

stwierdzić należało, iż protokolantem na rozprawie poprzedzającej wydanie orzeczenia 

w ramach postępowania dyscyplinarnego mógł być wyłącznie pracownik sekretariatu uczelni, 

który w przeciwieństwie do pracownika kancelarii prawnej obsługującej uczelnię 

odzwierciedla kryteria merytoryczne (wiarygodność, odpowiedzialność, stosowne 

umiejętności) i formalne (więź organizacyjna z konkretną uczelnią), których spełnienie 

pozwala na dopuszczenie do pełnienia tej funkcji. Sąd, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 

1 lit a i c oraz art. 145 § 2 P.p.s.a. uchylił orzeczenia organu administracji pierwszej i drugiej 

instancji.   

W sprawie o sygnaturze akt IV SA/Po 540/11 decyzją z dnia 16 marca 2010 r. nr […] 

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w C., 

wskazując art. 190 ust. 2 pkt 2 i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm., dalej ustawa 

o szkolnictwie wyższym) oraz § 71 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Bankowej 

w Poznaniu, skreślił z dniem 16 marca 2010 r. B.S. z listy studentów. Uzasadniając napisał, 

że skreślenie nastąpiło z powodu nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie. Od 

opisanej decyzji odwołanie złożyła B.S. wnosząc o jej uchylenie i wskazując, że dostrzega 

szereg nieprawidłowych zachowań i naruszeń ze strony komisji egzaminacyjnej. Studenci 

zajęć seminaryjnych wskazują konkretny zakres tematyczny pracy licencjackiej, z którego 
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chcą mieć zadane pytania w trakcie obrony. Wybrane zagadnienie tematyczne dotyczyło 

problematyki pracy – programu działania i kampanii wyborczych partii Prawo 

i Sprawiedliwość. W ocenie odwołującej się obie obrony pracy odbywały się z naruszeniem 

§ 68 pkt 2 Regulaminu Uczelni, zgodnie z którym w trakcie obrony pracy dyplomowej 

student odpowiada na pytania dotyczące problematyki pracy. W trakcie pierwszej obrony 

recenzent zapytał o pakt stabilizacyjny, a promotor o wizerunek lustrzany. W  trakcie drugiej 

obrony recenzent zażądał odpowiedzi na pytanie aktywność polityczna kobiet w PiS, 

a promotor pytał o wizerunek lustrzany, pożądany, optymalny. Recenzent pracy wiedząc, że 

praca dyplomowa nie zawiera tych pojęć, o które pytano na obronie, miał obowiązek 

skorzystania z regulacji art. 65 Regulaminu Uczelni, zgodnie z którym w przypadku 

negatywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez recenzenta, Dziekan wyznacza 

drugiego recenzenta. Druga recenzja traktowana jest jako ostateczna. Świadome stawianie 

pytań nie wynikających z opracowania tematycznego pracy licencjackiej jest rażąco-

skandalicznym posunięciem. Odwołująca się wniosła o weryfikację pracy licencjackiej 

i poddanie ponownej ocenie z wyłączeniem promotora i recenzenta. 

 Decyzją z dnia 31 maja 2010 r. Prorektor Wyższej Szkoły Bankowej, działając na 

podstawie art. 70 ust. 2-3 oraz art. 190 Prawa o szkolnictwie wyższym, utrzymał w mocy 

zaskarżoną decyzję organu I instancji. Uzasadniając napisał, że rektor uchyla decyzję 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w przypadku, gdy decyzja ta jest sprzeczna 

z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego organu kolegialnego uczelni 

niepublicznej, uchwałą rady tej jednostki organizacyjnej, regulaminami lub innymi 

przepisami wewnętrznymi uczelni lub jeżeli decyzja narusza ważny interes uczelni. 

W sprawie nie zachodzi żadna z wymienionych okoliczności. Decyzja organu I instancji jest 

formalnie prawidłowa i merytorycznie uzasadniona. Dziekan ani rektor nie są upoważnieni do 

kontrolowania decyzji komisji egzaminacyjnej. Przebieg obrony pracy, merytoryczny zakres 

pytań jest wyłączną domeną komisji i nie podlega zaskarżeniu. Zawarte w odwołaniu zarzuty 

nie są możliwe do zweryfikowania w jakikolwiek sposób. Wobec faktu nie zdania egzaminu 

kończącego studia, dziekan nie ma innej możliwości jak tylko wydać decyzję o skreśleniu 

z listy studentów. Na opisaną decyzję B.S. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, wnosząc o uchylenie i zmianę decyzji organu I instancji oraz uchylenie 

i zmianę decyzji organu II instancji. Skarżąca powtórzyła argumenty zawarte w odwołaniu od 

decyzji i wskazała, że uczelnia, zamiast przeprowadzić postępowanie dowodowe, służące 

ustaleniu stanu faktycznego sprawy przyjęła całkowicie bierną postawę, ograniczając się do 

wydania decyzji z naruszeniem przepisów postępowania. Sąd  rozpoznając skargę odniósł się 
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do unormowania zawartego w przepisie art. 190 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, 

w którym to wskazane jest, że kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla 

studenta z listy studentów, w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów; 

2) rezygnacji ze studiów; 

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

W myśl art. 190 ust. 2 ww. ustawy kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może 

skreślić studenta z listy studentów, w przypadku: 

1) stwierdzenia braku postępów w nauce; 

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. Sąd zwrócił uwagę, że 

uchybieniem organu administracji było przede wszystkim sporządzenie tylko 

jednozdaniowego uzasadnienia decyzji, w którym to napisano, że skarżąca została skreślona 

z listy studentów z powodu nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie. Jest to 

zatem sytuacja opisana w art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy o szkolnictwie wyższym. Również na tą 

właśnie okoliczność wskazują znajdujące się w aktach sprawy, podpisane protokoły egzaminu 

dyplomowego, z negatywną oceną pracy dyplomowej („2.0”). Tymczasem w podstawie 

prawnej swojej decyzji organ I instancji wskazał art. 190 ust. 2 pkt 2 ustawy. Jest to zupełnie 

inny przypadek, nadto jego zaistnienie oznacza, że organ może, ale nie musi skreślić studenta 

z listy studentów. Ewentualna decyzja wydawana jest bowiem w ramach tzw. uznania 

administracyjnego, przez co jej uzasadnienie podlega innym, surowszym rygorom. Opisanej 

sprzeczności nie wyeliminował organ odwoławczy. Przeciwnie, wskazując na nie zdanie 

egzaminu kończącego studia, „zredukował” podstawę prawną zaskarżonej decyzji do 

przywołania art. 190 ust. 2 ustawy. Opisane uchybienie samo w sobie nie wystarczyłoby 

jednak do uchylenia decyzji, jeżeli przedłożone sądowi akta administracyjne w sposób 

jednoznaczny dokumentowałyby przebieg studiów skarżącej. Tymczasem na stronie 91 

indeksu skarżącej znajduje się wpis, według którego skarżąca uzyskała tytuł zawodowy 

licencjata w dniu 18 marca 2010 r., a więc dwa dni po dacie drugiego egzaminu 

dyplomowego. Wpis jest opatrzony odciskiem pieczęci urzędowej szkoły, podpisem 

prodziekana i odciskiem jego pieczątki (k. 111 akt sądowych). Na rozprawie w dniu 

24 sierpnia 2011 r. skarżąca okazała sądowi oryginał indeksu z wpisem. Sąd podkreśla, że 

wobec znajdujących się w aktach administracyjnych protokołów egzaminów dyplomowych 

(z dnia 11 grudnia 2009 r., k. 161, i poprawkowego z dnia 15 marca 2010 r. k. 175) powyższą 
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sprzeczność należy jednoznacznie wyjaśnić tak, aby w sprawie nie było jakichkolwiek 

wątpliwości. Akta sprawy administracyjnej winny zawierać wszystkie dokumenty 

odzwierciedlające kolejne czynności strony i organów obu instancji, w tym czynności 

formalne, jak i merytoryczne podjęte przez organy prowadzące postępowanie. Sąd nie może 

uznać zaskarżonej decyzji za zgodną z prawem, skoro nie jest w stanie, na podstawie 

przedłożonych akt sprawy, wyjaśnić wątpliwości. Odnosząc się do argumentów zawartych 

w skardze Sąd wskazał, że są one bezzasadne. Niniejsza sprawa dotyczy decyzji o skreśleniu 

z listy studentów, nie zaś sposobu i metod egzaminowania na egzaminie dyplomowym. Sąd 

w pełni zaaprobował pogląd zawarty w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

2 grudnia 1994 r., sygn. akt I SA 1636/94 (publ. w ONSA z. 4 poz. 176), zgodnie z którym 

ocena prac egzaminacyjnych należy wyłącznie do osób do tego powołanych, a wystawiony 

stopień (ocena punktowa), będący wyrazem tej oceny, nie stanowi elementu postępowania 

administracyjnego. Władze uczelni (wydziału) nie są uprawnione do ingerowania w przebieg 

egzaminu i prac komisji egzaminacyjnej. Również sąd, choć kontroluje te rozstrzygnięcia 

organu uczelni, które dotyczą praw i obowiązków studenta i wywierają bezpośredni skutek na 

zewnątrz (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2010 r. sygn. akt 

I OSK 673/10, publ. na stronie internetowej NSA), nie kontroluje prac komisji 

egzaminacyjnej, ponieważ ocena jest wyłącznym atrybutem egzaminatora. Ocena należy 

wyłącznie do osób w tym celu powołanych przez uczelnię, i nie stanowi elementu decyzji 

administracyjnej. Poza kognicją sądu administracyjnego pozostają zatem zarzuty zmierzające 

do weryfikacji uzyskanej oceny (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r. 

sygn. akt I SA/Wa 133/08, Lex nr 566530). W związku z tym Sąd - co do zasady - zgadza się 

z poglądem organu odwoławczego, że w razie nie zdania egzaminu kończącego studia należy 

wydać decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów.  

Ustawodawca nakazał w art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

odpowiednie stosowanie przepisów K.p.a. Odpowiednie stosowanie ma zapewnić minimum 

procedury, niezbędne dla załatwienia spraw i zachowania uprawnień strony, przy 

uwzględnieniu specyfiki szkoły wyższej (jej autonomii) i przyjętych w niej zasad 

komunikowania o rozstrzygnięciach organów uczelni. Odpowiednie stosowanie zezwala 

wprawdzie na odstępstwa od ścisłego stosowania zasad postępowania administracyjnego 

określonych w K.p.a. (por. wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2002 r., sygn. akt I SA 106/02, oraz 

wskazane w piśmie pełnomocnika organu z dnia 21 sierpnia 2011 r.: wyrok WSA w Poznaniu 

z dnia 23 lipca 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 660/07 i wyrok WSA w Olsztynie z dnia 

28 września 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 367/10, dostępne na stronie internetowej NSA), 
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jednakże nie zwalnia organu od stosowania tych zasad w ogóle. Jedną z zasad jest zasada 

informowania stron (art. 9 K.p.a.). Tymczasem informacja tak fundamentalnej wagi jaką jest 

pouczenie, była wadliwa. Skarżąca nie została poinformowana, że ewentualną skargę wnosi 

się za pośrednictwem organu administracji, którego działanie jest przedmiotem skargi (art. 54 

§ 1 P.p.s.a.). W związku z tym skarżąca, zmuszona była do dopytywania organu osobnym 

pismem (k. 8 akt sądowych), który wojewódzki sąd administracyjny jest właściwy do 

wniesienia skargi. Niedopuszczalnym jest działanie organu, utrudniające stronie dostęp do 

sądu. W nawiązaniu do krytycznych słów skarżącej pod adresem organów uczelni Sąd 

wskazuje, że z akt administracyjnych wynika i to, iż uczelnia na przestrzeni studiów 

wydawała również korzystne dla skarżącej rozstrzygnięcia np. skarżąca zgodnie ze swoim 

wnioskiem została skierowana na powtarzanie seminarium dyplomowego (k. 32) oraz została 

wyrażona zgoda (ostatecznie) na przyspieszenie terminu obrony pracy licencjackiej (k. 153).  

W razie uprawomocnienia się niniejszego wyroku Sąd podkreślił, że rolą organu 

odwoławczego w trakcie ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy będzie przede 

wszystkim wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy aktami administracyjnymi sprawy a wpisem 

w indeksie skarżącej. W toku postępowania odwoławczego organ II instancji powinien 

dochować niezbędnych standardów działania, powołując prawidłową podstawę prawną 

rozstrzygnięcia i właściwe pouczenie. W związku z powyższym Sąd, działając na podstawie 

art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję. 

 W sprawie sygnaturze akt IV SA/Po 729/11 decyzją z dnia 15 marca 2011 r. Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwany 

dalej Dziekanem albo organem I instancji) działając na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 w zw. 

z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 

r. Nr 164, poz. 1365 ze zm., dalej p.o.s.w.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej K.p.a.) 

oraz  § 54 pkt 2 z Regulaminu Studiów (uchwała Senatu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu studiów nr 150/2010 r., zwanego dalej Regulaminem Studiów) skreślił M.W. 

(zwanego dalej studentem, odwołującym albo skarżącym) z listy studentów Wydziału Prawa 

i Administracji na kierunku prawo, studia niestacjonarne. W uzasadnieniu Dziekan wyjaśnił, 

że przyczyną podjęcia decyzji był brak uiszczenia przez studenta opłaty za studia 

w wysokości 2.400,00,- zł w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2011 r. 

W odwołaniu z dnia 21 kwietnia 2011 r. od powyższej decyzji student zakwestionował 

okoliczność faktyczną, jakoby nie uiścił w wyznaczonym terminie opłaty za studia. 

Odwołujący zauważył, że z uwagi na brak dochodów własnych, jego studia finansowane są 
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przez rodziców. Dnia 7 lutego 2011 r. odwołujący odebrał zawiadomienie sporządzone dnia 

2 lutego 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów, w którym 

wyszczególniono okresy, za które nie uiścił opłat w łącznej kwocie 1.920,00,- zł. W dniu 

14 lutego 2011 r. odwołujący złożył w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji wniosek 

o prolongatę terminu zapłaty kwoty 1.920,00,- zł do dnia 28 lutego 2011 r. Dnia 26 lutego 

2011 r. odwołujący wpłacił na konto Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

wskazaną wyżej kwotę. 

 Odwołujący zwrócił nadto uwagę, że w sentencji decyzji z dnia 15 marca 2011 r. 

powołano jako podstawę prawną jej wydania art. 190 ust. 1 pkt 2 p.o.s.w. Wskazany przepis 

reguluje zupełnie odmienną sytuację, mogącą stanowić podstawę do skreślenia z listy 

studentów i dotyczy rezygnacji ze studiów. Jako podstawę prawną wydanej decyzji wskazano 

w jej sentencji § 54 pkt 2 Regulaminu Studiów. Tymczasem podstawę prawną decyzji 

administracyjnej może stanowić jedynie przepis prawa zawarty w ustawie lub przepis aktu 

wykonawczego, wydanego na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia zawartego 

w akcie ustawodawczym. Tak więc powołanie się na akt prawny o charakterze wewnętrznym, 

jakim jest Regulamin Studiów stanowi istotne naruszenie wspomnianej zasady. W dalszej 

części odwołujący zwrócił uwagę na uznaniowy charakter decyzji z art. 190 ust. 2 p.o.s.w. 

Podkreślenia wymaga fakt, że dnia 14 lutego 2011 r. odwołujący złożył w Dziekanacie 

Wydziału Prawa i Administracji UAM wniosek o prolongatę płatności, który do dnia 

15 marca 2011 r., tj. dnia wydania decyzji nie został rozpatrzony. Ponadto fakt złożenia 

wspomnianego wniosku oraz dokonanych uzgodnień w kwestiach płatności z tytułu opłat za 

studia z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji nie znalazł odniesienia 

w uzasadnieniu kwestionowanej decyzji. Stanowi to naruszenie art. 8 K.p.a. Prawidłowość 

uzasadnienia decyzji należy oceniać również w kontekście wyrażonej w art. 11 K.p.a. zasady 

przekonywania, zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom 

zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę 

możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków 

przymusu. Pozwala ona na dokonanie oceny, czy decyzja nie została wydana z takim 

naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, 

a w szczególności czy organ nie pozostawił poza swoimi rozważaniami argumentów 

podnoszonych przez stronę, czy nie pominął istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy materiałów 

dowodowych lub czy nie dokonał oceny tych materiałów wbrew zasadom logiki lub 

doświadczenia życiowego. Decyzją z dnia 14 czerwca 2011 r., nr […] (dalej decyzja z dnia 

14 czerwca 2011 r.) Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwany 
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dalej Rektorem albo organem II instancji) utrzymał w mocy decyzję z dnia 15 marca 2011 r. 

W uzasadnieniu Rektor zauważył, że w trakcie I roku studiów odwołujący nie dopełnił 

obowiązku terminowego uiszczenia opłat za studia zgodnie z podpisaną umową nr […] z dnia 

1 października 2010 r. o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dnia 2 lutego 2011 r. Kierownik I roku Studium podjął 

decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia odwołującego z  listy studentów z   

uwagi na brak wniesienia w wyznaczonych terminach następujących opłat: I rata do dnia 15 

października, II rata do dnia 15 listopada, III rata do dnia 15 grudnia, IV rata do dnia 

15 stycznia. Po otrzymaniu zawiadomienia odwołujący zobowiązał się do wpłaty zaległości 

do końca miesiąca lutego. Według informacji Wydziału, na dzień 15 marca 2011 r. zaległa 

wpłata nie była widoczna w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów. Wobec 

powyższego Rektor uznał odwołanie za nieuzasadnione. Skargę do WSA w Poznaniu pismem 

z dnia 4 lipca 2011 r. złożył M.W., wnosząc o uchylenie decyzji z dnia 14 czerwca 2011 r. 

oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 15 marca 2011 r. W uzasadnieniu skarżący 

podtrzymując wszystkie zarzuty oraz argumenty zawarte w odwołaniu zauważył nadto, że 

zarówno decyzja z dnia 15 marca 2011 r., jak i decyzja z dnia 14 czerwca 2011 r. obarczone 

są wadą prawną, związaną z brakiem wskazania w dokonanych rozstrzygnięciach 

kwestionowanych decyzji podstawowego elementu, a mianowicie wskazania konkretnej daty 

skreślenia skarżącego z listy studentów. Zdaniem skarżącego najbardziej istotnym 

argumentem, przemawiającym za uchyleniem obu decyzji jest fakt, że organy obu instancji 

wydając zaskarżone decyzje, nie dokonały właściwych ustaleń w zakresie stanu faktycznego, 

związanych z dokonaniem wpłaty z tytułu opłat za studia przez skarżącego. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uwzględnił skargę. Badając zgodność z prawem zaskarżonych aktów 

administracyjnych, Sąd miał na względzie, że skarżący dnia 1 października 2010 r. zawarł 

z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza umowę nr […] o warunkach odpłatności za studia 

niestacjonarne, na mocy której zobowiązał się uiszczać podczas trwania studiów na kierunku 

prawo opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora. Sposób oraz wysokość opłat za podjęcie 

studiów zostały określone w § 4 ust. 3 przywołanej umowy. Pismem z dnia 2 lutego 2011 r. 

skarżący został zawiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy 

studentów, z uwagi na zaniechanie uiszczenia opłat za studia za okres od października 2010 r. 

do stycznia 2011 r. w łącznej kwocie 1.920,00,- zł. W odpowiedzi na powyższe skarżący 

złożył w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UAM oświadczenie datowane na dzień 

15 lutego 2011 r., w którym zobowiązał się do uiszczenia zaległych rat do końca lutego 

2011 r., któremu to zobowiązaniu uczynił zadość wpłacając dnia 26 lutego 2011 r., na 
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wskazany w umowie z dnia 1 października 2010 r. rachunek bankowy uczelni, zaległą kwotę 

1.920,00,- zł. Powyższe okoliczności faktyczne pozostawały w niniejszej sprawie niesporne, 

co potwierdzają twierdzenia skarżącego zawarte w pisemnej skardze złożonej do tutejszego 

Sądu, jak i okoliczności faktyczne przedstawione w odpowiedzi na skargę. Zgodnie z art. 160 

ust. 1 p.o.s.w., organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta 

określa regulamin studiów. Natomiast warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, 

w tym kształcenie studentów w trybie niestacjonarnym, określa umowa zawarta między 

uczelnią a studentem w formie pisemnej. Stosownie do art. 189 ust. 2 pkt 3 p.o.s.w., student 

jest obowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni. Zgodnie z art. 190 

ust. 2 pkt 3 p.o.s.w., kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta 

z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

Należy w tym miejscu dopowiedzieć, że tożsame brzmienie ma § 54 pkt 2 uchwały nr 

150/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 

2010 r. w sprawie regulaminu studiów, zgodnie z którym dziekan może skreślić studenta 

z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

Decyzja o skreśleniu z listy studentów jest indywidualnym aktem administracyjnym, do 

którego stosuje się odpowiednio przepisy K.p.a., o czym stanowi art. 207 ust. 1 p.o.s.w., 

a tym samym przepisy o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego. 

W orzecznictwie sądowym wskazuje się w sposób jednoznaczny na uznaniowy 

charakter decyzji o skreśleniu z listy studentów, co nakłada na organ szczególny obowiązek 

zgromadzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i przekonywującego 

uzasadnienia takiej decyzji dla strony zainteresowanej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 

17.04.2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1710/08, lex nr 554840, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 

18.02.2010 r., sygn. akt II SA/Ol 961/09, lex nr 564885, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 

24.02.2011 r., sygn. akt III SA/Gd 377/10, baza orzeczeń NSA). Uzasadnienie każdej decyzji 

administracyjnej, zgodnie z art. 107 § 3 K.p.a., powinno zawierać wskazanie faktów, które 

organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu 

których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (uzasadnienie 

faktyczne), jak również wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów 

prawa (uzasadnienie prawne). Jak podkreśla się w doktrynie, organ administracji publicznej 

musi zając stanowisko wobec całego materiału procesowego oraz uzasadnić jasno i należycie 

swoje zdanie, a w szczególności, na jakiej podstawie uznał pewne fakty za uzasadnione. 

Celem uzasadnienia prawnego pozostaje natomiast wyjaśnienie, dlaczego organ rozstrzygając 

sprawę zastosował określony przepis i w razie możliwości przyjęcia jego odmiennej 
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wykładni, dlaczego przyjął taki a nie inny jej rezultat. Takie wytłumaczenie jest szczególnie 

ważne wtedy, gdy organ przyjmuje wykładnię odmienną od wykładni przedstawionej przez 

stronę (Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-

Poznań 1992 r., str. 263-265). Nie ulega przy tym wątpliwości, że w sytuacji przyznania 

przez ustawodawcę organowi administracji możności dokonania wyboru spośród dwóch lub 

więcej dopuszczalnych przez ustawę, a równowartościowych prawnie rozwiązań 

uzasadnienie prawne oraz faktyczne również powinno spełniać wymogi zawarte w art. 107 § 

3 K.p.a. Jego prawidłowe zredagowanie odgrywa nadto istotną rolę w świetle obowiązywania 

zasady przekonywania obywateli, wyrażonej w art. 11 K.p.a. Decyzje oparte na uznaniu 

administracyjnym podlegają kontroli zgodności z prawem sprawowanej przez sąd 

administracyjny pod kątem dopuszczalności ich wydania, niebezpieczeństwa przekroczenia 

granic swobodnego uznania oraz uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia dostatecznie 

zindywidualizowanymi przesłankami (J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011 r., str. 424-425. Zob. też 

A. Wróbel. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009 r., str. 

554-556). Odnosząc powyższe uwagi do rozpoznawanej sprawy, organy obu instancji 

dysponując zakresem uznania administracyjnego nie wyjaśniły w sposób jednoznaczny oraz 

przekonujący, jakimi przesłankami kierowały się przy skreśleniu skarżącego z listy 

studentów. Uzasadnienia obu decyzji pozostają w tym zakresie niepełne. Poza tym, zarówno 

Dziekan, jak i Rektor pominęli istotną dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczność faktyczną 

polegającą na dokonaniu wpłaty przez skarżącego w dniu 26 lutego 2011 r. kwoty 1.920,00,- 

zł, stanowiącej należność za studia niestacjonarne za okres od października 2010 r. do 

stycznia 2011 r. Tak samo organy obu instancji pomięły w swoich rozważaniach 

oświadczenie skarżącego z dnia 15 lutego 2011 r., w którym zobowiązał się do uiszczenia 

zaległych opłat za studia do końca lutego 2011 r. W tej sytuacji pozostaje niewiadomym, 

jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy miałoby uprzednie prawidłowe 

ustalenie stanu faktycznego sprawy, a w szczególności czy uiszczenie w zaległości 

finansowych względem Uniwersytetu przed dniem wydania decyzji przez dziekana miałoby 

wpływ na podjęcie decyzji o skreśleniu skarżącego z listy studentów. Fakt nieuiszczenia 

V raty opłaty za studia w kwocie 480,00,- zł na dzień wydania decyzji z dnia 15 marca 

2011 r. nie oznaczał a priori, że skarżący tego dnia zalegał z uiszczeniem opłaty w kwocie 

2.400,00,- zł. Jako niezasadny, zdaniem Sądu, należało uznać zarzut oparcia rozstrzygnięcia 

na Regulaminie Studiów jako akcie prawnym wydanym bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego. Stosownie do art. 160 ust. 1 p.o.s.w., regulamin studiów określa organizację 
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i tok studiów, a tym samym jest aktem prawnym normującym między innymi prawa 

i obowiązki studentów, których niedopełnienie może skutkować także ujemnymi prawnymi 

konsekwencjami dla studentów. W rozpoznawanej sprawie trzeba jednak dopowiedzieć, że 

podstawą prawną decyzji o skreśleniu skarżącego z listy studentów był art. 190 ust. 2 pkt 3 

p.o.s.w., którego treść normatywna została w wierny sposób przetransponowana do § 54 pkt 

2 Regulaminu Studiów.   

  W sprawie o sygnaturze akt IV SA/Po 508/11 dotyczącej skreślenia z listy uczniów 

Sąd odrzucił skargę. Dyrektor Zespołu Szkół im. […] w P. wniósł skargę na decyzję 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, którą to decyzją Kurator uchylił w całości decyzję 

Dyrektora w przedmiocie skreślenia z listy uczniów i przekazał sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez organ I instancji. Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., skargę 

odrzucił jako niedopuszczalną. Jako podstawę swego rozstrzygnięcia przywołał przepisy art. 

32 ustawy P.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 kwietnia 2011 r. na podstawie, 

których w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, 

którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. W świetle przywołanego przepisu 

nie budzi wątpliwości, iż przymiotu strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym 

nie ma organ pierwszej instancji (por. wyrok NSA z dnia 3 lutego 2006 r., sygn. akt I OSK 

824/05; Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl), 

gdyż to nie jego akt jest przedmiotem skargi. Innymi słowy, nie można w tej samej sprawie 

występować najpierw jako organ I instancji, a potem jako strona w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. W rezultacie organ I instancji (tu: Dyrektor) nie może 

kwestionować rozstrzygnięcia wydanego w tej samej sprawie przez organ wyższej instancji 

(tu: Kuratora), choćby uważał to rozstrzygnięcie za wadliwe. 

Sąd rozpoznając skargi na orzeczenia Odwoławczych Komisji Dyscyplinarnych ds. 

Studentów UAM w  Poznaniu  często stwierdzał uchybienie polegające na obrazie z art. 107 § 

3 K.p.a. poprzez lakoniczne i nie wyczerpujące uzasadnienia, co się przyczyniało do 

uchylania zaskarżonych orzeczeń lub nawet stwierdzania ich nieważności. 

15. Sprawy kombatanckie 

 
  Ilość spraw kombatanckich (36 sprawy), które wpłynęły w 2011 r. (do dnia 27 

grudnia 2011 r.) do Wydziału IV, zmalała w stosunku do liczby (52) spraw, które wpłynęły 

w 2010 r., a nadal okazała się znacząco większa w stosunku do liczby (18) spraw, które 

wpłynęły w 2009 r. Spośród tych spraw Sąd w Wydziale IV załatwił w 2011 r. 29 spraw i 15 
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spraw, zarejestrowanych w 2010 r. (łącznie 44 sprawy – o jedną więcej, niż załatwione 

w Wydziale IV w 2010 r.).  

Znacznej ilości spraw nadal można upatrywać w szczególności jako skutek wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. K 49/07 (OTK-A 2009/11/169, dalej 

wyrok K 49/07). Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do 

pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 1996 r. Nr 87, poz. 395 ze zm., dalej ustawa 

o świadczeniu pieniężnym) za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim 

pomija przesłankę deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach 

przedwojennego państwa polskiego. Wyrok ten ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Nr 220, 

poz. 1734 z dnia 23 grudnia 2009 r. i tego dnia treść normatywna art. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniu pieniężnym utraciła moc obowiązującą w zakresie określonym przez Trybunał.  

Mniejszą niż w ubiegłym roku grupą spraw, były sprawy dotyczące postępowań, 

które uprzednio zakończyły się ostatecznymi decyzjami. Przykładowo – wyrokiem z dnia 

10 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 221/11, wydanym w trybie uproszczonym, Sąd oddalił 

skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

(dalej Kierownik Urzędu) o odmowie uchylenia w trybie art. 154 K.p.a., ostatecznej 

i prawomocnej (prawomocnym wyrokiem z dnia 14 września 2004 r., sygn. akt IV SA/Po 

739/04, WSA w Poznaniu oddalił skargę Skarżącego na decyzję z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

tej decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich. 

WSA uznał, że w sytuacji, gdy interes Skarżącego – żądającego przyznania mu uprawnień 

kombatanckich na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm., dalej ustawa o kombatantach), nie 

znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, a wręcz jest z nimi sprzeczny – brak bowiem 

podstaw do przyznania Skarżącemu uprawnień, o które wnosi; organ nie jest władny na 

podstawie art. 154 § 1 K.p.a. uchylić własnej decyzji. Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 

154 § 1 K.p.a. oraz jej uchylenie (jako decyzji prawidłowej) prowadziłaby w takiej sytuacji do 

wydania decyzji sprzecznej z prawem.  

Jako trafną należy ocenić praktykę Kierownika Urzędu, który w każdej sprawie 

wnosił na podstawie art. 119 pkt 2 P.p.s.a. o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie 

uproszczonym. Jeśli skarżący nie żądał przeprowadzenia rozprawy, Sąd rozpoznawał te 
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sprawy w trybie uproszczonym (art. 120 P.p.s.a.), co znakomicie wpływało na szybkość 

rozpoznania tych spraw.  

Sprawy rozpoznane w tutejszym Sądzie Wojewódzkim, były częstokroć 

skomplikowane w sferze faktycznej, a także prawnej. W sprawie zakończonej wyrokiem 

z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 939/11, toczącej się w wyniku ponownego 

rozpoznania sprawy na skutek prawomocnego wyroku WSA w Poznaniu z dnia 24 listopada 

2010 r., sygn. akt IV SA/Po 697/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję 

Kierownika Urzędu z dnia 7 czerwca 2010 r., utrzymującą w mocy decyzję z dnia 20 kwietnia 

2010 r. – na podstawie art. 151 § 1 pkt 1, art. 150 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. - 

odmawiającą stwierdzenia, że jego decyzja z dnia 23 lutego 2005 r., utrzymująca w mocy 

decyzję o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich, została wydana z naruszeniem 

prawa. Sąd zauważył, że w niniejszej sprawie orzekał już (i to dwukrotnie) WSA, a wyroki te: 

z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 492/09 i z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. 

akt IV SA/Po 697/10, uprawomocniły się. Rzeczą Sądu w obecnym składzie było w pierwszej 

kolejności skontrolowanie, czy zawarte w tych wyrokach zalecenia zostały w całości przez 

Kierownika Urzędu wykonane. Ponieważ w wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. WSA 

skoncentrował się jedynie na analizie dostrzeżonej wady nieważności kontrolowanej decyzji, 

natomiast nie odniósł się do kwestii merytorycznych, w tym także do realizacji wytycznych 

zawartych w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 października 2009 r., na Sądzie orzekającym 

w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 939/11 spoczął obowiązek skontrolowania prawidłowości 

i zupełności wykonania wytycznych zawartych w wyroku z dnia 28 października 2009 r. 

W ocenie Sądu nie zostały wykonane wskazania w zakresie konieczności przeprowadzenia 

dowodu z opinii IPN lub opinii biegłego historyka co do tego, czy obóz (miejsce 

odosobnienia) w Palmnicken, w którym wraz z rodziną przebywał Skarżący w czasie jego 

pobytu w tej miejscowości, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b lub 

lit. c ustawy o kombatantach. Z treści wytycznych oraz kontekstu, w jakim WSA wskazał 

na konieczność wystąpienia przez organ do IPN o wydanie opinii w ww. kwestii, wynika, że 

chodziło w tym przypadku o tzw. opinię instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, 

w rozumieniu ukształtowanym na gruncie art. 290 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”), 

a więc o szczególną odmianę opinii biegłego. Wprawdzie Kodeks postępowania 

administracyjnego nie zawiera regulacji analogicznej do art. 290 k.p.c., ale w doktrynie 

i orzecznictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność przeprowadzania tego rodzaju dowodu 

także w postępowaniu administracyjnym, jako swoistej opinii biegłych w rozumieniu art. 84 
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K.p.a. (Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–

Poznań 1995, s. 218, uw. 4 lit. a; wyrok WSA w Poznaniu z 02.06.2010 r., sygn. akt 

IV SA/Po 45/10, CBOSA; wyrok NSA z 10.03.2006 r., sygn. akt II OSK 623/05, LEX 

nr 198277; wyrok WSA w Warszawie z 22.09.2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 182/08, 

CBOSA). W przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego nie określono 

szczegółowych wymagań, jakim winna odpowiadać opinia biegłych, ale z samej istoty tego 

dowodu wynika, że musi ona w szczególności zawierać uzasadnienie przyjętego w niej 

stanowiska, z jednoczesnym ustosunkowaniem się do zebranych w sprawie dowodów (wyrok 

NSA z 12.06.2002 r., sygn. akt I SA 1406/01, LEX nr 141214). To z kolei oznacza, że dla jej 

wydania niezbędne jest uprzednie zapoznanie się przez sporządzającego opinię 

z całokształtem materiału zgromadzonego w aktach sprawy. W ocenie Sądu wymagań 

stawianych opinii biegłego – a w szczególności opinii instytutu naukowego – nie spełnia 

pismo Prezesa IPN z dnia 16 marca 2010 r., nadesłane w odpowiedzi na pismo Kierownika 

Urzędu z dnia 2 lutego 2010 r. Wskazywał na to brak w aktach administracyjnych stosownego 

postanowienia organu o dopuszczeniu takiego dowodu (z opinii instytutu) w niniejszym 

postępowaniu (gdy tymczasem jest np. postanowienia o dopuszczeniu dowodu 

z przesłuchania świadków). Ani z treści pisma Kierownika Urzędu z dnia 2 lutego 2010 r., ani 

z mającego stanowić ową opinię pisma Prezesa IPN z dnia 16 marca 2010 r. nie wynika, by 

sporządzający ww. „opinię” zapoznał się z aktami administracyjnymi niniejszej sprawy. 

Przeciwnie, z treści tych pism można wysnuć wniosek, że autor „opinii” zapoznał się jedynie 

z dwoma wcześniejszymi pismami Ośrodka Zamiejscowego IPN w Olsztynie, 

tj. z odpowiedzią udzieloną Skarżącemu (której kopię Kierownik Urzędu załączył do pisma 

z dnia 2 lutego 2010 r.) i z pismem adresowanym do Kierownika Urzędu z dnia 25 lutego 

2009 r., znak: Ko.[…] (wyraźnie wymienionym w piśmie Prezesa IPN z dnia 16 marca 

2010 r.). Omawiana „opinia” Prezesa IPN – jak wynika z zamieszczonego w niej wyraźnego 

zastrzeżenia – została wydana wyłącznie na podstawie informacji zawartych w ww. piśmie 

Ośrodka Zamiejscowego IPN w Olsztynie z dnia 25.02.2009 r. Tymczasem nie ulega 

wątpliwości, że pismo to znajdowało się już w aktach administracyjnych sprawy (k. 158) – 

a co za tym idzie, było znane WSA – przy wydawaniu wyroku z dnia 28 października 2009 r. 

i najpewniej zostało przez WSA ocenione jako niewystarczające, skoro WSA nakazał raz 

jeszcze zwrócić się do tej instytucji (IPN) o wydanie stosownej opinii. W tych 

okolicznościach pismo Prezesa IPN oparte w całości („wyłącznie”) na znanych już uprzednio 

organowi i WSA informacjach, a więc nie zawierające żadnych nowych ustaleń, winno zostać 

poczytane przez Kierownika Urzędu za, w istocie, „odmowę wydania opinii” w znaczeniu, 
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jakie należy temu określeniu przypisać na gruncie wytycznych zawartych w uzasadnieniu 

wyroku z dnia 28 października 2009 r. W takiej sytuacji obowiązkiem organu było 

przeprowadzenie jeszcze jednego dowodu, wskazanego przez WSA na wypadek odmowy 

sporządzenia opinii przez IPN, a mianowicie dowodu z opinii biegłego – historyka o uznanym 

dorobku i autorytecie naukowym. Nie przeprowadzając tego dowodu, wskazanego 

w prawomocnym wyroku WSA - przy jednoczesnym całkowitym braku wyjaśnienia 

w motywach zaskarżonych aktów, czy i ewentualnie z jakich przyczyn przeprowadzenie tego 

dowodu było niemożliwe – organ administracji dopuścił się naruszenia art. 153 P.p.s.a. 

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 1104/11 

w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Skarżącej na 

decyzję Kierownika Urzędu, utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Urzędu, wydaną na 

podstawie art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu 

pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 

w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. 

1996 r. Nr 87, poz. 395 ze zm., dalej ustawa o świadczeniu pieniężnym), o odmowie 

przyznania świadczenia. Skarżąca urodziła się w dniu 11 sierpnia 1943 r. podczas deportacji 

rodziców. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, że o deportacji w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu pieniężnym można mówić nie tylko wówczas, gdy dziecko zostało wywiezione 

wraz z rodzicami na roboty przymusowe, ale i wtedy, gdy dziecko urodziło się podczas 

pobytu na deportacji swoich rodziców - w miejscu wykonywania robót przymusowych 

(wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 19 sierpnia 2004 r., OSK 135/04; 12 

października 2006 r., II OSK 1013/06). W aktach sprawy brak dowodów potwierdzających, 

że przesiedlenie rodziców Strony było w 1940 r. związane ze skierowaniem do pracy 

przymusowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym. W rozpoznawanym stanie 

faktycznym nie sposób stwierdzić, że skarżąca została wywieziona do pracy przymusowej. 

Analiza akt nie wskazuje, by rodzina Skarżącej jak i Ona sama byli poddani obowiązkowi 

przymusowej pracy. Rodzina Skarżącej zmuszona była opuścić swe gospodarstwo rolne, 

zadbane, z żywym inwentarzem i żyzną glebą, a w zamian otrzymała zaniedbane 

gospodarstwo po niemieckim właścicielu. Poza wszelką wątpliwością pozostają odczucia 

Wnioskodawczyni o ciężkiej sytuacji rodziny względem tej sprzed okresu wysiedlenia. 

Okoliczności te nie pozwalały na przyjęcie, że prace podejmowane przez jej rodziców były 

wykonywane pod przymusem, że miały charakter niewolniczy. Sąd nie miał wątpliwości, że 

wysiedlenie rodziny Wnioskodawczyni było wymuszone przez władze niemieckie, wiązało 

się z koniecznością opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania (ośrodka 
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życiowego), pozostawienia domu, jego sprzętów (wyposażenia) i gospodarstwa. Sytuacja 

takich osób, izolowanych od dotychczasowego środowiska, była niezwykle ciężka. Sąd 

podkreślił, że wysiedlenie nie jest tożsame z deportacją. Ustawa wymaga by zachowanie 

okupanta miało charakter deportacji w celu wykonywania pracy przymusowej. Powołane 

przepisy muszą być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ zostały sformułowane 

w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. 

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 168/11, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Kierownika Urzędu, 

utrzymującą w mocy decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia pieniężnego. 

Motywując rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że praca Skarżącego we Wronkach, stanowiących 

miejsce zamieszkania Skarżącego, nie stanowiła  represji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy 

o świadczeniu pieniężnym. Trudno w tym przypadku mówić o deportacji. Zawarte w wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego K 49/07 tezy nie mogą podlegać  takiej interpretacji, że każda 

z osób skierowanych do pracy przymusowej, w granicach państwa polskiego i poza jego 

granicami, choćby była to niewolnicza praca, lecz wykonywana w tej samej, czy też 

sąsiedniej miejscowości, podlegała deportacji. "Deportacja", jako "wywiezienie" musi mieć 

bowiem jakieś rozsądnie przyjęte granice stosowania tego pojęcia. Człowiek, w sytuacji, gdy 

nie dochodzi  do przeniesienia jego centrum życiowego w inne miejsce, nawet w przypadku 

braku dobrowolności świadczenia pracy, nie doświadcza trudu związanego z adaptacją do 

nowych warunków, porównywalnego z sytuacją osoby, która znalazła się w miejscu 

oddalonym od miejsca zamieszkania o kilkaset, czy nawet kilka tysięcy kilometrów. 

Skarżący, w pierwszym okresie wykonywania pracy w firmach niemieckich we Wronkach, 

nie zastał wywieziony poza miejsce swojego zamieszkania, nie stracił więzi z rodzinnymi 

stronami. Z kolei wywiezienie Skarżącego do miejscowości L. i R. do prac polegających na 

kopaniu rowów przeciwczołgowych, budowy stanowisk strzeleckich, artyleryjskich i mostów 

w okolicy miejscowości R., nastąpiło w dniu 6 sierpnia 1944 r.; datą końcową podlegania 

represjom jest data wyzwolenia miejscowości R. (24 stycznia 1945 r.). Przebywając na 

deportacji przez okres 5 miesięcy i 18 dni, Skarżący nie spełnił wymogu art. 2 ust. 2 ustawy 

o świadczeniu pieniężnym, gdyż okres podlegania represjom określonym w ustawie trwał 

krócej niż 6 miesięcy. 

Najczęstszą wadą decyzji Kierownika Urzędu, stwierdzaną przez Sąd, podobnie jak we 

wcześniejszych latach, były uchybienia procesowe w materii ustaleń faktycznych, istotnych 

dla rozstrzygnięcia sprawy i ocena dowodów oraz uzasadnienia, nie spełniające wymogów art. 

107 § 1 i 3 K.p.a. Sięganie do dowodów naukowych oraz w archiwach lokalnych bądź 
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zagranicznych, winno mieć coraz większe znaczenie, wobec odchodzenia świadków 

bezpośrednich zdarzeń istotnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych spraw, niekompletności 

zespołów akt Centrali Przesiedleńczej w Poznaniu - Oddziału w Łodzi, Archiwum Akt 

Nowych (w tym w zakresie akt np. Państwowego Urzędu Repatriacyjnego) bądź 

niewystarczającego opracowania akt zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej. Pod 

wpływem stanowiska Sądu, prezentowanego od wielu lat w szeregu postępowaniach na 

podstawie ustawy o świadczeniu pieniężnym, Kierownik Urzędu – uwzględniając twierdzenia 

stron o pobycie w obozach przesiedleńczych, zaczął na podstawie art. 9 K.p.a. udzielać 

stronom pouczeń, że strony mogą składać wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o kombatantach (przykładowo – k. 20 akt 

administracyjnych, badanych w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 1165/11). Praktykę tę należy 

ocenić jako prawidłową i należycie chroniącą interes stron (art. 9 w zw. z art. 8 i art. 12 

K.p.a.). 

 

16. Służby mundurowe 

 

W 2011 roku w Wydziale IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie 

spraw dotyczących służb mundurowych większą część spraw stanowiły sprawy związane 

z przyznaniem pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz sprawy związane 

z orzeczeniami dyscyplinarnymi. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Sąd rozpoznając 

sprawy ze skarg na decyzje Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie 

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego postanowił o ich odrzuceniu z uwagi 

na ich niedopuszczalność. W uzasadnieniu postanowień Sąd podniósł, iż z dniem 13 sierpnia 

2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 79, poz. 523 ze zm.), która przewidziała w rozdziale 20, zatytułowanym 

„Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku służbowego”, nowe zasady 

postępowania w tych kwestiach. I tak, zgodnie z art. 217 tej ustawy, sprawy ze stosunku 

służbowego rozstrzyga przełożony w formie pisemnej, a przez sprawy ze stosunku 

służbowego należy rozumieć: nawiązanie stosunku służbowego, powoływanie oraz 

mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, przenoszenie, odwoływanie 

i zwalnianie ze stanowisk służbowych, nadawanie stopni Służby Więziennej, zawieszanie 

w czynnościach służbowych, zwalnianie ze służby, stwierdzanie wygaśnięcia stosunku 

służbowego, ustalanie uposażenia, przyznawanie świadczeń pieniężnych oraz inne konieczne 

czynności związane z powstaniem, zmianą, ustaniem stosunku służbowego oraz realizacją 
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wynikających z treści tego stosunku służbowego uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy. 

Dalej Sąd wyjaśnił, iż na mocy art. 218 ustawy o Służbie Więziennej, sprawy dotyczące 

zwolnienia ze służby, przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce 

organizacyjnej, przeniesienia na niższe stanowisko służbowe, zawieszenia w czynnościach 

służbowych rozstrzyga się w formie decyzji, od których funkcjonariusz może, w terminie 

14 dni, wnieść odwołanie do wyższego przełożonego. Do postępowań w tych sprawach, 

stosuje się przepisy K.p.a., a od decyzji organu odwoławczego przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w P.p.s.a. Sąd 

wyjaśnił, iż z kolei sprawy wynikające z podległości służbowej (wymienione w art. 219 ust. 1 

ustawy o Służbie Więziennej), dotyczące powoływania oraz mianowania na stanowiska 

służbowe, odwoływania oraz zwalniania ze stanowisk służbowych i przenoszenia do 

dyspozycji, nadawania stopni Służby Więziennej, delegowania do czasowego pełnienia 

służby w innej jednostce organizacyjnej, oddelegowania do wykonywania zadań służbowych 

poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa, powierzenia obowiązków 

służbowych na innym stanowisku służbowym rozstrzyga się w formie rozkazu personalnego. 

Sąd podkreślił, iż przepisem ustalającym generalną właściwość sądów w sprawach roszczeń 

funkcjonariuszy Służby Więziennej jest art. 220 ustawy o Służbie Więziennej, zgodnie 

z którym spory o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w sprawach nie 

wymienionych w art. 218 ust. 1 i art. 219 ust. 1 i 2, rozpatruje sąd właściwy w sprawach 

z zakresu prawa pracy. Sąd uznał, iż spór o przyznanie pomocy finansowej na zakup 

mieszkania dotyczy realizacji uprawnień wynikających z treści stosunku służbowego i nie 

należy do spraw wymienionych w art. 218 ust. 1 podlegających kognicji sądów 

administracyjnych (postanowienie z dnia 19 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 610/11, 

postanowienie z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 609/11 – oba postanowienia 

utrzymane w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny odpowiednio postanowieniami NSA 

z dnia 16 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 2053/11 oraz z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt 

I OSK 2190/11).  

W jednej ze spraw Sąd, pomimo wejścia w życie wyżej wskazanych przepisów uznał 

się za właściwy wskazując w uzasadnieniu, iż  zgodnie z wyrażoną w przepisie art. 14 P.p.s.a. 

zasadą kontynuacji właściwości (perpetuatio fori) sąd właściwy w chwili wniesienia skargi 

pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły 

się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Po drugie w dniu 13 sierpnia 

2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2009 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 79, poz. 523 ze zm.), zgodnie z jej treścią, zawartą w rozdziale 21, przestały 
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funkcjonować sądy dyscyplinarne. Zaś od orzeczenia oraz postanowienia kończącego 

postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu pracy, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia lub postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 263 cyt. wyżej 

ustawy). Wskazać jednak należy, że zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 271 

ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. o Służbie Więziennej postępowanie dyscyplinarne, 

niezakończone wydaniem orzeczenia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podlega 

dalszemu rozpoznaniu na zasadach określonych w rozdziale 21; bieg terminu, o którym mowa 

w art. 241 ust. 3, rozpoczyna się od dnia wejścia w życie ustawy. Nieprawomocne orzeczenie, 

na które zostało złożone zażalenie do sądu dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 131 

ustawy, o której mowa w art. 273, nierozpoznane przez ten sąd do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, podlega rozpoznaniu na zasadach określonych w rozdziale 21 przez 

wyższego przełożonego dyscyplinarnego (art. 271 ust. 2). Oznacza to a contrario, że 

postępowanie zakończone wydaniem orzeczenia - w tym przypadku prawomocnego 

orzeczenia organu II instancji - Sądu Dyscyplinarnego - toczyć winno się na zasadach 

wyznaczonych przez przepisy poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. 

o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711). Zgodnie z art. 132a ww. ustawy od 

orzeczenia sądu dyscyplinarnego funkcjonariuszowi, wyższemu przełożonemu oraz 

Ministrowi Sprawiedliwości przysługiwała skarga do sądu administracyjnego. Tym samym, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny jest władny i właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej 

sprawy. Oceniając merytorycznie wydane w sprawie decyzje Sąd wyjaśnił, iż 

odpowiedzialność karna, a odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Służby 

Więziennej są ukonstytuowane jako dwa odrębne, niezależne byty prawne. Znajduje to 

odzwierciedlenie choćby w przepisie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. 

o Służbie Więziennej, który stanowił, że funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną za popełnione przestępstwa i wykroczenia niezależnie od odpowiedzialności 

karnej i art. 230 ust 4 obowiązującej obecnie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej stanowiący, że czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, wypełniający 

jednocześnie znamiona przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia 

skarbowego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności 

karnej lub karnej skarbowej. Sąd wskazał również, iż dany czyn może nie wypełniać znamion 

czynu zabronionego w rozumieniu przepisów karnych, stanowić natomiast równocześnie 

może czyn naganny z punktu widzenia obowiązków i standardów służbowych, mogący 

stanowić przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza. Oczywiście, przebieg 
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śledztwa i rozstrzygnięcie Prokuratora mogą dla organu dyscyplinarnego stanowić 

wskazówkę, niemniej jednak z całą pewnością nie determinują automatycznego umorzenia 

postępowania dyscyplinarnego.  

W wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 1035/10 Sąd oceniając 

wydaną w sprawie opinię służbową podniósł, iż opinia służbowa ma charakter decyzji 

uznaniowej, gdyż sporządzana jest na podstawie zgromadzonych dowodów, które mogą być 

zinterpretowane w różnorodny sposób, co pozwala na uznaniowe spojrzenie organu na 

pełnioną przez opiniowanego służbę. Decyzja administracyjna wydawana w ramach uznania 

administracyjnego dopuszcza wybór przez organ stosujący prawo jednej z możliwych 

konsekwencji normy prawnej, jednakże przy określeniu kryteriów ocennych, jakimi ma 

kierować się organ administracyjny przy wydawaniu decyzji. Swobodne uznanie organu nie 

może jednak nosić cech dowolności, decyzja taka powinna być wynikiem wszechstronnej 

oceny konkretnego przypadku dokonanej na podstawie analizy całokształtu materiału 

dowodowego sprawy (wyrok NSA z dnia 26 maja 1981 r., sygn. akt SA 810/81 opubl. ONSA 

nr 1, poz. 45). Sąd wyjaśnił, iż uznaniowy charakter decyzji nie wyklucza wprawdzie sam 

przez się sądowej kontroli, ale zakres tej kontroli znacznie ogranicza, tzn. ogranicza się do 

kontroli zgodności decyzji z normami dopełnienia. Sprowadza się ona zasadniczo do badania, 

czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, 

z zachowaniem przepisów procedury. W szczególności sąd kontroluje, czy w toku tego 

postępowania podjęto wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego, czy zebrano zatem wszystkie dowody w celu ustalenia istnienia bądź 

nieistnienia ustawowych przesłanek decyzji uznaniowej oraz czy podjęta na ich podstawie 

decyzja nie wykracza poza granice uznania administracyjnego, czyli nie nosi cech 

dowolności. Sam wybór rozstrzygnięcia, dokonywany w kryteriach słuszności i celowości, 

pozostaje już poza kontrolą sądowo-administracyjną. Oznacza to, że sądowa kontrola tego 

rodzaju orzeczeń obejmuje samo postępowanie poprzedzające jego wydanie, ale już nie 

rozstrzygnięcie będące wynikiem dokonania przez właściwy organ wyboru jednego 

z możliwych sposobów rozstrzygnięcia sprawy. 

Również w wyroku z dnia z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 497/11 

Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonując oceny decyzji w sprawie podwyższenia dodatku 

służbowego uznał, iż mamy do czynienia z decyzją uznaniową. W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, 

iż materialnoprawną podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowił przepis art. 104 ust. 3 

ustawy o Policji, zgodnie z którym (...) policjant za należyte wykonywanie obowiązków 

służbowych - może - otrzymać dodatek służbowy. Zasady przyznania dodatku oraz jego 
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wysokość uregulowane zostały przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania 

i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia 

wysługi lat, od której uzasadniony jest wzrost uposażenia zasadniczego. Zgodnie z treścią § 9 

ust. 4 tego rozporządzenia dodatek służbowy - może - być podwyższany na stałe lub na czas 

określony w granicach stawek wynikających z ust. 1 w związku z powierzeniem policjantowi 

nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także 

za wzorową służbę. Sąd zwrócił uwagę na użycie przez ustawodawcę w tych przepisach 

słowa "może". Oznacza to, bowiem iż organom dano możliwość wyboru spośród dwóch lub 

więcej dopuszczalnych przez ustawę, a równowartościowych prawnie rozwiązań. Instytucja 

uznania administracyjnego, dawniej określana w przepisach i literaturze prawniczej jako tzw. 

swobodne uznanie, jest pewną szczególną formą wykonywania przepisów prawa, polegającą 

na tym, że nie ustawodawca - ale organ stosujący prawo - ma uwzględnić indywidualne 

warunki każdego przypadku, których stwierdzenie możliwe jest tylko na tym stopniu, by móc 

wydać decyzję zgodną z wolą ustawodawcy (por. wyrok NSA z 11 września 1992 r., sygn. akt 

SA/Po 1087-1091/92). Sąd podniósł, iż decyzja o przyznanie dodatku oraz jego wysokości, 

poza górną granicą określoną w § 9 ust. 1 skazanego rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, jest decyzją uznaniową. Ustawodawca, bowiem przyznał 

organowi możliwość wyboru sposobu realizacji celu wyrażonego w przepisie ustawy, jakim 

jest dodatek służbowy funkcjonariusza Policji. W konsekwencji organ, dokonując swobodnej 

oceny zgromadzonego materiału dowodowego, może rozstrzygnąć daną sprawę uznając za 

istotne określone fakty i podniesione przez stronę argumenty przemawiające za ustalonym 

wynikiem postępowania, inne zaś uznając za nieistotne dla rozstrzygnięcia.  

W uzasadnieniu tym Sąd wskazał także, iż rozstrzygając w ramach uznania administracyjnego 

organ jest ponadto zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, a przede wszystkim do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych 

w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.  

Ponadto w roku 2011 podobnie jak w latach ubiegłych przedmiotem skarg były 

również decyzje Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dotyczące świadczeń 

pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby. Przy czym wskazać należy, iż 

w orzecznictwie w roku 2011 odmiennie niż w latach ubiegłych Sąd potraktował dokonane 

przez organ potrącenie.  

W wyroku z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 63/11 Sąd wskazał, iż 

wypłacone żołnierzowi świadczenia w związku ze zwolnieniem ze stosunku służby są 
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świadczeniami jednorodnymi z uposażeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Prawo do tych 

świadczeń wynika z tego samego stosunku administracyjnego, a dokonanie wypłaty odprawy 

może nastąpić jedynie po zakończeniu służby. Świadczenia te mają jednakowy okres 

przedawnienia i jednolicie dla nich określono prawo do żądania odsetek w przypadku zwłoki 

w wypłacie. Podlegają one też jednakowej ochronie prawnej przewidzianej art. 103 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003 

r. Nr 179, poz. 1750 ze zm.). Dalej Sąd podniósł, iż żołnierz zawodowy w ramach tego 

samego stosunku służbowego może zostać zwolniony ze służby tylko jeden raz. Wobec tego, 

wszelkie należności pieniężne, które przysługują jemu w związku ze zwolnieniem ze służby 

mogą być jemu wypłacone także tylko raz. Zatem świadczenia, o których mowa w art. 94 

i art. 95 ustawy pragmatycznej, są świadczeniami jednorazowymi. Z kolei nie stanowi 

obejścia art. 77 ustawy pragmatycznej zaliczenie równowartości świadczeń wypłaconych 

skarżącemu w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej na poczet obecnie 

przysługujących należności. Zaliczenia na poczet należnego świadczenia kwoty wypłaconej 

wcześniej nie można utożsamiać z obowiązkiem zwrotu świadczenia. Czym innym jest 

bowiem zwrot należności, a czym innym odliczenie od obecnie wypłacanych stronie kwot. 

Sąd wskazał, iż w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy, chociaż dotychczasowa 

terminologia stosowana zarówno przez organy obu instancji, jak i przez skarżącego mogłaby 

sugerować, że z uposażenia żołnierza zawodowego dokonano potrącenia, to w rzeczywistości 

nie doszło do tego rodzaju kompensacji. Instytucja potrącenia, uregulowana w art. 498-505 

K.c., ma zasadniczo zastosowanie do należności wynikających ze stosunków 

prywatnoprawnych. Dokonanie potrącenia wierzytelności o zróżnicowanym charakterze (tj. 

wierzytelności publicznoprawnych z należnością prywatnoprawną) jest możliwe tylko o tyle, 

o ile przewidują to konkretne przepisy prawa). Z tego powodu w niniejszej sprawie art. 103 

ust. 1 ustawy pragmatycznej nie znajdował zastosowania. Odesłanie zawarte w powyższej 

regulacji prawnej dotyczy jedynie przepisów o wynagrodzeniu za pracę, a w związku z tym 

tylko w tym, wąskim zakresie jest możliwe poddawanie stosunku służby żołnierza 

zawodowego reżimowi prawa pracy. Natomiast stan faktyczny rozpoznawanej sprawy 

dotyczył stosunku służbowego, mającego charakter administracyjnoprawny, w którym 

przedmiotu oceny nie stanowiły dwie wierzytelności, lecz zaliczenie kwoty wypłaconej 

żołnierzowi z tego samego tytułu. Odliczenie to nie jest jednak potrąceniem w rozumieniu art. 

498 § 1 K.c. Organy administracji publicznej były uprawnione do zaliczenia skarżącemu od 

jego uposażenia, należnego za okres, w którym nie pełnił faktycznie służby, wypłaconych 

wcześniej z tytułu służby wojskowej kwot pieniężnych i właściwego ich rozdysponowania.  
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17. Sprawy mieszkaniowe, w tym ewidencja ludności 
 
Sprawy mieszkaniowe 

 W sprawach dotyczących świadczeń finansowych związanych z lokalem mieszkalnym 

pracowników służb mundurowych, WSA w Poznaniu w 2011 r. kontrolował decyzje podjęte 

na podstawie ustawy z 06.04.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.) 

oraz na podstawie ustawy z 09.04.2010 r. o służbie więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 532, dalej 

ustawa o służbie więziennej).  

W sprawie IV SA/Po 186/11 powtórzył się problem, który występował w wielu sprawach 

rozpoznawanych w 2010 r., związany z faktem, iż z wnioskiem o wypłatę równoważnika 

pieniężnego za remont lokalu występuje policjant emerytowany. Decyzja odmawiająca 

wnioskodawcy wypłaty ww. świadczenia za lata 2006, 2007 i 2008 podjęta została z uwagi na 

aktualny w dacie orzekania stan prawny, w którym „brak jest przepisu konstytuującego 

uprawnienie do przedmiotowego świadczenia dla emerytów policyjnych.” Organ powołał się 

na uchylenie §  8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.06.2002 

r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania 

i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 

mieszkalnego (Dz.U. Nr 100, poz. 919 ze zm., dalej rozporządzenie). Organ II instancji 

utrzymał tę decyzję w mocy. WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną  decyzję oraz decyzję 

organu I instancji. Sąd zwrócił uwagę, iż wnioskodawca nie domagał się przyznania 

uprawnienia do przedmiotowego świadczenia, lecz wywodził swe uprawnienie i żądanie 

wypłaty z ostatecznej decyzji z dnia 12.07.2000 r. i ukształtowanego nią stosunku 

administracyjnoprawnego. Sąd stwierdził też, iż decyzja z 12.07.2000 r. nadal pozostaje 

w obrocie prawnym i wiąże organy orzekające w sprawie. Nadto, Sąd wskazał, iż samo 

uchylenie § 8 rozporządzenia nie pozbawiło skarżącego z dniem 01.01.2006 r. „z mocy 

prawa” uprawnienia do przedmiotowego równoważnika. Sąd wyjaśnił, iż czym innym jest 

wyeliminowanie samego źródła określonych uprawnień, a czym innym ocena mocy 

obowiązującej orzeczenia konkretyzującego uprawnienie. Przypomniano, iż w doktrynie 

prawa administracyjnego powszechne jest stanowisko, zgodnie z którym zdolność 

wywoływania przez decyzję administracyjną określonych skutków prawnych trwa dopóty, 

dopóki nie zostanie ona wyeliminowana z obrotu prawnego.   

W kilku sprawach WSA w Poznaniu wydało postanowienia odrzucające skargę 

pracownika służby więziennej w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu 
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mieszkalnego. Między innymi w sprawie IV SA/Po 1036/11 Sąd stwierdził 

niedopuszczalność takiej skargi, ponieważ zaskarżona decyzja nie jest objęta zakresem 

postępowania sądowoadministracyjnego (art. 3 § 1-3 P.p.s.a.). wynika to z rozwiązań 

zawartych  w ustawie o służbie więziennej: art. 218 ust. 1, który wymienia sprawy poddane 

kognicji sądu administracyjnego) oraz art. 219 ust. 1 i 2, które wymieniają katalog spraw 

niepodlegających kontroli sądowej. Uwzględniając powyższe uregulowania, na podstawie art. 

220 ustawy Sąd stwierdził, iż sprawy tego rodzaju podlegają rozpatrzeniu przez sąd 

powszechny. Podobnie  w sprawach: IV SA/Po 1037/11; IV SA/Po 1038/1; IV SA/Po 273/11; 

IV SA/Po 224/11; IV SA/Po 146/11.  

 W sprawach mających za przedmiot dodatki mieszkaniowe (ustawa z 21.06.2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm., dalej ustawa o dodatkach) 

rozpoznawanych przez WSA w Poznaniu, zdecydowanie przeważały wyroki oddalające 

skargi wnioskodawców. W kilku sprawach spór dotyczył wysokości przyznanego dodatku. 

Zarówno w sprawie IV SA/Po 456/11, jak i w sprawie IV SA/Po 477/11, Sąd, po 

przeanalizowaniu akt sprawy w kontekście przepisów normujących zasady obliczania 

wysokości przedmiotowego świadczenia, uznał zaskarżoną decyzję za prawidłową.  

W sprawie IV SA/Po 492/11 WSA w Poznaniu kontrolował decyzję utrzymującą w mocy 

decyzję wstrzymującą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego z określonym dniem. 

Sąd stwierdził, iż w danej sprawie zaszła przesłanka wymieniona w art. 7 ust. 11 ustawy 

o dodatkach, tj. iż osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za 

zajmowany lokal mieszkalny. Zatem organy prawidłowo zastosowały ww. przepis, dlatego 

oddalono skargę wnioskodawczyni.  

 

Ewidencja ludności 

W sprawach z zakresu ewidencji ludności, prowadzonych na podstawie ustawy 

z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. Nr 139, poz. 993 ze 

zm., dalej ustawa o ewidencji), w których WSA w Poznaniu orzekał w 2011 r., przeważały 

wyroki uchylające zaskarżoną decyzję bądź wyroki stwierdzające nieważność zaskarżonej 

decyzji, z powodu wad proceduralnoprawnych. Głównie chodziło o wadę polegającą na 

niewłaściwej ocenie legitymacji procesowej odwołującego.   

W sprawach: IV SA/Po 445/10, IV SA/Po 1042/10 oraz IV SA/Po 928/10, skargę 

wniesiono na decyzję organu II instancji, umarzającą postępowanie odwoławcze. Przy czym 

w obu ostatnio wymienionych sprawach zaskarżoną decyzję podjęto po ponownym 

rozpoznaniu sprawy po wydaniu wyroku WSA w Poznaniu. W po raz pierwszy wydanych 
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wyrokach w obu sprawach Sąd, powołując się na pojęcie strony postępowania 

administracyjnego podniósł, iż w postępowaniu  w sprawie o wymeldowanie (zameldowanie) 

interes prawny wnioskodawcy wywodzi się najczęściej z przysługującego jemu prawa do 

nieruchomości o charakterze rzeczowym, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego itd., 

często również z praw o charakterze zobowiązaniowym, głównie prawa najmu lokalu. Nie 

podzielono tym samym poglądu zaprezentowanego przez organ odwoławczy, że właściciel 

nieruchomości ma wyłącznie interes faktyczny, a nie ma interesu prawnego w sprawie 

meldunkowej. W wytycznych Sąd wskazał, iż organ odwoławczy powinien uznać, że 

odwołanie zostało wniesione przez stronę postępowania. W postępowaniach ponownie 

prowadzonych organ odwoławczy ponownie umorzył postępowanie, argumentując, że 

odwołujący jako współwłaściciel nieruchomości nie ma przymiotu strony. W tym stanie 

rzeczy WSA w Poznaniu w sprawach: IV SA/Po 1042/10 i  IV SA/Po 928/10 stwierdził 

nieważność zaskarżonej decyzji, uznając za rażące naruszenie prawa niedostosowanie się 

organu do wytycznych Sądu (art. 153 P.p.s.a.). równocześnie Sąd wyraził pełną akceptację 

dla poglądu, iż interes prawny w postępowaniu w sprawach meldunkowych wywodzić można 

także z praw rzeczowych bądź zobowiązaniowych. Taki pogląd wyraził też WSA w Poznaniu 

w wyroku z 11.05.2011 r. (sygn. akt IV SA/Po 445/10). Tym samym wyroki WSA 

w Poznaniu podejmowane w sprawach meldunkowych traktować należy jako kontynuujące 

linię orzeczniczą tego Sądu ukształtowaną w roku ubiegłym wyrokami powołującymi się na 

stanowisko NSA wyrażone w wyroku z 14.12.2006 r., sygn. akt II OSK 106/06; LEX 

nr 319423). 

Inne wady proceduralnoprawne ujawnił WSA w Poznaniu orzekając w sprawie IV SA/Po 

301/11. Kontrolując decyzje podjęte w tej sprawie, Sąd doszedł do wniosku, że organy 

„pomieszały” dwa odrębne tryby postępowania administracyjnego unormowane ustawą 

o ewidencji. Sąd wyjaśnił, iż czym innym jest anulowanie czynności materialno-technicznej 

jaką jest zameldowanie danej osoby na pobyt stały, a czym innym postępowanie 

administracyjne wszczęte i prowadzone w trybie ustawy K.p.a., zakończone decyzją 

w przedmiocie zameldowania. Czynność materialno-techniczna jest prawnie regulowaną 

formą działania administracji, która wywołuje skutki prawne poprzez działanie o charakterze 

faktycznym. Czynnością taką jest czynność zameldowania polegająca na dokonaniu wpisów 

w określonej ewidencji. Ustawodawca przewiduje załatwianie spraw administracyjnych 

w formie czynności materialno-technicznej w przypadku, gdy należy zastosować prawo 

materialne bez rozstrzygania sporu co do jego treści lub ze względu na to, że nie trzeba 

dokonywać ustalenia obowiązującego prawa w drodze jego wykładni. Natomiast eliminacja 
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czynności materialno-technicznej oraz jej skutków z obrotu prawnego następuje w drodze 

czynności prawnej właściwego organu dokonanej w formie decyzji administracyjnej 

stwierdzającej nieważność lub anulującej materialno-techniczną czynność zameldowania. 

Podstawę prawną dla takiego działania organu i wydania decyzji jest art. 47 ust. 2 ustawy 

o ewidencji ludności.  

W sprawie IV SA/Po 875/10 Sąd wypowiedział się odnośnie materialnoprawnych 

przesłanek decyzji w przedmiocie wymeldowania. W sprawie tej skarżący kwestionował 

uznanie, iż przedmiotowy lokal opuścił dobrowolnie, wiążąc opuszczenie lokalu 

z rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności. Sąd, po przeanalizowaniu akt sprawy 

stwierdził, że tak organ odwoławczy jak i organ I instancji prawidłowo ustaliły stan faktyczny 

sprawy w oparciu o całościowo zebrany i właściwie oceniony materiał dowodowy, i na tej 

podstawie trafnie orzekły o wymeldowaniu skarżącego z pobytu stałego w przedmiotowym 

lokalu. Oddalając skargę, Sąd sformułował tezę, iż: „Sam fakt, że do opuszczenia lokalu przez 

osobę zameldowaną w nim na pobyt stały doszło bezpośrednio w związku z aresztowaniem 

i rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że 

opuszczenie lokalu przez tę osobę ma charakter dobrowolny i trwały, jeżeli następnie 

w okresie ponadtrzyletniej przerwy w odbywaniu kary, osoba zameldowana do tego lokalu 

nie powróciła. Takie zachowanie może być bowiem poczytane za przejaw braku woli stałego 

przebywania w danym lokalu, czyli dorozumianą rezygnację z przebywania w nim.”  

 

18. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 

 

 W 2011 roku w Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w zakresie 

spraw dotyczących pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych objętych łącznie 

symbolem 632 – Pomoc społeczna, na dzień 13 grudnia 2011 r zarejestrowano 224 

sprawy, w tym:  

• symbolu 6320 – zasiłki celowe i okresowe – 98 spraw, 

• symbolu 6321 – zasiłki stałe – 12 spraw, 

• o symbolu 6322 – usługi opiekuńcze, w tym skierowania do domu pomocy 

społecznej – 3 sprawy,  

•  o symbolu 6329 – inne o symbolu podstawowym – 111 spraw.  

 Na dzień 13 grudnia 2011 r. do rozpoznania pozostało 47 spraw. W zakresie spraw 

zakończonych - oddalono skargi w 65 sprawach, odrzucono skargi w 19 sprawach. W dwóch 
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sprawach przyznano prawo pomocy na wniosek złożony przed wniesieniem skargi. W trzech 

sprawach Sąd stwierdzał nieważność decyzji I i II instancji, w jednej sprawie nieważność 

zaskarżonego postanowienia. Uchylono decyzje organów obu instancji w 28 sprawach, 

w jednej sprawie uchylono decyzję organu I instancji oraz II instancji w części, w jednej 

sprawie uchylono postanowienia organów obu instancji, w jednej sprawie uchylono 

zaskarżone postanowienie organu II instancji, zaś w 6 sprawach uchylono jedynie zaskarżoną 

decyzję organu II instancji. Umorzono 7 postępowań, w tym 6 na podstawie art. 161 P.p.s.a. 

Jedną sprawę zakreślono w repertorium SA. W 11 sprawach zostały złożone skargi kasacyjne, 

w 4 sprawach wniesiono zażalenia.  

 

Sprawy o symbolu 6321 

 Spośród spraw dotyczących zasiłków stałych zarejestrowanych w badanym okresie 

pod symbolem 6321 w dwóch sprawach odrzucono skargi, zaś w pozostałym zakresie jedynie 

w 2 sprawach (na dzień 13 grudnia 2011 r.) sporządzono uzasadnieni wyroku. 9 spośród 12 

spraw zostało zainicjowanych skargami tego samego skarżącego.   

I tak w wyroku z dnia 25 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 68/11 oddalono skargi 

w przedmiocie zasiłku stałego i zasiłków celowych z uwagi na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t. ze zm.). Sąd 

zbadał, iż w okresie 7 lat skarżący złożył 126 skarg i w żadnej ze spraw nie umożliwił 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Na kanwie powyższych ustaleń Sąd wskazał, iż 

„Rodzinny wywiad środowiskowy stanowi swoiste postępowanie dowodowe, a ponieważ 

sporządzany jest na urzędowym formularzu, stanowi jednocześnie protokół w rozumieniu 

K.p.a. [...] Ocena, czy w danej sprawie doszło do braku współdziałania osoby z pracownikiem 

socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej (art. 11 ust. 2 u.p.s.), wymaga 

każdoczesnej indywidualizacji [...] Strona, uniemożliwiająca przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego, musi się jednak liczyć z odmową przyznania świadczenia (art. 11 ust. 2 

u.p.s.). Obowiązek współdziałania osoby z organem pomocowym dotyczy również 

sporządzenia wywiadu środowiskowego lub aktualizacji [...] Strona, uniemożliwiająca 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, musi się jednak liczyć z odmową przyznania 

świadczenia (art. 11 ust. 2 u.p.s.). Obowiązek współdziałania osoby z organem pomocowym 

dotyczy również sporządzenia wywiadu środowiskowego lub aktualizacji”.  

W wyroku z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 462/11 Sąd również oddalił 

skargę. Kwestia sporną w sprawie był okres za jaki świadczenie miało być skarżącemu 

przyznane. Sąd wskazał, iż „Stosownie do art. 106 ust. 3 u.p.s. świadczenia z pomocy 
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społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od 

miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją [...] Regulacja 

zawarta w art. 106 ust. 3 u.p.s. oznacza, że nie można przyznać zasiłku na okres 

poprzedzający złożenie wniosku, czego w niniejszej sprawie domagał się Skarżący, bowiem 

istotą udzielania pomocy społecznej jest reakcja organów jej udzielających na bieżącą trudną 

sytuację życiową wnioskodawcy. Pomoc społeczna nie jest formą rekompensaty za trudną 

sytuację życiową obywateli występującą w przeszłości i dlatego nie może dotyczyć sytuacji 

mających miejsce w okresie przed zwróceniem się o taką pomoc. Celem pomocy społecznej 

jest czasowe wsparcie obywatela, niezbędne do tego, aby był on w stanie przezwyciężyć 

trudną sytuację życiową, w której się znalazł, a której nie byłby w stanie przezwyciężyć bez 

pomocy państwa”.  

 

Sprawy o symbolu 6322 

W 3 sprawach zarejestrowanych pod symbolem 6322, a dotyczących usług 

opiekuńczych, na dzień 13 grudnia 2011 r. nie zapady jeszcze orzeczenia. 

 

Sprawy o symbolu 6320 

 Stwierdzić należy, iż blisko połowa skarg skierowanych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w zakresie pomocy społecznej dotyczyła zasiłków celowych 

i okresowych (symbol 6320), przy czym w przypadku 28 połączono sprawy do wspólnego 

rozpoznania i rozstrzygnięcia, 14 spraw pozostało nierozstrzygniętych na dzień 13 grudnia 

2011 r., zaś w pozostałych sprawach: skargi odrzucono w 6 sprawach, zaś w 34 sprawach 

skargi oddalono, w jednej sprawie stwierdzono nieważność zaskarżonego postanowienia, 

uchylono decyzje organów obu instancji w 12 sprawach, uchylono jedynie zaskarżoną 

decyzję w 3 sprawach, a w 1 sprawie umorzono postępowanie na podstawie art. 161 P.p.s.a.  

 Wśród spraw, w których skargi oddalono, i w których – na dzień 13 grudnia 2011 r. – 

sporządzono uzasadnienia wyroków – 1 sprawa dotyczyła zasiłku celowego w związku 

z poniesieniem strat w wyniku klęski żywiołowej – w rzeczonej sprawie powodzi w 2010 r. 

(art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 j.t. ze zm.). Sąd skargę oddalił, ponieważ skarżąca nie wykazała wysokości szkody, 

która – jak twierdziła – poniosła. Odmienne zaś od twierdzeń skarżącej wnioski, w zakresie 

wysokości szkody, wypływały z opinii biegłego powołanego w sprawie.  
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W tej grupie spraw Sąd wypowiada się również na temat wysokości przyznanych 

decyzjami organów administracyjnych świadczeń, w sytuacji gdy skarżący kwestionują nie 

tyle samo przyznanie im świadczeń, ale ich wysokość, z której są niezadowoleni.  

I tak, w szczególności, w wyroku z dnia 15 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 391/11 Sąd 

stwierdził, iż: „Sam fakt spełnia przez osobę ubiegającą się o świadczenie kryteriów z art. 7 

i art. 8 u.p.s. nie oznacza jeszcze automatycznego przyznania świadczenia, gdyż o tym 

decyduje całokształt okoliczności sprawy, w tym również rozmiar środków finansowych, 

jakimi na ten cel dysponuje organ, oraz liczba osób potrzebujących. [...] Uznanie 

administracyjne obejmuje również prawo organu do oceny hierarchii zgłaszanych potrzeb, 

które należy ustalać w kontekście ogólnej liczby osób ubiegających się o pomoc oraz 

zgłoszonych przez nich żądań, a także wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

świadczenia z zakresu pomocy społecznej. [...] uzasadnienie decyzji uznaniowej organu 

powinno, co do zasady, wskazywać zarówno możliwości finansowe organu (m.in. ilość 

przeznaczonych na ten cel środków pieniężnych, którymi w danym okresie czasu dysponuje 

organ, ilość osób zainteresowanych uzyskaniem takiego zasiłku), jak również sytuację osoby 

ubiegającej się o przyznanie świadczenia, ponieważ uznanie organu jest uzależnione od 

wielkości przyznanych z budżetu państwa środków finansowych na pomoc społeczną oraz 

od liczby osób uprawnionych do korzystania z tej pomocy i ubiegających się o nią.” 

 W orzeczeniu z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 389/11 zaś czytamy: 

„W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości i jest poza sporem, że skarżący spełniał 

kryterium dochodowe oraz pozostałe przesłanki otrzymania zasiłku okresowego, co nie 

oznacza jednak, że organ miał automatycznie przyznać skarżącemu wnioskowaną pomoc 

w wysokości przez niego wskazanej. Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd 

zawarty w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 

17 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 1034/07 (lex nr 501111), że ustawodawca nie określił 

sztywno wysokości zasiłku okresowego, co oznacza z kolei, iż organ przyznający zasiłek, 

o ile stwierdzi, że osoba ubiegająca się spełnia kryterium wskazane w ust. 1 art. 38 ustawy 

o pomocy społecznej, działa w granicach uznania administracyjnego. Jest przy tym 

powszechnie znanym faktem, że organy odpowiedzialne za udzielenie pomocy dysponują 

ograniczonymi środkami finansowymi, a posiadane fundusze muszą rozdzielać pomiędzy 

stale rosnącą liczbą osób wymagających wsparcia. [...] uzasadnienie decyzji organu powinno 

również wskazywać tak możliwości finansowe organu (m.in. ilość przeznaczonych na ten cel 

środków pieniężnych, którymi w danym okresie czasu dysponuje organ, ilość osób 

zainteresowanych uzyskaniem takiego zasiłku), jak i sytuację osoby ubiegającej się 
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o przyznanie świadczenia, ponieważ uznanie organu jest uzależnione od wielkości 

przyznanych z budżetu państwa środków finansowych na pomoc społeczną oraz od liczby 

osób uprawnionych do korzystania z tej pomocy i ubiegających się o nią.” 

 W wyroku z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 91/11 Sąd odniósł się do 

kwestii relatywnie często składanych przez skarżących w sprawach z zakresu pomocy 

społecznej wniosków o przeprowadzanie dowodów z opinii biegłego na okoliczności 

z rodzaju – wysokość cen towarów, wielkość zapotrzebowania osób na produkty różnych 

kategorii. W tej mierze Sąd stwierdził, iż: „Odnosząc się natomiast do wniosku skarżącego 

o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność wyceny wyżywienia 

przypadającego dziennie na śniadanie, obiad i kolację, organy obu instancji trafnie uznały, że 

w sprawie nie zaistniała konieczność sięgnięcia po ten środek dowody. Art. 84 § 1 K.p.a. 

uzależnia dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego od zaistnienia 

w sprawie wiadomości specjalnych, wykraczających poza zakres wiadomości oraz 

doświadczenia życiowego osób mających wykształcenie ogólne i niemożliwych do ustalenia 

bez posiadania wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie nauki, sztuki, rzemiosła, 

techniki, stosunków gospodarczych, z którymi wiąże się rozpatrywane zagadnienie (zob. 

A. Wróbel, w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warszawa 2009 r., str. 442 oraz podana tam literatura i orzecznictwo). 

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły tego rodzaju wiadomości specjalne, które 

uzasadniałyby powołanie biegłego. Wiedza na temat cen produktów żywnościowych jest 

powszechnie dostępna dla ogółu społeczeństwa, natomiast przyznana skarżącemu pomoc 

finansowa nie miała na celu pokrycie w zupełności kosztów zakupu posiłków, tylko właśnie 

udzielenie pomocy na miarę możliwości finansowych organu I instancji, sytuacji zdrowotnej 

skarżącego oraz potrzeb wszystkich potrzebujących.” 

W kolejnych orzeczeniach Sąd odnosił się do kwestii niewykorzystywania własnych 

możliwości przez skarżących ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Tak 

w szczególności w wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 104/11: 

„Z powyższego wynika, że pomoc społeczna winna zostać udzielona dopiero wtedy, gdy 

jednostka w sytuacji kryzysowej przestaje być samowystarczalna (wyrok WSA w Poznaniu 

z 06.11.2009 r., sygn. akt II SA/Po 307/09, lex nr 531606). Jako przykład braku 

wykorzystania własnych możliwości wskazano w orzecznictwie dysponowanie 

nieruchomością położoną w centrum atrakcyjnej miejscowości położonej blisko Warszawy 

(wyrok WSA w Warszawie z 25.09.2008 r., sygn. akt  I SA/Wa 1019/08, lex nr 535002). [...] 

Natomiast zgodnie z art. 12 u.p.s., w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego 
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dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub 

rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację 

życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania 

znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub 

nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia. Ratio legis tego przepisu polega na 

dążeniu do udzielenia wsparcia w ramach pomocy społecznej osobom, które rzeczywiście tej 

pomocy potrzebują. Możliwości samodzielnego przeciwdziałania trudnej sytuacji życiowej 

z pominięciem pomocy publicznej winny mieć charakter dostrzeżonych przez pracownika 

socjalnego dysproporcji między stanem, jaki dałoby się ustalić wyłącznie na podstawie 

przedstawionych przez stronę dokumentów oraz stanem, jaki daje się ustalić na podstawie 

oględzin, wyjaśnień, zeznań i innych środków dowodowych wchodzących w skład wywiadu 

środowiskowego (W. Maciejko, [w]: Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, LexisNexis 

2010 r., s. 119, uw. 4).” 

Przedmiotem orzekania była także kwestia stosowania art. 41 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t. ze zm.). W wyroku z dnia 

30 marca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 145/11 Sąd wskazał, że „Wobec przekroczenia przez 

skarżącego kryterium dochodowego uzasadniającego przyznanie mu zasiłku celowego na 

podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej organy zasadnie rozważyły możliwość 

przyznania mu pomocy społecznej na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej. [...] 

Ponadto zauważyć należy, iż przepis art. 41 ustawy o pomocy społecznej w sposób nie 

mogący budzić wątpliwości przesądza o zupełnie wyjątkowym charakterze tej pomocy. Jak 

wynika z tego przepisu, znajduje on zastosowanie tylko w wyjątkowych okolicznościach 

przyznawania świadczeń na specjalnych zasadach, przede wszystkim dlatego, że beneficjenci 

nie spełniają ogólnych kryteriów otrzymania pomocy - ich sytuacja materialna jest na tyle 

dobra, że powinni oni samodzielnie przezwyciężyć trudności. Przyznanie pomocy takim 

osobom i rodzinom, w sytuacji ograniczonych środków finansowych i znacznej liczby osób 

oczekujących na wsparcie, wymaga absolutnie wyjątkowych okoliczności. Wynika z tego, że 

organ pomocy społecznej powinien rozważyć sytuację życiową osoby ubiegającej się 

o pomoc w kategoriach "przypadku szczególnie uzasadnionego". Wprawdzie użyty przez 

ustawodawcę zwrot "szczególne przypadki" jest pojęciem nieostrym, jednakże pod pojęciem 

tym należy rozumieć przypadki wyraźnie odbiegające od typowych sytuacji osób 

kwalifikujących się do otrzymania pomocy społecznej przy spełnieniu kryterium 

dochodowego. Będzie to zatem sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką 

wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu 
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rzeczy, pozwala stwierdzić, że tak dotkliwe w skutkach lub tak daleko ingerujące w plany 

życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 

23 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1004/09). 

Duża grupa orzeczeń koncentrowała się wokół kwestii braku współdziałania, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W wyrokach 

z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 190/11, z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt 

IV SA/Po 283/11 oraz z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 712/11 wskazano, że: 

„brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji życiowej lub odmowa zawarcia kontraktu socjalnego może stanowić podstawę do 

odmowy przyznania świadczenia (art. 11 ust. 2 u.p.s.). [...] Obowiązek współdziałania osoby 

z organem pomocowym dotyczy również sporządzenia wywiadu środowiskowego lub 

aktualizacji i powinien on polegać na udzieleniu organowi niezbędnych informacji, 

wskazywaniu i precyzowaniu zgłaszanych potrzeb. [...] obowiązek współdziałania 

wnioskodawców z organami pomocy społecznej został wyraźnie podkreślony w ustawie, 

jednak przepisy dokładnie nie wskazują sposobu jego realizacji. Z pewnością jednak, 

umożliwienie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w  kontekście art. 106 ust. 4 u.p.s., 

należy traktować jako jedną  z form współdziałania. Z uwzględnieniem powyższego przyjąć 

należy, że postawa wnioskodawcy podlega ocenie organu, od której to oceny zależy 

udzielenie bądź nieudzielanie świadczenia. Organy zobligowane są do wszechstronnej analizy 

i oceny postawy beneficjenta pomocy społecznej pod kątem istnienia woli współdziałania 

w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a także pozostałych przesłanek, których 

wystąpienie pozwala na odmowę przyznania świadczeń. Wyegzekwowanie od wnioskodawcy 

obowiązku współdziałania jest istotne z uwagi na fakt, że pomoc ta nie może się sprowadzać 

do prostego rozdawnictwa świadczeń. Wobec powyższego, w świetle art. 11 i art. 106 u.p.s., 

bierna bądź roszczeniowa postawa wnioskodawców może spowodować odmowę przyznania 

świadczenia bądź wstrzymania wypłaty świadczenia.” 

W wyroku z dnia 28 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 459/11 podtrzymującym 

również wskazaną powyżej linię orzeczniczą, znajdujemy także poniższą tezę, zgodnie 

z którą: „Organy administracji zobligowane są do wszechstronnej analizy i oceny postawy 

beneficjenta pomocy społecznej pod kątem istnienia woli współdziałania w rozwiązywaniu 

trudnej sytuacji życiowej, a także pozostałych przesłanek, których wystąpienie pozwala na 

odmowę przyznania świadczeń. Wobec tego na organach obu instancji spoczywa obowiązek 

przeanalizowania, również w tym aspekcie, postępowania osoby domagającej się świadczenia 

na podstawie ustawy o pomocy społecznej.” 
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Wśród orzeczeń uchylających w 12 sprawach uchyleniu podlegały decyzje organów 

obu instancji, zaś w trzech sprawach uchylono jedynie decyzję organu II instancji. Wśród tych 

spraw można wyodrębnić grupy: 

pierwsza grupa spraw to te, w których uchylono decyzje ze względu na uchybienia 

proceduralne – naruszenie art. 70 § 1, oraz inne towarzyszące uchybienia, w szczególności 

naruszenia m.in.  art. 7, art. 80 i 107 § 1 i 3 K.p.a. W sprawach tych Sąd stwierdzał, m.in. iż 

”organy administracji wadliwie ustaliły stan faktyczny sprawy, co mogło mieć wpływ na jej 

wynik, gdyż doprowadziło do nierozpoznania przez organy rzeczywistej potrzeby skarżącej, 

której zaspokojeniu miała służyć wnioskowana pomoc” (wyrok z dnia 28 września 2011 r., 

sygn. akt IV SA/Po 815/11). Nieustalenie rzeczywistego żądania strony stało się również 

powodem uchylenia decyzji w wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 215/11. 

W wyroku z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 66/11 podkreślono, że bierna, czy też 

nawet negatywna postawa wnioskodawcy nie zwalnia organu od obowiązku dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Sąd uchylając decyzje organów zwracał również 

uwagę na konieczność brania przez organy administracji, orzekające w sprawa z zakresu 

pomocy społecznej, pod uwagę art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

który stwarza możliwość przyznania zasiłku celowego w sytuacjach, gdy uzyskiwany dochód 

przekracza kryterium dochodowe ustalone w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (wyrok 

z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 38/11).  

Grupa orzeczeń dotyczyła spraw mających za przedmiot zasiłki celowe w związku 

z powodzią. Na tym tle zapadło 9 orzeczeń. I tak w grupie tej znajdujemy orzeczenia 

związane z kwestią naruszenia art. 7 K.p.a. poprzez nie wyjaśnienie w sposób dostateczny czy 

deszcze nawalne, które miały miejsce w okresie od 1 maja 2010 r. do 28 maja 2010 r. 

spowodowały zjawisko powodzi (wyroki z dnia 25 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 354/11 

i IV SA/Po 370/11). W trzech sprawach Sąd stwierdził, iż organy nie rozważyły możliwości 

przyznania stronie wnioskującej o pomoc przyznania zasiłku celowego w oparciu o przepis 

art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 j.t. ze zm.), w sytuacji gdy bezspornym jest, iż wnioskodawca odczuł negatywne 

skutki klęski żywiołowej, jaką była powódź (por. wyrok z dnia 16 marca 2011 r., sygn. akt 

IV SA/Po 67/11 i z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 416/11 oraz z dnia 1 grudnia 

2011 r., sygn. akt IV SA/Po 970/11).   

 W jednej ze spraw – wyrok z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 188/11 - Sąd 

rozważał kwestie relacji momentu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych, momentu 

zaistnienia odpowiedzialności po stronie ubezpieczyciela oraz momentu wystąpienia 
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powodzi. W tej mierze Sąd wskazał: „Kluczowym zagadnieniem wymagającym 

rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie było określenie następstw zawarcia przez 

Skarżącego obowiązkowej umowy ubezpieczenia upraw rolnych dwa dni (17 maja 2010 r.) 

przed nastąpieniem (20 maja 2010 r.) powodzi w jego gospodarstwie rolnym, z odroczonym 

o 30 dni rozpoczęciem okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do 

ewentualnego wystąpienia powodzi lub suszy. Sąd nie podzielił w tym zakresie argumentacji 

przedstawionej w uzasadnieniu decyzji obu instancji, ponieważ tego rodzaju ograniczenie 

w przyznaniu Skarżącemu zasiłku celowego w pełnej wysokości nie znajduje uzasadnienia 

w wykładni językowej oraz celowościowej § 7 rozporządzenia. Ze zgromadzonego w aktach 

sprawy materiału dowodowego nie ulega wątpliwości, co potwierdziły organy obu instancji, 

że Skarżący zawarł umowę ubezpieczenia obejmującą co najmniej 50% powierzchni upraw 

rolnych przed nastąpieniem szkody w postaci powodzi. Przepis § 7 rozporządzenia nie 

uzależnia przy tym pomniejszenia należnej pomocy od nastąpienia skutku prawnego 

w postaci odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko od zawarcia samej umowy ubezpieczenia, 

któremu to obowiązkowi Skarżący sprostał przed nastąpieniem powodzi.” 

Gro orzeczeń koncentrowało się wokół kwestii „bycia rolnikiem” oraz „podlegania 

obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników”. W tym zakresie należy zwrócić 

uwagę na dwa wyroki z dnia 16 marca 2011 r. o sygn. akt IV SA/Po 67/11 oraz z 6 kwietnia 

2011 r., sygn. akt IV SA/Po 187/11, w których Sąd odmówił stosowania przepisu 

rozporządzenia z uwagi na przekroczenie delegacji ustawowej: „Sąd stwierdza, iż z art. 178 

ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że "sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są 

niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom", wynikają dla sądów uprawnienia do 

samodzielnej oceny i ustalenia zgodności podstawowych aktów normatywnych z ustawami, 

a w razie stwierdzenia ich niezgodności z ustawami, odmowy ich zastosowania w konkretnej 

sprawie (por. wyrok SN z dnia 09.06 2005 r., sygn. V KK 41/05, publ. OSNKW 2005/9/83). 

Tym samym Sąd rozpatrujący konkretną sprawę administracyjną może odmówić 

zastosowania przepisu rozporządzenia, którym powyższa norma została naruszona. Takim 

przepisem w ocenie Sądu rozpatrującego niniejszą sprawę jest § 2 pkt 1 rozporządzenia RM - 

- mowa o: rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach 

rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez 

powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 132, poz. 889, dalej - 

rozporządzenie RM) w zakresie, w jakim uzależnia uzyskanie pomocy od spełniania warunku 

podlegania ustawowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Z przyczyn wyżej opisanych 
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Sąd uznał, iż w tym zakresie przedmiotowe rozporządzenie wydane zostało z przekroczeniem 

delegacji ustawowej. Stąd we wskazanym zakresie Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę 

powołanego przez organy obu instancji przepisu nie zastosował, co skutkuje koniecznością 

uchylenia zaskarżonej decyzji z uwagi na rozpatrzenie sprawy z naruszeniem przepisów 

prawa materialnego.” 

Sądy rozważały także kwestię pobierania renty inwalidzkiej z KRUS, pobierania 

emerytury rolniczej, wreszcie renty rodzinnej z KRUS w związku z prawem do zasiłków 

celowych w związku z powodzią. I tak, w wyroku z dnia 16 marca 2011 r., sygn. akt 

IV SA/Po 67/11 Sąd stwierdził, iż: „Wskazać nadto należy, iż celem i istotą wszystkiego 

rodzaju ubezpieczeń społecznych jest zagwarantowanie utrzymania w razie starości czy utraty 

zdolności do zapewnienia sobie warunków egzystencji w związku ze stanem zdrowia, zatem 

nie ma potrzeby obejmować dodatkowym ubezpieczeniem tych okresów, w których cel 

zabezpieczenia jest osiągnięty (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24.06.1998 r., 

sygn. akt II AUa 497/98 publ. OSA 1999/1/3). Tym samym okoliczność, że skarżący pobiera 

rentę inwalidzką z KRUS-u nie oznacza, że nie jest on rolnikiem w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz tylko nie podlega on temu ubezpieczeniu z mocy 

ustawy, bowiem cel ubezpieczenia społecznego jaki wynika z tych przepisów został już 

osiągnięty - skarżący pobiera rentę, co oznacza, że zabezpieczenie to ma zapewnione. Skoro 

wiec zbędnym jest podleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników z mocy 

ustawy, to skarżący nie może ponosić negatywnych skutków braku podlegania takiemu 

obowiązkowi.” 

W wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 970/11 Sąd wskazuje, 

iż: „Powyższa regulacja, w ocenie Sądu, wskazuje, że ustawa zakresem podmiotowym 

obejmuje nie tylko osoby, które podlegają ubezpieczeniu określonym w art. 7 ust. 1 i art. 16 

ust. 1 i ust. 3 ustawy ale również osoby - świadczeniobiorców - wobec których ubezpieczenie 

realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W konsekwencji osoba, wobec której 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje którekolwiek ze świadczeń 

przewidzianych przez art. 18 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest objęta 

ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, do którego to pojęcia odwołuje się § 2 ust. 1 

rozporządzenia jako przesłanki uprawniającej do uzyskania pomocy społecznej rodzinom 

rolniczym. Ponadto wskazać należy, iż celem i istotą wszelkiego rodzaju ubezpieczeń 

społecznych jest zagwarantowanie utrzymania w razie starości czy utraty zdolności do 

zapewnienia sobie warunków egzystencji w związku ze stanem zdrowia, zatem nie ma 

potrzeby obejmować dodatkowym ubezpieczeniem tych okresów, w których cel 
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zabezpieczenia jest osiągnięty [...]. Tym samym okoliczność, że skarżący pobiera rentę 

z tytułu niezdolności do pracy nie oznacza, iż nie jest rolnikiem w rozumieniu art. 6 pkt 1 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz tylko że nie podlega on temu 

ubezpieczeniu z mocy ustawy, bowiem cel ubezpieczenia społecznego, jaki wynika z tych 

przepisów, został już osiągnięty. Skarżący pobiera rentę, co oznacza, że zabezpieczenie to ma 

zapewnione. Zaszło bowiem zdarzenie ubezpieczeniowe, z którym ustawa wiąże prawo do 

świadczenia przewidzianego ustawą. Skoro zbędnym jest podleganie obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy, na skutek ustalenia prawa do renty, to 

skarżący nie może ponosić negatywnych skutków braku podlegania takiemu obowiązkowi 

i korzystania z systemu ubezpieczenia społecznego, na rzecz którego opłacał składki 

w pełnym zakresie przez prawie 20 lat (zaświadczenia KRUS).” 

W wyroku z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 184/11 Sąd zważył, co 

następuje: „okoliczność, że dzieci Skarżącej pobierają rentę rodzinną i uczą się nie oznacza, 

że nie są oni rolnikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz 

tylko nie podlegają temu ubezpieczeniu z mocy ustawy, bowiem cel ubezpieczenia 

społecznego jaki wynika z tych przepisów został już osiągnięty – pobierają oni rentę 

rodzinną, co oznacza, że zabezpieczenie to mają zapewnione. Także status pobierającego 

rentę rodzinną jest w prawie zabezpieczenia społecznego szczególny). Na tle ustawy 

o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych stoi na stanowisku, że podjęcie zatrudnienia (choćby w pełnym wymiarze) przez 

dziecko kontynuujące naukę w szkole, nie będzie przeszkodą w pobieraniu renty rodzinnej 

(K. Antonów, M. Bartnicki - op. cit. s. 254 uw. 1). Skoro zbędnym jest podleganie 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy przez beneficjentów 

systemu ubezpieczenia społecznego rolników w postaci korzystania z renty rodzinnej KRUS, 

to Skarżąca i Jej dzieci nie mogą ponosić negatywnych skutków braku podlegania takiemu 

obowiązkowi na tle ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia z 2010 r., które też należą 

do systemu zabezpieczenia społecznego. Wskazać przy tym należy, że Skarżąca mieszka 

i prowadzi gospodarstwo rolne wraz ze swymi dziećmi, a to oznacza, że jest domownikiem 

rolników w rozumieniu przepisów u.s.r. i przez to miała uprawnienie do wystąpienia 

z wnioskiem o przyznanie przedmiotowego zasiłku. [...] Z prawnego punktu widzenia dzieci 

Skarżącej otrzymując świadczenia rentowe z KRUS, należą do tego systemu ubezpieczeń 

społecznych, nie opłacając – z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - składek. 

Skoro rozporządzenie wymaga, by co najmniej jedna osoba w rodzinie była rolnikiem, 

w rozumieniu u.s.r., objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, to w sprawie nie może 
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odgrywać znaczenia, że sama Skarżąca objęta jest innym systemem ubezpieczeń 

społecznych.”. 

Wreszcie w sprawach o symbolu 6320 w jednej sprawie Sąd uchylił decyzję organu 

II instancji z powodu naruszenia zakazu reformationis in peius (wyrok z dnia 3 sierpnia 

2011 r., sygn. akt IV SA/Po 485/11. 

 

Sprawy o symbolu 6329 

Na dzień 13 grudnia 2011 r. nierozpoznanych pozostaje 19 spraw o symbolu 6329, zaś 

w 11 sprawach skargi odrzucono. 13 spraw połączono do wspólnego rozpoznania 

i rozstrzygnięcia, jedną zakreślono w repertorium SA, a w 6 sprawach postępowanie 

umorzono, w tym – w 5 przypadkach – na podstawie art. 161 P.p.s.a.  

Oddalono skargi w 34 sprawach, w 8 sprawach sporządzono uzasadnienia wyroków. 

W tych sprawach, wśród istotnych dla problematyki orzeczniczej zagadnień należy wskazać, 

kwestię przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, albo w rodzinie zastępczej. I tak w wyroku z dnia 13 lipca 2011 r., 

sygn. akt IV SA/Po 484/11 Sąd stwierdził, iż: „Jakkolwiek zgodnie z art. 4 ust. 2 omawianej 

ustawy, prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, 

jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, 

osobie uczącej się, to stosownie do art. 7 pkt 2 tej ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek 

rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. To unormowanie w sposób niebudzący 

wątpliwości wyklucza możliwość przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko umieszczone 

w rodzinie zastępczej (bez względu na rodzaj rodziny zastępczej).” 

Poruszona została również problematyka powstania prawa do zaliczki alimentacyjnej 

– wyrok z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 358/11. Wskazano, iż: „prawo do 

zaliczki powstawało (verba legis: strona je „nabywała”) nie z mocy ustawy (ex lege), lecz na 

mocy decyzji administracyjnej. Szczegółowe warunki uzyskania tego prawa określały m.in. 

przepisy art. 10 ust. 1, 2, 5 i 6 u.zal., w świetle których nie ulegało wątpliwości, że prawo do 

zaliczki alimentacyjnej „przyznaje się” w drodze decyzji administracyjnej (por. ust. 5), „na 

wniosek” osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 

prawnego (por. ust. 2), na okres zasiłkowy (por. ust. 6), począwszy od miesiąca, w którym 

został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego (por. 

ust. 1). Z przywołanych przepisów wynikało zatem, że koniecznym warunkiem powstania 

(verba legis: „przyznania” lub „ustalenia”) prawa do zaliczki jest wniosek uprawnionej osoby, 
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przy czym data (miesiąc) jego złożenia wyznaczała zarazem początkowy termin 

przysługiwania tego prawa.”. 

Przedmiotem zainteresowania Sądu była także kwestia zwrotu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Sąd akcentował, obligatoryjny charakter decyzji zwrotowych. W wyroku 

z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 574/11 czytamy: „Decyzja wydawana w sprawie 

obciążenia dłużnika alimentacyjnego obowiązkiem zwrotu kwot świadczeń wypłaconych 

z funduszu alimentacyjnego nie jest decyzją uznaniową. Po ustaleniu określonych 

okoliczności, o których była mowa wyżej organ ma obowiązek wydać decyzję nakazującą 

zwrot przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń. 

[...] kwestia ewentualnego umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 

jest rozstrzygana w odrębnym postępowaniu. Również kwestia ustalenia obowiązku 

alimentacyjnego nie może być przedmiotem samodzielnych ustaleń organów administracji, 

gdyż nie należy to do ich kompetencji.” Podobne stanowisko zajął Sąd w sprawie o sygn. akt 

IV SA/Po 693/11, wyrok z dnia 1 czerwca 2011 r. 

 Sąd odnosił się także do kontrowersyjnej kwestii wskazań zawartych w orzeczeniu 

o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. W tym 

przedmiocie wypowiedział się Sąd w wyroku z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 

397/11, wskazując, iż: „W związku z powyższym, w ocenie Sądu, obecnie, pod rządem 

art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie zachodzi możliwość przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku, gdy orzeczono wobec osoby niepełnosprawnej 

jedynie jedno ze wskazań, o których w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 u.r.z. W tym miejscu należy 

podkreślić, że kwestia ta wywoływała kontrowersje i rozbieżność stanowisk w orzecznictwie 

sądów administracyjnych na gruncie poprzednio obowiązującego przepisu art. 27 ustawy 

z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.; 

dalej w skrócie „u.p.s.”), który dotyczył przyznawania analogicznego, do świadczenia 

pielęgnacyjnego, świadczenia związanego z rezygnacją z zatrudnienia w celu opieki nad 

osobą niepełnosprawną – tj. zasiłku stałego. [...] Obecnie w orzecznictwie sądów 

administracyjnych powszechnie przyjmuje się, że w przypadku ubiegania się o świadczenie 

pielęgnacyjne niezbędne jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego 

łącznie (kumulatywnie) oba wskazania, tj.: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji, a zarazem o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”. Sąd wypowiedział się również o relacji 

długości urlopu wychowawczego do prawa do dodatku wychowawczego, i stwierdził w tej 
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mierze, że: „Jeśli zatem okres urlopu wychowawczego jest krótszy, niż okres zasiłkowy, 

dodatek wychowawczy przyznaje się jedynie do końca okresu urlopu wychowawczego. Jeśli 

urlop wychowawczy ulega wydłużeniu, wówczas starający się o dodatek wychowawczy 

obowiązany jest wystąpić z nowym wnioskiem. Nie ma możliwości przyznania dodatku 

wychowawczego za okres wcześniejszy, niźli początek miesiąca, w którym wpłynął wniosek 

z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (art. 24 ust. 2 u.ś.r.) [...]” . 

 W sprawach objętych symbolem 6329 Sąd trzykrotnie stwierdzał nieważność decyzji 

organów obu instancji. Przy czym na uwagę zasługuje wyrok z dnia 28 września 2011 r., 

sygn. akt IV SA/Po 554/11, w którym Sąd zajmował się problematyką koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. Odnosząc się do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 oraz 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72, Sąd wskazał, iż: „Decyzją, o której mowa w art. 23a 

ust. 6 u.ś.r. może być zarówno decyzja odmawiająca przyznania świadczeń, w przypadku 

ustalenia, że pobierane są na te same osoby i w tym samym czasie świadczenia rodzinne 

w kraju zatrudnienia, jak i decyzja przyznająca świadczenia, jeśli nie są one pobierane w 

innym państwie członkowskim. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygania w przedmiocie 

świadczeń rodzinnych ma wykładnia przepisów prawa przedstawiona przez Biuro 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego BO/Eu-071-10/11 z dnia 10 maja 2011 r. 

I tak zdaniem Biura przepisy rozporządzenia nr 1408/71 oraz 574/72 nie przewidują 

porównywania rodzajów świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem porównywania zasiłków 

rodzinnych, należnych na podstawie art. 77 lub 78, wyłącznie dla dzieci emerytów lub 

rencistów oraz dla sierot, nieprawidłowe są wskazywane przez sądy administracyjne 

interpretacje art. 10 rozporządzenia nr 547/72 w związku z art. 73 oraz art. 12 rozporządzenia 

nr 1408/71, zakładające brak obowiązku zawieszenia prawa do świadczeń w państwie 

zamieszkania, w przypadku braku danego rodzaju świadczenia w państwie zatrudnienia. Sąd 

rozpoznający sprawę w niniejszym składzie powyższą wykładnię przepisów prawa traktującą 

świadczenia rodzinne pod tytułem ogólnym, bez czynienia w tym zakresie porównań 

rodzajowych podziela .” 

 W 18 sprawach Sąd uchylał decyzje organów obu instancji. W jednej ze spraw (wyrok 

z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 133/11) Sąd również zajmował się ww. 

problematyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a problematycznym 

zagadnieniem pozostawało określenie zależności pomiędzy świadczeniami rodzinnymi 

pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a świadczeniem pracy przez męża skarżącej i tym 

samym podleganiu ustawodawstwu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
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w zakresie świadczeń socjalnych. Sąd wywodził, iż: „w rezultacie uznania, że ma miejsce 

koordynacja systemów ubezpieczenia wnioski skarżącej powinny być rozpoznane przez dwa 

organy – Wójta i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przez każdy z nich w zakresie w 

jakim są do tego właściwi. W realiach mniejszej sprawy każdy z organów powinien 

rozpoznać wnioski skarżącej w zakresie innego okresu (w jakim dany organ jest właściwy do 

rozpoznania wniosku), na który świadczenie ma być przyznane. Zaś łącznie wydane przez 

organy decyzje powinny stanowić spójną, funkcjonalną całość, tzn. nie może mieć miejsca 

sytuacja, że w jakimś fragmencie wnioski nie zostały rozpoznane przez żadem organ. [...] aby 

w ogóle można było prawidłowo zastosować przepisy dotyczące zbiegu świadczeń, czy też 

zakazu kumulacji świadczeń rodzinnych, organy administracji publicznej powinny 

w pierwszej kolejności w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i zrozumiały dla 

stron postępowania ustalić charakter oraz rodzaj uzyskiwanych świadczeń rodzinnych 

z państwa członkowskiego, w którym jest zatrudniony pracownik w stosunku do świadczeń 

państwa zamieszkania. [...]” 

W tym samym wyroku Sąd zwrócił również uwagę, na to, iż: „w art. 23a ust. 9 u.ś.r. w zw. 

z art. 30 ust. 6 u.ś.r. wyrażona została norma prawna, zgodnie z którą nakazanie zwrotu 

świadczenia nienależnie pobranego nie może być orzeczone w tej samej decyzji, co samo 

uznanie świadczenia za nienależnie pobrane. Dopiero zatem, gdy uprawomocni się decyzja 

uznająca dane świadczenie za nienależnie pobrane, można na takie świadczenie wskazywać i 

nakazywać jego zwrot. Dopiero bowiem walor ostateczności decyzji rozstrzygającej 

o nienależnych świadczeniach otwiera drogę dla żądania zwrotu tychże nienależnych 

świadczeń”. 

 Grupa orzeczeń koncentrowała się wokół prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

w związku z koniecznością opieki na małżonkiem. W wyroku z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. 

akt IV SA/Po 317/11 Sąd wypowiedział się, w następujący sposób: „należy, zatem uznać, iż 

również małżonek należy do kręgu osób, obciążonych powinnością o cechach obowiązku 

alimentacyjnego, z istnieniem, którego Trybunał Konstytucyjny łączy prawo do ubiegania się 

o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Podkreślenia przy tym wymaga, że obowiązek 

opieki nad członkiem rodziny, jakim jest małżonek, znajduje swoje umocowanie w systemie 

nie tylko norm moralnych, ale i prawnych. [...] Literalne brzmienie art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a 

ustawy może być podstawą do twierdzenia, iż w przypadku osoby wymagającej stałej opieki, 

która zawrze związek małżeński wyłączone jest prawo ubiegania się o świadczenie 

pielęgnacyjne dla osoby, która tę opiekę sprawuje, rezygnując z pracy zarobkowej. 

Wykluczałoby to przyznanie świadczenia osobie, sprawującej opiekę nad małżonkiem. Taka 
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interpretacja omawianego przepisu, w szczególności w kontekście orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, zdaniem składu sądu orzekającego w niniejszej sprawie, nie zasługuje na 

aprobatę.” 

 W wyroku z dnia 17 sierpnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 513/11 Sąd zajął 

analogiczne stanowisko, wskazując, iż: „Nieuprawniona jest zatem taka wykładnia art.17 

ust.5 pkt 2 lit. a u.ś.r. w związku z art.17 ust.1 ustawy, w myśl której osoba sprawująca 

opiekę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w art.128 krio, traci prawo 

do świadczenia z uwagi na fakt pozostawania osoby, nad którą sprawuje opiekę w związku 

małżeńskim”. 

 Problem dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

był przedmiotem orzekania w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 656/11 (wyrok z dnia 18 

listopada 2011 r.), w której stwierdzono, że: „ustanie prawa do dodatku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka następuje z chwilą ustalenia ojcostwa dziecka, a nie z chwilą 

zasądzenia świadczenia alimentacyjnego”. [...] z zaistnieniem okoliczności, o których mowa 

w art. 30 ust. 2 pkt 1 u.ś.r., powodujących ustanie prawa do dodatku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka, mamy więc do czynienia, najwcześniej z chwilą uprawomocnienia 

się wyroku sądu, w części orzekającej o ustaleniu ojcostwa. Dopiero wypłacone po tym dniu 

świadczenia z tego tytułu uważa się za pobrane nienależnie i podlegające zwrotowi. [...] treść 

tego przepisu pozwala wyprowadzić wniosek, że ustanie prawa do wskazanego wyżej 

dodatku następuje z chwilą ustalenia ojcostwa dziecka, a nie - jak to przyjęły organy – 

z chwilą zasądzenia świadczenia alimentacyjnego. Trzeba także w niniejszej sprawie z całą 

stanowczością podkreślić, iż ustalenie z mocą wsteczną okresu przyznania świadczenia 

rodzinnego nie może nastąpić na podstawie art. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W wyroku NSA z dnia 19 stycznia 2009 r. trafnie zauważono, iż na podstawie art. 32 ust. 1 

powołanej ustawy uchylenie lub zmiana decyzji przyznającej świadczenie rodzinne nie może 

nastąpić z mocą wsteczną. W sytuacji, gdy upłynął już okres na jaki świadczenie zostało 

przyznane, brak jest podstaw do uchylenia lub zmiany w trybie art. 32 ust. 1 decyzji 

przyznającej świadczenie”. 

 Sąd zajmował się także kwestią relacji prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i momentu 

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia (wyrok z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt 

IV SA/Po 669/11), wskazując, iż: „skarżący mógł się ubiegać o przyznanie zasiłku 

pielęgnacyjnego już od 2003 r., kiedy to orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zaliczony został do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, uznanej za istniejącą od urodzenia. Skarżący nie złożył wówczas 
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wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych. Przy czym jak wskazuje się w orzecznictwie, 

początkowy termin do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego nie podlega 

przywróceniu. W razie jego niezachowania strona nie może żądać przyznania świadczenia 

wstecz, powołując się na brak możliwości wcześniejszego złożenia wniosku. Okoliczność 

przyczyny niezłożenia wniosku, w tym ewentualny brak winy strony, nie mają zatem 

znaczenia dla ustalenia początkowej daty przyznania świadczenia, jaki związany jest z datą 

złożenia wniosku. [...] Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 2a u.ś.r. w brzmieniu przed dniem 

1 stycznia 2010 r., skarżący złożywszy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 

w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, powinien był otrzymać to świadczenie począwszy od miesiąca, 

w którym wpłynął wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności.” 

 W innym orzeczeniu (wyrok z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 108/11) Sąd 

zajął stanowisko w sprawie ustalenia dochodu: „wadliwości uzasadnienia decyzji organu 

I instancji, które to uzasadnienie nie zawiera wyczerpującego wyjaśnienia sposobu ustalenia 

(w tym przedstawienia poszczególnych etapów matematycznego wyliczenia) kwoty dochodu 

na osobę w rodzinie, a w szczególności nie określa, jakie kwoty i z jakich tytułów oraz po 

jakich ewentualnie odliczeniach i na jakiej podstawie prawnej dokonanych złożyły się na 

podaną przez organ kwotę dochodu rodziny skarżącej w 2008 r. ([...]). Tym samym organ nie 

uczynił zadość akcentowanemu w orzecznictwie sądów administracyjnych obowiązkowi 

rygorystycznego przestrzegania art. 107 § 3 K.p.a., tj. wyczerpującego przedstawiania 

w uzasadnieniu decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych wszystkich etapów obliczenia 

prawnie relewantnego dochodu, z każdorazowym powołaniem podstawy prawnej 

poszczególnych operacji matematycznych, a to w celu umożliwienia stronie – a także, 

dodajmy, organowi wyższej instancji i sądowi administracyjnemu – realnej kontroli obliczeń 

przeprowadzanych przez organy ustalające (tudzież odmawiające ustalenia) prawa do 

świadczeń”. W tym samym orzeczeniu Sąd stwierdzi również, że: „kwota należności z tytułu 

zwrotu nienależnie pobranego przez skarżącą zasiłku pielęgnacyjnego, która została przez 

właściwy organ umorzona przez wzgląd na trudną sytuację socjalno-bytową osoby dłużnika, 

stanowi w istocie specyficzną postać świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu art. 21 

ust. 1 pkt 79 u.p.d.o.f. na rzecz tej osoby, i jako przychód wolny od podatku dochodowego od 

osób fizycznych nie podlega wliczeniu do dochodu rodziny skarżącej za 2008 r. 

uwzględnianego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego”. 

 W wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 154/11 przedmiotem 

rozważań Sądu stał się wpływ zmniejszenia etatu osoby uprawnionej na sposób wyliczenia 
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dochodu utraconego: „Sąd podziela podnoszony w skardze pogląd, że utrata części 

zatrudnienia wynikająca ze zmiany warunków zatrudnienia i przejścia z ½ na ¼ etatu, nawet 

w ramach tego samego stosunku pracy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia, 

stanowią okoliczność utraty dochodu wymienioną w art. 3 pkt 23 ppkt c  ustawy. Nie można 

zaakceptować stanowiska organu, że utrata zatrudnienia oznacza wyłącznie utratę całości 

a nie części zatrudnienia, w sytuacji, gdy nastąpiło realne pomniejszenie dochodów rodziny 

i pogorszenie jej sytuacji majątkowej. Jak bowiem podkreślił Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 06.11.2009 r., II SA/Łd 615/09, Zbiór 

Orzecznictwa LEX Nr 531609, wprowadzone w ustawie o świadczeniach rodzinnych zasady 

uwzględniania utraty dochodów przy ustalaniu wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na 

osobę służą przede wszystkim ustaleniu rzeczywistej wysokości tego dochodu.” 

W innym wyroku – z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 833/11, Sąd 

rozważał dopuszczalność przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego celem 

sprawowania opieki nad niepełnosprawnym ojcem, który w dalszym ciągu podejmuje pracę 

zarobkową, i doszedł do wniosku, iż: ”niezasadnym jest a priori przyjmowanie, że 

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powinno wykluczać dopuszczalność przyznania osobie 

sprawującej nad nim opiekę świadczenia pielęgnacyjnego”. 

W wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 177/11 Sąd, zgodnie 

z utrwalonym orzecznictwem podnosił, iż: „Warunkiem wydania decyzji o zwrocie 

nienależnie pobranego świadczenia jest uprzednie uchylenie lub zmiana decyzji, na podstawie 

której to świadczenie zostało przyznane. Uznanie świadczenia za nienależne i nałożenie 

obowiązku jego zwrotu, bez uprzedniego wzruszenia decyzji przyznającej to świadczenie, 

prowadzi do sytuacji, w której w obrocie prawnym pozostają dwie sprzeczne ze sobą decyzje 

administracyjne, jedna przyznająca świadczenie oraz druga nakładająca obowiązek jego 

zwrotu. Dopóki decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję, na podstawie której świadczenie 

zostało przyznane nie jest ostateczna, brak jest podstaw do przyjęcia, że pobrane świadczenie 

pozostaje świadczeniem nienależnym [...]. Uchylenie lub zmiana decyzji, na podstawie której 

świadczenie zostało przyznane, dokonuje się dopiero w momencie, kiedy rozstrzygnięcie 

w tym przedmiocie staje się decyzją ostateczną. Nie można zatem, jak uczyniły organy obu 

instancji w przedmiotowej sprawie, uznawać przyznanego świadczenia za nienależnie 

pobranego i nakazywać jego zwrotu w sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja 

ostateczna przyznająca świadczenia rodzinne.”  

W przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypowiedział się również 

Sąd w wyroku z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 438/11, wskazując, że „skoro 
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w myśl art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych do zwrotu jest obowiązana osoba, 

która pobrała nienależne świadczenie, to obowiązek zwrotu może zostać orzeczony dopiero 

wówczas, gdy określone świadczenie uznane zostało w sposób ostateczny za nienależne. 

Dopiero bowiem, gdy uprawomocni się decyzja uznająca dane świadczenie za nienależnie 

pobrane, można o takim świadczeniu mówić i nakazywać jego zwrot. Nie jest natomiast 

możliwe orzekanie o tych sprawach równocześnie, czyli tym samym w jednej decyzji. 

Uchybienie temu obowiązkowi stanowi naruszenie przepisów postępowania, o którym mowa 

w art. 145 § 1 pkt 1 lit. c  P.p.s.a.” (analogiczne stanowisko zajął Sąd w sprawie o sygn. akt 

IV SA/Po 428/11, wyrok z dnia 27 lipca 2011 r. uchylając decyzje organów obu instancji 

w części oraz oddalając skargę w pozostałym zakresie). 

 Uchylając decyzje organów w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 437/11 (wyrok z dnia 

3 sierpnia 2011 r.) Sąd zwrócił uwagę, że: „już w decyzji administracyjnej wydawanej na 

podstawie art. 27 ust. 2 p.o.u.a. winny zostać wyliczone odsetki należne na dzień jej wydania, 

wraz ze wskazaniem na podstawie jakiej stopy procentowej, w jakiej wysokości, od jakich 

kwot i od jakich dat odsetki te są naliczane. Brak powyższych elementów w uzasadnieniu 

decyzji organu I instancji uniemożliwia stronie skuteczną ochronę swych praw oraz 

rozumienie podstaw nałożonych obowiązków.” 

 Grupa orzeczeń koncentrowała się wokół informacyjnych obowiązków ciążących na 

organach administracji. W szczególności przywołać należy wyrok z dnia 15 września 2011 r., 

sygn. akt IV SA/Po 494/11, w którym Sąd stwierdził, iż „w stanie prawnym po wejściu 

w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wystąpił brak poinformowania strony przez 

podmiot realizujący świadczenie, o zmianie podmiotu realizującego świadczenia rodzinne. 

Uchybiono zatem obowiązkowi określonemu w art. 50 ust. 1 u.ś.r., tym samym obowiązkowi 

unormowanemu jako zasada ogólna postępowania w art. 9 K.p.a. Brak pouczenia 

uprawnionego, unormowanego jako nakaz (obowiązek) dla organu, nie może obciążać 

negatywnymi skutkami strony.” Nadto wskazać należy wyroki z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. 

akt IV SA/Po 234/11 oraz z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 281/11 i z dnia 19 

października 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 535/11, w których Sąd wskazał, iż „obowiązek 

zwrotu świadczenia z art. 30 ust. 2 pkt 1 u.ś.r. ma charakter następczy - uzależniony jest od 

tego czy strona była  n a l e ż y c i e  p o u c z o n a  o przesłankach, które w sposób 

negatywny warunkują pobieranie przyznanych jej świadczeń. Pouczenie adresowane do 

strony winno być czytelne, jasne i zrozumiałe dla świadczeniobiorcy (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z 22.02.2002 r. - III AUa 845/99 - OSA 10/00/43, akceptowane 

przez J. Ostałowskiego – op. cit. s. 52). Pouczenie takie winno być zamieszczone w ulotce, 
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z której następnie strona może korzystać w okresie późniejszym (z takiej formuły pouczeń 

korzystają w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy, wręczające za potwierdzeniem odbioru 

zainteresowanym czterostronicowe druczki pouczeń), bądź w uzasadnieniu decyzji 

przyznającej świadczenie. Przedstawienie stronie do wglądu przepisów regulujących zasady 

przyznawania świadczeń rodzinnych, polegające na możliwości ich lektury na formularzu 

wniosku, następnie spoczywającym w urzędzie jako część akt sprawy, co do zasady nie 

wyczerpuje wymogów pouczenia w rozumieniu art. 30 ust. 2 pkt 1 u.ś.r.”.  

 W trzech przywołanych powyżej wyrokach Sąd rozważał również konieczność 

rozróżnienia „świadczenia nienależnego” oraz „świadczenia nienależnie pobranego”. W tej 

mierze, w rzeczonych wyrokach Sąd prezentował tezę, iż „z art. 30 ust. 1 i ust. 2 u.ś.r. 

wynika, że obowiązek zwrotu został połączony nie z samym tylko pojęciem nienależnego 

świadczenia, lecz z zaistnieniem świadczenia nienależnie pobranego. Wskazane 

sformułowania nie są pojęciami tożsamymi. W orzecznictwie zwraca się bowiem uwagę na 

to, że nienależne świadczenie jest pojęciem obiektywnym i występuje między innymi 

wówczas, gdy świadczenie zostaje wpłacone bez podstawy prawnej lub gdy taka podstawa 

odpadła. Natomiast świadczenie nienależnie pobrane to świadczenie pobrane przez osobę, 

której można przypisać określone cechy dotyczące stanu świadomości (woli) lub określone 

działania (zaniechania). Przyjmuje się, że obowiązek obciąża tylko tego, kto przyjął 

świadczenie w złej wierze, wiedząc, że mu się ono nie należy, co dotyczy zarówno osoby, 

która została pouczona o okolicznościach, w jakich nie powinna pobierać świadczeń, jak też 

tej osoby, która uzyskała świadczenie na podstawie nieprawdziwych zeznań, dokumentów 

albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd instytucji zobowiązanej do 

wypłaty świadczenia”. 

Sąd uchylił decyzję organu II instancji w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 470/11 – 

wyrok z dnia 6 lipca 2011 r. z uwagi na naruszenia art. 7 i 77 K.p.a., wskazując na 

konieczność ustalenia i rozważenia, czy i jakie alimenty skarżący przekazał osobie 

uprawnionej poza postępowaniem egzekucyjnym i czy w świetle przepisów ustawy miało to 

wpływ na zakres świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji na zakres 

obowiązku zwrotu należności przez skarżącego w trybie art. 27 ust. 1 tej ustawy.  

Wreszcie w dwu sprawach Sąd uchylił decyzje organów II instancji z uwagi na 

naruszenia art. 138 K.p.a. Sąd wskazał, iż „zdaniem Sądu uchybienia przepisom 

postępowania, których dopuścił się organ I instancji w zbyt lakonicznym uzasadnieniu 

wydanej decyzji, nie uzasadniały jej uchylenia oraz przekazania sprawy do ponownego 

rozpoznania. W aktach sprawy zgromadzony został bowiem materiał dowodowy, który 
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pozwalał organowi II instancji ocenić prawidłowość przyjęcia przez Prezydenta kwoty 

rocznego dochodu rodziny skarżącej [...] organ II instancji dostrzegając określonego rodzaju 

uchybienia w ustaleniu stanu faktycznego przez organ I instancji powinien był w pierwszej 

kolejności podjąć samodzielne starania mające na celu dokonanie brakujących ustaleń, gdyż 

nie miały one na tyle obszernego zasięgu, który uzasadniałby uchylenie decyzji Prezydenta 

i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.” (wyrok z dnia 23 marca 2011 r.). 

W wyroku z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 368/11 Sąd wskazał, iż 

„Okoliczności wskazane w uzasadnieniu decyzji kasacyjnej jako uzasadniające przekazanie 

do ponownego rozpatrzenia mogły być przez organ wyjaśnione samodzielnie w ramach 

postępowania wyjaśniającego lub zostać zlecone do wykonania przez organ I instancji.”. 

 

19. Dofinansowania w ramach programów operacyjnych 

 

Według § 3 art. 3 P.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których 

przepisy ustaw szczególnych przewidują sądowoadministracyjną kontrolę. 

Na takiej właśnie zasadzie kontroli sądów administracyjnych poddany został tryb 

dokonywania przez Instytucję Zarządzającą programami operacyjnymi oceny projektów 

zgłaszanych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach systemu 

realizacji regionalnych programów operacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 

ze zm.), dalej zwanej u.z.p.p.r. Już na samym początku warto podkreślić, że częstym zarzutem 

podnoszonym w skargach kierowanych do WSA w Poznaniu jest zarzut dotyczący naruszenia 

przepisów proceduralnych, polegający na tym, iż orzeczenie Komisji Odwoławczej zamiast 

wszystkich członków podpisuje tylko jeden. Stanowisko Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w tej kwestii jest jednoznaczne i mówi, iż Komisja jedynie 

zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozstrzygnięcia protestu, przesyłając odpis orzeczenia. 

Odpis zaś nie musi zawierać podpisów wszystkich członków Komisji. Oryginał orzeczenia 

znajduje się w aktach sprawy, z którymi strona może zawsze się zapoznać (sygn. akt: 

III SA/Po 91/11, III SA/Po 184/11, III SA/Po 276/11, III SA/Po 586/11). 

Inny, często spotykany problem dotyczy sposobu punktowania przez organ kryteriów 

formalnych, w szczególności rozumienia zapisów regulaminów konkursowych mówiących 

o tym, że informacje zawarte w załącznikach powinny być spójne z tymi wykazanymi 

we wniosku o dofinansowanie. Innymi słowy, chodzi np. o sytuacje, w których wydatki 

poniesione w ramach projektu w PLN są niespójne z kwotami wskazanymi na fakturach oraz 
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dokumentach. Skarżący często uważają, iż organy niewłaściwie interpretują pojęcie „spójne”, 

bowiem istotą spójności nie jest identyczność kwot na dokumentach, jak to widzą organy, 

lecz prawidłowe określenie wartości np. maszyn w fakturach oraz w dokumentacji przyjęcia 

środków trwałych i wykazanie tych wartości we wniosku. Zdaniem Sądu, zawartym 

w orzeczeniu o sygn. akt III SA/Po 115/11, obowiązek spójności, czyli zgodności danych 

zawartych we wniosku z dołączonymi do niego załącznikami wynika z Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu. Podając wydatki poniesione w ramach projektu w PLN 

należy podać wartość wydatku mającą odzwierciedlenie w dołączonych fakturach i innych 

dokumentach potwierdzających zakup, bądź poniesienie wydatków dołączonych do wniosku. 

Kolejną ciekawą sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest wyrok o sygn. akt 

III SA/Po 184/11. W tej sprawie pojawił się bardzo interesujący problem, związany 

z odpowiedzią na pytanie: czy poniesienie danego wydatku w ramach realizacji projektu 

inwestycyjnego, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne 

z zabezpieczeniem kwoty na ten cel? 

Zdaniem WSA w Poznaniu nie jest zasadnym twierdzenie, iż poniesienie danego 

wydatku w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, będącego przedmiotem wniosku 

o dofinansowanie, jest równoznaczne z zabezpieczeniem kwoty na ten cel. Zwłaszcza, 

gdy przedmiotowy wydatek został poniesiony po dniu złożenia skorygowanego 

i uzupełnionego wniosku o dofinansowanie. Ponadto, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną 

ciekawą kwestię pojawiającą się w komentowanym orzeczeniu. Sąd nie zgodził się 

z twierdzeniem strony skarżącej (Powiat), że nie musiała wykazywać zabezpieczenia, bowiem 

oczywistym jest, iż bez zabezpieczenia konkretnej kwoty na dany wydatek, w przypadku 

jednostki samorządu terytorialnego, niemożliwe byłoby jej wydatkowanie. WSA podkreślił 

wyraźnie, że każdego wnioskodawcę bez wyjątku obowiązuje regulamin konkursu, a co za 

tym idzie również jednostka samorządu terytorialnego musi realizować zapisy regulaminowe 

i wykazać zabezpieczenie (sygn. akt III SA/Po 184/11). 

Na uwagę zasługuje także wyrok WSA w Poznaniu o sygn. akt III SA/Po 276/11, 

w którym Sąd uznał, że zgodne z prawem pozostaje włączenie do procedury konkursowej 

Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Celem Wytycznych jest opisanie sposobu 

przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego i operatorom dofinansowania 

z Programów Operacyjnych na zakup składników majątkowych zapewniając płynną 

realizację projektów. Sąd stwierdził, że poprzez zastosowanie się do ram Wytycznych 

wsparcie jest zgodne z zasadami wspólnego rynku i nie wymaga notyfikacji, a więc 

dofinansowanie może być w tym trybie przekazane odpowiednio szybko. Fakt więc 
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włączenia przez Instytucję Zarządzającą do uregulowań konkursowych Wytycznych 

z obowiązkiem stosowania rygorów z nich wynikających, w żadnej mierze nie narusza zasad 

równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów oraz zasady przejrzystości 

reguł stosowanych przy ocenie projektów, a wynika z dbałości o respektowanie zasad pomocy 

publicznej i uzyskania pewności prawnej zarówno przez organ władzy publicznej jak 

i operatora, że wsparcie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej, a więc pomoc udzielona 

zostaje zgodnie z prawem i nie zaistnieje z tego powodu prawdopodobieństwo zwrotu 

środków. 

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż Wytyczne nie mają charakteru aktu prawnego 

powszechnie obowiązującego. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, choć nie wynikają 

z ustawy to znajdują wprost zastosowanie w projekcie, bowiem ogłaszający konkurs podmiot 

ma prawo sam ustalić przesłanki wedle których będzie rozdzielał środki. WSA w Poznaniu 

zwrócił również uwagę na to, iż Komisja nie ma kompetencji do badania zgodności 

Wytycznych z ustawą o gospodarce komunalnej (w tym art. 2). Komisja Odwoławcza bada 

procedurę oceny projektu jedynie pod względem zgodności z prawem. W kompetencji 

Komisji leży więc weryfikacja przeprowadzonej oceny pod względem zgodności 

z regulacjami konkursowymi, w tym Wytycznymi. Wytyczne nie odnoszą się do całego 

sektora transportu regularnego osób, ale ograniczają zakresem swojego zainteresowania 

wyłącznie projekty dofinansowane ze środków europejskich (sygn. akt III SA/Po 276/11). 

Omawiając zagadnienie dofinansowania w ramach programów operacyjnych 

w orzecznictwie, trzeba także przywołać wyrok o sygn. akt III SA/Po 585/11, w którym to 

Sąd dał m.in. ogólne wytyczne co do procedowania w sprawach dotyczących dofinansowania 

w ramach programów operacyjnych. Sąd zauważył, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ocena projektów powinna być dokonywana 

z uwzględnieniem zasad równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów 

w ramach programu oraz zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie 

projektów. Ocena ta winna być rzetelna i bezstronna, co pośrednio wynika również z art. 31 

u.z.p.p.r. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż merytoryczna weryfikacja projektu następuje 

według kryteriów wartościujących. Wynik takiej oceny powinien być należycie uzasadniony, 

ze szczególnym wyjaśnieniem okoliczności, które zadecydowały - i w jakim stopniu – 

o przyznanej ilości punktów w ramach poszczególnych kryteriów. Natomiast kontrola 

sądowoadministracyjna sprowadza się w tym przypadku do zbadania, czy dokonana ocena 

projektu nie narusza powyższych reguł. Oznacza to, że Sąd nie jest uprawniony do 
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weryfikacji merytorycznej wniosku (projektu), lecz wyłącznie do kontroli oceny projektu 

dokonanej przez organy w aspekcie kompletności oceny oraz jasności kryteriów tejże oceny. 

Na zakończenie warto przywołać przykładową sprawę, która rozpoznawana była 

przez WSA w Poznaniu pod sygn. akt III SA/Po 91/11, odnoszącą się do problemu 

wprowadzenia w błąd wnioskodawcę przez pracownika organu na etapie uzupełniania 

wniosku. W omawianej sprawie organ stwierdził, iż zakres rzeczowy badanego projektu 

obejmuje wykonanie kotłowni gazowej, a zgodnie z regulaminem konkursu z udziału w nim 

są wyłączone wszystkie projekty, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. O niemożności 

zakwalifikowania projektu strony skarżącej do dofinansowania w konkursie przesądził zatem 

już sam fakt wykonana kotłowni gazowej z montażem kotła gazowego, wymagającego 

uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę. O pozwoleniu na budowę organ został 

jednak jednoznacznie powiadomiony dopiero w piśmie strony będącym odpowiedzią na 

wezwanie Departamentu Wdrażania Programu Operacyjnego do korekty uchybień 

formalnych, których poprawa jest dopuszczalna, ale tylko, co do elementów wskazanych przez 

organ. W toku postępowania sądowego organ podniósł, iż gdyby wcześniej wiedział o tym 

pozwoleniu, niezbędnym dla realizacji projektu, to wniosek spółki zostałby odrzucony bez 

wzywania o uzupełnienie lub poprawienie. W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że 

niemożliwym na etapie uzupełniania braków formalnych było usunięcie z projektu inwestycji 

polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej z montażem kotła, naruszałoby to bowiem, 

zdaniem Sądu, sformułowane w przepisie art. 26 ust. 2 u.z.p.p.r. zasady równego dostępu do 

pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewnienia 

przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektu. W konsekwencji tego Sąd uznał, że 

bez znaczenia dla oceny legalności działania organu jest to, czy wnioskodawca został 

wprowadzony w błąd przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego na etapie uzupełniania 

wniosku oraz nieodniesienie się do tej kwestii przez Komisję Odwoławczą przy 

rozpoznawaniu protestu. 
 
20. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych 

 

Sprawy dotyczące dopłat bezpośrednich (jednolitych płatności obszarowych, 

uzupełniających płatności obszarowych, a także płatności z tytułu wspierania gospodarowania 

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania) 

w 2011 roku podlegały kontroli sądów administracyjnych, podobnie jak w latach poprzednich 
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po przystąpieniu Polski do UE. Wśród rozpoznawanych spraw na uwagę zasługują takie, 

które związane były ze wznowieniem postępowań zakończonych wcześniejszym przyznaniem 

płatności. Najczęstszym powodem wznowień postępowań w tym zakresie było wcześniejsze 

zawieranie przez właścicieli ubiegających się o dopłaty umów dzierżawy, co w świetle 

obowiązujących przepisów wyłącza możliwość skutecznego pobierania płatności 

bezpośrednich z budżetu UE (przysługują one jedynie rzeczywistemu posiadaczowi 

i użytkownikowi gruntów rolnych).  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zajmował jednolitego stanowiska 

w sprawach, w których beneficjent powoływał się na to, że przed złożeniem wniosku 

o płatność informował pracownika Biura Powiatowego ARiMR o przekazaniu gruntów 

rolnych w dzierżawę i uzyskiwał informację, że może ubiegać się o płatności  bezpośrednie. 

WSA w Poznaniu stwierdzał, że wnioski o dopłaty podlegają szczegółowej kontroli, a dane 

w nich zawarte dotyczące zadeklarowanych działek ewidencyjnych i działek rolnych są m. in. 

porównywane z bazami danych, w tym m. in. z bazą ewidencji gruntów i budynków. 

Dokumentem ułatwiającym wypełnienie i kontrolę wniosku o przyznanie płatności jest 

niewątpliwie odpowiedni wypis z rejestru gruntów, w którym obok właściciela uwidacznia się 

osobę jego aktualnego użytkownika. Konieczność kontrolowania złożonych wniosków 

w zakresie danych wynikających z ewidencji gruntów, w ocenie sądu wynika też 

bezpośrednio z art. 20 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 

2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 

wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. 

UE L 270 z 21.10.2003 r.), zgodnie z którym system identyfikacji działek rolnych podanych 

we wniosku o dopłaty jest ustanawiany m. in. na podstawie dokumentów ewidencji gruntów. 

Dodatkowo wykonanie takich obowiązków w prawie krajowym jest ułatwione przez 

zapewnienie organom ARiMR nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, a także przez wykazanie w ewidencji obok właścicieli działek osób 

władających gruntami na podstawie umów dzierżawy, zgłoszonych do ewidencji (sygn. akt: 

III SA/Po 82/11; III SA/Po 83/11; III SA/Po 84/11; III SA/Po 85/11; III SA/Po 86/11; 

III SA/Po 87/11; III SA/ Po 174/11; III SA/Po 176/11). 

Sąd akcentował również, że organ I instancji z urzędu powinien mieć wiedzę 

o zawarciu i faktycznym wykonywaniu umowy dzierżawy umożliwiającej wypłatę skarżącej 

renty rolniczej, jeżeli o takiej okoliczności strona zawiadomiła skutecznie m.in. Starostwo 
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Powiatowe oraz organy ARiMR  i przedłożyła wypis z rejestru gruntów, w którym jako osobę 

władającą gruntami wskazano wyraźnie dzierżawcę działek. Posiadanie wiedzy o tym, że 

wnioskodawcy przekazali posiadanie swojego gospodarstwa osobie trzeciej - dzierżawcy, 

przed wydaniem decyzji przyznającej płatności w kolejnych latach, pozbawia bowiem tę 

okoliczność cechy nowości i braku wiedzy organu o tej okoliczności (sygn. akt: III SA/Po 

312/11; III SA/Po 313/11; III SA/Po 314/11; III SA/Po 315/11).  

W przypadku informacji wskazującej na możliwość braku po stronie wnioskodawcy 

statusu producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności w chwili wpisania go do właściwej ewidencji, w ocenie 

WSA w Poznaniu na organie ewidencyjnym spoczywa obowiązek zweryfikowania 

rzeczywistego statusu wnioskodawcy w postępowaniu administracyjnym. W tym celu organ 

powinien wszcząć z urzędu na podstawie art. 61 § 1 K.p.a. postępowanie o uchylenie 

czynności materialno-technicznej polegającej na wcześniejszym wpisaniu do ewidencji 

producentów i nadaniu mu numeru identyfikacyjnego, zamiast wszczynać postępowanie 

w sprawie wniosku o wpis do ewidencji producentów, gdyż takie postępowanie zostało już 

zakończone wpisem. W takim przypadku konsekwencją błędnego określenia przedmiotu 

postępowania jest błędna decyzja o odmowie wpisu do ewidencji producentów (sygn. akt: III 

SA/Po 770/10; III SA/Po 772/10).  

W innych sprawach, w których wznowiono postępowanie po przesłaniu do ARiMR 

informacji z KRUS o wcześniejszym podpisaniu umów dzierżawy, co do których właściciel 

uzyskał następnie płatności bezpośrednie, stanowisko Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu było odmienne względem obowiązków organów ARiMR. 

W tych sprawach Sąd podkreślał, że producent rolny składając wniosek o przyznanie 

płatności, składa jednocześnie oświadczenie w pkt VIII ust. 2 wniosku, iż znane mu są zasady 

przyznawania płatności oraz pomocy finansowej objęte wnioskiem o przyznanie płatności. 

W sytuacji gdy strona dąży do uzyskania określonego przywileju finansowego (środków 

unijnych) winna dołożyć wszelkiej należytej staranności w celu jednoznacznego i pełnego 

wykazania, iż spełnia wszelkie ustawowe przesłanki uzyskania danej płatności. Jakiekolwiek 

zaniechania w tym zakresie obciążają zatem ujemnie danego wnioskodawcę (sygn. akt: 

III SA/Po 191/11; III SA/Po 192/11; 193/11; 194/11).  

Jeszcze inaczej oceniana była sytuacja, w której beneficjent wyraźnie wskazał osobę 

urzędnika, którego informował o wydzierżawieniu swoich gruntów przed złożeniem wniosku 

o przyznanie dopłat bezpośrednich. W takich przypadkach Sąd uznawał, że skoro strona 
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powoływała się na błędne informacje uzyskiwane od konkretnych pracowników organu 

ARiMR w kwestii warunków uzyskania płatności, to rzeczą organu administracyjnego jest 

dokonanie odpowiednich ustaleń faktycznych na okoliczność współpracy wnioskodawcy 

z organami ARiMR poprzez przesłuchanie wskazanych przez stronę pracowników organu 

oraz wskazywanych świadków rozmów prowadzonych w kwestii ubiegania się o dopłaty. 

Natomiast brak takich wyjaśnień uniemożliwia sądową kontrolę zasadności stwierdzenia 

przesłanki wznowieniowej z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. Posiadanie wiedzy przez organy ARiMR 

w trakcie rozpoznawania wniosku o przyznanie płatności i przed wydaniem decyzji 

przyznającej płatności w kolejnych latach, że wnioskodawca wydzierżawił swoje 

gospodarstwo, pozbawia bowiem taką okoliczność cechy nowości. Nie wyjaśnienie tej 

okoliczności powoduje, że nie wiadomo w istocie, czy organ miał faktyczne podstawy do 

skorzystania z tego nadzwyczajnego trybu postępowania administracyjnego i w konsekwencji 

uchylenia decyzji ostatecznej (sygn. akt: III SA/Po 259/11;  III SA/Po 264/11; III SA/Po 

265/11; III SA/Po 261/11; III SA/Po 298/11; III SA/Po 300/11; III SA/Po 301/11; III SA/Po 

302/11; III SA/Po 303/11; III SA/Po 304/11; III SA/Po 305/11; III SA/Po 306/11; III SA/ Po 

362/11; III SA/Po 312/11; III SA/Po 313/11; III SA/Po 314/11; III SA/Po 315/11). 

 

21. Zagadnienia prawne w sprawach z zakresu stosowania prawa unijnego 

 

W roku 2011 do najczęstszych zagadnień z zakresu prawa unijnego należały problemy 

związane ze stosowaniem przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym 

w szczególności administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przedsiębiorcom 

wykonującym przewozy drogowe za naruszenie obowiązków związanych z wykonywaniem 

przewozu drogowego lub warunków przewozu drogowego. 

W szczególności w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 621/11 skład 

orzekający wskazał, iż zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 

20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 

(Dz. U. UE L z dnia 31 grudnia 1985 r.) pracodawca oraz kierowcy zapewniają poprawne 

działanie i odpowiednie stosowanie m.in. urządzeń rejestrujących w przypadku, gdy kierowca 

obowiązany jest prowadzić pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące. Art. 15 ust. 8 

powyższego Rozporządzenia zabrania natomiast fałszowania, likwidowania i niszczenia 

danych zarejestrowanych na wykresówkach, przechowywanych przez urządzenie rejestrujące 

lub kartę kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z urządzenia rejestrującego jak 

określono w załączniku IB. To samo stosuje się do jakiegokolwiek manipulowania 
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urządzeniem rejestrującym, wykresówką lub kartą kierowcy, które mogłoby spowodować 

sfałszowanie, zlikwidowanie lub zniszczenie danych oraz informacji wydrukowanych. 

W pojeździe nie może znajdować się żaden sprzęt, który mógłby zostać użyty w powyższych 

celach. Stosownie do art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 

socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 

3820/85 (Dz. U. UE L z dnia 11 kwietnia 2006 r.), przedsiębiorstwo transportowe organizuje 

pracę kierowców, o których mowa w ust. 1 w taki sposób, aby kierowcy ci mogli przestrzegać 

przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego 

rozporządzenia. Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcy 

i przeprowadza regularne kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 

3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia. W ocenie Sądu analiza 

powyższych przepisów wskazuje, iż to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek właściwej 

organizacji pracy kierowców, jak również przeprowadzanie regularnych kontroli 

przestrzegania przepisów prawa. 

W dotyczącym analogicznego zagadnienia wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt 

II SA/Po 622/11 Sąd wskazał nadto, iż w świetle art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3281/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. skarżąca powinna była jako przedsiębiorca liczyć się 

z możliwością naruszenia przez zatrudnionych kierowców wspólnotowych przepisów 

dotyczących przewozów drogowych oraz związanych z tym negatywnych konsekwencji. 

W przeciwnym wypadku art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym nie znajdowałby 

prawie nigdy zastosowania, co nie daje się pogodzić z założeniem o racjonalności 

ustawodawcy. 

W wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 687/10 Wojewódzki Sąd w Poznaniu 

wskazał natomiast, iż w przypadku sądowej kontroli zgodności z prawem aktów 

administracyjnych wzorcem jest obecnie nie tylko prawo polskie, ale i prawo Unii 

Europejskiej. Na mocy podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach traktatu zawartego 

przez grupę państw (w tym Polskę) z Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 90, poz. 84), Polska z dniem 1 maja 2004 r. stała się członkiem Unii 

Europejskiej. Zgodnie z art. 2 aktu o warunkach przystąpienia, stanowiącego część Traktatu, 

Polska od dnia przystąpienia związana jest postanowieniami Traktatów założycielskich 

i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot Europejskich i Europejski Bank Centralny. 

Oznacza to, że od dnia 1 maja 2004 r. na obowiązujący w Polsce porządek prawny składa się 
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nie tylko prawo krajowe, ale także cały system prawa wspólnotowego. Od czasu akcesji do 

Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego włączone zostało prawo wspólnotowe, 

a wraz z nim m.in. rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. 

w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Przepis art. 14 ust. 

2 tegoż rozporządzenia stanowi, że przedsiębiorstwo przechowuje wykresówki (...) 

w porządku chronologicznym oraz czytelnej formie, przez co najmniej rok po ich użyciu oraz 

wydaje ich kopie zainteresowanym kierowcom, na ich wniosek. Wykresówki (...) okazuje się 

lub doręcza na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Przepis 

art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 

2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 

transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 

2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. U. UE Nr L 

102, poz. 1) określa zaś, że przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców 

zatrudnionych lub pozostających w jego dyspozycji w taki sposób, aby kierowcy ci mogli 

przestrzegać przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału 

II niniejszego rozporządzenia (dot. m.in. czasu pracy, przerw i okresów odpoczynku). 

Z powołanych przepisów prawa wspólnotowego, mających charakter lex specialis wobec 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, wyraźnie wynika, że to na 

przedsiębiorcę nałożony został bezwzględny obowiązek okazania wykresówek za wszystkie 

dni, kiedy kierowca był zatrudniony przez przedsiębiorcę, jedynym zaś odstępstwem od 

wskazanego obowiązku może być przedstawienie odpowiednich zaświadczeń, zgodnie z art. 

31 ustawy o czasie pracy kierowców. 

W wyroku wydanym w dniu 17 marca 2011 r., sprawie sygn. akt II SA/Po 894/10 Sąd 

zmierzył się z zagadnieniem zmiany prawa wspólnotowego. W uzasadnieniu tegoż wyroku 

wskazano, że zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień kontroli, w mocy 

pozostawało rozporządzenie Rady (EWG) nr 3281/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. W myśl art. 3 ust. 1 tego 

rozporządzenia, urządzenie rejestrujące powinno być instalowane i używane w tych 

pojazdach, zarejestrowanych w państwach członkowskich i wykorzystywanych do przewozu 

drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem, o jakim mowa w art. 4 i art. 14 ust. 1 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji 

niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. WE Nr 

370 z dnia 31 grudnia 1985 r., str. 1, seria L, wydanie specjalne Nr 5 t. 1, str. 319). Jednakże 

w chwili orzekania przez Naczelnika Urzędu Celnego rozporządzenie (EWG) nr 3280/85 
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z dnia 20 grudnia 1985 r. zostało już uchylone z dniem 11 kwietnia 2007 r., a w jego miejsce 

zaczęło obowiązywać rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 

odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady nr 3820/85 (Dz. Urz. 

UE Nr 102 z dnia 11 kwietnia 2006 r., str. 1, seria L). Co za tym idzie w tym przypadku 

zastosowanie powinno znaleźć nowe prawo. Wydając zatem decyzję z maja 2008 r. w oparciu 

o rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. Naczelnik Urzędu Celnego 

bezpodstawnie nie zastosował norm prawnych, obowiązujących w chwili orzekania, a błędu 

tego nie skorygował Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu.  

W wyroku z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Po 749/11 Sąd wskazał 

natomiast, że użyte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 

2006 r., Nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących 

się do transportu drogowego /…/ pojęcie przewozu niehandlowego jest odmienne od definicji 

przewozu na potrzeby własne, którym posługuje się polski ustawodawca w art. 4 pkt 4 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Przewóz o charakterze niehandlowym to 

przewóz niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno w formie transportu 

drogowego jak i przewozu na potrzeby własne. Wobec tego, w przypadku wykonywania 

przewozu na potrzeby własne (niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy) w rozumieniu 

art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym istnieje obowiązek przestrzegania postanowień 

rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 w zakresie czasu pracy kierowców oraz konieczność 

montażu, legalizacji oraz użytkowania tachografu. Sąd wskazał, że w sytuacji gdy przewóz 

dokonywany jest w ramach niezarobkowego przewozu rzeczy na potrzeby własne, o jakim 

mowa w art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym oraz jest związany z prowadzoną przez 

skarżącą działalnością gospodarczą, to nie stanowi on niehandlowego przewozu rzeczy, 

w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 w zakresie czasu pracy kierowców oraz 

konieczności montażu, legalizacji oraz użytkowania tachografu. 

Odnośnie administracyjnych kar pieniężnych Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu wypowiadał się nadto w wyrokach z dnia 27 października 2011 r., sygn. I SA/Po 

829/11 (dotyczącym kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązków związanych 

z wykonywaniem przewozu drogowego) oraz z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 

913/11 (dotyczącym administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzew bez 

wymaganego zezwolenia). W uzasadnieniach obu przywołanych orzeczeń wskazano – 

odwołując się do dorobku orzeczniczego Sądu Wspólnot Europejskich (wyroków z dnia 23 
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września 2006 r., sygn. T-43/02, w sprawie Jungbunzlauer AG v. Komisja Wspólnot 

Europejskich oraz z dnia 8 października 2008 r., sygn. T-69/04, w sprawie Schunk GmbH 

i Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH v. Komisja Wspólnot Europejskich), że regulacje 

dotyczące wymierzania administracyjnych kar pieniężnych mają charakter regulacji karnych 

(penalnych), którego to charakteru nie wyłącza orzekanie w ich przedmiocie w postępowaniu 

administracyjnym. W ocenie składów orzekających w sprawach tego rodzaju znajdzie 

zastosowanie art. 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 

oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz, 284 ze zm.) stanowiący, że 

nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub 

zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie 

stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. W obu wyrokach wskazano, że 

artykuł 7 ust. 1 Konwencji idzie dalej, niż zakaz stosowania prawa karnego wstecz na 

niekorzyść oskarżonego. Artykuł ten ustanawia, bardziej ogólnie, zasadę, iż jedynie prawo 

może definiować przestępstwo i przewidywać za nie karę (nullum crimen, nulla poena sine 

lege). Mimo iż artykuł ten przede wszystkim zabrania rozciągania zakresu istniejących 

przestępstw na czyny, które wcześniej nie miały charakteru czynów zabronionych pod groźbą 

kary, to ustanawia on także zasadę, iż prawo karne nie może być rozszerzająco interpretowane 

na niekorzyść oskarżonego, na przykład w drodze analogii (por. wyrok Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 września 2009 r. nr 10249/03 w sprawie Scoppola v. 

Włochy). Z przywołanej powyżej zasady legalności kar i powiązanej z nią zasady pewności 

prawa wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wynika w ocenie Sądu 

wymóg, aby każde uregulowanie które dopuszcza nałożenie sankcji było jasne i dokładne po 

to, aby zainteresowane osoby mogły poznać jednoznacznie swoje prawa i obowiązki, które 

z niego wynikają, i aby mogły w konsekwencji podjąć odpowiednie działania. W oczywistej 

sprzeczności z powyższymi podstawowymi zasadami praworządności pozostaje zaś w ocenie 

Sądu ukaranie przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego 

rzeczy za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia, 

w sytuacji gdy z przepisów prawa wynika, iż obowiązek uzyskania takowego zaświadczenia 

nie dotyczy przewozów drogowych na potrzeby własne wykonywanych przez 

przedsiębiorców posiadających uprawnienie do wykonywania transportu drogowego. 

Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 

913/11 zasady wyprowadzone z artykułu 7 ust. 1 Konwencji zakazują także opierania 

odpowiedzialność podmiotu, który dopuścił się wycinki drzew jedynie na domniemaniu 
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niezgodności jego działania z prawem oraz rozstrzygania pojawiających się w sprawie, 

a niedających się usunąć wątpliwości na jego niekorzyść. 

Kolejną grupą spraw, w których pojawiały się zagadnienia związane ze stosowaniem 

prawa unijnego były sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

w związku z oceną przysługiwania uprawnień do świadczeń rodzinnych. Zagadnienia te 

poruszane były między innymi w uzasadnieniach wyroków wydanych w sprawach o sygn. 

akt: II SA/Po 59/11, II SA/Po 829/11 i II SA/Po 830/11. 

Przykładem może być uzasadnienie orzeczenia zapadłego w sprawie sygn. akt II SA/Po 

59/11, w którym Sąd powołał się na przepisy prawa unijnego zawarte w rozporządzeniu 

(EWG) Rady Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 

zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na 

własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz 

w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 

1408/71 (Dz.U.UE.L.1972.74.1). W szczególności Sąd wskazał, że art. 73 rozporządzenia 

(EWG) Rady Nr 1408/71 uprawnia pracownika najemnego lub osobę prowadzącą działalność 

na własny rachunek, podlegającą ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, do świadczeń 

rodzinnych, w odniesieniu do członków swojej rodziny, którzy zamieszkują terytorium 

innego Państwa Członkowskiego, przewidzianych przez ustawodawstwo pierwszego państwa. 

Uprawnienie wynikające z tego przepisu w przypadku, gdy zachodzi ryzyko wystąpienia 

zbiegu uprawnień przewidzianych przez ustawodawstwo państwa miejsca zamieszkania 

z uprawnieniami przewidzianymi przez ustawodawstwo państwa zatrudnienia, musi zostać 

zestawione z regułami „antykumulacyjnymi” rozporządzeń Rady nr 1408/71 i nr 574/72. 

Reguły „antykumulacyjne” ustanowione zostały w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 

1408/71 oraz w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 574/72. Art. 10 ust. 1 rozporządzenia 

Rady nr 574/72 stosuje się, gdy istnieje ryzyko kumulacji prawa wynikającego z art. 73 

rozporządzenia Rady nr 1408/71 oraz prawa do świadczeń rodzinnych przyznawanych na 

podstawie ustawodawstwa krajowego państwa miejsca zamieszkania wyłącznie z tytułu 

zamieszkiwania w danym państwie (tak jak w polskiej ustawie o świadczeniach rodzinnych). 

Art. 10 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady nr 574/72 stanowi, że prawo do świadczeń lub 

zasiłków rodzinnych, należnych zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, 

w którym nabycie prawa do świadczeń lub zasiłków nie jest uzależnione od warunku 

ubezpieczenia, zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek, jest 

zawieszone, jeżeli w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny przyznane są 

świadczenia zgodnie z krajowym ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego lub 
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w zastosowaniu z art. 73, 74, 77 lub 78 rozporządzenia, do wysokości kwoty tych świadczeń. 

Dokonując analizy powołanych przepisów wspólnotowych Sąd stwierdził, że art. 73 

rozporządzenia Rady nr 1408/71 nie pozbawia członków rodziny pracownika uprawnień 

przysługujących im w miejscu zamieszkania. Przepis ten tworzy jedynie uprawnienie dla 

pracownika najemnego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, 

podlegających ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, polegające na tym, że osoby te 

mają prawo, w odniesieniu do członków swojej rodziny, którzy zamieszkują terytorium 

innego Państwa Członkowskiego, do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez 

ustawodawstwo pierwszego państwa, tak, jakby członkowie ich rodzin zamieszkiwali 

terytorium tego państwa, z zastrzeżeniem przepisów załącznika VI cyt. rozporządzenia. Na 

podstawie art. 73 rozporządzenia Rady nr 1408/71 organy administracji nie mogą odmówić 

członkowi rodziny pracownika przyznania uprawnień przysługujących mu zgodnie 

z ustawodawstwem państwa miejsca zamieszkania. Odmowa przyznania świadczeń mogłaby 

mieć miejsce, jedynie gdyby w tym samym czasie i dla tego samego członka rodziny 

przyznane byłyby świadczenia w kraju zatrudnienia męża skarżącej, czyli w Niemczech. 

Wówczas bowiem znalazłyby zastosowanie reguły „antykumulacyjne”, a w szczególności art. 

10 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 574/72. Sąd wskazał, że w kwestii stosowania reguł 

„antykumulacyjnych” wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 

z dnia 19 lutego 1981 r.,  orzeczenie wstępne 104/80, w sprawie Kurt Beck v. Bundesanstalt 

für Arbeit, stwierdzając, iż art. 10 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady nr 574/72 z późn. zm. 

zawiesza wypłatę świadczeń rodzinnych lub zasiłków rodzinnych wypłacanych na podstawie 

ustawodawstwa państwa zatrudnienia jedynie do wysokości świadczenia otrzymywanego, 

w odniesieniu do tego samego okresu i tego samego członka rodziny, w państwie 

zamieszkania przez małżonka prowadzącego działalność zawodową lub gospodarczą na 

terytorium tego państwa. W wyroku tym Trybunał podkreślił również, że reguły mające na 

celu zapobieganie nakładaniu się świadczeń rodzinnych mają zastosowanie jedynie 

w zakresie, w jakim nie pozbawiają one, bezpodstawnie, osób zainteresowanych świadczeń 

przyznanych im przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego. Sąd podzielając 

zaprezentowane przez Trybunał poglądy, przesądził, że wadliwym jest stanowisko organów 

administracji jakoby samo istniejące w ustawodawstwie kraju zatrudnienia uprawnienie 

przesądzało o właściwości tego kraju jako zobowiązanego do wypłaty należnych świadczeń 

rodzinnych oraz wskazał, że przesądzające znaczenie w tego rodzaju sprawach ma kwestia 

faktycznego pobierania świadczeń w kraju zatrudnienia. 
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W sprawie II SA/Po 294/11 Sąd procedował w przedmiocie skargi na postanowienie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzające na podstawie art. 134 K.p.a. 

uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego odmawiającej przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko. Decyzja ta 

doręczona została stronie zamieszkałej poza granicami kraju – w Niemczech. 

W uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę Sąd wskazał, że możliwość dokonywania 

bezpośrednich doręczeń zagranicznych w ramach Unii Europejskiej w sprawach dotyczących 

(między innymi) świadczeń rodzinnych przewidywał obowiązujący do dnia 1 maja 2010 r. 

art. 3 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia 

(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 

pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków 

ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie Regulację tą podtrzymano w aktualnie 

obowiązującym art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 

dnia 30 października 2009 r. s. 1-42). Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 574/72 

„decyzje i wszelkie dokumenty wydawane przez instytucję Państwa Członkowskiego 

i przeznaczone dla osoby zamieszkującej lub przebywającej na terytorium innego Państwa 

Członkowskiego mogą być jej przekazywane bezpośrednio listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru”. Art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 987/2009 stanowi natomiast, że 

„instytucja właściwa powiadamia wnioskodawcę mającego miejsce zamieszkania lub pobytu 

w innym państwie członkowskim o swojej decyzji, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

instytucji łącznikowej państwa członkowskiego zamieszkania lub pobytu. W przypadku 

odmowy przyznania świadczeń podaje również przyczyny odmowy, przysługujące środki 

zaskarżenia oraz termin wniesienia odwołania. Kopia tej decyzji przesyłana jest pozostałym 

zainteresowanym instytucjom”. To wszystko przemawiało w ocenie Sądu za uznaniem 

skuteczności doręczenia dokonanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

bezpośrednio na adres zagraniczny skarżącego. 

W sprawie II SA/Po 828/10 Sąd procedował w przedmiocie skargi na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania budynku na zakład produkcyjny. 

W uzasadnieniu wydanego w sprawie orzeczenia oddalającego skargę Sąd wskazał, że 

postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia nie jest 
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postępowaniem mającym na celu udzielenie zezwolenia na lokalizację lub realizację 

inwestycji (to następuje na etapie m. in. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o pozwoleniu na budowę). Przepisy dotyczące ocen środowiskowych wprowadzone zostały 

w wyniku implementacji przepisów wspólnotowych (dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 

r. 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz. Urz. UE L 175 z dnia 5 lipca 1985 r.) 

i mają one służyć wyłącznie weryfikacji oddziaływania inwestycji kwalifikowanych, a więc 

takich, które powodują albo mogą powodować potencjalne niebezpieczeństwo dla 

środowiska. Dlatego – zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. i art. 

72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko postępowanie w sprawie uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięcia 

przeprowadza się przed wydaniem decyzji zezwalającej na inwestycję. Stąd też postępowanie 

to dotyczy planowanego dopiero przedsięwzięcia i sprowadza się do ustalenia czy inwestycja 

w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia 

wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska. 

W sprawie II SA/Po 58/11 dotyczącej zasiłku celowego z tytułu pomocy dla rodzin 

rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 

powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. 

Sąd wskazał, że zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. 

sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, 

w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody 

spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. stanowi, 

wojewodowie zobowiązani byli do przekazania w terminie do dnia 15 września 2010 r., 

właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) protokołów oszacowania szkód 

sporządzonych przez odpowiednie komisje wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczonego 

zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 15 grudnia 2006 r., nr 1857/2006 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 

i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów 

rolnych (Dz. U. UE Nr L 358 z 16 grudnia 2006 r.). Przywołany art. 11 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1857/2006 stanowił zaś, że obniżenie dochodu wylicza się przez odjęcie 

wyniku pomnożenia ilości produktu wyprodukowanego w roku, w którym wystąpiło 

niekorzystne zjawisko klimatyczne przez średnią cenę sprzedaży otrzymaną w tym roku, od 

wyniku pomnożenia średniej rocznej ilości wyprodukowanej w okresie ubiegłych trzech lat 
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(lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 

najwyższej i najniższej) przez otrzymaną średnią cenę sprzedaży, przy czym kwota w ten 

sposób kwalifikująca się do pomocy może zostać zwiększona w wyniku innych kosztów 

poniesionych przez rolnika z powodu niezebrania plonów w wyniku niekorzystnego zjawiska. 

Sąd wskazał, że z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 

2006 r. wynika jednoznacznie, iż obliczenia obniżenia dochodu dokonuje się w oparciu 

o ustalenia dotyczące ilości produktu wyprodukowanego w roku, w którym wystąpiło 

niekorzystne zjawisko klimatyczne oraz o średnią cenę sprzedaży otrzymaną w tym roku, 

a nie w oparciu o (jak uczyniły to organy posługując się formularzami protokołu oszacowania 

szkód) „prognozowany plon z 1 ha w roku 2010” i „prognozowaną cenę sprzedaży w roku 

2010”, wprowadzając w miejsce kryteriów o charakterze pewnym jakimi nakazuje 

posługiwać się prawodawca europejski, to jest uzyskanej produkcji i uzyskanej średniej ceny 

kryteria o charakterze prognostycznym, które to uchybienie stanowiło jedną z przesłanek 

uchylenia zaskarżonej decyzji.  

 

22. Sprawy z wniosków o nałożenie grzywny 

 

Przegląd spraw dotyczących wymierzania grzywien organom administracji publicznej 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu należy poprzedzić przypomnieniem, 

że w roku sprawozdawczym 2011, w istotnych z tego punktu widzenia przepisach, nastąpiły 

dość znaczące zmiany. Po pierwsze, nowelizacją z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 

6, poz. 18), która weszła w życie dnia 11 kwietnia 2011 r., rozszerzono kognicję sądów 

administracyjnych w ten sposób, iż kontrolą działalności organów administracji publicznej 

objęto także przewlekłe prowadzenie postępowania. Z kolei późniejszą nowelą z dnia 

25 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 409) dodano § 2 do art. 149 P.p.s.a., w którym 

umożliwiono wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu - w razie stwierdzenia 

bezczynności albo przewlekłego prowadzenia sprawy przez organ - orzeczenie z urzędu albo 

na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 

P.p.s.a. Mając na uwadze, że sądy administracyjne rozpoznają rocznie stosunkowo dużo 

spraw na bezczynność organów, można mniemać, iż przypadki wymierzenia grzywny 

w związku z bezczynnością albo przewlekłym prowadzeniem sprawy w przyszłości mogą się 

zdarzać częściej. 

Art. 149 § 2 P.p.s.a. wszedł w życie dopiero w 12 lipca 2011 r. stąd w roku 

sprawozdawczym 2011 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu nie 
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odnotowano jeszcze orzeczenia, w którym zastosowano ten przepis. Analizując sprawy na 

bezczynność organów, które załatwiono w drugim półroczu 2011 r. wydaje się jednak, że 

samo istnienie tego przepisu wywołuje już pewien efekt dyscyplinujący administrację 

publiczną. Można chociażby wskazać, że w sprawie IV SAB/Po 75/11, gdzie skarżąca 

wniosła o wymierzenie grzywny w związku z bezczynnością Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, organ wydał decyzję i doręczył ją z uzasadnieniem niezwłocznie po 

wniesieniu skargi. Z tej przyczyny orzekanie o bezczynności i grzywnie stało się 

bezprzedmiotowe (skarżąca zdecydowała się cofnąć skargę). 

Analizując sprawy z wniosków o wymierzenie organom grzywien wskazać można też 

na pewne zjawiska świadczące o faktycznej roli tych środków dyscyplinujących oraz sposobie 

ich postrzegania przez skarżących. We wskazanej wyżej sprawie IV SAB/Po 75/11, jak 

i w sprawach IV SO/Po 3-5/11, skarżący zdecydowali się cofnąć skargi po dokonaniu przez 

organ autokontroli. Sprawy te pokazują, że żądanie wymierzenia organowi grzywny (bez 

względu na to czy dotyczy ona bezczynności czy nieprzekazania skargi wraz z aktami) ma dla 

stron znaczenie przede wszystkim w sytuacji, gdy organ pozostaje w bezczynności. 

Natomiast, gdy wykonał on już ciążący na nim obowiązek załatwienia sprawy skarżący zdają 

się być bardziej zainteresowani szybkim przekazaniem akt do organu, aniżeli „ukaraniem” 

wcześniej bezczynnego organu. Odnotować można natomiast nadal przypadki spraw, 

w których skarżący mylnie interpretują funkcję danego rodzaju grzywny. 

 W sprawach grzywien na niewykonanie wyroku albo na bezczynność po wyroku 

uchylającym albo stwierdzającym nieważność aktu lub czynności (art. 154 § 1 P.p.s.a.) 

szczególną uwagę zwracają sprawy, w których skarżący domagali się przyznania im od 

organu uprzednio zasądzonych kosztów postępowania. Sytuacja taka miała miejsce w dwóch 

sprawach: II SA/Po 702/11 oraz IV SA/Po 516/11. W obu skargi o wymierzenie grzywny 

odrzucono uznając, że są one niedopuszczalne. Wyjaśniono skarżącym, iż wyrok sądu 

administracyjnego oraz odpowiednio postanowienie kończące postępowanie stanowi tytuł 

egzekucyjny w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Stosownie zaś do art. 781 § 2 

Kodeksu postępowania cywilnego tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu 

administracyjnego klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. 

Natomiast orzeczenie sądu administracyjnego po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł 

wykonawczy, podlegający w omawianej części wykonaniu przez komornika sądowego.  

 Incydentalnie zdarzały się także sprawy, gdzie strony błędnie poczytywały cel skargi 

na niewykonanie wyroku. W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 450/11 skarżący domagał się 

ukarania organu stawiając zarzut, iż wadliwie wykonał on uprzedni wyrok. Sąd uznał, że 
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w istocie taki zarzut nie dotyczy usankcjonowanego grzywną niewykonania wyroku, ale jest 

zarzutem naruszenia art. 153 P.p.s.a., który może być podniesiony jedynie w skardze.  

 Z kolei w sprawie II SA/Po 54/11 skarżący żądał wymierzenia organowi grzywny 

z powodu niewykonania wyroku oddalającego skargę. Odrzucając skargę o wymierzenie 

grzywny Sąd wyjaśnił, iż wszczęcie postępowania sądowego o zastosowanie środków 

określonych w art. 154 § 1 P.p.s.a. ma na celu ukaranie organu za niewykonanie wyroków 

sądowych oraz jego dyscyplinowanie. Żeby można było mówić o "niewykonaniu wyroku" 

w rozumieniu tego przepisu musi zaistnieć sytuacja, w której sąd zobowiązał organ 

administracji publicznej do podjęcia określonych działań z zakresu administracji publicznej. 

Tymczasem oddalenie skargi takiego skutku nie powoduje. 

 W wyroku o sygn. akt II SAB/Po 42/11, który dotyczył przewlekłości działania 

organu, Sąd podkreślił także, iż dla oceny tego stanu (przewlekłości) nie ma znaczenia fakt, 

że aktywność organu poprzedzająca złożenie skargi następowała w warunkach wykonywania 

innego wyroku sądu administracyjnego. Zaznaczył, iż nie można domagać się wymierzenia 

organowi grzywny z tytułu niewykonania wyroku w toku postępowania o stwierdzenie 

przewlekłości w jego działaniu. Orzeczenie o grzywnie za niewykonanie wyroku jest możliwe 

jedynie na skutek odrębnej skargi wniesionej w oparciu o art. 154 § 1 P.p.s.a.  

 Analizując sprawy z wniosków o wymierzenie organowi grzywny z tytułu 

niewykonania wyroku warto także odnotować, iż w dwóch w nich (IV SA/Po 450/11 oraz 

II SA/Po 142/11) zaznaczono, że art. 154 § 1 P.p.s.a. nie określa terminu, w jakim można 

skutecznie dokonać wezwania (nie określa początku terminu). Stwierdzono, iż warunek ten 

jest spełniony, jeżeli wezwanie organu nastąpiło po doręczeniu organowi administracji odpisu 

orzeczenia sądowego, wraz ze stwierdzeniem prawomocności i uzasadnieniem; nie ma przy 

tym znaczenia, czy wezwanie zostało doręczone organowi przed upływem terminu, jaki ma 

on na załatwienie sprawy, czy dopiero po upływie tego terminu. Natomiast procesowa 

przesłanka wymierzenia grzywny organowi za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego 

nie byłaby spełniona, jeżeli skarżący wezwał właściwy organ przed doręczeniem mu 

prawomocnego orzeczenia sądowego wraz z aktami sprawy. Jakkolwiek powyższa kwestia 

nie budziła większych kontrowersji na tle art. 154 P.p.s.a., to jednak jest ona warta uwagi, 

gdyż może być wskazówką dla sposobu postępowania wedle znowelizowanych w 2011 r. 

przepisów dotyczących zaskarżania bezczynności samorządowych kolegiów odwoławczych 

i ministrów. W tych przypadkach zastosowano bowiem analogiczny - jak w przypadku art. 

154 § 1 P.p.s.a. - tryb przewidujący obowiązek złożenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa poprzedzającego skargę na bezczynność (art. 37 § 1 in fine K.p.a.). 
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 Spośród spraw dotyczących grzywien z tytułu niewykonania wyroku interesująca jest 

sprawa o sygn. akt IV SA/Po 754/10, w której organ (powiatowy inspektor nadzoru 

budowlanego) wystąpił o umorzenie grzywny powołując się na ograniczony budżet roczny. 

Sąd odrzucił wniosek wyjaśniając, że co prawda zgodnie z art. 229 § 1 P.p.s.a. należność 

z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym może być umorzona lub zapłata tej należności może być odroczona 

albo rozłożona na raty (jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi 

trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami), jednakże w przepisie tym 

wyraźnie wyłączono grzywny, o których mowa w art. 55 § 1, art. 149 § 2 oraz art. 154 § 1 

ustawy. 

 Spośród spraw dotyczących grzywien orzekanych w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym sporą część stanowiły także sprawy o ukaranie organu za 

nieprzekazanie skargi wraz z aktami w terminie trzydziestu dni (art. 55 § 2 P.p.s.a.). 

Wymierzenie grzywny w tych przypadkach zdarzało się sporadycznie. W przypadku 

niewielkich opóźnień w przekazaniu akt z reguły ich kwoty były stosunkowo niewielkie (np. 

300,- zł w sprawie IV SO/Po 6/11 oraz 200,- zł w sprawie IV SO/Po 8/11). Niestety 

odnotować można przypadki rażącego zaniedbania obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 

P.p.s.a. W sprawie IV SO/Po 4/11 Rada Miasta P. została obciążona wysoką grzywną w 

wysokości 3000,- zł za nieprzekazanie akt przez okres jednego roku i dziewięciu miesięcy.  

 Tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych w niektórych sprawach przyczyną 

nieprzekazania skargi było mylne przekonanie organu albo podmiotu wykonującego zadania 

publiczne co do braku obowiązku przekazania skargi sądowi administracyjnemu. Na przykład 

w sprawie III SO/Po 1/11 organ usprawiedliwiał fakt nieprzekazania skargi tym, iż została 

ona w całości uwzględniona. Sąd nie uznał tych argumentów, a wymierzając grzywnę 

przypomniał, że dla oceny zasadności wniosku nie ma znaczenia okoliczność uwzględnienia 

skargi przez organ w trybie autokontroli, o której mowa w art. 54 § 3 P.p.s.a. Organ 

administracji publicznej, w razie uwzględnienia skargi w trybie autokontroli, nadal jest 

obowiązany wykonać czynności przewidziane w art. 54 § 2 P.p.s.a., a więc przekazać skargę 

wraz z aktami sądowi administracyjnemu.  

 Z kolei w sprawach II SO/Po 13/10 oraz IV SO/Po 9/11 powstały kontrowersje czy 

podmioty, do których wniesiono skargi na bezczynność w sprawie udzielenia informacji 

publicznej, są podmiotami obowiązanymi do udzielania tego rodzaju informacji.  

W Wydziale I nie stosowano grzywien przewidzianych w art. 55 § 1, art. 112 oraz art. 

154 § 1 P.p.s.a.   
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 W 2011 roku w Wydziale III nie rozpoznano żadnej sprawy w postępowaniu 

uproszczonym. Nie przeprowadzono żadnego postępowania mediacyjnego. Nie stosowano 

instytucji sygnalizacji. Nie wpłynął także żaden wniosek o wymierzenie organowi grzywny 

w trybie art. 112, czy też art. 154 § 1 P.p.s.a.  

Jedno rozstrzygnięcie zapadło w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny na 

podstawie art. 55 § 1 P.p.s.a. Sąd uwzględnił wniosek i wymierzył organowi grzywnę za 

naruszenie obowiązku przekazania skargi w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia 

(postanowienie z dnia 30 marca 2011 r., o sygn. akt  III SO/Po 1/11).  

Sąd przyjął, że dla oceny zasadności wniosku nie miała znaczenia okoliczność uwzględnienia 

skargi w trybie autokontroli, gdyż nie uchyla to obowiązku terminowego przekazania skargi 

wraz z aktami sprawy do sądu administracyjnego. W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśniono 

również, że nieznaczne przekroczenie terminu nie przemawia za odstąpieniem od 

wymierzenia grzywny, lecz ma wpływ na rozmiar stosowanej sankcji. 

W 2011 roku w Wydziale IV, w kategorii spraw dotyczących bezczynności organów 

i ich przewlekłości, wydano 88 orzeczeń, w tym 15 wyroków i 73 postanowienia. Większość 

spraw dotyczyła bezczynności organów, w 11 sprawach oddalono skargi, w jednej 

zobowiązano do dokonania czynności (sygn. akt IV SAB/Po 22/11), w dwóch zobowiązano 

do wydania aktu (sygn. akt IV SAB/Po 8/11 i IV SAB/Po 9/11), w innych sprawach skargi 

odrzucono, bądź umorzono postępowanie. Natomiast w sprawach dotyczących przewlekłości 

postępowania, w jednej sprawie oddalono skargę (sygn. akt IV SAB/Po 55/11), a w siedmiu 

skargi odrzucono. 

W sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 22/11 dotyczącej skargi na bezczynność Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Sąd zobowiązał organ do przesłania 

odwołania od uchwały z dnia 23 sierpnia 2010 r. wraz z aktami sprawy do Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie w terminie 7 dni od daty zwrotu akt 

administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem. W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, iż 

przedmiotowa skarga dotyczy bezczynności OIRP w Poznaniu w przedmiocie nie przekazania 

odwołania od uchwały z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie odmowy wpisu na listę radców 

prawnych. Od powyższej uchwały na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 65 ze zm.)  przysługuje odwołanie do 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Przepis ten jest szczególnym przepisem 

proceduralnym względem przepisów K.p.a., które to przepisy mają generalnie zastosowanie 

w sprawach o dokonanie wpisu na listę radców prawnych. Uchwały Okręgowej Rady Izby 

Radców Prawnych o wpisie na listę radców prawnych lub o odmowie dokonania tego wpisu 
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stanowią decyzje administracyjne podejmowane w trybie przepisów postępowania 

administracyjnego przez organ samorządu radcowskiego, który w tych sprawach pełni funkcję 

organu administracji publicznej. W stosunku do OIRP jako organu I instancji mają więc 

zastosowanie przepisy dotyczące przekazywania odwołania (art. 133 K.p.a.). Przekazanie 

odwołania jest czynnością materialno–techniczną, na którą nie przysługuje zażalenie w trybie 

art. 37 K.p.a., który co do zasady dotyczy załatwienia sprawy, a więc wydania 

merytorycznego rozstrzygnięcia w formie postanowienia lub decyzji. Warunkiem wniesienia 

do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie 

środka określonego w art. 53 § 3 P.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje 

środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, 

o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie 

właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (zob. B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks 

postępowania administracyjnego – Komentarz, C.H. Beck Warszawa 2011, s. 501). Celem 

skargi na bezczynność organu administracyjnego jest zwalczanie braku działania 

(zaniechania) polegającego na nie załatwianiu sprawy administracyjnej. Przedmiotem skargi 

na bezczynność może być również nie przekazanie wniesionego odwołania organowi 

odwoławczemu przez organ I instancji. Dla ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie mamy do 

czynienia z bezczynnością w zakresie przekazania odwołania istotne jest brzmienie przepisu 

art. 133 K.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej, który wydał decyzję, 

obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu 

w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie 

wydał nowej decyzji w myśl art. 132. Odpowiednie stosowanie w/w przepisu nakłada na 

OIRP obowiązek przekazania odwołania od uchwały odmawiającej wpisania na listę radców 

prawnych do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie siedmiu dni od 

otrzymania odwołania. OIRP w Poznaniu nie przekazała odwołania wniesionego przez 

skarżącego w dniu 14.12.2010 r.  

Z kolei w sprawach o sygn. akt IV SAB/Po 8/11 i IV SAB/Po 9/11 dotyczących skarg 

na bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

w przedmiocie nie wydania decyzji w sprawie stypendium doktoranckiego oraz w sprawie 

stypendium za wyniki w nauce zobowiązano Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu i Kierownika Podstawowej Jednostki Organizacyjnej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu do wydania decyzji 

w sprawie z wniosku P.T. w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroków. Uzasadniając 

wyroki Sąd wskazał w pierwszej kolejności, iż postępowanie w przedmiocie przyznania 
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stypendium doktoranckiego jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie bowiem z art. 

207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 

164, poz. 1365 ze zm.) do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 7 i 8, decyzji podjętych 

przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także 

w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu 

studenckiego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. A zatem, z mocy art. 207 ust. 

1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w ww. sprawach mają 

zastosowanie także te normy K.p.a., które odnoszą się do kwestii wszczęcia postępowania 

i prowadzenia postępowania administracyjnego. Z powyższego wynika, iż w postępowaniu 

dotyczącym wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz w sprawie wniosku 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce znajdują również zastosowanie przepisy 

dotyczące terminów do załatwienia sprawy (art. 35 K.p.a.). Po drugie wskazano, iż 

okolicznością nie kwestionowaną przez strony jest fakt, iż skarżący w dniu złożenia wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego za 2010/2011 i stypendium za  wyniki w nauce za 

rok akademicki 2010/2011 nie był już doktorantem na Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem 

z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt IV SA/Po 210/10 oddalił bowiem skargę P.T. na decyzję 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 

22 grudnia 2009 r. w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów studiów doktoranckich. 

Powyższa okoliczność nie zwalnia jednak organu z obowiązku poszanowania podstawowych 

zasad K.p.a., wszczęcia postępowania, jego prowadzenia i zakończenia we właściwej formie 

prawnej. Utrata przez skarżącego statusu doktoranta powoduje, iż wydanie decyzji 

merytorycznej nie jest możliwe. Zasadnym w przedmiotowej sprawie jest więc umorzenie 

postępowania na podstawie art. 105 § 1 K.p.a., zgodnie z którym, gdy postępowanie 

z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje 

decyzję o umorzeniu postępowania. Nie wydanie przez organ decyzji formalnie kończącej 

postępowanie w sprawie i to w terminie określonym w przepisie art. 35 K.p.a. powoduje, że 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (w sprawie 

o sygn. akt IV SAB/Po 8/11) oraz właściwa komisja stypendialna (w sprawie o sygn. akt 

IV SAB/Po 9/11) pozostają w bezczynności w rozpoznaniu wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego za 2010/2011 oraz wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za 

rok akademicki 2010/2011. 
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W grupie spraw dotyczących przewlekłości postępowania wydano tylko jeden wyrok 

w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 55/11, oddalający skargę. W motywach rozstrzygnięcia Sąd 

wskazał, iż możliwość złożenia przedmiotowej skargi do sądu administracyjnego została 

wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacją K.p.a. oraz P.p.s.a. ustawą z dnia 3 grudnia 

2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18). W uzasadnieniu projektu tej ustawy prawodawca 

określił przewlekłość postępowania jako jego prowadzenie w sposób długotrwale 

nieuzasadniony. Do dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji przepisy K.p.a. nie 

pozwalały na skarżenie przewlekłości postępowania, co w efekcie powoduje, że organy 

administracji publicznej dość często prowadziły postępowanie w sposób nieefektywny, 

wykonując szereg czynności w dużym odstępie czasu, bądź wykonując czynności pozorne, co 

powodowało, że formalnie nie były bezczynne (zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie 

K.p.a. i  P.p.s.a., druk sejmowy nr 2987). W rozpoznawanej sprawie Sąd miał na względzie, 

że wyrokiem z dnia 23 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 385/09, WSA uchylił decyzję z dnia 

7 kwietnia 2009 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 19 lutego 2009 r. wskazując 

w uzasadnieniu, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ administracji powinien wziąć 

pod rozwagę, że decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności jest rozstrzygnięciem podejmowanym wyjątkowo, wówczas gdy nie ma żadnych 

wątpliwości co do kwestii podmiotowych lub przedmiotowych. WSA podzielił stanowisko, 

zgodnie z którym art. 157 § 3 K.p.a. ma zastosowanie w sytuacji, gdy z żądania wszczęcia 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wynika w sposób oczywisty, że 

jednostka wnosząca żądanie nie ma w sprawie interesu prawnego. Wbrew twierdzeniom 

organu nie można na tym etapie przesądzić o braku interesu prawnego skarżącej, 

a z pewnością nie można było uczynić tego bez podjęcia żadnych dodatkowych czynności 

zmierzających do ustalenia, czy została ona uznana za spadkobierczynię zmarłego S.B. 

Burmistrz G. będąc związanym wyrażonymi powyżej wytycznymi WSA pismem z dnia 9 

października 2009 r. zawiadomił skarżącą o wszczęciu postępowania w sprawie zbadania 

legalności decyzji z dnia 18 września 2007 r. Następnie postanowieniem z dnia 

22 października 2009 r. zawiesił postępowanie w sprawie powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 

K.p.a., który jako przesłankę zawieszenia postępowania wskazuje na konieczność 

uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, od którego zależy rozpatrzenie sprawy 

i wydanie decyzji. Odnosząc powyższe uwagi do rozpoznawanej sprawy, jego 

dotychczasowego przebiegu nie należy uznać za przewlekły. Podejmowane w nim czynności 

nie są opieszałe oraz nieuzasadnione. Samo wydanie przez organ administracji postanowienia 

o zawieszeniu postępowania również nie miało na celu jego przedłużenia ponad niezbędny 
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dla załatwienia sprawy okres czasu. Skarżąca kwestionując natomiast jego zasadność powinna 

była złożyć zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia jego odpisu. Sąd podzielił pogląd 

Kolegium wyrażony w odpowiedzi na skargę, że od rozstrzygnięcia kwestii dziedziczenia po 

S.B. zależy, czy skarżąca posiadać będzie przymiot strony w postępowaniu nadzwyczajnym 

o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 września 2007 r.  

W pozostałych sprawach dotyczących przewlekłości organów administracji skargi 

odrzucono miedzy innymi z uwagi na nie wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu 

administracyjnym, w oparciu o art. 37 § 1 K.p.a. I tak w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 67/11 

Sąd wskazał, iż wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jest dopuszczalne 

po wyczerpaniu środków zaskarżenia, do których należy zażalenie z art. 37 K.p.a., które 

należy złożyć do organu wyższego stopnia. Bez względu na formę czynności, jaką podejmie 

organ właściwy do rozpoznania zażalenia przewidzianego w art. 37 § 1 K.p.a., 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym prowadzonym w przedmiocie przewlekłości 

można uznać, że doszło do wyczerpania środków zaskarżenia dopiero po upływie miesiąca 

(art. 35 § 3 K.p.a.) umożliwiającego organowi wyższego stopnia dokonanie czynności, 

o której mowa w art. 35 § 3 K.p.a. (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010 r., str. 162 oraz podane tam orzecznictwo). 

W rozpoznawanej sprawie skarżąca nie wyczerpała istniejącego trybu zaskarżenia przed 

organami administracji publicznej, ponieważ nie złożyła zażalenia na przewlekłe prowadzenie 

postępowania, o którym stanowi art. 37 § 1 K.p.a.  

  Natomiast w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 44/11 Sąd skargę odrzucił wskazując, iż 

jej przedmiotem, w niniejszej sprawie, uczyniono przewlekłe prowadzenie postępowania 

przez Kolegium w sprawie rozpoznania zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 K.p.a. 

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że zarówno rozpoznanie przez organ wyższego 

stopnia w formie postanowienia zażalenia wniesionego na podstawie art. 37 § 1 K.p.a. (zob. 

postanowienia NSA: z dnia 12 lutego 2002 r.; II SA/Gd 3920/01; LEX nr 76109; z dnia 27 

września 2001 r.; I SAB 177/01; LEX nr 84483 oraz z dnia 8 lutego 1995 r.; I SAB 86/94, 

ONSA 1996, Nr 1, poz. 39), jak i bezczynność lub przewlekłość organu wyższego stopnia 

w przedmiocie rozpoznania tego zażalenia - nie podlega - zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego. Organ administracyjny właściwy do rozpoznania zażalenia wniesionego 

na podstawie art. 37 § 1 K.p.a. wydaje w celu jego załatwienia postanowienie, o jakim mowa 

w art. 123 K.p.a.. Jest to postanowienie zaliczane do grupy wydawanych w toku 

postępowania administracyjnego, dotyczące poszczególnych kwestii wynikających w toku 

tego postępowania, lecz nie rozstrzygające o istocie sprawy. Nie jest to też postanowienie 
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kończące postępowanie, a także nie przysługuje od niego zażalenie. Dlatego też, tego rodzaju 

postanowienia nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego (zob. postanowienie 

WSA we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2011 r., sygn. II SAB/Wr 34/11, postanowienie WSA 

w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SAB/Gl 21/09, publ. LEX nr 504035). 

Stąd też, skoro złożona w niniejszej sprawie skarga dotyczy przewlekłego prowadzenia 

postępowania przez Kolegium w sprawie rozpoznania zażalenia na nie załatwienie przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie sprawy wydania gruntu wraz 

z budynkami, to nie może budzić uzasadnionych wątpliwości, iż ze wskazanych przyczyn 

skarga ta była niedopuszczalna. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 57/11 dotyczącej skargi na przewlekłość 

w działaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wykonania postanowienia 

Sądu Rejonowego w Poznaniu w zakresie wydania gruntu, Sąd powołując przepis art. 154 § 1 

P.p.s.a., który stanowi, że w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub 

przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym 

nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego 

organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym 

przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny, podkreślił, że wskazany tryb 

dotyczy jedynie orzeczeń sądów administracyjnych, i to tylko w określonych przez 

ustawodawcę okolicznościach. W niniejszej sprawie nie można uznać, iż skarżący wniósł 

skargę w wyżej omawianym trybie, gdyż przedmiotem skargi jest przewlekłe prowadzenie 

postępowania po orzeczeniu wydanym przez sąd powszechny. Obowiązujące prawo nie 

dopuszcza możliwości kontrolowania przez sąd administracyjny wykonania postanowienia 

sądu powszechnego. Rozpatrując zaś niniejszą sprawę jako skargę na przewlekłość organu 

w sprawie załatwienia sprawy wydania wskazanego postanowieniem Sądu Rejonowego 

w Poznaniu gruntu, również należy stwierdzić, że jest niedopuszczalna, gdyż jest to 

zagadnienie natury cywilnoprawnej. Skoro natomiast wydanie nieruchomości nie następuje 

w formie aktu administracyjnego, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a P.p.s.a. to nie 

załatwienie tej sprawy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nie stanowi 

przewlekłości w rozumieniu pkt 8 omawianego art. 3 § 2 P.p.s.a. 

Najczęstszą przyczyną odrzucenia skargi na bezczynność organów było nie 

wyczerpanie trybu przewidzianego w art. 37 § 1 K.p.a. (sygn. akt IV SAB/Po 64/11, sygn. akt 

IV SAB/Po 63/11, IV SAB/Po 37/11, IV SAB/Po 53/11).  
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Natomiast w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 62/11 skargę na bezczynność  

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w przedmiocie wyłączenia 

pracowników PINB dla miasta Kalisza odrzucono, ponieważ akt polegający na wyłączeniu 

bądź odmowie wyłączenia pracownika organu, pozostaje poza zakresem właściwości sądu 

administracyjnego (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2005 r., sygn. 

P 8/03) i w związku  z tym  sąd administracyjny nie ma również kompetencji do 

rozpoznawania skargi na bezczynność w podjęciu takiego aktu. Wyłączenie pracownika lub 

odmowa jego wyłączenia następuje przez wydanie postanowienia (vide: wyrok NSA 

z 29.05.1990 r., sygn. akt SA/Po 1555/89, ONSA 1990, nr 2-3, poz.44). Na postanowienie to 

nie służy zażalenie. Wprawdzie ustawodawca nie pozbawia strony możliwości 

kwestionowania postanowienia o odmowie wyłączenia pracownika, lecz łączy je 

z rozpoznaniem przez organ odwoławczy odwołania od decyzji rozstrzygającej o istocie 

sprawy. Kontrolę tej materii będzie również sprawował Sąd administracyjny rozstrzygając 

zasadność skargi kierowanej do Sądu, przy czym brak rozpoznania wniosku może 

powodować zastosowanie przez Sąd art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. Kontrola działalności 

administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie 

w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a 

P.p.s.a. Art. 3 § 2 pkt 2 P.p.s.a. wskazuje, że kontroli Sądu mogą być poddane postanowienia 

wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące 

postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. 

W grupie spraw dotyczących wniosków o wymierzenie organowi grzywny wydano 

tylko 6 orzeczeń. W czterech sprawach o sygn. akt  IV SA/Po 450/11, IV SA/Po 352/11, 

IV SA/Po IV SA/Po 300/11, IV SA/Po 61/11 skargi oddalono. Przykładowo w sprawie 

o sygn. akt IV SA/Po 352/11 Sąd wskazał, iż w razie niewykonania wyroku uwzględniającego 

skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub 

stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym 

przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny (art. 154 § 1 P.p.s.a. w brzmieniu 

obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 3 grudnia 2010 r. – Dz.U. z 2011 

r. Nr 6, poz. 18). Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji akta 

administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej, załączając odpis 

orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności. Termin do załatwienia sprawy przez organ 

administracji, określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd, liczy się od dnia 

doręczenia akt organowi (art. 286 § 1 i 2 P.p.s.a.). Przepis ten ustanawia generalne terminy do 
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załatwienia sprawy administracyjnej po wyroku sądowym, uchylającym zaskarżony akt. 

Ustanawia on zatem zasadę realnej możliwości wykonania wyroku sądowego. Niewątpliwie 

bowiem organ musi dysponować kompletnymi aktami sprawy w sposób możliwy do podjęcia 

rozstrzygnięcia. Dopiero wówczas rozpoczyna się początek biegu terminów do załatwienia 

sprawy (wyrok NSA z 18.10.2006 r., sygn. akt II FSK 1286/05, akceptowany przez 

J. P. Tarno „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” Lexis 

Nexis 2010 s. 641 uw. 1; postanowienie NSA z 23.09.2010 r., sygn. akt I OSK 1485/10), 

określonych w K.p.a., a ich niedochowanie skutkować może nałożeniem na organ grzywny. 

Zasadę tę uzasadnia również to, że ocena prawna, którą organ obowiązany jest uwzględnić 

(art. 153 P.p.s.a.), wynika z uzasadnienia orzeczenia i samo ogłoszenie wyroku nie pozwala 

jeszcze organowi na zastosowanie się doń (wyrok WSA w Warszawie z 03.03.2008 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 2566/07). Ustawodawca uzależnił początek biegu terminu na wykonanie 

orzeczenia sądu administracyjnego przez organ administracji publicznej od łącznego 

spełnienia dwu przesłanek: doręczenia organowi administracji odpisu prawomocnego 

orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności; doręczenia organowi akt sprawy. 

Procesowa przesłanka wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku nie jest spełniona, 

jeżeli strona skarżąca wezwała właściwy organ przed doręczeniem mu prawomocnego 

orzeczenia sądowego wraz z aktami sprawy (wyrok NSA z 26.02.2008 r., sygn. akt I OSK 

1529/07, akceptowany przez J. P. Tarno – op. cit., s. 367 uw. 7). W niniejszej sprawie wyrok 

z 16 grudnia 2010 r. uprawomocnił się dnia 22 stycznia 2011 r. (k. 28v akt IV SAB/Po 59/10). 

Akta administracyjne wraz z odpisem prawomocnego wyroku z 16 grudnia 2010 r. wpłynęły 

do SKO dnia 16 lutego 2011 r. (k. 43-45 akt IV SAB/Po 59/10; k. 26 akt IV SA/Po 352/11). 

Pismem z dnia 25 lutego 2011 r. pełnomocnik Stowarzyszenia w postępowaniu 

administracyjnym J.K. wezwał SKO do załatwienia sprawy tj. do wydania orzeczenia, 

w wyniku prawomocnego wyroku z 16 grudnia 2010 r. Wezwanie z 25 lutego 2011 r. nadano 

w placówce pocztowej polskiego operatora publicznego dnia 26 lutego 2011 r., a wpłynęło 

ono do SKO dnia 28 lutego 2011 r. (k. 15 – 16v akt IV SA/Po 352/11).W rozpoznawanej 

sprawie Kolegium nie pozostawało w bezczynności, bowiem upłynęły 3 dni między 

wpłynięciem akt administracyjnych do organu, a wydaniem decyzji przez SKO w wykonaniu 

wyroku z 16 grudnia 2010 r. Wezwanie z 25 lutego 2011 r. do wykonania wyroku 

Stowarzyszenie nadało pocztą po upływie 3 dni od wydania decyzji z 21 lutego 2011 r. i po 

upływie 8 dni od wpłynięcia akt administracyjnych do SKO. W sprawie nie doszło do 

bezczynności organu ani zwłoki w wykonaniu wyroku z 16 grudnia 2010 r. Brak zatem 

podstaw do wymierzenia grzywny, o której mowa w art. 154 § 1 P.p.s.a., skoro może być ona 
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nałożona jedynie, verba legis, "w razie niewykonania wyroku" uwzględniającego skargę na 

bezczynność. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 754/10 Sąd orzekł o wymierzeniu organowi 

grzywny wskazując, iż podstawowym warunkiem dla stwierdzenia istnienia 

materialnoprawnej podstawy wymierzenia grzywny organowi administracji publicznej 

w oparciu o art. 154 § 1 P.p.s.a. jest upływ terminu do wykonania wyroku wyznaczonego 

przez sąd administracyjny do wydania aktu lub podjęcia czynności, bądź też - jak w niniejszej 

sprawie - upływ ustawowego terminu (wyrok NSA z 4 marca 2010 r., II OSK 489/09; LEX nr 

597633). Termin do wykonania przez organ administracji publicznej wyroku sądu 

administracyjnego zaczyna biec od dnia doręczenia organowi tego wyroku (art. 286 P.p.s.a., 

patrz też wyrok NSA z 26 kwietnia 2006 r., II GSK 35/06; Legalis). Niewykonanie wyroku 

przez organ nastąpi wówczas, gdy "nie ustosunkuje się on w pełni" do treści przedmiotowego 

wyroku (wyda rozstrzygnięcie lub podejmie określoną czynność z zakresu administracji) po 

doręczeniu wyroku w terminie uregulowanym w przepisach art. 35-38 K.p.a., czyli w tzw. 

terminie załatwienia sprawy administracyjnej. Kserokopię prawomocnego wyroku WSA 

w Poznaniu z 4 listopada 2009 r. (wyrok stał się prawomocny z dniem 25 grudnia 2009 r.) 

doręczono PINB wraz z aktami 14 stycznia 2010 r. Oznacza to, iż organ prowadząc 

postępowanie po wyroku uchylającym decyzję WWINB w Poznaniu nr […] z dnia 6 maja 

2009 r. oraz poprzedzającą ją decyzję PINB w K. znak: […] z dnia 25 marca 2009 r., miał 

obowiązek zakończyć postępowanie zgodnie z unormowaniem art. 35-38 K.p.a. Od tego dnia 

organ, dysponując aktami sprawy, miał bowiem możliwość skutecznego podjęcia czynności 

w sprawie. W myśl K.p.a., sprawa wymagająca prowadzenia postępowania wyjaśniającego 

powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie 

skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. art. 35 § 3). W orzecznictwie, w 

nawiązaniu do art. 154 § 3 P.p.s.a. przyjmuje się, że ustawodawca, mówiąc o nie załatwieniu 

sprawy w ustawowym terminie, wskazuje na określoną okoliczność faktyczną uzasadniającą 

żądanie ukarania organu grzywną (por. wyrok NSA z 24 maja 2006 r., II GSK 384/05, 

Legalis). W niniejszej sprawie należy uwzględnić, iż WWINB w Poznaniu postanowieniem z 

dnia 19.03.2010 r. znak […], wyznaczył dodatkowy 30-dniowy termin załatwienia sprawy, 

liczony od dnia otrzymania postanowienia. Postanowienie doręczono organowi dniu 22 marca 

2010 r, zatem organ winien sprawę załatwić do dnia 23 kwietnia 2010 r. Po analizie akt 

niniejszej sprawy oraz znanej Sądowi z urzędu sprawy IV SAB/Po 49/10, należy stwierdzić, 

iż po wyroku WSA w Poznaniu z 4 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 449/09, PINB w K. 

wydał w dniu 14 czerwca 2010 r. decyzję znak […], załatwiającą przedmiotową sprawę. 
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Decyzją tą organ odmówił uchylenia decyzji dotychczasowej PINB w K. z 25 marca 2009 r. 

znak […]. Zdaniem Sądu, nie ma znaczenia dla oceny sprawy, że decyzję tę wydano w 

postępowaniu wznowieniowym. Argumenty za uznaniem, że decyzja PINB w K. z dnia 14 

czerwca 2010 r. znak […] stanowi wykonanie wyroku WSA w Poznaniu z 4 listopada 2009 r. 

są przytoczone w uzasadnieniu wyroku ze skargi D.P. na bezczynność: wyrok WSA w 

Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt: IV SAB/Po 49/10. PINB nie wykonał wyroku 

WSA w Poznaniu z 4  listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 449/09 w terminie określonym w 

K.p.a., ani w terminie wskazanym przez WINB w Poznaniu postanowieniem z dnia 

19.03.2010 r. Dla sprawy o wymierzenie grzywny - poza kwestią jej wysokości - nie ma 

znaczenia to, że wyrok został wykonany przed wniesieniem niniejszej skargi i rozpoznaniem 

sprawy przez Sąd. Ta okoliczność ma znaczenie dla oceny bezczynności organu w świetle art. 

149 P.p.s.a. (wyrok w sprawie IV SAB/Po 49/10). 

Z kolei w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 754/10 Sąd odrzucił wniosek Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

grzywny orzeczonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 

27 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 754/10 w sprawie ze skargi D.P. przeciwko 

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wymierzenia 

grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 449/09 wskazując, iż 

zgodnie z art. 229 § 1 P.p.s.a. należności z tytułu nie uiszczonych kosztów sądowych oraz 

grzywien orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym, z wyjątkiem 

grzywien, o których mowa w art. 55 § 1, art. 149 § 2 oraz art. 154 § 1, mogą być umorzone 

lub zapłata tej należności może być odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli jej ściągnięcie 

byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi 

skutkami. W przedmiotowej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się 

o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny wymierzonej temu organowi na 

podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. Z wyżej przytoczonego przepisu art. 229 P.p.s.a. jednoznacznie 

wynika, iż grzywna o której mowa w art. 154 § 1 P.p.s.a. nie może być umorzona jak również 

jej zapłata nie może zostać odroczona lub rozłożona na raty. W tym stanie rzeczy w świetle 

art. 229 P.p.s.a. wniosek organu jest niedopuszczalny. 

 

23. Sygnalizacja 

 

W roku sprawozdawczym 2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

dwukrotnie skorzystał z instytucji sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 P.p.s.a. W jednym 
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z przypadków (II SA/Po 269/11) zawiadomienie organu o naruszeniach dotyczyło 

zagadnienia identycznego jak w roku 2010 - nieprawidłowości przy rozpoznawaniu 

wniosków w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu. Sąd podkreślił w nim, że organ 

pierwszej instancji nie respektował wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt II SA/Po 418/10 i to pomimo, że w jego 

uzasadnieniu Sąd przedstawił wyczerpującą, jednoznaczną ocenę prawną sprawy i zawarł 

wskazania co dalszego procedowania z wnioskiem skarżącego. Pomimo to starosta wskazań 

tych nie zrealizował, a co więcej - za podstawę rozstrzygnięcia przyjął własną ocenę prawną 

sprawy, sprzeczną z oceną wyrażoną w prawomocnym wyroku. Wydając postanowienie Sąd 

podkreślił, że zarówno zawarta w uzasadnieniu orzeczenia ocena prawna jak i wskazania co 

do dalszego postępowania wiążą organ administracji rozpoznający sprawę. Oznacza to, że 

organ na etapie postępowania następującym po wyroku powinien: po pierwsze, wykonać 

wskazania sądu, po drugie, za podstawę rozstrzygnięcia przyjąć ocenę prawną sprawy 

wyrażoną w uzasadnieniu orzeczenia. Natomiast organ administracji, jeżeli nie zgadza się 

z wydanym orzeczeniem, jest uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Jest to jedyny i właściwy tryb polemiki organu z orzeczeniem sądu 

administracyjnego. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu organ może korzystać 

z przysługujących mu kompetencji tylko w sposób określony wyrokiem. Podsumowując 

wywód uzasadnienia Sąd dodał, iż obowiązek respektowania prawomocnych wyroków sądów 

administracyjnych stanowi gwarancję efektywności wymiaru sprawiedliwości. Stąd 

naruszanie tego obowiązku godzi w system demokratycznego państwa prawa, którego jednym 

z filarów jest niezawisłe sądownictwo. Nie respektowanie prawomocnych wyroków sądów 

administracyjnych w sposób poważny narusza również zasadę pogłębiania zaufania obywateli 

do organów administracji publicznej. 

 W sprawie IV SA/Po 1144/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny skorzystał 

z instytucji sygnalizacji z uwagi na brak możliwości zastosowania innych stosowanych 

środków prawnych w celu wskazania organowi faktu rażącego naruszenia prawa (skarga do 

sądu administracyjnego była niedopuszczalna i podlegała odrzuceniu). W omawianej sprawie 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy własne postanowienie 

w przedmiocie przekazania według właściwości Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi na 

działanie lokalnej rady miejskiej. Nie dostrzegło jednak, że dnia 11 kwietnia 2011 r. weszła 

w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18). Na mocy tej ustawy zmieniona została treść art. 65 § 1 K.p.a., 
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w ten sposób, że jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest 

niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając 

jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Oznaczało to, że postanowienia Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego zostały wydane bez podstawy prawnej. Co więcej, Sąd stwierdził 

także, że samo przekazanie skargi (złożonej w trybie K.p.a.) przez Kolegium Wojewodzie 

nastąpiło z pominięciem warunków dotyczących sporu kompetencyjnego. Z akt wynikało 

bowiem, iż skarga ta uprzednio wpłynęła do Kolegium właśnie od Wojewody 

Wielkopolskiego (Kolegium nie mogło jej więc zwrotnie przekazywać).  
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V. PYTANIA PRAWNE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

  

 W 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie skierował pytań 

prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Odnotować należy fakt, że Sejm, działając na 

podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 

Nr 102, poz. 643 ze zm.), przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu wyjaśnienia w sprawie 

pytania prawnego przedstawionego przez tut. Sąd w 2010 r. (sygn. akt II SA/Po 549/10): „czy 

art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 

201, poz. 1540) uniemożliwiający podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 

polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych odnośnie przedsięwzięć 

podjętych przed dniem 1 stycznia 2010 r. dopuszczalną wcześniej zmianę miejsca urządzania 

gry ustalonego w uprzednio wydanym zezwoleniu, nie jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadą ochrony interesów w toku podmiotów 

prowadzących takową działalność, które - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - 

rozpoczęły realizację sześcioletnich przedsięwzięć gospodarczych”, wnosząc o stwierdzenie, 

że art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 

1540 ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa: P 4/11).  
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VI. POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO 

 
 
Udział sędziów w naradach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych oraz 

innych formach doskonalenia zawodowego z udziałem środowisk naukowych w kraju 

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, także w roku 2011, uzupełnieniem funkcji 

orzeczniczej Sądu był udział sędziów WSA w Poznaniu w licznych konferencjach, 

szkoleniach i naradach organizowanych przez tut. Sąd, jak też inne sądy i instytucje. 

W omawianym okresie sędziowie prowadzili również działalność dydaktyczną.  

 

Konferencje i szkolenia 
 

 W dniach od 27 do 28 kwietnia 2011 r. w Mierzęcinie k. Dobiegniewa odbyła się 

konferencja szkoleniowa zorganizowana przy współudziale WSA w Poznaniu i Sądu 

Okręgowego w Poznaniu. Konferencję zainaugurował Prezes WSA w Poznaniu sędzia NSA 

Jerzy Stankowski. W trakcie obrad dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi dostępu do 

informacji publicznej oraz problematyki zobowiązań podatkowych. Referentami 

poszczególnych zagadnień byli sędziowie WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska, Maciej 

Jaśniewicz i Roman Wiatrowski. 

 W okresie od 16 do 18 maja 2011 r. w Izbicku k/Opola odbyła się zorganizowana 

przez WSA w Opolu konferencja szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych, dotycząca 

problematyki ogólnoadministracyjnej. Z WSA w Poznaniu w konferencji udział wzięli: prezes 

sędzia NSA Jerzy Stankowski, wiceprezes sędzia NSA Jolanta Szaniecka, sędziowie WSA: 

Danuta Rzyminiak - Owczarczak oraz Anna Jarosz. Trzydniowe obrady zostały poprzedzone 

wykładami wprowadzającymi. Spotkanie zainaugurowały wykłady: wiceprezesa NSA 

prof. Janusza Trzcińskiego, zastępcy dyrektora Biura Orzecznictwa NSA sędzi NSA Marii 

Wiśniewskiej oraz sędzi NSA Małgorzaty Borowiec. W drugim dniu konferencji sędziowie 

wysłuchali wykładów: przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA sędziego NSA 

Janusza Drachala, sędzi NSA Zofii Borowicz i dra Jerzego Jendrośki – adiunkta w Zakładzie 

Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego Uniwersytetu Opolskiego. W ostatnim dniu 

obrad wysłuchano wykładów sędzi NSA prof. Barbary Adamiak nt. „Naruszenia przepisów 

postępowania administracyjnego nie mające istotnego wpływu na wynik sprawy” i sędziego 

WSA w Gliwicach dra hab. Stanisława Niteckiego nt. „Wpływ nowelizacji Kodeksu 
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postępowania administracyjnego na postępowanie administracyjne w sprawach wsparcia 

społecznego”. 

 W dniach od 19 do 20 maja 2011 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się ogólnopolska 

konferencja referendarzy sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych. Jej 

organizatorem był WSA w Warszawie. Podczas konferencji WSA w Poznaniu reprezentowali 

trzej referendarze tut. Sądu. Konferencję otworzył prezes NSA prof. Roman Hauser, który 

przybliżył obecną pozycję ustrojową referendarzy w sądach administracyjnych. Zastępca 

dyrektora Biura Orzecznictwa NSA sędzia NSA Maria Wiśniewska poruszyła najnowsze 

problemy orzecznicze związane z wykonywaniem czynności referendarskich w ramach 

tematu „Prawo pomocy - zagadnienia wybrane”. W drugim dniu konferencji biegły rewident 

Jadwiga Godlewska przedstawiła wykład nt. „Rodzaje dokumentów finansowych 

potwierdzających stan majątkowy i możliwości płatnicze poszczególnych podmiotów prawa. 

Podstawa prawna i zasady ich sporządzania oraz skutki prawne niedopełnienia obowiązków 

w tym zakresie. Ocena sytuacji majątkowej i możliwości płatniczych poszczególnych 

podmiotów prawa w kontekście przesłanek przyznania prawa pomocy - zagadnienia 

wybrane". Po każdym z wykładów miała miejsce dyskusja merytoryczna, podczas której 

prelegenci odpowiadali na pytania uczestników konferencji. 

  W dniu 24 maja 2011 r. w siedzibie NSA w Warszawie odbyła się zorganizowana 

przez Biuro Orzecznictwa NSA konferencja nt. „Sędziowskie prawotwórstwo - teoria 

a praktyka”. Z WSA w Poznaniu w konferencji uczestniczyli: prezes sędzia NSA Jerzy 

Stankowski oraz 5 sędziów tut. Sądu. Konferencję oficjalnie otworzył wiceprezes NSA – 

dyrektor BO prof. Janusz Trzciński. 

 W dniu 7 czerwca 2011 r. prezes WSA w Poznaniu sędzia NSA Jerzy Stankowski 

uczestniczył w zorganizowanej przez NSA we współpracy z Zakładem Prawa 

Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Biurem Rzecznika Praw 

Obywatelskich konferencji „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 

2010 – 2011”. Celem Konferencji było: przedstawienie i ocena wprowadzonych ostatnio 

szczegółowych zmian w Kodeksie, analiza konsekwencji ich wejścia w życie oraz 

sformułowanie postulatów de lege ferenda. 

 W dniach od 8 do 9 czerwca 2011 r. w Otrębusach k.Warszawy odbyła się 

zorganizowana przez WSA w Warszawie z udziałem sędziów Izby Finansowej NSA 

konferencja szkoleniowa sędziów Wydziału III poświęcona zagadnieniom prawa 

podatkowego. Z WSA w Poznaniu udział w konferencji wzięli prezes sędzia NSA Jerzy 

Stankowski oraz sędzia WSA Walentyna Długaszewska. 
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 W dniu 29 czerwca 2011 r. prezes WSA w Poznaniu sędzia NSA Jerzy Stankowski 

uczestniczył w konferencji prezesów sądów apelacyjnych, wojewódzkich sądów 

administracyjnych, sądów okręgowych oraz wojskowych sądów okręgowych, która odbyła się 

w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. W trakcie konferencji przedstawiono 

trzy referaty, stanowiące podstawę do dyskusji, po czym sprawozdanie z prac nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

przedstawiła sędzia SO Ewa Banaszewska – prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Na 

zakończenie konferencji projekt apelu dotyczącego wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r. 

zaprezentował wiceprzewodniczący KRS sędzia SO w Siedlcach Roman Kęska. 

 W dniach od 5 do 8 września 2011 r. w Międzyzdrojach odbyła się konferencja 

szkoleniowa zorganizowana przy współudziale Izby Finansowej NSA i WSA w Gorzowie 

Wlkp., której problematyka dotyczyła oceny orzecznictwa podatkowego oraz omówienia 

problemów postępowania międzyinstancyjnego. W konferencji brali udział sędziowie Izby 

Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele wydziałów 

finansowych z wojewódzkich sądów administracyjnych. Z WSA w Poznaniu w konferencji 

uczestniczyli sędzia WSA Roman Wiatrowski oraz sędzia NSA Włodzimierz Zygmont. 

Sędzia Roman Wiatrowski wygłosił referat na temat zmian w VAT od 1 lipca 2011 r. 

W trakcie dyskusji na temat proceduralnych problemów orzecznictwa NSA i WSA, sędziowie 

omówili również problemy przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu. Uzgodniono m.in., że:  

- wyroki wydane w przedmiocie indywidualnych interpretacji podatkowych, o których mowa 

w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60 ze zm.) powinny zawierać określenie, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub 

czynność nie mogą być wykonane, o którym mowa w art. 152 tej ustawy; 

- we wszystkich sprawach, w których uwzględniono skargi, o których mowa w art. 149 i 154 

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

(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należy w sentencji wyroku zawrzeć stwierdzenie czy 

bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce 

z rażącym naruszeniem prawa. 

 W dniach od 4 do 7 października 2011 r. w Trzebieszowicach odbyła się konferencja 

szkoleniowa sędziów WSA w Poznaniu. Konferencję oficjalnie otworzył prezes sędzia NSA 

Jerzy Stankowski. W pierwszym dniu spotkania referat pt. „Emocje w komunikacji” wygłosił 

dr Wojciech Strzelecki. W kolejnym dniu sędziowie obradowali w dwóch grupach 

tematycznych: ogólnoadministracyjnej i podatkowej.  
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W grupie ogólnoadministracyjnej dyskutowano nad następującymi zagadnieniami, 

poprzedzonymi referatami wprowadzającymi wiceprezes WSA sędzi NSA Jolanty 

Szanieckiej: 

- „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”, 

-„Studium zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz plan miejscowy w świetle 

orzecznictwa sądowoadministracyjnego” oraz 

-„Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach objętych umieszczeniem pracowników 

w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze” . 

Z kolei w grupie podatkowej  przedstawiono do dyskusji następujące zagadnienia: 

- „Miejsce świadczenia usług w podatku VAT w stanie prawnym od 1 lipca 2011 r. – przepisy 

krajowe i unijne” (sędzia WSA Maciej Jaśniewicz); 

- „Akcyza od energii elektrycznej w świetle prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych” (sędzia WSA Dominik Mączyński).  

 W dniach od 27 do 28 października 2011 r. w Mierzęcinie k. Dobiegniewa odbyła się 

konferencja asystentów i referendarzy WSA w Poznaniu. Konferencję zainaugurował prezes 

WSA w Poznaniu sędzia NSA Jerzy Stankowski. Pierwszym prelegentem była sędzia NSA 

Jolanta Szaniecka wiceprezes WSA w Poznaniu, która omówiła zagadnienia związane ze 

„Studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planem miejscowym w świetle 

orzecznictwa sądowoadministracyjnego”. W dalszej części konferencji sędzia WSA Maciej 

Jaśniewicz – przewodniczący Wydziału I, wygłosił referat dotyczący „Miejsca świadczenia 

usług w podatku VAT w stanie prawnym od 1 lipca 2011 r. – przepisy krajowe i unijne”. 

Natomiast sędzia WSA Tomasz Grossmann poruszył kwestie związane z ochroną środowiska 

w ramach wykładu nt. „Wybrane zagadnienia sądowej kontroli decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych”. W drugiej części konferencji sędzia WSA w Poznaniu Dominik 

Mączyński wygłosił referat nt. „Akcyza od energii elektrycznej w świetle prawa unijnego 

i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych”. Po każdym 

z wykładów miała miejsce dyskusja merytoryczna, podczas której prelegenci odpowiadali na 

pytania uczestników konferencji. Konferencję podsumowali prezes i wiceprezes WSA 

w Poznaniu. 

 W dniu 17 listopada 2011 r. sędzia NSA prof. Wojciech Chróścielewski przedstawił 

w siedzibie tut. Sądu wykład nt. „Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły 

w życie w 2011 r.” W spotkaniu wzięli udział sędziowie, referendarze oraz asystenci sędziów. 
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 W dniu 21 listopada 2011 r. w siedzibie NSA w Warszawie odbyła się konferencja 

zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA nt. „Wybrane problemy wykładni prawa”. 

Konferencji przewodniczył wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusz 

Trzciński, a jego moderatorami byli sędzia NSA Maria Wiśniewska oraz prof. dr hab. Andrzej 

Gomułowicz. Z WSA w Poznaniu w konferencji uczestniczyło 6 sedziów WSA w Poznaniu. 

 W dniu 23 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce legislacji 

administracyjnej. Uczestniczyło w niej 5 asystentów tut. Sądu. 

 W dniu 8 grudnia 2011 r. sędzia NSA Jan Kacprzak przedstawił w siedzibie tut. Sądu 

wykład nt. „Postępowanie w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

a dopuszczalność skargi do Sądu Administracyjnego”. W spotkaniu wzięli udział sędziowie, 

referendarze oraz asystenci sędziów. 

 

Wydarzenia 

 

 W dniu 23 lutego 2011 r. wiceprezes WSA w Poznaniu sędzia 

NSA Tadeusz M. Geremek uczestniczył w centralnej uroczystości zorganizowanej przez 

Prezydenta Miasta Poznania na Cytadeli Poznańskiej z okazji 66 rocznicy zakończenia walk 

w Poznaniu. Prezes jako reprezentant Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył 

wieniec pod pomnikami: Cytadelowców, Żołnierzy Radzieckich i Alianckich. 

 W dniu 16 marca 2011 r. wiceprezes WSA w Poznaniu sędzia NSA Tadeusz 

M. Geremek wziął udział jako członek jury w zorganizowanym przez Europejskie 

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Poznaniu, XV Lokalnym Konkursie 

Krasomówczym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, którego celem jest promocja sztuki mowy sądowej i popularyzacja różnych 

dziedzin prawa wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji. Wiceprezes WSA wręczył 

nagrody ufundowane przez Sąd dla najlepszego wystąpienia uczestnika Konkursu oraz dla 

najlepszego wystąpienia w sprawie administracyjnej. 

 W dniu 18 kwietnia 2011 r. prezes WSA w Poznaniu sędzia NSA Jerzy Stankowski 

wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, podczas którego przyjęto przedstawioną przez Prezesa NSA prof. 

Romana Hausera „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2010 roku”. 
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 W dniu 19 kwietnia 2011 r. sędzia WSA Maciej Jaśniewicz - Przewodniczący 

Wydziału I - uczestniczył w dorocznym spotkaniu Zarządu Głównego Polskiej Sekcji 

Międzynarodowej Komisji Prawników, zorganizowanym w gmachu Sądu Najwyższego 

w Warszawie. Wykład wprowadzający nt. „Tendencje orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka w świetle przemian organizacyjnych Unii Europejskiej” przedstawił prof. 

Lech Garlicki - sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W trakcie spotkania 

ogłoszono wyniki i wręczono wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Sekcję Polską 

Międzynarodowej Komisji Prawników pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy o Tytuł 

Honorowy Sędziego Europejskiego. Jury konkursowe przyznało tytuł Honorowego Sędziego 

Europejskiego 2010 m.in. w kategorii sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych 

sędziemu Maciejowi Jaśniewiczowi. 

 W dniu 16 maja 2011 r  w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław 

Komorowski wręczył nominację na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu Dominikowi Mączyńskiemu.  

 W dniu 27 maja 2011 r. przy Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

rozpoczął swoją działalność pierwszy w Polsce Klub Sędziów w Stanie Spoczynku pod 

patronatem prezesa WSA sędziego NSA Jerzego Stankowskiego, który poparł i umożliwił 

inicjatywę utworzenia Klubu. Rozpoczęcie działalności Klubu Sędziów w Stanie Spoczynku 

zbiegło się z XXX-leciem istnienia sądu administracyjnego w Poznaniu.  Klub ma stwarzać 

warunki do wymiany poglądów na tematy prawnicze, społeczne, polityczne, a także ułatwiać 

kontakty towarzyskie między sędziami, którzy pragną utrzymywać związek ze swoim byłym 

miejscem pracy. W ramach comiesięcznych spotkań Klubu przewidywane są wystąpienia 

zaproszonych znanych osobistości prawniczych, politycznych, a także z innych dziedzin 

nauki i kultury. Pierwsze spotkanie Klubu Sędziów w Stanie Spoczynku zaszczycili swoją 

obecnością prezes WSA Jerzy Stankowski, wiceprezes WSA Tadeusz M. Geremek 

i Przewodniczący Wydziałów sędzie NSA: Maria Lorych Olszanowska i Grażyna Radzicka 

oraz sędzia WSA Maciej Jaśniewicz. Wykład inauguracyjny wygłosił sędzia NSA prof. Jerzy 

Małecki – kierownik Katedry Prawa Finansowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu. Opracowano regulamin działalności Klubu i terminarz najbliższych spotkań. 

Uczestnicy pierwszego spotkania wybrali na kierowniczkę Klubu sędzię NSA w stanie 

spoczynku o długoletnim stażu sędziowskim w NSA (29 lat) - Sylwię Zapalską. 
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 W dniu 10 czerwca 2011 r. w WSA w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy sędziów 

tut. Sądu z sędzią Conseil d′ Etat – francuskiej Rady Stanu - Joanną Hottiaux, która 

w czerwcu odbywała staż w NSA w ramach programu wymiany sędziów Stowarzyszenia Rad 

Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych UE. Sędzia Hottiaux przedstawiła strukturę 

organizacyjną oraz działalność Rady Stanu oraz omówiła niektóre zagadnienia dotyczące 

stosowania prawa administracyjnego we Francji, a zwłaszcza rozstrzygania sporów 

powstałych pomiędzy stronami postępowania administracyjnego. Zapoznała się również 

z bieżącymi problemami orzeczniczymi w działalności WSA w Poznaniu i zwiedziła nowy 

gmach Sądu. 

 Z dniem 29 sierpnia 2011 r. w stan spoczynku przeszła sędzia NSA Maria 

Skwierzyńska orzekająca dotychczas w Wydziale I WSA w Poznaniu.  

W 1966 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1966 r. w Wydziale Finansowym 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. W latach 1966 do 1975 pełniła 

kolejno funkcje referenta, st. inspektora, radcy prawnego ds. zastępstwa sądowego 

w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W latach 1967 do 1969 

odbyła aplikację sądową zakończoną złożeniem w 1969 r. egzaminu sędziowskiego. W roku 

1970 r. złożyła egzamin radcowski. Od września 1966 r. do czerwca 1992 r. zatrudniona była 

jako radca prawny w Izbie Skarbowej w Poznaniu. W 1992 r. została powołana na stanowisko 

sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym w Poznaniu. 

Po reformie sądownictwa administracyjnego orzekała w Wydziale Orzeczniczym 

I „Finansowym” WSA w Poznaniu.  

 Sędzia Maria Skwierzyńska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1987 r.)  

oraz uhonorowana odznaką „Zasłużony Pracownik Państwowy” (1988 r.)  

 W dniu 12 października 2011 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Poznaniu złożył wizytę sędzia Nicolae Cātālina Serban Wiceprezes Sądu Apelacyjnego 

w Timisoarze w Rumunii, który był uczestnikiem programu wymiany sędziów 

organizowanego przez European Judicial Training Network. Pan sędzia Serban po zwiedzeniu 

budynku i po zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną oraz działalnością orzeczniczą Sądu 

był obecny na jednej z rozpraw. Podczas krótkiego spotkania z sędziami i kierownictwem 

Sądu sędzia N. Serban przedstawił organizację i działalność sądownictwa administracyjnego 

w Rumunii, odpowiadając na liczne pytania w tym zakresie.  
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Zajęcia dydaktyczne sędziów i  asystentów  

 

 W okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. sędzia WSA Roman Wiatrowski - 

kontynuując wcześniejsze wykłady - przedstawił w siedzibie Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Poznaniu oraz w Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych wykłady 

z zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego, 

postępowania egzekucyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Pan sędzia R. Wiatrowski przeprowadził jednocześnie z ww. tematów kolokwia i egzaminy 

dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz dla kandydatów na: 

księgowych, doradców prawnych oraz biegłych rewidentów w Stowarzyszeniu Księgowych 

w Polsce Oddział w Poznaniu. 

 W dniu 24 listopada 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze 

sędzia WSA w Poznaniu Maciej Jaśniewicz – Przewodniczący Wydziału I, przeprowadził 

wykład dla inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, dotyczący opodatkowania przychodów 

z nieujawnionych źródeł w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 Od listopada 2011 r. asystent sędziego dr Tomasz Lewandowski rozpoczął w siedzibie 

ABC Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w Warszawie prowadzenie szkoleń z zakresu 

postępowania egzekucyjnego w administracji, sądowoadministracyjnego oraz ogólnego 

administracyjnego dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz 

urzędników administracji publicznej, organizowanych przez ABC Wolters Kluwer Polska 

sp. z o.o. 

 

Szkolenia pracowników 

 

 W dniu 30 marca 2011 r. odbyło się szkolenie nt. „Zmiany w podatku dochodowym 

od osób fizycznych w 2011 roku – obowiązki płatnika”, w którym udział wzięli pracownicy 

Oddziału Finansowo-Budżetowego WSA w Poznaniu. Program szkolenia obejmował 

najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 . 

 W dniach od 12 do 14 października 2011 r. w Serocku k. Warszawy odbyło się 

seminarium szkoleniowe kierowników sekretariatów wydziałów sądów administracyjnych 

dotyczące m.in. zmian wprowadzonych do biurowości ostatnimi zarządzeniami Prezesa NSA 

oraz wyjaśnienia wynikających z nich nowych obowiązków nałożonych na sekretariaty 

wydziałów procesowych. Konferencję otworzył Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

prof. Roman Hauser. 
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Problematykę wnoszenia przez stronę pism procesowych i sporządzania pism sądowych 

przedstawili: sędzia NSA Maria Wiśniewska Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA 

oraz sędzia Jerzy Siegień Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa NSA. Z kolei 

zagadnienia związane z „Trudnymi sytuacjami w pracy z ludźmi” przedstawiła Monika 

Klonowska. Zmianom w zasadach biurowości swoje wystąpienia poświęciły: Barbara 

Dzięcioł specjalista ds. biurowości w NSA oraz Magdalena Magdoń asystent specjalista ds. 

orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa NSA. Ostatniego dnia seminarium wykład nt. „Etyka 

pracownicza oraz elementy skutecznej komunikacji” przedstawił Piotr Kłyk. 

 W dniu 12 października 2011 r. w sali konferencyjnej NSA w Warszawie odbyła się 

narada pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i kierowników kancelarii tajnych 

sądów administracyjnych nt. ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów 

w tym zakresie. Z WSA w Poznaniu udział w naradzie wzięli: pełnomocnik ds. informacji 

niejawnych oraz pracownik socjalny z Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych.  

 W dniu 20 października 2011 r. pracownik socjalny z Oddziału Spraw Ogólnych 

i Osobowych tut. Sądu wziął udział w zorganizowanym w Centrum Edukacji Prawnej im. 

Pawła Włodkowica szkoleniu skierowanym do pracodawców i członków komisji socjalnych. 

W trakcie szkolenia dr Przemysław Czarnek i adw. Ignacy Chwesiuk - autorzy książki 

pt. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kompendium” dokonali kompleksowego 

omówienia ustawy o ZFŚS oraz udzielili uczestnikom szkolenia praktycznej pomocy 

w rozwiązaniach konkretnych problemów dotyczących gospodarowania środkami ZFŚS.  

 W dniach od 19 do 21 września 2011 r. pracownik Oddziału Finansowo-Budżetowego 

tut. Sądu wziął udział w zorganizowanym w Ciechocinku szkoleniu nt. „Zasady organizacji 

i prowadzenia rachunkowości w sądownictwie administracyjnym w aspekcie nowej ustawy 

o finansach publicznych”. 

 

Współpraca międzynarodowa 

 

W dniach od 7 do 10 września 2011 r. siedmioosobowa grupa sędziów WSA 

w Poznaniu z Prezesem Sądu Jerzym Stankowskim, gościła w Niemczech na zaproszenie 

Prezesa Wyższego Sądu Administracyjnego Berlin-Brandenburgia, Jürgena Kippa. Wyjazd 

ten stał się okazją do podsumowania piętnastoletniego już okresu współpracy pomiędzy obu 

sądami, dla którego punkt wyjścia stanowił wygłoszony przez Prezesa Stankowskiego referat 

poświęcony umowie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

w Poznaniu i Wyższym Sądem Administracyjnym Berlin-Brandenburgia w latach 1996–
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2011. Uczestnicy spotkania sędziów obu Sądów mieli także możliwość porównać istniejący 

stan i projektowane instrumenty ochrony prawnej w przypadku przewlekłości postępowań 

sądowoadministracyjnych w Niemczech (referat sędziego dr. A. Thorstena Jobsa) i w Polsce 

(referat sędzi Wiesławy Batorowicz) oraz praktykę i dylematy prawne związane 

z przyznawaniem urzędów kierowniczych na czas określony w służbie cywilnej obu państw 

(referaty sędziów: Agnes Schrimpf oraz Tomasza Grossmanna), a także zapoznać się 

z niezwykle interesującą, nie tylko z historycznoprawnego punktu widzenia, problematyką 

traktowania mniejszości polskiej w orzecznictwie Pruskiego Wyższego Sądu 

Administracyjnego na przełomie wieków XIX i XX (referat Prezesa Jürgena Kippa). Ponadto 

delegacja polskich sędziów miała okazję uczestniczyć w otwarciu okolicznościowej wystawy 

„Kolej wschodnia na przestrzeni dziejów. Podróż z Berlina do Królewca”, złożyć wizytę 

w Sądzie Finansowym Berlin-Brandenburgia z siedzibą w Cottbus, gdzie ze szczególnym 

zainteresowaniem zapoznała się z praktyką prowadzenia „tele-rozpraw”, a także gościć 

w Poczdamie na zaproszenia ministra sprawiedliwości kraju związkowego Brandenburgia, 

Dr. Volkmara Schöneburga. Dwustronne spotkania obfitowały w wiele wzruszających 

momentów świadczących o tym, iż polsko-niemieckie pojednanie nie jest tylko nośnym 

medialnie hasłem, ale rzeczywiście dokonującym się procesem, którego pogłębieniu służy 

także współpraca pomiędzy obu zaprzyjaźnionym Sądami administracyjnymi oraz 

realizowane w jej ramach wizyty.  

 W dniach od 19 do 21 października 2011 r. na zaproszenie prezesa WSA w Poznaniu 

gościła w tut. Sądzie delegacja sędziów i pracowników administracyjnych z Ukrainy 

z  Prezesem Apelacyjnego Sądu Administracyjnego w Winnicy – Witalijem Kuzmiszynem na 

czele. Była to rewizyta w ramach wieloletniego programu współpracy pomiędzy sądem 

ukraińskim, a poznańskim WSA. W składzie delegacji byli także Prezesi okręgowych sądów 

administracyjnych w  Czerniowcach i w Chmielnickim.  

W pierwszym dniu goście wzięli udział w spotkaniu z sędziami polskimi, podczas którego 

sędziowie z Poznania i Winnicy przedstawili referaty nt. mediacji w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym,, po których nastąpiła dyskusja. Delegacja ukraińska zwiedziła 

również Poznań. 21 października 2011 r. delegacja ukraińska gościła w WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim. Po zwiedzeniu gmachu i zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną 

i działalnością sądu, goście wysłuchali referatu przewodniczącej Wydziału Informacji 

Sądowej tego Sądu sędzi WSA Krystyny Skowrońskiej-Pastuszko pt. „Prawo europejskie 

a orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce”. Wizytę delegacji ukraińskiej 

podsumował Prezes WSA w Poznaniu sędzia NSA Jerzy Stankowski. 
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 W dniach od 9 do 11 listopada 2011 r. w Wyższym Sądzie Administracyjnym Berlin-

Brandenburgia w Berlinie odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Niemieckich Sędziów Sądów Administracyjnych (Der Verein Deutscher 

Verwaltungsgerichtstag E.V.) pod hasłem ciągłych starań o podniesienie jakości sądownictwa 

administracyjnego („Jederzeit um eine weitere Verbesserung bemüht sein – 

Qualitätssteigerung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit”). Na zaproszenie organizatorów 

jednym z gości tego seminarium był sędzia WSA w Poznaniu Tomasz Grossmann, który 

wygłosił referat poświęcony postępowaniu przed sądami administracyjnymi w Polsce. 

W referacie tym szczególny nacisk został położony na prezentację zasadniczych różnic 

pomiędzy polską a niemiecką procedurą sądowoadministracyjną. Szczególne zainteresowanie 

uczestników seminarium wzbudziły zagadnienia związane z kryteriami i zakresem sądowej 

kontroli aktów administracyjnych w Polsce, w tym z ograniczonym zakresem sądowego 

postępowania wyjaśniającego, oraz katalogiem środków dyscyplinowania administracji 

dostępnych polskim sądom administracyjnym – co znalazło swój wyraz w dyskusji po 

prelekcji. 

 W dniach od 10 do 12 listopada 2011 r. kilkuosobowa grupa sędziów WSA 

w Poznaniu na czele z prezesem – sędzią NSA Jerzym Stankowskim - gościła w Niemczech 

na zaproszenie Prezesa Dolnosaksońskiego Sądu Finansowego w Hanowerze, Hartmuta 

Pusta. Po spotkaniu powitalnym sędziowie wysłuchali referatu sędziego Sądu Finansowego, 

Axela Christochowitza pt. „Transakcje karuzelowe w podatku VAT na wewnętrznym rynku 

UE”. Ze strony polskiej referat nt. „Opodatkowanie nabycia wierzytelności w polskim 

prawie” wygłosiła sędzia WSA w Poznaniu Katarzyna Nikodem. Na zakończenie referat 

pt. „Transgraniczne rozliczanie strat z zakładów zagranicznych” przedstawił sędzia Sądu 

Finansowego w Hanowerze, Matthias Ebert. Konferencję zakończono zwiedzaniem 

Hanoweru. 

 W dniach od 24 do 26 listopada 2011 r. na zaproszenie Prezesa WSA w Poznaniu 

sędziego NSA Jerzego Stankowskiego wizytę w tut. Sądzie złożyła delegacja Sędziów 

Dolnosaksońskiego Wyższego Sądu Administracyjnego w  Lüneburgu. W wizycie 

uczestniczyli: Prezes Wyższego Sądu Administracyjnego Dr. Herwig van Nieuwland, sędzia 

Przewodniczący Wyższego Sądu Administracyjnego Dr. Hans-Hermann Peschau, sędzia 

Wyższego Sądu Administracyjnego Dieter Muhsmann, sędzia Przewodniczący Sądu 

Administracyjnego w Oldenburgu Manfred Braatz oraz sędzia Sądu Administracyjnego Stade 

– Dr. Claudia Drews. Była to kolejna wizyta związana z umową o współpracy, którą 

podpisano w 2003 r. pomiędzy pionami sądownictwa administracyjnego Wielkopolski 
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i Dolnej Saksonii. Podczas obrad plenarnych w Sali Konferencyjnej Sądu sędziowie WSA 

w Poznaniu Donata Starosta i Tomasz Świstak wygłosili referaty pt. ”Prawo europejskie w 

praktyce administracyjnoprawnej” oraz „Ochrona przed zanieczyszczeniami (prawo 

emisyjne)”. Polscy sędziowie wysłuchali także referatów sędziów niemieckich: Dr. Hansa-

Hermanna Peschau nt. „Prawo dot. Imisji Zanieczyszczeń - wstęp oraz aktualne problemy” 

oraz Dr. Claudii Drews nt. „Prawo europejskie w praktyce sądownictwa administracyjnego” – 

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – organizacja i metody pracy”. Zakończenie 

seminarium nastąpiło w dniu 26 listopada 2011 r.  

 W dniu 22 grudnia 2011 r. w Berlinie na zaproszenie prezesa Wyższego Sądu 

Administracyjnego dla Berlina i Brandenburgii Jürgena Kippa przebywała delegacja z WSA 

w Poznaniu w osobach prezesa sędziego NSA Jerzego Stankowskiego i wiceprezesa sędziego 

NSA Tadeusza M. Geremka. Celem wizyty był udział w uroczystości pożegnania prezesa 

J. Kippa odchodzącego w stan spoczynku. Delegacja została przedstawiona licznie zebranym 

przedstawicielom władz instytucji sądowych oraz środowisk prawniczych Berlina. Wizyta 

była efektem kilkunastoletniej współpracy między sądami Brandenburgii oraz WSA 

w Poznaniu.  

 
Publikacje fachowe sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego WSA 

w Poznaniu 

 

- Jaśniewicz Maciej -  sędzia WSA, „Wpływ unijnego i krajowego prawa bilansowego na 

niezrealizowane różnice kursowe z tytułu należności denominowanych do waluty obcej”, 

„Przegląd Podatkowy”  2011, nr 12 

- Małecki Jerzy - sędzia NSA, „Financial law as part of public law”, [w:] „Handbook Of 

Polish Law”, pod red. W. Dajczaka, A.J. Szwarca, P. Wilińskiego, Warszawa 2011 

- Małecki Jerzy sędzia NSA, „Refleksje o etosie prawa finansowego” [w:] „System Finansów 

publicznych”, pod. red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, 2010  

- Mączyński Dominik,„”Tax law”, [w:] „Handbook Of Polish Law”, pod red. W. Dajczaka, 

A.J. Szwarca, P. Wilińskiego, Warszawa 2011 

- Mączyński Dominik, Sowiński Ryszard, ”Klauzule generalne oraz pojęcia niedookreślone 

w europejskim i krajowym prawie podatkowym a obejście (nadużycie) prawa” [w:] „Prawo 

europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym” pod. red. H. Litwińczuk, 

Warszawa 2010 
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- Popowska Bożena - sędzia WSA, „Public Economic Law” [w:] „Handbook Of Polish Law”, 

pod red. W. Dajczaka, A.J. Szwarca, P. Wilińskiego, Warszawa 2011 

- Popowska Bożena – sędzia WSA, „Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie”, Zeszyty 

Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 6 

- Wiatrowski Roman – sędzia WSA, „Sądowa kontrola interpretacji indywidualnych”, 

[w]: „Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych” pod red. B. Brzezińskiego, 

J.P. Tarno, Warszawa 2011 

- Piątek Wojciech, „Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, 

Warszawa 2011 

- Piątek Wojciech, Olszanowski Jan, „Podstawy skargi kasacyjnej w orzecznictwie Izby 

Finansowej NSA – wybrane zagadnienia”, „Sądowa kontrola administracji w sprawach 

podatkowych” pod red. B. Brzezińskiego, J.P. Tarno, Warszawa 2011 

- Piątek Wojciech – asystent sędziego, „Wybrane zagadnienia wykonania wyroku sądu 

administracyjnego”; „Prawo wobec wyzwań współczesności” Tom VI, pod red. Bartosza 

Guzika, Natalii Buchowskiej, Pawła Wilińskiego, Poznań 2010  

- Piątek Wojciech – asystent sędziego – „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 

z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa”, pod red. 

Romana Hausera i Zygmunta Niewiadomskiego, Warszawa 2011 

- Tyrchan Mikołaj – asystent sędziego, monografia „Paryska Kultura wobec konfliktów 

politycznych w Polsce w latach 1976 – 1989”, Poznań 2011 

- Daniel Paweł - asystent sędziego, „Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności 

przez sąd administracyjny”, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 2 

- Daniel Paweł – asystent sędziego, „Zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały lub 

zarządzenia organu samorządu terytorialnego przez grupę mieszkańców - uwagi na tle 

stosowania przez sądy administracyjne art. 101 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym”, 

Samorząd Terytorialny 2011,  nr 7-8 

- Daniel Paweł – asystent sędziego, „Ochrona tymczasowa w przepisach p.p.s.a. w świetle 

prawa unijnego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 5 

-  Lewandowski Tomasz, Przemysław Ostojski Przemysław - asystenci sędziów, „Błąd co do 

osoby zobowiązanego jako podstawa zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji”, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 9 

- Ostojski Przemysław – asystent sędziego, „Przychodami należnymi są przychody 

wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego – wyrok WSA w Poznaniu z 29 czerwca 2010 r., 

I SA/Po 264/10”, „Jurysdykcja podatkowa” 2011, nr 1 
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- Ostojski Przemysław - asystent sędziego, „Kompleksowe usługi magazynowania nie są 

usługami związanymi z nieruchomościami – wyroki WSA w Poznaniu z 13 października 

2010 r., ISA/Po 573/10 i z 19 października 2010 r., I SA/Po 572/10”, „Jurysdykcja 

podatkowa” 2011, nr.2 

- Ostojski Przemysław - asystent sędziego, „Następstwo prawne w zakresie należności 

podatkowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”,  „Jurysta” 2011, nr 9 

- Ostojski Przemysław – asystent sędziego, „Kopie faktur mogą podlegać archiwizacji 

w formie elektronicznej – wyroki WSA w Poznaniu z 20 maja 2011 r., I SA/Po 248-251/11”, 

Jurysdykcja podatkowa Nr 3/2011 

- Ostojski Przemysław - asystent sędziego, „Następstwo prawne w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji”,  „Państwo i Prawo” 2011, nr.7-8 

-  Ostojski Przemysław - asystent sędziego, „Instytucja upomnienia w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji”, „Samorząd Terytorialny” 2011 nr 10   

- Piątek Wojciech - asystent sędziego, „Zastrzeżenia stron do protokołu posiedzenia (art.105 

p.p.s.a), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 4 

- Piątek Wojciech – asystent sędziego, „Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym”, Monografie Lex 2011 

- Talaga Robert – ref. sądowy, Agata Hauser - doktorantka w Katedrze Prawa 

Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego”, Europejski Przegląd Sądowy, wrzesień 

2011 

Glosy 

- Lewandowski Tomasz, Ostojski Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 6.01.2010 r. II FSK 

2100/08 (dot. prawa do złożenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym wobec małżonka 

podatnika), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011, nr 3  

- Lewandowski Tomasz, Glosa do wyroku NSA z dnia 6 stycznia 2010 r., II FSK 2100/08, 

POP 2011/3/221 

- Lewandowski Tomasz, Glosa do postanowienia NSA z dnia 22 czerwca 2010 r., IOZ 

459/10, LEX./el.2011 

Lewandowski Tomasz, Glosa do wyroku WSA z dnia 23 października 2009, IV SA/Wa 

735/09, LEX/el.2011 

- Lewandowski Tomasz, Glosa do postanowienia WSA z dnia 8 marca 2010 r., ISA/Op 42/10, 

LEX/el.2011 
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- Lewandowski Tomasz, Glosa do wyroku NSA z dnia 23 kwietnia 2010 r., II FSK 2164/08, 

LEX/el.2011 

- Lewandowski Tomasz, Glosa do postanowienia NSA z dnia 27 maja 2010 r., II FZ 255/10, 

LEX/el.2011 

- Lewandowski Tomasz, Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2010 r., II OSK 2272/10 

LEX/el.2011 

- Piątek Wojciech - asystent sędziego, „Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, „Glosa 

Wojciecha Piątka i Andrzeja Skoczylasa do postanowienia z 19.X.2010, SK.8/09”, „Państwo 

i Prawo” 2011 , nr.5 

- Piątek Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 17.03.2010, II FSK 1825/08 (dot. częściowej 

zaskarżalności orzeczeń sądu I instancji), „Forum Prawnicze” 2011, nr 3 

- Piątek Wojciech, Skoczylas Andrzej, Glosa do postanowienia TK z 19.10.2010, SK 8/09 

(dot. podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Państwo 

i Prawo” 2011, z. 5 

- Piątek Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 27.01.2011, IFSK 1143/10 (dot. skutków różnicy 

między ustnym a pisemnym uzasadnieniem rozstrzygnięcia), „Zeszyty Naukowe 

Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 5  

 

Działalność administracyjno-gospodarcza 

 

 W 2011 roku  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zakończył inwestycję 

pt. „rozbudowa siedziby Sądu”. W wyniku robót budowlanych uzyskano zwiększenie 

powierzchni biurowej o 1.882,97 m² (gabinety sędziowskie, pokoje asystenckie, sale 

szkoleniowe) oraz powierzchni garażowo – magazynowej o 1.787,20 m², co zdecydowanie 

poprawiło funkcjonalność Sądu i zapewniło bezkolizyjne wypełnianie nałożonych zadań 

z zakresu wydawania orzecznictwa administracyjnego. 
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VII. RUCH KARDOWY 

 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

orzekało 39 sędziów i 5 referendarzy - łącznie 44 osoby (9 sędziów to sędziowie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, 30 - sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). 

 Stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zajmował 

sędzia NSA Jerzy Stankowski, natomiast stanowiska wiceprezesów Sądu zajmowali 

sędziowie NSA: Jolanta Szaniecka i Tadeusz M. Geremek.  

 W dniu 16 maja 2011 r. nominację na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu otrzymał Dominik Mączyński. 

 Z dniem 29 sierpnia 2011 r. w stan spoczynku przeszła sędzia NSA Maria 

Skwierzyńska orzekająca dotychczas w Wydziale I tut. Sądu, w związku z czym na koniec 

grudnia br. w poznańskim WSA orzekało 39 sędziów. 

 Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili: 

1.  Sędzia WSA Maciej Jaśniewicz – Wydziału I 

2.  Sędzia NSA Jolanta Szaniecka  - Wydziału II 

3. Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska - Wydziału III 

4.  Sędzia NSA Grażyna Radzicka - Wydziału IV 

5.   Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek - Wydziału Informacji Sądowej 

 Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnionych było 139 pracowników.  

Funkcję Dyrektora Sądu pełnił Wiesław Bąkowski, a Głównej Księgowej Dorota Michalak. 

 Funkcje Kierowników Sekretariatów pełniły: 

Teresa Wiśniewska - Sekretariatu Wydziału I 

Liliana Jasiak - Sekretariatu Wydziału II 

Agata Bartkowiak - Sekretariatu Wydziału III 

Mirosława Kolanowska - Sekretariatu Wydziału IV 

Grażyna Nowak - Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

 Na stanowiskach Kierowników Oddziałów urzędowali: 

Marcin Gościniak - Oddziału Administracyjno Gospodarczego 

Dorota Michalak - Oddziału Finansowo-Budżetowego 

Halina Wicher - Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych 
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VIII. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ SĄDU 

 

Jak to przedstawiono szczegółowo w niniejszej informacji Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu w 2011 r. realizował swoje zadania wynikające zwłaszcza 

z ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 153, 

poz.1269) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), a także Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Kognicja sądu administracyjnego oraz zakres 

zadań zostały również określone przepisami innych ustaw branżowych. Należy dodać, że 

zakres tej kognicji z roku na rok poszerza się, w związku z czym sędziowie zmuszeni są do 

stałego poszerzania swojej wiedzy prawniczej i podnoszenia kwalifikacji. 

Wszelkie zmiany życia społeczno - ekonomicznego znajdują swoje odzwierciedlenie w ilości 

wnoszonych skarg oraz ich tematyce. 

Jak to już przedstawiono na wstępie niniejszego opracowania, w roku 2011 wpłynęło 4661 

spraw, tj. o 621 spraw więcej niż w roku poprzednim, zaś załatwionych zostało łącznie 4548 

skarg, a zatem o 301 skarg więcej niż w 2010 r. Przeciętny miesięczny wpływ w 2011 r. 

kształtował się na poziomie 388 spraw, z tym, że był on zróżnicowany w poszczególnych 

wydziałach: i tak w Wydziale I było to 76 spraw, w Wydziale II - 111 spraw, w Wydziale III - 

85 spraw a w Wydziale IV - 116 spraw. Zróżnicowanie to odpowiada łącznej ilości spraw, 

które wpłynęły do tych wydziałów w 2011 r. 

Na koniec roku pozostało do załatwienia 1136 spraw co stanowi 24,4% ogólnego wpływu 

(szczegółowe informacje zawarte są w tabelach statystycznych). 

Bardzo istotnym wskaźnikiem sprawności orzecznictwa sądowego, a zatem podstawowej 

funkcji sądu, jest czas oczekiwania na rozprawę. W tym zakresie - podobnie jak w latach 

poprzednich - kierownictwo Sądu podejmowało aktywne działania stale monitorując 

czynności Przewodniczących Wydziałów zmierzające do poprawy tego wskaźnika. 

Problem ten był również podnoszony wielokrotnie w toku narad sędziowskich jak 

i odbywanych zgromadzeń ogólnych Sądu. 

Podejmowane działania przyniosły pozytywne wyniki, skoro czas oczekiwania na rozprawę 

w tut. Sądzie w 2011 r. wyniósł 2,9 miesiąca (w poprzednim roku 3,0). W ocenie 

kierownictwa Sądu jest to bardzo dobry wynik, który jednoznacznie wskazuje na aktywne 

zaangażowanie Przewodniczących Wydziałów, sędziów jak również sekretariatów sprawnie 

przygotowujących sprawy do wyznaczenia na rozprawę oraz wykonujących wszystkie 
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pozostałe czynności. Wprawdzie na koniec grudnia 2011 r. pozostało do załatwienia na 

następny okres 1136 spraw, co wynosi 24,4 % ogółu wpływu, jednak wynik ten można uznać 

za zadowalający, skoro wskaźnik ten w roku poprzednim wyniósł 25,3 % wpływu w tym 

roku.  

Jak to już podniesiono, we wprowadzeniu do niniejszej informacji, wyniki działalności 

orzeczniczej i pozaorzeczniczej osiągnięte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu należy uznać za w pełni satysfakcjonujące.  

Ocena ta wynika z przedstawionych szczegółowo w informacji o problematyce orzeczniczej 

poszczególnych wydziałów sądowych i osiąganych w tym zakresie wyników zarówno 

w odniesieniu do sprawności postępowania sądowego jak i trafności rozstrzygnięć, o czym 

świadczą dobre wyniki osiągane w postępowaniu kasacyjnym. 

Na pozytywne podkreślenie zasługuje także aktywna działalność pozaorzecznicza Sądu 

realizowana w jej różnych formach takich jak: udział w konferencjach i szkoleniach, 

współpracy międzynarodowej, udziale przedstawicieli w życiu społecznym miasta Poznania, 

organizowanych wykładach własnych, współpracy z mediami, a zwłaszcza bardzo 

zaangażowanej bieżącej działalności Wydziału Informacji Sądowej, która jest wizytówką 

pracy Sądu, ponieważ tam trafiają najczęściej interesanci sądowi, którym niezbędna jest 

pomoc i informacja w dochodzeniu ich praw w postępowaniu sądowym jak i informacja 

odnosząca się do właściwości sądu, a także niezbędne porady prawne. Na pozytywną ocenę 

zasługują także publikacje sędziów i referendarzy sądowych zamieszczane w różnego rodzaju 

pismach i wydawnictwach prawniczych. Publikacje te, których ilość zwiększa się corocznie, 

mają istotny wpływ na podnoszenie kwalifikacji i wiedzy prawniczej kadry sędziowskiej oraz 

referendarzy i asystentów sądowych. 

Informacja z działalności Sądu w 2011 r. zawiera często opis konkretnych spraw w części 

dotyczącej stanu faktycznego i rozstrzygnięcia sądu wraz z jego uzasadnieniem faktycznym 

i prawnym. Taki układ informacji sprawia, że osoba zainteresowana tą tematyką, zwłaszcza 

sędziowie, referendarze i asystenci sędziów, będą mogli skorzystać z prezentacji 

problematyki orzeczniczej i jej rozwiązywania - zwłaszcza w odniesieniu do spraw nowych -

oraz z dorobku orzeczniczego sędziów orzekających w WSA w Poznaniu. 

Ocenę rozwiązywania problemów, które pojawiły się w toku prezentowanego orzecznictwa, 

zawierają poszczególne rozdziały tematyczne opracowania. Nie wszystkie orzeczenia mogły 

być jednak przekazane w syntetycznej formie, ponieważ problemy prawne, które w tych 

sprawach zaistniały, są osadzone w konkretnym stanie faktycznym i prawnym. 
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Należy również odnotować, że w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są możliwości 

przekazywania materiałów przydatnych w pracy sędziów drogą elektroniczną, jak również 

wykorzystywanie w bieżącej działalności Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych jak i wewnętrznej Bazy Orzeczeń, które też są na bieżąco aktualizowane. 

Reasumując, należy stwierdzić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2011 r. 

w pełni realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz z zarządzeń i wytycznych Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
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IX. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 

W 2011 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań określonych 

w § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - 

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z  Nr 

152, poz. 1269), polegających w szczególności na informowaniu osób zainteresowanych 

o właściwości sądów administracyjnych oraz o stanie spraw załatwianych w Sądzie 

i udostępnianiu im do wglądu akt sądowych, prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, 

udostępnianiu informacji publicznej o działalności Sądu, prowadzeniu statystyki sądowej oraz 

obsłudze medialnej Sądu. 

Podobnie jak w latach poprzednich wiele informacji, m.in. o stanie spraw, właściwości 

sądu, trybie uzyskania prawa pomocy, terminach i środkach zaskarżenia oraz innych 

uprawnieniach i obowiązkach procesowych stron, udostępnianych było niezwłocznie, 

w formie ustnej – najczęściej na żądanie telefoniczne lub w siedzibie Sądu. W ramach tych 

działań w czytelni akt udostępniano akta spraw do wglądu stronom, uczestnikom 

postępowania oraz ich pełnomocnikom. Liczbę interesantów, którym udzielono informacji 

w w/w formach szacuje się na około 5.250. 

Wydział Informacji Sądowej, jak dotychczas, realizował zadania z zakresu 

udostępniania informacji publicznych. Informacje o WSA i jego działalności oraz 

obowiązujące regulacje prawne dotyczące postępowania sądowoadministracyjnego 

udostępniano w urzędowym publikatorze teleinformatycznym „BIP”, jak również na 

oficjalnej stronie internetowej Sądu pod adresem: http://www.wsa.poznan.pl, zapewniając ich 

aktualizację. Za pośrednictwem tej strony użytkownicy Internetu mogli korzystać z bazy 

orzeczeń sądów administracyjnych, również na bieżąco aktualizowanej. 

Jeśli chodzi o procedurę wnioskową przewidzianą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w 2011 r. 

zarejestrowano łącznie 17 wniosków o udostępnianie informacji publicznej (w tym 2 wnioski 

dotyczyły udostępnienia orzeczenia w trybie informacji publicznej). Wydano cztery decyzje 

o odmowie udostępnienia informacji publicznej, natomiast pozostałe wnioski zostały 

załatwione przez uwzględnienie i w terminie ustawowym. 

Wydział Informacji prowadził także sprawy z zakresu petycji, skarg i wniosków jak 

również sprawy z zakresu działalności statystycznej Sądu.   
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W omawianym okresie sprawozdawczym w WIS zarejestrowano ogółem 148 pism do 

załatwienia w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.  

W oparciu o sprawozdania przesłane przez Wydziały Orzecznicze, Sekretariat WIS 

sporządzał zbiorcze sprawozdania statystyczne z ruchu i sposobu załatwienia spraw, 

podsumowujące działalność WSA. Sprawozdania i statystykę przekazywano do NSA 

w terminach ustalonych zarządzeniami Prezesa NSA. Ponadto, na zarządzenie Prezesa Sądu 

oraz Przewodniczącego WIS, przygotowywano analizy danych zawartych w zestawieniach 

w stosunku miesiąc do miesiąca. 

W Wydziale zarejestrowano również 4 wnioski o udzielenie informacji w ramach 

współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi. W tym zakresie zarówno 

udostępniano orzeczenia sądowe (w 2 sprawach), jak i udzielono informacji o aktualnym 

stanie spraw (w 2 sprawach). 

W ramach „Współpracy z NSA i WSA oraz innymi sądami i prokuraturami” Wydział 

zrealizował 5 wniosków przez udzielenie informacji o stanie spraw 

sądowoadministracyjnych, w tym 2 wnioski poprzez przesłanie odpisu orzeczenia 

z uzasadnieniem. 

Podobnie jak w latach poprzednich przesyłano do Biura Orzecznictwa NSA wybrane 

orzeczenia WSA w Poznaniu, w celu rozważenia ich publikacji w Zbiorze Urzędowym – 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych  

oraz w dwumiesięczniku Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. Do BO 

przesyłano również informacje dotyczące pozaorzeczniczej działalności Sądu. Ponadto, 

w oparciu o przepis art. 13 pkt 5 zw. z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Wydział Informacji Sądowej 

przesyłał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

prawomocne orzeczenia uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego. 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego 

WSA w Poznaniu, w ramach prowadzonej obsługi medialnej udzielał dziennikarzom 

stosownych informacji lub komentarzy na temat orzeczeń zapadłych w tut. Sądzie budzących 

powszechne zainteresowanie opinii publicznej, w szczególności w zakresie spraw dot.: 

udzielenia pozwolenia na budowę niektórych obiektów, podatku akcyzowego od oleju 

opałowego przeznaczonego na cele opałowe, a sprzedawanego z naruszeniem 

preferencyjnych zasad w tym zakresie, spraw dot. obowiązkowych szczepień ochronnych, 

skarg na uchwały gminy w przedmiocie opłat parkingowych. Rzecznik Prasowy wyjaśniał 

ponadto zasady postępowania przed sądami administracyjnymi.  
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W 2011 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował dotychczasową współpracę 

z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach 

realizacji cyklicznego Projektu „WSA” Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”, 

którego celem jest zdobycie przez studentów praktycznej wiedzy na temat postępowania 

sądowoadministracyjnego przed sądem I instancji.  

Sekretariat Wydziału Informacji gromadził przepisy prawa europejskiego, które mają 

zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych oraz na bieżąco gromadził ukazujące się 

w prasie wszelkie publikacje o działalności sądownictwa administracyjnego. 

W strukturach Wydziału działa również Biblioteka Sądu, w której gromadzone są 

zbiory zawierające przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz komentarze i publikacje 

naukowe. Na dzień 31 grudnia 2011 r. księgozbiór liczył około 4.400 egzemplarzy książek 

o łącznej wartości 228.263,88 zł, a także około 75 tytułów czasopism (około tysiąca 

oprawionych egzemplarzy), przydatnych w pracy sędziów oraz pracowników 

administracyjnych. 

Wydział Informacji Sądowej, podobnie jak w latach ubiegłych, zajmował się 

opracowywaniem „Informacji o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu w roku 2011”. Zadanie to realizował przy współpracy sędziów będących 

autorami rozdziałów omawiających problematykę orzeczniczą tut. Sądu, jak również 

w oparciu o posiadane dane statystyczne. 



 
 

Tabela Nr 1 
Wpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2008-2011 (SA, SAB i SO) 

 

wpłynęło skarg załatwiono skarg 

na akty 
administracyjne 

na 
bezczynność 

organu 

zarejestrowanych 
w repertorium SO 

na rozprawie 
na posiedzeniu 

niejawnym 

 
 
 

rok 

 
 
 

pozostało z  
poprzedniego 

roku 

 
 
 

ogółem  
1.b 

 
% 

 
1.b 

 
% 

 
1.b 

 
% 

 
 
 

ogółem  
1.b 

 
% 
 

 
1.b 

 
% 

 
pozostało na 
rok następny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2008 1.569 3.994 3.876 97,1 118 2,9 - - 3.943 2.492 63,2 1.451 36,8 1.620 
2009 1.620 4.309 4.145 96,2 164 3,8 - - 4.703 3.266 69,4 1.437 30,6 1.226 
2010 1.230 4.040 3.820 94,5 181 4,5 39 1,0 4.247 2.994 70,5 1.253 29,5 1.023 
2011 1.023 4.661 4.459 95,7 170 3,6 32 0,7 4.548 3.148 69,2 1.400 30,8 1.136 

I 
Wydział 

259 910 903 99,2 2 0,2 5 0,6 988 759 76,8 229 23,2 181 

II 
Wydział 

261 1.337 1.244 93,0 84 6,3 9 0,7 1.258 838 66,6 420 33,4 340 

III 
Wydział 

204 1.021 1.009 98,8 7 0,7 5 0,5 925 715 77,3 210 22,7 300 

IV 
Wydział 

299 1.393 1.303 93,6 77 5,5 13 0,9 1.377 836 60,7 541 39,3 315 

 
 



 
 

Tabela nr 2 
Wpływ skarg na akty administracyjne w zależności od organu, który wydał akt  

w latach 2008-2011 
 

wpłynęło skarg na akty administracyjne 
 

w tym: 

organów terenowych 

organów naczelnych i 
centralnych 

 
 

rok 
ogółem 

 

1.b % 1.b % 

1 2 3 4 5 6 
2008 3.777 3.614 95,7 163 4,3 
2009 4.016 3.688 91,8 328 8,2 
2010 3.721 3.234 86,9 487 13,1 
2011 4.314 3.807 88,2 507 11,8 

W tym:        Wydział I 657 15,2 239 5,5 
Wydział II 1.136 26,3 78 1,8 

 Wydział III 873 20,2 136 3,2 
 Wydział IV 1.141 26,5 54 1,3 

 
 

 
 

Tabela nr 3 
Załatwienie na rozprawach skarg na akty administracyjne w latach 2008-2011 

 

załatwiono na rozprawach skarg na akty administracyjne 

 
w tym: 

przez 
uwzględnienie 

skargi 

przez 
oddalenie 

skargi 
 

 
przez 

odrzucenie 
skargi 

 
 

w inny sposób 
rok 

ogółem 
 

1.b % 1.b % 1.b % 1.b % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2008 2.404 973 40,5 1.347 56,0 - - 84 3,5 

2009 3.195 1.251 39,2 1.866 58,4 29 0,9 49 1,5 

2010 2.901 1.151 39,7 1.653 57,0 13 0,4 84 2,9 

2011 3.061 1.219 39,9 1.785 58,3 19 0,6 38 1,2 
 

Uwaga: 
od 2009 roku w tabeli ujęto również sprawy, w których odrzucono skargę 
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Tabela nr 4 
Skargi na akty administracyjne organów terenowych (samorządowych i rządowych) 

oraz centralnych według województw w latach 2008-2011 
 

wpływ 
l.p. województwo rok 

l. b. % ogółu wpływu 
1 2 3 4 5 

2008 
 

3.592 95,1 

2009 
 

3.379 84,1 

2010 
 

3.225 86,6 
1 wielkopolskie 

2011 
 

3.807 88,2 

2008 
 

22 0,6 

2009 
 

11 0,3 

2010 
 

7 0,2 
2 lubuskie 

2011 
 

0 0 

2008 
 

163 4,3 

2009 
 

328 8,2 

2010 
 

487 13,1 
3 

organy 
centralne 

2011 
 

507 11,8 

2008 
 

0 0 

2009 
 

298 7,4 

2010 
 

2 0,1 
4 

inne 
województwa 

2011 
 

0 0 

2008 
 

3.777 100,0 

2009 
 

4.016 100,0 

2010 
 

3.721 100,0 
5 ogółem 

2011 
 

4.314 100,0 

 
Tabela Nr 5 
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Załatwienia spraw w trybie postępowania uproszczonego 
 

ZAŁATWIONO 
 

 
łącznie 

 
uwzględniono oddalono w inny sposób l.p. wydziały 

(suma rubryk 1-3) 1 2 3 

1 I 1 0 1 0 
2 II 2 0 2 0 
3 III 0 0 0 0 
4 IV 14 6 8 0 

razem I-IV 17 6 11 0 

 
 
 
 
 

Tabela Nr 6 
Załatwienia spraw w trybie postępowania mediacyjnego 

 

l.p. wydziały 
sprawy, w których wszczęto postępowanie 

mediacyjne 

sprawy załatwione 
w postępowaniu 

mediacyjnym 
1 I 0 0 
2 II 0 0 
3 III 0 0 
4 IV 0 0 

razem I-IV 0 0 
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Tabela Nr 7 
Sprawy o wymierzenie organom grzywien na podstawie 

art. 55 §1, art. 112 i art.154 §1 P.p.s.a  w 2011 roku 
   

 

 

ZAŁATWIONO  
 

l.p. 
 
 

 
 

rodzaj sprawy 
 
 

 
 

wpłynęło 
 
 

ogółem 
(kolumny 4-6) 

wymierzono 
grzywnę 

oddalono wniosek / 
skargę o wymierzenie 

grzywny 
w inny 
sposób 

 1 2 3 4 5 6 

1 
grzywna z art. 
55 § 1 P.p.s.a 

15 14 7 1 6 

2 
grzywna z art. 
112  P.p.s.a. 

0 0 0 0 0 

3 
grzywna z art. 
154 § 1 P.p.s.a. 

17 21 1 16 4 

 
 


