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WPROWADZENIE 

 

 Niniejsze opracowanie stanowi opisową część „Informacji o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 2012 r.” zawierającą 

syntetyczny opis najważniejszych zagadnień, które wyłoniły się w orzecznictwie 

tutejszego Sądu we wszystkich kategoriach spraw, które były przedmiotem orzekania 

w sprawach zawisłych w tut. Sądzie. Informacja zawiera materiały przedstawione 

przez wydziały orzecznicze, które ilustrują najważniejsze zagadnienia i problemy, 

które wyłoniły się w orzecznictwie tutejszego Sądu. 

 Należy podkreślić, że działalność merytoryczna Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu zaprezentowana w tym opracowaniu, przyniosła 

w 2012 r. dobre wyniki, co odnosi się zarówno do wysokiej jakości orzecznictwa, co 

potwierdzają także dobre wyniki osiągnięte w postępowaniu kasacyjnym, a także do 

sprawności postępowania, co jest widoczne w krótkim terminie oczekiwania na 

wyznaczenie rozprawy. 

 Niewątpliwie, jest to w odbiorze społecznym jeden z najważniejszych 

wskaźników sprawności postępowania sądowego. Dobrej organizacji pracy sądu, 

jego bieżącej działalności sprzyjały dobre warunki pracy, estetyka i funkcjonalność 

pomieszczeń /sale sądowe, korytarze, toalety/, a w szczególności prawidłowa 

obsługa stron postępowania. 

 Osoby zapoznające się z niniejszą „Informacją” mogą powziąć orientację 

w sferze najważniejszych kierunków działalności Sądu w roku ubiegłym, o jej 

istotnych problemach, a przede wszystkim w wykładni prawa, istotnej dla praktyki 

prawa administracyjnego, również w odniesieniu do tzw. spraw nowych, w których 

rozstrzygano istotne problemy prawne dla praktyki sądowej jak i w stosowaniu prawa 

przez organy administracji. 

 Opracowanie niniejsze przedstawia również mniej znaną, pozaorzeczniczą 

działalność 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 wykonywana w różnych formach koncentrowała się 

na realizacji wyznaczonych zadań w Wydziale Informacji Sądowej, szczególnie 

w zakresie udzielania licznym interesantom informacji na temat postępowania 

sądowego, właściwości sądowej, dostępu do informacji publicznej, prowadzeniu 
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statystyki sądowej oraz obsłudze medialnej Sądu. Podobnie jak w poprzednich latach 

istotne znaczenie edukacyjne, miały także publikacje sędziów, referendarzy 

sądowych oraz asystentów sędziego, w których omawiano istotne zagadnienia 

prawne, prezentowano orzeczenia sądowe i związaną z tymi orzeczeniami wykładnię 

prawa, co jak już wskazano wyżej, 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, w ramach zakreślonych 

w latach ubiegłych. Szczegółowy przebieg tej współpracy przedstawiono 

w niniejszym opracowaniu. 

 Sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Naczelny Sąd 

Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne z całego kraju. 

 Organizowano również własne szkolenia i wykłady. Sędziowie tut. Sądu byli 

również wykładowcami w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje. 

Odnotować ponadto należy fakt uczestniczenia przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu 

w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez władze Miasta 

Poznania. 

W 2012 r. rozpoczął swoją działalność pierwszy w kraju Klub Sędziów 

w  Stanie Spoczynku, który organizuje okresowe tematyczne spotkania. 

 Osiągnięte w 2012 r. wyniki stanowią, zatem istotny impuls dla kontynuowania 

działalności w latach następnych.  
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I. WPŁYW SKARG I WYNIKI 

 

 W roku 2012 wpłynęło ogółem 5006 skarg (na akty i inne czynności, na 

bezczynność oraz spraw zarejestrowanych w repertorium SO), tj. o 345 skarg więcej 

niż w 2011 r. 

 Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 4760 (o 301 skarg 

więcej niż w 2011 r.), natomiast na bezczynność organów administracji – 212 (o 42 

skargi więcej niż w 2011 r.). 

 Średni miesięczny wpływ skarg ogółem w 2012 r. wyniósł 417, w tym na akty 

i inne czynności 397, a na bezczynność organów administracji 18.  

 W 2012 roku skargi wniosły: 

−  osoby fizyczne: 4294 skarg    (tj. 85,8% ogólnej liczby skarg); 

−  osoby prawne: 1014 skarg    (tj. 20,3% ogólnej liczby skarg); 

−  organizacje społeczne: 41 skarg    (tj. 0,8% ogólnej liczby skarg); 

−  prokurator: 87 skarg     (tj. 1,7% ogólnej liczby skarg); 

−  Rzecznik Praw Obywatelskich: 2 skargi  (tj.0.04 % ogólnej liczby skarg). 

 Na 4923 skarg załatwionych w 2012 roku, na rozprawach rozpoznano 3316 – 

67,4 %, a na posiedzeniach niejawnych 1607 – 32,6 %. 

 

 W roku 2012 na akty administracyjne wpłynęło: 

−  do Wydziału I 1047  skargi(20,9% ogółu spraw), 

−  do Wydziału II 1122  skargi(22,4% ogółu spraw), 

−  do Wydziału III 1332 skarg (26,6% ogółu spraw), 

−  do Wydziału IV 1259 skargi (25,1% ogółu spraw). 

 Skarg na bezczynność organów wpłynęło 212, w tym do: 

−  do Wydziału I    4 sprawy; 

−  do Wydziału II   95 spraw; 

−  do Wydziału III   10 spraw; 

−  do Wydziału IV          103 spraw. 
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II. POSTĘPOWANIE SĄDOWE 

 

 W 2012 r. załatwionych zostało łącznie 4923 skarg. Liczba ta obejmuje skargi 

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

Rozpoznano zatem o 375 skarg więcej niż w roku 2011.  

 Na koniec 2012 roku pozostało niezałatwionych 1219 skarg, (z czego 138 

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

stanowi 11,3 % pozostałości (na koniec 2011 roku było 1128 niezałatwionych skarg, 

a z uwzględnieniem skarg zarejestrowanych w repertorium SO – 1136 ). 

 Wskaźnik pozostałości na koniec 2012 roku (ustalony w następujący sposób: 

1219 dzielona przez średni miesięczny wpływ skarg 417 ) wyniósł 2,9 % 

miesięcznego wpływu wszystkich skarg (w 2012 roku wskaźnik ten był na poziomie 

2,9 %). 

 Na akty i czynności załatwiono 4705 skarg (o 370 więcej niż w poprzednim 

roku). Na koniec 2012 roku pozostało do załatwienia 1155 takich skarg (o 55 skarg 

więcej niż w 2011 roku). Wskaźnik pozostałości w tej grupie skarg wyniósł na koniec 

2012 roku 2,9 % miesięcznego ich wpływu. 

 Załatwionych zostało 180 skarg na bezczynność organów administracji. Na 

koniec 2012 roku pozostało do załatwienia 60 takich skarg. 

 Szczegółowe dane liczbowe dotyczące załatwienia skarg w 2012 roku zawarte 

są w tabelach. 

 W 2012 roku pełnomocnicy organów administracji wzięli udział w 909 

sprawach, co stanowi 27,4 % spraw załatwionych na rozprawach. Udział adwokatów 

jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania miał miejsce 

w sprawach 367 – co stanowi 11,1 %. Radcowie prawni, jako pełnomocnicy 

skarżących i uczestników postępowania nie będących organami administracji, 

których działalność była zaskarżona, wystąpili w 639 sprawach – 19,3 %; rzecznicy 

patentowi jak i doradcy prawni nie wystąpili w żadnej sprawie. 

 Doradcy podatkowi nie będący adwokatami ani radcami prawnymi 

uczestniczyli w 290 sprawach – 8,7 %; prokuratorzy uczestniczyli w 81 sprawach – 

2,4 %; Rzecznik Praw Obywatelskich nie występował w żadnej sprawie. 
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III. PRAWO POMOCY 

 

Łącznie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w 2012 r. 

rozpoznano 1169 spraw z zakresu prawa pomocy. Przyznania prawa pomocy 

odmówiono w 407 sprawach, zaś przyznano prawo pomocy w 468 sprawach. 

Dokonując analizy spraw z zakresu prawa pomocy, rozpoznawanych przez 

referendarzy sądowych w 2012 roku warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 

to, gdy w świetle informacji przestawionych w formularzu nie było żadnych 

wątpliwości co do sytuacji finansowej wnioskodawcy, orzekano jedynie na podstawie 

formularza. 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 takie 

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 

uznawano, że wnioskodawcy nie wykazali w wystarczający sposób, aby można 

uznać ich za osoby, które nie są w stanie zgromadzić środków koniecznych do 

opłacenia kosztów sądowych lub opłacenia pełnomocnika z wyboru, bez uszczerbku 

dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny i uznawano to za argument 

przemawiający za odmową przyznania prawa pomocy (np. w sprawie o sygn. akt IV 

SA/Po 840/12). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uchylenie się strony od 

obowiązków nałożonych w toku postępowania uzupełniającego należy uznać za 
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przeszkodę wykluczającą uprawdopodobnienie wskazanych we wniosku 

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

W kilku sprawach strona w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku 

o przyznanie prawa pomocy cofnęła wniosek, uiściła wpis od skargi i wobec tego 

umarzano postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy.  

Omawiając orzecznictwo dotyczące prawa pomocy w 2012 r. trzeba zwrócić 

uwagę na postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Po 766/12). 

W postanowieniu tym referendarz sądowy wyraził pogląd, że z treści art. 243 §1 zd. 1 

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

administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, dalej: P.p.s.a.) wynika, iż wniosek 

o prawo pomocy składać można dopóki trwa postępowanie sądowe. Wobec 

powyższego, przyjmuje się, że pojęcie „tok postępowania” należy rozumieć także 

jako postępowanie zainicjowane przez stronę po uprawomocnieniu się orzeczenia 

kończącego postępowanie w sprawie, które może doprowadzić poprzez wniesienie 

skargi kasacyjnej do wzruszenia tego prawomocnego orzeczenia sądu. Wyjątek od 

zasady wskazanej w art. 243 §1 P.p.s.a. stanowi bowiem sytuacja, w której strona 

złoży wniosek o przyznanie prawa pomocy po uprawomocnieniu się orzeczenia, 

jeżeli z jego treści wynika, że przedmiotem zaskarżenia jest właśnie to prawomocne 

orzeczenie, które strona pragnie wzruszyć przez złożenie wniosku o przyznanie 

prawa pomocy celem wniesienia skargi kasacyjnej (post. NSA z 10 października 

2012 r., sygn. akt I OZ 776/12, dostępne na stronie www.cbois.gov.pl). 

 W 2012 roku ugruntowane zostało dotychczasowe orzecznictwo w sprawach 

związanych z rozpoznawaniem wniosków o przyznanie prawa pomocy w sytuacji, 

gdy nie było możliwości ustalenia sytuacji majątkowej i finansowej strony, pomimo 

wyczerpania trybu z art. 255 P.p.s.a. Przykładem mogą być sprawy o sygn. akt III 

SA/Po 1037/12 – III SA/Po1043/12, w których podstawę rozstrzygnięcia o przyznaniu 

prawa pomocy stanowiły jedynie zapewnienia o trudnej sytuacji majątkowej 

wnioskodawców, które budziły wątpliwości, co do zgodności z rzeczywistym stanem 

rzeczy w świetle informacji uzyskanych ze źródeł internetowych. Orzecznictwo NSA 

potwierdziło konieczność odpowiedniego udokumentowania trudnej sytuacji przez 

wnioskodawców w ramach wezwania poczynionego w trybie art. 255 P.p.s.a. 

w odniesieniu do informacji dotyczących ich sytuacji majątkowej uzyskanych ze 

źródeł internetowych (sygn. akt II GZ 414/12). 
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 Na zakończenie należy wskazać na postanowienie referendarza sądowego 

z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Po 416/12, w którym jednoznacznie 

podkreślono, iż w sytuacji gdy strona nieodpłatnie przekazała składniki majątkowe 

członkom 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. 
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Wydział I  

L.p. Rodzaj 
orzeczenia 

Ilość 
rozpatrzo-

nych spraw 

Przyznano 
prawo 

pomocy 
w całości lub 

części 

Odmówiono 
przyznania 

prawa 
pomocy 

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania 

Załatwiono 
w inny 
sposób 

1. 
Zwolnienie od 

kosztów 
sądowych 

118 57 41 12 8 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

2 2 0 0 0 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

82 27 46 6 3 

4.  Razem 202 86 87 18 11 

 
 
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 

78 32 37 7 2 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

46 29 8 8 1 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

107 78 14 15 0 

4. Razem 231 139 59 30 3 
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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 

193 98 68 27 0 

2. 
Ustanowienie 
pełnomocnika 
procesowego 

10 8 1 1 0 

3. 

Zwolnienie od 
kosztów 

i ustanowienie 
pełnomocnika 

121 57 62 1 1 

4 Razem 324 163 131 29 1 

 
 
 
 
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. 
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IV. ORZECZNICTWO WOJEWÓDZKIEGO 

SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

1. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych i finansów publicznych 

 W roku 2012 do Wydziału I rozpoznającego skargi, których przedmiotem są 

decyzje, postanowienia i inne czynności z zakresu zobowiązań podatkowych 

i finansów publicznych wpłynęło ogółem 1051 skarg w tym od osób fizycznych – 639, 

osób prawnych – 408, organizacji społecznych - 3, prokuratorów – 1, a załatwiono 

983 sprawy. 

Udział pełnomocników w rozstrzygniętych sprawach przedstawia się następująco: 

- pełnomocnicy organów administracji państwowej - 507 

- adwokaci       -   39 

- radcy prawni      - 167 

- doradcy podatkowi     - 166. 

 W porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost wpływu skarg o 146 i wzrost za-

ległości z 180 do 247 na koniec roku 2012. Szybkość postępowania wyniosła 

w grudniu 2012 r. 2,8 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 sprawie o sygn. I SA/Po 805/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu dokonał interpretacji przepisów prawa Unii Europejskiej zgodnie ze 
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wskazówkami zawartymi w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w sprawie C-520/09, który to wyrok jest omówiony w dalszej części opracowania.  

 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 2012 r. wpłynęło 

łącznie 265 tego rodzaju spraw. 

 W 2012 r. nie były w Wydziale I rozpatrywane sprawy w postępowaniu 

mediacyjnym oraz w postępowaniu uproszczonym.  

 Nie stosowano także grzywien przewidzianych w art. 55 § 1, art. 112, art. 154 

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

 Spośród spraw, w których zanotowano istotne zagadnienia prawne, 

odnoszące się do przepisów prawa materialnego i postępowania i wynikające 

z orzecznictwa Wydziału I należy wymienić:  

 

Ordynacja podatkowa 

W 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu wśród 

rozstrzygnięć wymagających zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.) 

doniosłe znaczenie miał wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Po 525/12 w którym Sąd 

podkreślił, że istota zaświadczenia, w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, 

sprowadza się do potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego istniejącego w dniu 

jego wydania.  

 W analizowanej sprawie skarżąca spółka domagała się wydania 

zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis w związku z poczynionymi 

wydatkami na wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie instalacji 

odpylających. Z treści wniosku skarżącej spółki wynikało, że wydatki te zostały 

zakwalifikowane jako wydatki poniesione zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 12 lit. e) 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 

245, poz. 1810 ze zm., dalej: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej). 

Wydanie w takiej sytuacji przez organ podatkowy żądanego zaświadczenia 

potwierdzałoby w istocie, że spółka dokonała wydatków na cele wynikające ze 

wskazanego przepisu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W świetle 
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art. 306a § 3 O.p. organ podatkowy był nie tylko uprawniony, ale także zobowiązany 

do zbadania, czy wniosek o wydanie zaświadczenia prowadzi do wydania 

zaświadczenia potwierdzającego stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego 

wydania. Zaświadczenie to bowiem potwierdzałoby nie tylko fakt poczynienia 

wydatków w określonych kwotach ale także to, że wydatki te zostały poczynione na 

cele, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12 lit. e) rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej. Organ podatkowy był więc zobowiązany do przeprowadzenia, 

zgodnie z art. 306b § 2 O.p., w niezbędnym zakresie postępowania wyjaśniającego 

w celu ustalenia, czy dokonane wydatki zgodne są z celami, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 12 lit. e) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Żądanie od 

organu podatkowego wydania zaświadczenia byłoby uprawnione wyłącznie 

w sytuacji, gdyby poczynione przez skarżącą spółkę wydatki mieściły się w ramach 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 12 lit. e) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. W przypadku stwierdzenia niezgodności w tym zakresie organ 

podatkowy nie może wydać innego rozstrzygnięcia niż o odmowie wydania 

zaświadczenia. Zasadnie postąpił organ podatkowy poddając analizie indywidualny 

program rehabilitacji i badając, czy poczynione wydatki miały na celu zmniejszenie 

ograniczeń zawodowych, poprzez dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy do 

potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Prawidłowo postąpił 

także organ podatkowy badając celowość wydatków pod kątem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. Zdaniem Sądu nieracjonalnym byłoby oczekiwać od organu 

wydania zaświadczenia o żądanej treści nie stwarzając możliwości zweryfikowania, 

czy jego treść odpowiadać będzie stanowi faktycznemu lub prawnemu istniejącemu 

w dniu jego wydania. Tego rodzaju twierdzenie podważa w istocie sens wydawania 

zaświadczeń, które w takiej sytuacji nie potwierdzałyby stanu faktycznego lub 

prawnego, a jedynie odzwierciedlały wolę wnioskodawcy i treść złożonego przez 

niego wniosku. Tego rodzaju argumentacja jest w sposób oczywisty niezasadna, nie 

można bowiem żądać potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego nie dając 

możliwości zweryfikowania przez organy jego prawdziwości.  

 W sprawie o sygn. akt I SA/Po 397/12 Sąd zajmował się kwestią charakteru 

omyłki sprostowanej postanowieniem organu odwoławczego, dotyczącej błędnego 

wskazania strony i organu I instancji w treści uzasadnienia zaskarżonego 

postanowienia. Sąd rozstrzygał zatem, czy błąd ten mieści się w zakresie pojęcia 

„oczywistej omyłki", a w konsekwencji także możliwości jego sprostowania w trybie 
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art. 215 § 1 O.p. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 215 § 1 w związku z art. 219 O.p., 

organ podatkowy może z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze 

postanowienia błędy rachunkowe, oraz inne oczywiste omyłki w wydanym przez ten 

organ postanowieniu. Przepisy o prostowaniu błędów i omyłek nie zawierają 

ograniczeń czasowych dokonania tych czynności. Oznacza to, że istnieje możliwość 

dokonania sprostowania postanowienia w trybie art. 215 § 1 O.p. w dowolnym 

czasie, np. po wniesieniu przez stronę odwołania, w którym powyższe omyłki są 

przedmiotem zarzutów, a nawet po przekazaniu skargi do Sądu. Ponadto 

postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji staje się jej integralną częścią i treść 

decyzji musi być oceniana wraz z treścią postanowienia. W badanej sprawie 

w uzasadnieniu postanowienia organu odwoławczego błędnie wskazano stronę 

i organ I instancji. Po spostrzeżeniu popełnionego błędu, organ dokonał jego 

sprostowania, na zasadzie art. 215 § 1 O.p., w formie postanowienia. W ocenie Sądu 

popełniony przez organ odwoławczy błąd mieści się w zakresie pojęcia „oczywistej 

omyłki", o której mowa w art. 215 § 1 O.p., a w konsekwencji można było tego typu 

uchybienie sprostować w trybie powołanego przepisu. Sąd wskazał, że w sentencji 

zaskarżanego postanowienia prawidłowo wskazano zarówno organ I instancji jak 

i stronę postępowania. Tym samym stosownie do art. 217 § 1 pkt. 3 O.p. prawidłowo 

została oznaczona w postanowieniu strona. Wadliwość zaś dotyczyła jedynie 

uzasadnienia sporządzonego po myśli art. 217 § 2 O.p., gdyż co do postanowień nie 

znajdują odpowiedniego zastosowania regulacje z art. 210 § 1 pkt. 6 i § 4 O.p. 

z uwagi na brak odesłania z art. 219 O.p. Strona postępowania, została prawidłowo 

wskazana także w rozdzielniku postanowienia, a jej tożsamość nigdy nie była 

kwestionowana przez organ odwoławczy.  

Sąd w sprawach o sygn. akt I SA/Po 597/12 oraz I SA/Po 416/12 wskazał, że 

zaskarżone decyzje zawierały rozstrzygnięcie, które nie zostało przewidziane przez 

przepisy Ordynacji podatkowej i naruszyły art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p., który został 

powołany jako podstawa prawna decyzji. W motywach rozstrzygnięcia Sąd 

podkreślił, że art. 233 O.p. reguluje wyczerpująco rodzaje rozstrzygnięć organu 

odwoławczego. Art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p. (powołany przez organy jako podstawa 

prawna wydania zaskarżonych decyzji) stanowi, że organ odwoławczy wydaje 

decyzję, w której uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości lub w części – 

i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając decyzję – umarza 

postępowanie w sprawie. Zatem organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną 
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decyzję w całości lub w części i w zakresie uchylonym musi wydać rozstrzygnięcie. 

Rozstrzygnięcie może polegać na merytorycznym orzeczeniu organu odwoławczego 

bądź procesowym zakończeniu sprawy przez umorzenie postępowania. Z sentencji 

decyzji organu II instancji wynikało natomiast, że organ odwoławczy uchylił decyzję 

organu pierwszej instancji w części ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym 

podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach w wysokości wyższej niż w określonej kwocie jednocześnie ustalił wysokość 

tego zobowiązania w tej samej wysokości. Organ odwoławczy, uchylając decyzję 

organu pierwszej instancji w części ustalającej zobowiązanie podatkowe powyżej 

określonej kwoty i jednocześnie ustalając zobowiązanie w tej samej wysokości, 

dokonał rozstrzygnięcia merytorycznego w części nieuchylonej decyzji organu 

pierwszej instancji. Jednocześnie nie wydał rozstrzygnięcia co do części uchylonej, 

zatem w tej części nie zakończył postępowania. Z decyzji nie wynikało bowiem, czy 

postępowanie w części, w której organ odwoławczy uchylił decyzję, zostało 

umorzone.  

Przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt I SA/Po 627/12 była 

kwestia uzupełniania informacji podanych we wniosku o udzielenie pisemnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W opisie stanu 

faktycznego zainteresowana wskazała, że prowadzi kilka serwisów internetowych 

dotyczących różnej tematyki (m.in. portal aukcyjny, "porównywarka" cen). W celach 

promocyjnych wnioskodawczyni organizuje różne konkursy dla swoich obecnych 

i potencjalnych klientów. Konkursy mają zachęcić uczestników do korzystania 

z serwisów Spółki. Wszystkie konkursy są ogłaszane na stronach internetowych 

prowadzonych przez nią serwisów, a także na stronach innych portali internetowych. 

Konkursy skierowane są do nieograniczonego kręgu osób i co do zasady wszyscy 

chętni mogą wziąć w nich udział. W związku z powyższym zadano następujące 

pytanie, czy wartość nagród w organizowanych przez wnioskodawczynię konkursach 

korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361; 

zwana dalej „u.p.d.o.f."). 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 jednoznacznego wskazania, czy jako instytucja jest 

środkiem masowego przekazu. W odpowiedzi wnioskodawczyni wskazała, że w jej 

ocenie jest ona, jako prowadząca stronę internetową, środkiem masowego przekazu. 
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Według stanowiska organu podatkowego ze wskazanych w wezwaniu braków, 

wnioskodawczyni nie uzupełniła opisanego we wniosku stanu faktycznego w sposób 

jednoznaczny. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków wniosku ponownie 

przedstawiła jedynie własne stanowisko (ocenę) w odniesieniu do przedmiotowego 

zagadnienia - do czego nie była zobowiązana, tym bardziej, że wynikało to już 

z przedstawionego uprzednio we wniosku opisu tegoż stanowiska. Organ podatkowy 

podkreślił, iż wysłane wnioskodawczyni wezwanie do uzupełnienia braków 

formalnych wniosku było sprecyzowane w sposób zrozumiały i jasny, nie budzący 

żadnych wątpliwości. W tej sytuacji organ nie mógł wydać rozstrzygnięcia 

w przedmiocie wnioskowanym przez zainteresowaną Spółkę.  

Rozstrzygając skargę Sąd uchylił zaskarżone postanowienie. W ocenie Sądu 

wnioskodawczyni zgodnie z art. 14b § 3 O.p. wskazała na istotne z jej punktu 

widzenia okoliczności, co do statusu prowadzonych przez siebie serwisów 

internetowych. Jeżeli organ uprawiony do wydania interpretacji uznał, że tak 

przestawiony stan faktyczny nie jest zgodny z dyspozycją cytowanego przepisu 

"wyczerpujący", miał prawo zażądać jego uzupełnienia. Ale nie oznacza to 

możliwości wymagania od podatnika lub płatnika ubiegającego się o interpretację, 

aby de facto to on sam rozstrzygnął w takiej formie wątpliwości interpretacyjne 

związane z pojęciem zawartym w przepisach prawa podatkowego. To organ winien 

rozstrzygnąć, jakie elementy stanu faktycznego powinny być uzupełnione, ale pod 

kątem przesłanek, które uzna za decydujące dla określenia płatnika za "środek 

masowego przekazu". To właśnie ten ostatni aspekt, tzn. bycia podmiotem 

określanym jako środek masowego przekazu wymaga wyjaśnienia i interpretacji. Nie 

może on zostać zatem uznany jako element stanu faktycznego, którego podanie 

obciąża wnioskodawcę jako podatnika. W takim przypadku to osoba ubiegająca się 

o interpretacje musiałaby we własnym zakresie, na podstawie przez siebie 

określonych przesłanek dokonać interpretacji, czy jest podmiotem będącym 

masowym środkiem przekazu. Sąd także podkreślił, że takie założenie zostało 

poczynione w stanowisku wnioskodawczyni, która wskazując, że przysługuje jej 

klientom prawo do zwolnienia musiała założyć, że jest środkiem masowego 

przekazu. Jest to jednak zagadnienie, które wymaga wykładni, a nie okoliczność 

faktyczna. 

W zakresie procedowania przy udzielaniu interpretacji indywidualnych jeżeli 

przedstawiony przez podatnika stan faktyczny pozwala na udzielenie odpowiedzi na 
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sformułowane pytanie należy to uczynić. Jeżeli zaś nie pozwala, to należy wezwać 

o dalsze niezbędne informacje, lecz odnoszące się do okoliczności faktycznych. 

Takie wskazania wypływają z przepisów art. 14h w zw. z art. 169 § 1 O.p. 

Domaganie się zaś, aby podatnik sam podał, czy posiada określony status w realiach 

niniejszej sprawy było w istocie żądaniem dokonania we własnym zakresie 

interpretacji pojęcia środek masowego przekazu i to według nieznanych kryteriów. 

Czy przyjęta przez wnioskodawcę kwalifikacja swojego statusu do środków 

masowego przekazu była prawidłowa mogłoby zatem zostać dokonane dopiero 

w ramach ewentualnych innych procedur, jak kontrola podatkowa, czy postępowanie 

podatkowe. Tymczasem zakres przepisów prawa materialnego, których wykładni ma 

dokonać organ podatkowy w procesie stosowania prawa w toku postępowania 

podatkowego oraz przepisów, których wykładni dokonuje się w procesie wydawania 

indywidualnych interpretacji, o których mowa w art. 14b § 1 O.p., powinien być taki 

sam. Bowiem tylko wówczas możliwe jest zrealizowanie podstawowego celu jakiemu 

służyć ma interpretacja indywidualna, którym jest ochrona prawna wynikająca z tytułu 

zastosowania się wnioskodawcy do wydanej interpretacji. Podsumowując Sąd 

stwierdził, że w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. nie można żądać od 

podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualna, aby we własnym zakresie 

rozstrzygnął on, czy zalicza się do środków masowego przekazu w rozumieniu art. 

21 ust. 1 pkt. 68 u.p.d.o.f. 

 Kwestia uzupełnienia informacji podanych we wniosku o udzielenie pisemnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego była również przedmiotem 

rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt I SA/Po 831/12. W rozpatrywanej sprawie Sąd 

wskazał, że skarżący we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji podał, że 

nieruchomość nabył w wyniku częściowego działu spadku i częściowego zniesienia 

wspólności majątkowej. Z przedstawionego przez skarżącego stanu faktycznego nie 

wynikało jednakże, czy częściowy dział i częściowe zniesienie współwłasności 

obejmowało nieruchomość, która w całości należała przed śmiercią do spadkodawcy, 

czy może należała ona również do innej osoby. Kwestia ta miała istotne znaczenie 

dla sprawy, gdyż majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego 

skład mogą stanowić współwłasność również innych osób niż spadkodawca. Organ 

podatkowy natomiast w ogóle do tej kwestii nie odniósł się w zaskarżonej 

interpretacji. Zgodnie zaś z art. 14b § 3 O.p. składający wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia 
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zaistniałego stanu faktycznego. W razie gdy tego nie uczyni, organ korzystając 

z regulacji przewidzianej w art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. zobowiązany jest 

wezwać do jego uzupełnienia. Tryb ten został w niniejszej sprawie zastosowany 

w odniesieniu do daty śmierci spadkodawcy i wartości udziału podatnika w spadku. 

Przyjęcie konstrukcji szczególnego aktu, jakim jest interpretacja indywidualna 

powoduje, że nie jest dopuszczalne, aby organ podatkowy w ogóle w interpretacji nie 

odniósł się do jakiegoś elementu stanu faktycznego przedstawionego przez 

wnioskodawcę. Tym elementem jest zaś ta okoliczność, czy podatnik nabył w drodze 

działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomość, która w całości przed 

śmiercią należała do spadkodawcy, czy też znajdowała się we współwłasności 

spadkodawcy i innej osoby. Jeśli część nieruchomości określona ułamkiem należała 

także do innej osoby wówczas nabycie w tej części nieruchomości w drodze 

zniesienia współwłasności podlegałoby regulacjom u.p.d.o.f. obowiązującym w dniu 

31 grudnia 2008 r. z uwagi na treść art. 8 ust. 1 nowelizacji u.p.d.o.f. z 2008 r. 

Zgodnie bowiem z art. 689 K.p.c. jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne 

rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż 

dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone 

w jednym postępowaniu. Dlatego też organ uprawniony do wydania interpretacji 

przed jej wydaniem winien na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. wezwać 

skarżącego do uzupełnienia wniosku poprzez jego doprecyzowanie w kwestii 

zniesienia współwłasności nieruchomości, która połączona została z działem spadku. 

 W sprawie o sygn. akt I SA/Po 383/12 wnioskodawca zwrócił się do organu 

o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. 

o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U nr 154, poz. 

792, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. 

w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1354). W ocenie organu 

pytanie wnioskodawcy wykraczało poza zakres przedmiotowy pisemnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego wydawanej w trybie art. 14b § 1 O.p., nie 

znajdującym się w dziale III, do stosowania którego w przedmiotowej sprawie odsyła 

ww. art. 341 O.p., w związku z tym organ odmówił wszczęcia postępowania 

w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 O.p. 

w związku z art. 14h O.p. Sąd uchylając zaskarżone postanowienie podkreślił, że 
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organ nie kwestionował, że wnioskodawca jest podmiotem legitymowanym do 

wystąpienia z wnioskiem ani też, że wniosek został złożony w niewłaściwej formie. 

W związku z tym, rozpoznając sprawę Sąd odniósł się do przedmiotu wniosku, czy 

wniosek skarżącej spółki dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sąd 

wskazał, że art. 3 O.p. zawiera definicje legalne pojęć występujących w ustawie 

Ordynacja podatkowa, precyzując znaczenie określonych terminów dla potrzeb 

interpretacji przepisów tejże ustawy. Ustawodawca zdefiniował w art. 3 pkt 2 O.p. 

pojęcie przepisów prawa podatkowego, stanowiąc, że ilekroć w ustawie jest mowa 

o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw 

podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, 

a także przepisy aktów wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Z kolei przepis 

art. 3 pkt 1 O.p. stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych – 

rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie 

obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz 

regulujące prawa i obowiązku organów podatkowych, podatników, płatników 

i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Definicja ta 

rozciąga znaczenie pojęcia "podatek" na daniny o charakterze publicznoprawnym, 

w tym na niepodatkowe należności budżetowe. W Ordynacji podatkowej jest również 

zawarta definicja niepodatkowych należności budżetowych, są to zgodnie z art. 3 pkt 

8 O.p. niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu 

państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków 

publicznoprawnych. W świetle powołanej wyżej regulacji Sąd stwierdził, że wpłaty 

z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa mają charakter niepodatkowych 

należności budżetowych, są zobowiązaniem publicznoprawnym stanowiącym dochód 

budżetu państwa. Skoro pytanie zawarte we wniosku skarżącej spółki o wydanie 

indywidualnej interpretacji dotyczyło kwestii związanych z obliczaniem wysokości 

wpłat z zysku jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (niepodatkowej należności 

budżetowej) regulowanych przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wypłatach 

z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (DZ. U. nr 154, poz. 792, ze 

zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ulg we wpłatach z zysku 

przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
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wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, to 

w świetle powołanych przepisów wniosek dotyczy przepisów zawartych w ustawach 

podatkowych – art. 3 pkt 1 , w związku z art. 3 pkt 8 O.p., zatem przedmiotem 

wniosku są przepisy prawa podatkowego.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

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

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 51, poz. 307, dalej; u.p.d.o.f.) 

istotny wyrok zapadł w sprawie o sygn. akt I SA/Po 680/12, w której spór sprowadzał 

się do możliwości zastosowania art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f., a ściślej rzecz ujmując – czy 

w wyniku opisanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej transakcji spółka 

nabywająca X uzyska bezwzględną większość praw głosu w wyniku nabycia akcji 

spółki nabywanej Y od więcej niż jednego akcjonariusza tej spółki, a w konsekwencji, 

czy wartość udziałów spółki X przekazanych w tej drodze akcjonariuszom spółki Y 

nie będzie podlegało zaliczeniu do przychodów opodatkowanych podatkiem 

dochodowym. 

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy skarżący oraz wspólnik złożyli 

oświadczenia o objęciu udziałów w spółce X i pokryciu ich wkładem niepieniężnym 

w postaci należących do nich akcji w spółce Y, a następnie - w wykonaniu tych 

oświadczeń przenieśli te akcje na spółkę X na podstawie umowy przeniesienia 

przedmiotu aportu. Czynności tych dokonali w następstwie podjęcia przez 

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki X uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego tej spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów. Uchwała ta 

została ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przy 

tym już na mocy wskazanych czynności skarżącego oraz wspólnika, spółka X nabyła 

bezwzględną większość głosów na walnych zgromadzeniach spółki Y. W ocenie 

skarżącego w niniejszym przypadku znajdzie zastosowanie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f., 

gdyż wymiana należących do niego akcji w spółki Y na udziały w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki X nie generuje dla niego przychodu podlegającego 

opodatkowaniu. Natomiast w ocenie Ministra Finansów w okolicznościach 

faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę warunek wielkości prawa głosu 

wymagany do zastosowania art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. przy wymianie akcji nie został 

spełniony, w sytuacji, gdy zainteresowany dokonał wniesienia aportem akcji spółki Y 

do spółki X w ten sposób, że czynność ta została dokonana jednocześnie 
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z czynnością wniesienia aportu akcji przez drugiego z akcjonariuszy spółki Y. Stąd, 

według organu, w analizowanej sytuacji wartość nominalna otrzymanych przez 

wnioskodawcę udziałów będzie zaliczona do przychodów z kapitałów pieniężnych 

podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

W ocenie Sądu, stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej interpretacji jest 

błędne. W świetle art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. należy stwierdzić, że zagwarantowanie 

neutralności podatkowej omawianej transakcji ułatwiać ma spółce nabywającej 

udziały (akcje) od udziałowców innej spółki koncentrację praw głosu (a więc z reguły 

i kapitału) w tej innej spółce, a równocześnie ma umożliwiać podwyższanie własnego 

kapitału zakładowego poprzez wydawanie nowych udziałów (emisję akcji), 

obejmowanych (nabywanych) przez dotychczasowych udziałowców tej innej spółki. 

Jeżeli zatem spółka nabywająca osiąga te cele, poprzez wymianę własnych udziałów 

(akcji) na udziały wspólników innej spółki i równocześnie uzyskując w tej innej spółce 

większość praw głosu albo posiadając już taką większość, zwiększa ilość udziałów 

w tej innej spółce, wówczas do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) 

przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów 

(akcji) nabytych przez spółkę – przy spełnieniu dodatkowych warunków 

wymienionych w przepisie, nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. 

Biorąc pod uwagę cele regulacji z art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f., hipoteza normy prawnej 

zawartej w tym przepisie, obejmująca transakcje wymiany udziałów, została 

sformułowana z perspektywy działania spółki nabywającej udziały (akcje) tj. 

podmiotu, który nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, 

a dopiero dyspozycja tej normy odnosi się do podatników podatku dochodowego od 

osób fizycznych, stanowiąc, że do przychodów nie zalicza się wartości udziałów 

(akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom). Powołany przepis, jak i jego 

analiza wskazuje na ścisły związek pomiędzy działaniami udziałowców spółki 

zbywającej udziały (akcje), a sytuacją prawnopodatkową spółki nabywającej, która 

przekłada się na sytuację prawnopodatkową tych udziałowców. W związku z tym Sąd 

stwierdził, że wprawdzie zasadnie w interpretacji organ wskazał, iż zobowiązanie 

podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje u konkretnego 

podatnika i jest ściśle związane z jego zachowaniem oraz z zaistniałymi po jego 

stronie zdarzeniami, jednak wskazana wymiana udziałów (akcji) realizowana jest 

między spółkami jako podmiotami ich pierwotnych majątków. Zbywalne udziały 

(akcje) wspólników (akcjonariuszy) odzwierciedlają jedynie liczbowo oznaczony 
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ułamek kapitału zakładowego spółki, dlatego opisana w hipotezie normy zawartej 

w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. sytuacja nie stanowi o nabyciu udziałów (akcji) 

"udziałowców (akcjonariuszy)" i uzyskaniu bezwzględnej większości praw głosu 

w spółce "przez udziałowców (akcjonariuszy)", lecz o nabyciu udziałów (akcji) 

"spółki" przez "spółkę nabywającą". Tym samym - w rozumieniu wskazanego 

przepisu - to spółka nabywająca uzyskuje bezwzględną większość praw głosu w tej 

innej spółce, w wyniku czego jedynie niejako "wtórnie" do przychodów osoby 

fizycznej będącej udziałowcem (akcjonariuszem) nie zalicza się wartości udziałów 

(akcji) przekazanych jej oraz nabytych przez spółkę. Sąd podkreślił, że taki sposób 

rozumienia analizowanego przepisu odpowiada założeniom Dyrektywy 2009/133/WE 

z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 

mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez 

wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych 

państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego 

państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 46, s. 34-46; 

dalej: Dyrektywa 2009/133), na gruncie której pod pojęciem "podmiotów biorących 

udział w transakcji" (art. 3 i art. 8 ust. 3 tego aktu) należy rozumieć spółkę 

nabywającą i nabywaną. Jednocześnie takie pojmowanie treści art. 24 ust. 8a 

u.p.d.o.f. realizuje cel ustawodawcy w zakresie zapewnienia wspomnianej 

wewnętrznej spójności polskiego systemu podatku dochodowego w odniesieniu do 

zagwarantowania neutralności podatkowej transakcji wymiany udziałów.  

Ponadto Sąd wskazał, że wspomniany przepis nie przewiduje żadnych 

wymogów co do ilości udziałów (akcji) nabywanych przez spółkę nabywającą od 

poszczególnych udziałowców (akcjonariuszy) spółki nabywanej. W związku z tym 

możliwe jest zsumowanie udziałów przenoszonych przez kilku wspólników w celu 

dokonania wymiany udziałów – według proporcji określonej w tym przepisie. Ze 

sformułowania zawartego w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. wynika, że w przepisie tym 

ustawodawca konsekwentnie odnosi się do udziałowców (akcjonariuszy) spółki 

nabywanej w liczbie mnogiej, podczas gdy spółka nabywająca wskazywana jest 

w liczbie pojedynczej. Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza również taki model 

operacji, w której większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez 

spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od kilku 

udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki. Kierując się zasadą racjonalności 

prawodawcy nie można uznać, że zastosowanie w tym wypadku liczby mnogiej 
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i pojedynczej jest przypadkowe. Ze względu na fakt, iż analizowany przepis u.p.d.o.f. 

- tak samo jak art. 12 ust. 4d i art. 16 ust. 1 pkt 8d u.p.d.o.p. oraz art. 2 pkt 6 lit. c) 

ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej w skrócie „u.p.c.c.").- został wprowadzony 

wraz z implementacją Dyrektywy 2009/133/WE do polskiego porządku prawnego, nie 

może dochodzić do dyskryminacji stron transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi 

w stosunku do analogicznych transakcji, lecz dokonywanych pomiędzy podmiotami 

mającymi siedzibę w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego za 

uzasadnione Sąd przyjął, że zasady określone w przepisach wskazanej Dyrektywy 

powinny mieć również zastosowanie do transakcji krajowych. Dotyczy to przede 

wszystkim reguły, iż transakcja, do której odnoszą się przepisy Dyrektywy, nie może 

być dzielona na poszczególne czynności przeniesienia przez poszczególnych 

udziałowców (akcjonariuszy) posiadanych udziałów (akcji) na spółkę kapitałową, ale 

powinna być oceniana jako całościowa transakcja podwyższenia kapitału 

zakładowego. To wynik tej właśnie transakcji, dotyczący uzyskania większości praw 

głosu przez spółkę nabywającą, przesądza o zastosowaniu zwolnienia od 

opodatkowania przychodów w odniesieniu do udziałowców (akcjonariuszy) 

w związku z objęciem przez nich udziałów (akcji) spółki. 

Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Po 105/12 spór w zakresie wykładni art. 

24 ust. 8 a u.p.d.o.f. sprowadzał się do kwestionowania zasadności poglądu 

skarżącego, iż przepis ten znajdzie zastosowanie także w sytuacji, jeżeli kilku 

wspólników podejmie łącznie decyzję o podwyższeniu kapitału i jednocześnie każdy 

z nich wniesie aport w postaci akcji, obejmując proporcjonalną do wartości swojego 

wkładu ilość udziałów i tym samym na skutek łącznego działania wspólników zostaną 

spełnione przesłanki wskazane w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. Sąd podkreślił, że opisana 

w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. instytucja wymiany udziałów stanowi wyjątek od zasady 

powszechności opodatkowania przychodu osiągniętego przez podatnika. W takiej 

sytuacji wykładnia przepisu ustawy winna być dokonana w taki sposób, by możliwie 

precyzyjnie odtworzyć treść normy podatkowej zawartej w jednostce redakcyjnej 

tekstu prawnego. Nie jest możliwe dokonanie interpretacji rozszerzającej, 

pozwalającej na objęcie zakresem normy prawnej także sytuacji wprost w przepisie 

nieuregulowanej. W ocenie Sądu spełnienie przesłanek określonych w art. 24 ust. 8a 

należy oceniać w odniesieniu do transakcji dokonywanej przez każdego 
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z podatników odrębnie. Za trafnością takiego stanowiska przemawia kilka 

zasadniczych powodów. 

Po pierwsze, Sąd podkreślił, że podatnikami podatku dochodowego od osób 

fizycznych są osoby fizyczne, postrzegane jako odrębne od siebie podmioty. 

W świetle przepisów u.p.d.o.f. sytuację prawnopodatkową każdego podatnika ocenia 

się indywidualnie. Ustawa przewiduje wprawdzie wyjątki od tej zasady. Są one 

jednak wprost uregulowane w przepisach ustawy podatkowej i istnienia 

ewentualnych wyjątków nie można domniemywać. Z treści art. 24 ust. 8a u.p.do.f. nie 

wynika, by ustawodawca odnosił instytucję wymiany udziałów do grupy podatników 

współdziałających ze sobą, w taki sposób, by zostały spełnione przesłanki jej 

zastosowania. Posługiwanie się przez ustawodawcę konsekwentnie liczbą mnogą 

odnośnie akcjonariuszy (udziałowców), nie oznacza, że instytucja ta znajdzie 

zastosowanie w przypadku wspólnego działania kilku osób.  

Po drugie, wykładnia gramatyczna przepisu prowadzi do wniosku, że badanie 

spełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 8 a u.p.d.o.f. następuje odrębnie 

w odniesieniu do jednostkowej transakcji, na co wskazuje zwrot "pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji". Przepis ten nie przewiduje ani możliwości 

kumulacji czasowej, ani podmiotowej, która pozwalałaby uznać, że warunki zostały 

spełnione, gdy klika podmiotów łącznie bądź ten sam podmiot w wyniku kilku 

kolejnych transakcji doprowadza do spełnienia warunków opisanych w tym przepisie. 

Po trzecie, posiłkowo można się także odwołać się do wykładni prounijnej 

i poszukać wzorca legislacji krajowej w Dyrektywie Rady 2009/133/WE. Jednak Sąd 

wskazał, że przepisów ww. Dyrektywy nie można odnosić wprost do opisanego we 

wniosku zdarzenia przyszłego z uwagi na fakt, iż odnosi się ona do wymiany 

udziałów, w które zaangażowane są spółki z co najmniej dwóch państw 

członkowskich, a w przedmiotowej sprawie wniosek dotyczy spółek które mają 

siedzibę na terenie jednego państwa.  

W sprawie o sygn. akt I SA/ Po 147/12 Sąd zajmował się kwestią, czy 

przychody, o których mowa w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. należy utożsamiać wyłącznie 

z przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy 

też należy je rozumieć szerzej jako wszelkie źródła mogące przyczynić się do 

gromadzenia mienia, z którego następnie finansowane są wydatki. Według 

skarżącej, otrzymanie pożyczki nie generuje żadnego przychodu do opodatkowania 

i tym samym nie generuje podatku dochodowego od osób fizycznych, a to z tego 



27 

 

powodu, iż pożyczka mająca w swej istocie charakter zwrotny nie może być 

traktowana, jako przychód dla pożyczkobiorcy. Sąd po pierwsze odwołał się do celu 

instytucji uregulowanej w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Poszukiwanie ratio legis, którym 

kierował się ustawodawca prowadzi do wniosku, że celem tym była realizacja 

konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania. Instytucja ta ma zapobiegać 

sytuacji, w której określona wartość wymyka się spod opodatkowania. Zasadą jest, 

że poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki i wartości 

zgromadzonego w tym roku mienia winny znajdować pokrycie w mieniu 

zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, 

pochodzącym z przychodów (wartości) uprzednio opodatkowanych lub wolnych od 

opodatkowania. W ocenie Sądu racjonalne jest rozumowanie prowadzące do 

konkluzji, że uzasadniając poczynione wydatki lub zgromadzone mienie podatnik 

może powoływać się wyłącznie na te wartości, które wcześniej opodatkował lub te, 

które zostały z opodatkowania zwolnione. Inaczej mówiąc, wszystko ponad to co 

zostało wcześniej opodatkowane lub zwolnione z opodatkowania winno być 

opodatkowane na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Zdaniem Sądu argumentacja 

proponowana przez skarżącą prowadzi w istocie - do nie dającej się aksjologicznie 

zaakceptować – sytuacji, w której ustawodawca pozwala na powoływanie tylko takich 

przychodów (w rozumieniu u.p.d.o.f.), które zostały wcześniej opodatkowane lub były 

zwolnione z opodatkowania, natomiast w zakresie innych źródeł mogących 

przyczynić się do finansowania dokonywanych przez podatnika wydatków, jak np. 

darowizny i pożyczki pozwala na ich powoływanie bez względu na fakt 

wcześniejszego ich opodatkowania lub zwolnienia z opodatkowania. W ocenie Sądu 

nie istnieje argument uzasadniający zróżnicowanie pod względem podatkowym 

różnych źródeł pochodzenia majątku w ten sposób, że od jednych wymaga się 

opodatkowania, a drugie organ podatkowy winien jest uwzględniać bez względu na 

ich opodatkowanie. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia – w ocenie Sądu – 

przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. nie należy utożsamiać wyłącznie 

z przychodami w rozumieniu tej ustawy, lecz należy pod tym pojęciem rozmieć 

wszelkie źródła mogące przyczynić do gromadzenia mienia.  

Po drugie Sąd wskazał, że literalna wykładnia przepisu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. 

prowadzi do wniosku, że wydatki lub mienie, pochodzić mogą wyłącznie 

z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. 

Ustawodawca nie dodał w treści tego przepisu, że wydatki lub mienie, pochodzić 
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mogą z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, 

a także innych źródeł, np. pożyczek i darowizn. Zdaniem Sądu, skutkiem 

proponowanej przez skarżącą wykładni art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. byłoby nie – jak życzy 

sobie skarżąca – przyjęcie, że można się powoływać na udzielone pożyczki bez 

względu na ich opodatkowanie, lecz wyłączenie w ogóle możliwości powołania na 

inne niż przychody, źródła przy uzasadnianiu finansowych możliwości dokonywania 

wydatków w danym roku.  

Przedmiotem sporu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 123/12 była natomiast 

kwalifikacja kwot przychodu do określonego źródła przychodów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem skarżącego, 

wszelkie uzyskane przez niego przychody winne być uznane za przychody 

z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., 

natomiast w ocenie organu podatkowego przychody – w części związanej 

z uprawianiem sportu, winne być zakwalifikowane do przychodów z tytułu 

działalności wykonywanej osobiście. Konsekwencją twierdzeń skarżącego byłaby 

możliwość opodatkowania wszelkich przychodów według 19% stawki podatku, 

w myśl reguł określonych w art. 30c u.p.d.o.f. W ocenie Sądu stanowisko skarżącego 

nie znajdowało uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym. Ustawodawca 

zaliczył przychody z uprawiania sportu do przychodów z działalności wykonywanej 

osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f., konsekwentnie odróżniając je od 

innych, określonych w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. źródeł przychodów, w tym 

z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odpowiednio w dalszych przepisach 

ustawy ustawodawca uregulował związane z tym źródłem skutki podatkowe, między 

innymi wyłączając możliwość opodatkowania przychodów z działalności 

wykonywanej osobiście w formie podatku liniowego na podstawie art. 30 c u.p.d.o.f. 

Sąd również podkreślił, że działalność skarżącego polegająca na profesjonalnym 

uprawianiu sportu żużlowego różni się zasadniczo od wykonywania pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Fundamentalne znaczenie dla sposobu wykonywania 

działalności przez skarżącego ma jej osobisty charakter. Z umów (bez względu na 

ich liczbę, co stanowi specyfikę sportu żużlowego), jakie zawiera zawodnik z klubami 

sportowymi wynika, że reprezentować barwy tych klubów może jedynie konkretny 

zawodnik (który zawiera umowę), gdyż to właśnie jego indywidualne cechy 

i umiejętności kwalifikują go do wykonywania tych czynności. Gdyby natomiast 

przyjąć, że umowa zawarta jest z podmiotem świadczącym działalność gospodarczą, 
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to nie powinno mieć znaczenia, kto wykonuje czynności z nią związane. W ramach 

działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi wykonywać świadczeń osobiście, 

może powierzyć ich wykonanie zatrudnionym pracownikom, lub zlecić 

podwykonawcom. Nie jest natomiast możliwe by zawodnik – posiadający 

profesjonalną licencję uprawniającą do uprawiania sportu żużlowego – oddelegował 

na mecz kogoś w swoim zastępstwie czy zatrudnionego przez siebie pracownika. Te 

właśnie okoliczności, że przychód ten uzyskać może jedynie konkretna osoba 

z uwagi na swoje zdolności czy umiejętności – odróżnia w istotny sposób przychody 

z działalności wykonywanej osobiście od przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej. Na prawonopodatkową kwalifikację przychodu nie może wpłynąć 

także specyfika uprawiania sportu żużlowego oraz fakt prowadzenia przez 

skarżącego "przedsiębiorstwa, w ramach którego realizuje swoją działalność 

sportową". We wszystkich tych zakresach aktywności, w których osoba będąca 

sportowcem nie uprawia sportu, lecz czerpie zyski, np. z faktu, że jest osobą znaną 

(np. podpisując kontrakty reklamowe), może ona występować jako przedsiębiorca 

(uzyskujący przychody z działalności gospodarczej).  

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 835/12 Sąd zajmował się zagadnieniem 

związanym z opodatkowaniem zysków w spółkach kapitałowych w przypadku 

przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 24 ust. 

5 pkt 8 u.p.d.o.f. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest 

dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in. wartość 

niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych 

spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. Przepis ten 

został dodany na mocy nowelizacji ustawy o pdof, która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2009 r. 

Sąd podkreślił, że analizowany art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. wywołuje jednak 

wątpliwości w zakresie rozumienia pojęcia "wartość niepodzielonych zysków 

w spółkach kapitałowych". Organ podatkowy stanął na stanowisku, że termin 

"niepodzielone zyski" będzie obejmował zyski, które nie zostały wypłacone 

wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone na kapitale rezerwowym. 

W związku z powyższym w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę jawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu 

w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Zdaniem 

Sądu wykładnia art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. dokonana przez organ podatkowy nie 
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znajduje jednak uzasadnienia w treści interpretowanego przepisu. Przede wszystkim 

stwierdził, że ani przepisy u.p.d.o.f., ani przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie definiują pojęcia 

"zysk niepodzielony". Pomimo, iż kodeks spółek handlowych nie zawiera definicji 

pojęcia "niepodzielonych zysków", to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany 

zgodnie z umową spółki poprzez, np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy 

rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. W takiej 

sytuacji Sąd stwierdził, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają 

podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który 

jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany, 

np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 

ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., a tym samym nie stanowi dochodu podlegającego 

opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu. Sąd uznał, że prawidłowo 

rozdysponowany zysk, w tym także zysk rozdysponowany na kapitał rezerwowy 

spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 

pkt 8 u.p.d.o.f., tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu 

zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu 

na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. 

 Podatek dochodowy od osób prawnych 

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

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

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

o sygn. akt I SA/Po 320/12. Przedmiotem postępowania była indywidualna 

interpretacja prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy spółka prowadząca 

działalność w specjalnej strefie ekonomicznej i korzystająca ze zwolnienia dochodu 

z opodatkowania może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej. 

Spór między skarżącą, a organem wydającym interpretację sprowadzał się do 

wykładni art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 

1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 274 ze 

zm., dalej: u.s.s.e.). Sąd stwierdził, że z treści obu w/w przepisów wynika, iż 

zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych są podmioty, które na 

podstawie udzielonego im zezwolenia prowadzą działalność gospodarczą na terenie 
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specjalnej strefy ekonomicznej. Na tym jednak zbieżność tych regulacji się kończy. 

Końcowa część art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. odwołuje się do określenia granic tego 

zwolnienia, zaś art. 12 u.s.s.e. wskazuje, iż zwolnienie ma odbywać się na zasadach 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub 

w przepisach o podatku dochodowym odo osób fizycznych. Dokonując analizy 

powołanych wyżej norm, Sąd odniósł się do treści art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p., 

zgodnie z którym za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych można 

uznać podatkową grupę kapitałową, o ile po utworzeniu tej grupy kapitałowej spółki ją 

tworzące nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie 

odrębnych ustaw. Z powyższego wynika, iż zwolnienie z podatku nie może mieć 

swojego źródła w przepisach odrębnych ustaw, tj. w ustawach innych niż u.p.d.o.p. 

Oznacza to, że u.p.d.o.p. wprost ustanawia zwolnienie od podatku dochodowego dla 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej. Zwolnienie to, nie jest przyznane podatnikom na 

podstawie odrębnej ustawy. W konsekwencji, Sąd uznał, iż wykładnia językowa 

normy określonej w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) u.p.d.o.p. wskazuje, że artykuł ten nie 

ma zastosowania w przypadku korzystania przez podatnika ze zwolnienia od 

podatków dochodów uzyskiwanych w specjalnych strefach ekonomicznych na 

podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy, gdyż jest to ta sama ustawa. 

Ustawodawca poprzez użycie zwrotu „wolne od podatku są" oraz umieszczenie go 

w systematyce ustawy w rozdziale zatytułowanym „Zwolnienia przedmiotowe" 

w sposób jednoznaczny dał wyraz swojej woli.  

Także wykładnia gramatyczna art. 12 u.s.s.e. potwierdza, że źródłem 

przedmiotowego zwolnienia podatkowego jest norma zawarta w u.p.d.o.p. Wskazano 

bowiem, iż w/w przepis stanowi, że: „dochody uzyskane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie strefy (...) są zwolnione od podatku dochodowego, 

odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od 

osób prawnych..". Takie brzmienie, w ocenie Sądu, jednoznacznie wskazuje, iż to 

przepisy u.p.d.o.p. regulują zwolnienie podatkowe podmiotów prowadzących 

działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, a art. 12 u.s.s.e. tylko wskazuje na 

fakt, że dochody są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych 

w ustawach o podatkach dochodowych od osób prawnych lub osób fizycznych. Sąd 

zauważył ponadto, że regulacja ujęta w art. 12 u.s.s.e. stanowi swego rodzaju 

superfluum ustawowe, albowiem reguluje kwestię zwolnienia od podatku 
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dochodowego dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, pomimo, iż ta sfera uprawnień podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 

została uregulowana przez ustawodawcę wprost w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.  

Podatek od towarów i usług 

Wśród spraw wymagających zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004r. 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 880/11. Przedmiotem postępowania była indywidualna interpretacja 

prawa podatkowego w zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach zawartej umowy 

konsorcjum. Spór między skarżącą a organem wydającym interpretację sprowadzał 

się do dwóch kwestii, a mianowicie: czy podział przychodów i kosztów ponoszonych 

przez konsorcjum pomiędzy partnerów konsorcjum dokonywany przez lidera 

konsorcjum podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a po drugie czy 

takiemu opodatkowaniu podlega także podział rozliczeń międzyokresowych 

dokonywany przez lidera konsorcjum na rzecz partnerów konsorcjum. W ocenie 

Sądu, brak było podstaw aby dokonany przez lidera konsorcjum podział kosztów 

i przychodów przy użyciu not obciążeniowych i uznaniowych zakwalifikować jako 

dostawy towarów, czy też świadczenie usług przez lidera na rzecz partnerów lub też 

odwrotnie. Sąd dokonując wykładni przepisów art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 

ustawy o VAT stwierdził, że nie każde przesunięcie, czy rozliczenie określonych 

wartości ekonomicznych pomiędzy dwoma różnymi podmiotami może zostać uznane 

za świadczenie usług jeśli nie stanowi dostawy towarów. Rozliczenia pieniężne 

między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia – w rozpatrywanym przypadku 

konsorcjum - jeśli równocześnie nie towarzyszy im świadczenie usługi, nie mogą być 

same przez się potraktowane jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług. Sąd podkreślił, iż okolicznością, która w świetle art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy o VAT decyduje o opodatkowaniu jest odpłatność za świadczoną usługę, 

którą należy rozumieć jako wynagrodzenie należne za dane świadczenie. Jest ono 

najczęściej określane umową pomiędzy stronami transakcji i stanowi skutek 

określonego przysporzenia. Trudno zaś taką cechę przypisywać operacji księgowej 

dokonywanej przez lidera na rzecz partnerów konsorcjum, polegającej na 

proporcjonalnym obciążeniu ich kosztami stosownie do określonego udziału we 
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wspólnym przedsięwzięciu lub proporcjonalnym przysporzeniu uzyskanym od 

zamawiającego przychodem. Wojewódzki Sąd Administracyjny, opierając się na 

orzecznictwie ETS-u wskazał, że odpłatność ma miejsce wówczas, gdy istnieje 

bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług, a otrzymanym 

wynagrodzeniem, będącym jednocześnie świadczeniem wzajemnym. Usługodawcę 

i usługobiorcę musi łączyć stosunek prawny, z którego wynika obowiązek 

świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za 

dokonanie tych czynności i musi być ono wyrażone w pieniądzu. Istotne jest zaś, że 

musi istnieć możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do 

świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za świadczenie usług. 

Tymczasem pomiędzy dostawami i usługami świadczonymi przez skarżącą Spółkę 

na rzecz konsorcjum, a w rezultacie na rzecz zamawiającego, a przeniesieniem na 

nią proporcjonalnej części kosztów i przychodów całego konsorcjum brak jest takiego 

stosunku prawnego, z którego wynikałaby wzajemność świadczenia lidera 

konsorcjum przybierającego postać rozdziału kosztów i przychodów całego 

przedsięwzięcia. Nie jest to zatem świadczenie wzajemne lidera konsorcjum, 

a jedynie umownie określony obowiązek „rozdziału" kosztów i przychodów całego 

przedsięwzięcia. Lider konsorcjum nie pozostaje jednak dłużnikiem partnerów z tytułu 

świadczenia na ich rzecz usługi rozdziału kosztów i przychodów. Rozdział ten 

w odpowiednich proporcjach wynika z mocy samej umowy konsorcjum, a nie 

w wyniku jakiegoś świadczenia wzajemnego, do którego zobligowany został jego 

lider. Ponadto Sąd zaznaczył, że fakt, iż partnerzy i lider konsorcjum zachowują 

odrębny status podatników podatku od towarów i usług nie może przesądzać, że lider 

wykonując swoje obowiązki wynikające z umowy wobec partnerów świadczy na 

rzecz pozostałych partnerów odpłatną i ekwiwalentna usługę dystrybucji kosztów 

i przychodów całego konsorcjum. Rozliczenie kompleksowe całej inwestycji 

w zakresie podatku od towarów i usług odbywa się na linii pomiędzy konsorcjum 

(reprezentowanym przez lidera), a zamawiającym. I to właśnie w tym stosunku 

prawnym dochodzi do świadczenia usług i dostaw towarów objętych podatkiem VAT. 

Tylko te zdarzenia podlegają ustawie o VAT. 

Określony w umowie podział wszystkich wydatków i uzyskanych przychodów 

dokonywany przez lidera konsorcjum nie może zostać uznany za odsprzedaż usług 

przez jeden podmiot innym podmiotom wchodzącym w skład konsorcjum, gdy jego 

partnerzy w ogóle nie korzystają z tak wykonywanych usług, nie są ich 
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usługobiorcami, a wręcz odwrotnie występują zbiorowo w charakterze 

usługodawców, których reprezentuje lider. Rozliczenia pieniężne między 

uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia, jeśli nie towarzyszy im świadczenie usługi, 

nie mogą być same przez się potraktowane jako czynności podlegające 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skoro z przyjętego w tej sprawie stanu 

faktycznego wynikało, że lider konsorcjum nie działała wyłącznie we własnym 

imieniu, lecz w ramach zawartego porozumienia i nie odsprzedawał usług na rzecz 

partnerów, lecz obciążał pozostałe podmioty częścią kosztów i przekazywał przychód 

to nie może być mowy o jakimkolwiek transferze, czy refakturowaniu usług 

świadczonych na rzecz zamawiającego. Sąd podniósł także, że przy ustalaniu na 

gruncie art. 8 ust. 1 ustawy VAT – jako przedmiotu opodatkowania – świadczenia 

usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne lub 

konsorcjalne), należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień 

gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania na potrzeby podatkowe w sposób 

oderwany od ich sensu gospodarczego, poszczególnych czynności służących 

realizacji tego celu. Skoro celem kooperacji (współpracy, współdziałania) jest 

uzyskanie przez skoordynowane i wspólne działania partnerów rezultatu 

o korzystnym dla nich wymiarze ekonomicznym, to działań takich nie można do 

celów podatku od towarów i usług oceniać jednostkowo, lecz z uwzględnieniem ich 

charakteru jako działania złożonego i wspólnego, tworzącego w aspekcie 

gospodarczym jedną całość, którego końcowym efektem, jak w niniejszej sprawie, 

jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu 

regazyfikacyjnego. 

Rozstrzygając drugą sporną kwestię WSA wskazał, że rozliczenia 

międzyokresowe kosztów i przychodów dokonywane przez lidera konsorcjum są 

realizowane na potrzeby prawa bilansowego. Są one wykonywane obok, czy 

równolegle do wystawianych faktur i not obciążeniowych i uznaniowych. Nie 

dokumentują one żadnych faktycznych dostaw towarów i świadczenia usług 

w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT. Sąd podkreślił, że zasady prawa 

bilansowego i podatkowego różnią się znacząco. Nadrzędne zasady rachunkowości 

mają charakter obiektywny, w zasadzie niezmienny, uniwersalny. Oznaczają one, że 

w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie 

osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane 

z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich 
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zapłaty. Prawo podatkowe, w tym ustawa o VAT, ma zupełnie inne zadania i inaczej 

konstruuje przedmiot opodatkowania. Przede wszystkim należy wskazać, iż art. 5 

ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 

podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 

kraju. Tym samym operacje księgowe polegające na dostosowaniu ponoszonych 

przez podatnika kosztów i uzyskiwanych przychodów do właściwych okresów 

sprawozdawczych pod postacią rozliczeń międzyokresowych dokonywanych na 

podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. 

U. z 2009 r., Nr 152 poz. 1223 ze zm., dalej u.r.), jeżeli dokonywane są niezależnie 

od fakturowanych dostaw i usług, nie mogą same w sobie stanowić czynności 

opodatkowanych. Nie wiążą się one ani z przeniesieniem władztwa ekonomicznego 

do określonych rzeczy, ani ze świadczeniem usług połączonych z uzyskiwaniem od 

innego podmiotu jakiegokolwiek wynagrodzenia. W przypadku rozliczeń 

międzyokresowych skarżąca Spółka nie otrzymuje żadnej należnej kwoty od lidera 

prowadzącego księgi konsorcjum, gdyż ten dokonuje tylko „podziału" rozliczeń 

międzyokresowych pomiędzy partnerów konsorcjum poprzez przeniesienie ich 

wpierw z części 01 do części 29, a następnie przypisuje je poszczególnym 

podmiotom wchodzącym w skład konsorcjum stosownie do ich udziałów. Są to 

wyłącznie operacje księgowe, którym nie towarzyszy przeniesienie towarów lub 

świadczenie usług. Opisany zaś we wniosku o interpretację, dokument księgowy 

sporządzany w oparciu o art. 21 u.r. nie stanowi potwierdzenia żadnej faktycznej 

transakcji pomiędzy liderem a partnerami konsorcjum i nie może być zastępowany 

fakturą VAT. Reasumując Sąd stwierdził, że podział przychodów i kosztów 

konsorcjum dokonywany przez jego lidera na rzecz partnerów stosownie do ich 

udziału we wspólnym przedsięwzięciu nie stanowi ani dostawy towarów, ani 

świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy 

o VAT. Z tych samych powodów Sąd nie uznał za czynności opodatkowane 

podatkiem VAT podziału rozliczeń międzyokresowych wynikających z art. 39 i art. 41 

u.r. dokonywanych przez lidera konsorcjum pomiędzy jego partnerów. W rezultacie 

uznano, iż brak jest podstaw do przyjęcia, aby lider bądź to konsorcjum, bądź 

partnerzy konsorcjum zobligowani byli w tych przypadkach do wystawiania faktur 

z uwagi na przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.  

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

670/12, w której kwestię sporną stanowiło prawo gminy, wykonującej swe zadania 
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własne w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty, do odliczenia podatku 

naliczonego wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy w chwili 

oddawania do użytkowania środków trwałych służą one wyłącznie czynnościom 

pozostającym poza systemem podatku od towarów i usług. Sąd wskazał, że prawo 

do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady winno zostać przyporządkowane 

do okresu, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dwu kolejnych miesięcy (art. 86 

ust. 10 i 11 ustawy o VAT). Przepis art. 86 ustawy o VAT wyraża podstawową dla 

systemu podatku od wartości dodanej zasadę jego neutralności. Jednakże wiąże się 

ona nie z jakimikolwiek czynnościami wykonywanymi przez podatnika podatku VAT, 

a jedynie z tymi, które związane są z wykorzystywaniem towarów i usług do 

wykonywania czynności opodatkowanych. Należy w danym miesiącu badać, czy 

podatnik wykorzystuje towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych, 

zwolnionych, czy też do czynności które są w ogóle poza systemem podatku VAT. 

Podatnik, któremu nabywane towary i usługi w danym okresie służą wyłącznie do 

wykonywania czynności nie podlegających ustawie o VAT, jak np. do wykonywania 

przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań własnych, odliczenie podatku nie 

przysługuje. Zaznaczono, że jednostka samorządu terytorialnego w świetle art. 15 

ust. 6 ustawy o VAT ex lege nie jest uznawana za podatnika. Statusu takiego nabiera 

dopiero w wyniku wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W rozpoznawanej sprawie były to dla skarżącego – będącego jednostką 

organizacyjną gminy - momenty odpowiednio: dla trasy tramwajowej styczeń 2009 r., 

a dla kanalizacji deszczowej lipiec 2009 r. Tym samym jeżeli w momencie 

dokonywania wydatków służą one od razu wyłącznie do wykonywania czynności 

leżących poza systemem podatku od towarów i usług, to powołana wyżej zasada 

neutralności sprzeciwia się dokonywaniu odliczenia, nawet jeśli w późniejszej 

pespektywie będą one służyły zarówno czynnościom opodatkowanym, jak 

i czynnościom leżącym poza systemem podatku VAT. Sąd zwrócił uwagę, iż 

w pierwotnych rozliczeniach podatku od towarów i usług prawidłowo wykorzystując 

związek czasowy podatku do odliczenia skarżący powiązał go z czynnościami 

nieopodatkowanymi. Późniejsze, zmienione przeznaczenie towarów i usług 

opodatkowanych VAT, na służące także działalności opodatkowanej nie uprawiało do 

dokonywania natychmiastowego odliczenia, gdyż w rezultacie stanowiłoby to 

naruszenie zasady neutralności. Zdaniem Sądu, prawo do korekty określone w art. 

86 ust. 13 ustawy o VAT powiązane jest ściśle, poprzez terminy odliczenia 
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wymienione w jego ust. 10 i następnych, z ust. 1 w/w jednostki redakcyjnej. 

Późniejsze rozpoczęcie wykonywania także czynności opodatkowanych nie daje 

wobec tego prawa do korygowania rozliczenia za wcześniejszy okres. Należy 

zauważyć, iż podatek od towarów i usług jest podatkiem o otwartym stanie 

faktycznym i co do zasady miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zasada 

neutralności jest realizowana w ściśle określonych okresach rozliczeniowych, na 

podstawie otrzymanych przez podatnika szczególnych dokumentów, jakimi są faktury 

VAT, które to odnoszą się przede wszystkim do wykonywanych aktualnie przez niego 

czynności. 

Podkreślono także, iż poza zakresem ustawy o VAT pozostają czynności 

wykonywane przez jednostkę organizacyjną gminy lub miasta w ramach jej 

statutowych działań, za które nie pobiera się żadnej odpłatności. Zgodnie z art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 nr 142 

poz.1591 ze zm.; zwana dalej „u.s.g.") zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. Wszystkie zatem wydatki związane z budową 

infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy, czy miasta, nie służą 

czynnościom opodatkowanym, jeżeli w chwili ich ponoszenia i oddania do 

eksploatacji środków trwałych nie są jednocześnie wykonywane czynności 

opodatkowane. Dopiero zmiana regulacji prawnych, jak i uchwalenie odpowiedniego 

aktu prawa miejscowego, spowodowało powstanie możliwości świadczenia 

czynności odpłatnych, opodatkowanych VAT z wykorzystaniem mienia gminnego. 

Sąd zauważył także, że przepis art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, którego 

naruszenia przez organ upatrywał skarżący, dotyczy wyłącznie korekty podatku 

odliczonego, co oznacza, że sam w sobie nie kreuje on prawa podatników do 

odliczenia podatku. Nie można na tej podstawie uzyskać prawa do odliczenia, o ile 

nie nabyło się tego prawa jako podatnik. Prawo do odliczenia przysługuje tylko 

podatnikom działającym w tym charakterze. Skarżący natomiast, z uwagi na art. 15 

ust. 6 ustawy o VAT, uzyskał status podatnika w tym zakresie dopiero z chwilą 

rozpoczęcia wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Powołując się na orzecznictwo ETS-u, Sąd stwierdził, iż ani podatnik, ani państwa 

członkowskie nie mają swobody w takim kształtowaniu prawa do odliczenia lub 

korekty, które w istocie prowadziłoby do deformacji zasady neutralności przy 

wykonywaniu przez podatników podatku VAT czynności niepodlegających w ogóle 

opodatkowaniu. Ponadto wskazano, że jedynie sposób wykorzystania dobra 
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inwestycyjnego (w ustawie o VAT środka trwałego) wyznacza zakres pierwotnego 

prawa do odliczenia, do którego podatnik jest uprawniony na mocy art. 17 szóstej 

Dyrektywy (obecnie odpowiednio art. 167 i art. 168 Dyrektywy 112) oraz zakres 

ewentualnych korekt w późniejszym okresie, nie ma on jednakże wpływu na 

powstanie prawa do odliczenia. Nie można późniejszego wykorzystywania środka 

trwałego do czynności pozostających poza zakresem systemu podatku VAT 

i jednocześnie czynności opodatkowanych odnosić do chwili, w której środek ten 

został oddany do użytkowania, a w której to był on wykorzystywany jedynie do 

czynności w ogóle nie podlegających opodatkowaniu. Konkludując, Sąd stanął na 

stanowisku, że jednostce samorządu terytorialnego (miastu, gminie) wykonującej 

swe zadania własne w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty, nie przysługuje 

prawo do natychmiastowego odliczenia podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 

1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy w chwili oddawania do użytkowania środków trwałych 

służą one wyłącznie czynnościom pozostającym poza systemem podatku od 

towarów i usług. Dopiero od chwili rozpoczęcia świadczenia jednocześnie czynności 

opodatkowanych i pozostających poza opodatkowaniem aktualizuje się prawo do 

odliczenia, lecz pod postacią korekty z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.  

Problemem, jakie miejsce należy uznać za miejsce świadczenia 

wykonywanych przez podatnika usług wynajmu stoisk targowych, zajął się 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie sygn. akt I SA/Po 805/11. 

W celu rozstrzygnięcia spornej kwestii, Sąd postanowieniem z dnia 26 października 

2009 r., zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 

z następującym pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni przepisów prawa 

wspólnotowego: 

a) czy unormowania wynikające z art. 52 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady 

z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej (publ. Dz.U.UE.L.06.347.1 ze zm.; dalej Dyrektywa 112) - należy 

interpretować w ten sposób, że usługi czasowego udostępniania stoisk wystawowych 

i targowych klientom prezentującym swoją ofertę na targach i wystawach należy 

zaliczyć do wymienionych w tych przepisach usług pomocniczych do usług targów 

i wystaw, tj. podobnych do działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, 

edukacyjnej, rozrywkowej, które opodatkowane są w miejscu ich faktycznego 

świadczenia; 
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b) czy też należy przyjąć, iż są to usługi reklamy opodatkowane w miejscu, 

gdzie usługobiorca posiada stałą siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego świadczone są usługi lub, 

w przypadku ich braku, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu 

stosownie do art. 56 ust.1 lit. b) Dyrektywy 112, przy przyjęciu założenia, że usługi te 

dotyczą czasowego udostępniania stoisk klientom prezentującym swoją ofertę na 

targach i wystawach, które zazwyczaj poprzedza sporządzenie projektu i wizualizacji 

stoiska oraz ewentualny transport elementów stoiska i jego montaż w miejscu 

organizacji targów lub wystawy, a klienci usługodawcy wystawiający swoje towary lub 

usługi, uiszczają odrębnie organizatorowi danej imprezy opłaty za samą możliwość 

udziału w targach czy w wystawie, które obejmują koszty mediów, infrastruktury 

targowej, obsługi medialnej itp. 

W wyroku z dnia 27 października 2011r. w sprawie C-530/09 INTER-MARK 

GROUP Spółka z o.o. Spółka komandytowa przeciwko Ministrowi Finansów, 

Trybunał rozstrzygnął spór w przedmiotowej sprawie orzekając, iż Dyrektywę Rady 

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług 

obejmujących tworzenie, czasowe udostępnianie oraz w razie potrzeby transport 

i montaż stoiska targowego lub wystawowego na rzecz klientów wystawiających 

towary lub usługi na targach i wystawach może być objęte zakresem: 

1) art. 56 ust. 1 lit. b) tej Dyrektywy - jeżeli stoisko to zostało zaprojektowane 

lub jest wykorzystywane w celach reklamowych; 

2) art. 52 lit. a) wskazanej Dyrektywy - jeżeli rzeczone stoisko powstało i jest 

udostępnione w ramach konkretnych targów lub wystawy o tematyce kulturalnej, 

artystycznej, sportowej, naukowej, edukacyjnej, rozrywkowej lub podobnej bądź też 

jest zgodne z modelem, którego formę, rozmiar, elementy składowe lub wygląd 

określił organizator konkretnych targów lub wystawy; 

3) art. 56 ust. 1 lit. g) tej Dyrektywy - jeżeli czasowe, odpłatne udostępnienie 

elementów tworzących to stoisko jest rozstrzygającym elementem wskazanego 

świadczenia usług. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, mając na uwadze opis 

zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o udzielenie pisemnej 

interpretacji uznał, że do świadczonych przez Spółkę usług odpowiednia będzie teza 

druga zawarta w sentencji wyroku C-530/09, a zatem świadczenie usług 
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obejmujących tworzenie, czasowe udostępnianie oraz w razie potrzeby transport 

i montaż stoiska targowego lub wystawowego na rzecz klientów wystawiających 

towary lub usługi na targach i wystawach może być objęte zakresem: art. 52 lit. a) 

Dyrektywy 112, jeżeli rzeczone stoisko powstało i jest udostępnione w ramach 

konkretnych targów lub wystawy o tematyce kulturalnej, artystycznej, sportowej, 

naukowej, edukacyjnej, rozrywkowej lub podobnej bądź też jest zgodne z modelem, 

którego formę, rozmiar, elementy składowe lub wygląd określił organizator 

konkretnych targów lub wystawy. W ocenie Sądu organ wydający interpretację, 

w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu wydania zaskarżonej interpretacji, dokonał 

prawidłowej kwalifikacji prawnej przedstawionego przez skarżącą Spółkę opisu 

zdarzenia przyszłego. W przypadku, gdy Spółka świadczyłaby usługi wynajmu stoisk 

targowych (stoiska targowe udostępniane będą zarówno na terytorium kraju, jak 

i poza nim), zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT w brzmieniu 

obowiązującym w dniu wydania zaskarżonej interpretacji, miejscem świadczenia 

przedmiotowych usług będzie miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.  

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

232/12, w której kwestię sporną stanowiło opodatkowanie podatkiem od towarów 

i usług czynności polegających na wykonywaniu przez spółkę komunalną zadań 

własnych gminy powierzonych spółce na podstawie polecenia. Sąd zwrócił uwagę na 

szerokie powiązania spółki komunalnej z gminą, która tę spółkę utworzyła (więzi 

o charakterze funkcjonalnym, organizacyjnym i majątkowym). Zaznaczył, że jednostki 

samorządu terytorialnego najczęściej wykonują gospodarkę komunalną „własnymi 

siłami” poprzez wyodrębnione organizacyjnie struktury wewnętrzne, tj.: wydziały, 

departamenty, przez samorządowe zakłady budżetowe lub spółki komunalne. 

W ocenie Sądu, wskazane formy organizacyjnoprawne, za pomocą których 

gospodarkę komunalną wykonują jednostki samorządu terytorialnego, mieszczą się 

w podmiotowym zakresie pojęcia „gospodarka komunalna", ponieważ ich działalność 

wiąże się nierozerwalnie z zadaniami własnymi macierzystych jednostek samorządu 

terytorialnego. Komunalna osoba prawna, podobnie jak jednostka samorządowa, 

może prowadzić jedynie działalność polegająca na wykonywaniu zadań publicznych 

mieszczących się w pojęciu zaspokajania potrzeb danej wspólnoty samorządowej. 

Komunalne osoby prawne tworzone są wyłącznie w celu wykonywania zadań 

publicznych spoczywających na jednostkach samorządowych. Powołując się na 

przepisy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady Wspólnot 
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Europejskich z 28 listopada 2008 r. nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE seria L z 2006 r. nr 347/1, ze zm.; dalej: 

Dyrektywa 112), Sąd stwierdził, że w transakcji gospodarczej będącej świadczeniem 

usługi, muszą być wyodrębnione dwa podmioty: usługodawca (świadczący usługę) 

i usługobiorca jako konsument usługi. Gmina natomiast prowadzi gospodarkę 

komunalną realizując zadania jej powierzone w różnych formach, m.in. tworząc 

spółkę bądź samorządowy zakład komunalny. Z powyższego Sąd wywiódł, że skoro 

spółka wykonuje powierzone zadania w imieniu gminy, to nie można przyjąć, jak 

uznał to organ w zaskarżonej interpretacji, że spółka świadczy usługi na rzecz gminy. 

Działania spółki w zakresie wykonania zadań związanych z gospodarką komunalną 

nakierowane jest na zaspakajanie potrzeb danej wspólnoty samorządowej i nie 

można uznać, że świadczy usługi, których odbiorcą, konsumentem jest gmina. 

W konkluzji stwierdzono, że forma organizacyjnoprawna gospodarki komunalnej nie 

może wpływać na ocenę stosunku prawnego łączącego gminę z podmiotem, któremu 

gmina powierzyła wykonanie zadań własnych. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 751/11 Sąd zajął się problemem możliwości 

stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do czynności montażu trwałej 

zabudowy przestrzeni w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa 

objętego społecznym programem mieszkaniowym. We wniosku o wydanie 

interpretacji spółka stwierdziła, że podstawą do zastosowania w przedstawionym 

stanie faktycznym preferencyjnej stawki VAT jest przepis art. 41 ust 12 ustawy 

o VAT, zgodnie z którym stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (8%), stosuje się do 

dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy 

obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego 

społecznym programem mieszkaniowym. W ocenie skarżącej, należy uznać, że 

wykonywane przez nią usługi montażu zabudowy wnękowej stanowią modernizację, 

rozumianą jako trwałe ulepszenie, unowocześnienie prowadzące do zwiększenia 

wartości użytkowej obiektów budowlanych. Podkreśliła przy tym, że wszystkie 

elementy wykonanej przez nią trwałej zabudowy stanowią część składową budynku 

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Organ, uznając stanowisko skarżącej za 

nieprawidłowe, powołał się m.in. na art. 41 ust. 1 i ust. 12 ustawy o VAT, § 7 ust. 1 

pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, 
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poz. 392 ze zm.; dalej: rozporządzenie) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 246, poz. 1623 ze zm., dalej: P.b.). 

Zdaniem Sądu, Minister Finansów dokonując zaskarżonej interpretacji 

w żaden sposób nie odniósł się do kluczowego w sprawie zagadnienia jakim była 

kwestia możliwości zakwalifikowania/uznania świadczonych przez spółkę usług za 

usługi o charakterze modernizacyjnym. Organ nie zdefiniował pojęcia modernizacja. 

Wskazał jedynie, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęć „budowa", 

„remont", „modernizacja", „przebudowa", „roboty budowlane", dlatego też należy 

dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy innych dziedzin. Posłużył się w tym celu 

art. 3 P.b. Organ rozkodował znaczenie wszystkich w/w pojęć z wyjątkiem 

najważniejszego, czyli terminu „modernizacja". Zwrócono uwagę, iż posiłkując się 

„Współczesnym słownikiem wyrazów języka polskiego" organ zdefiniował terminy 

„remont", „montaż" i „instalować". Dalej Minister Finansów stwierdził, iż 

"preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach 

czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich 

usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów." Na 

podstawie powyższego, organ uznał, iż wykonywane przez skarżącą usługi trwałej 

zabudowy wnęk są opodatkowane stawką 23%, i podkreślił, że czynności te nie 

stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, ani usług, o których 

mowa w § 7 rozporządzenia (tj. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa 

objętego społecznym programem mieszkaniowym). 

W ocenie Sądu, stanowisko organu nie zasługiwało na akceptację, gdyż organ 

naruszył prawo materialne wskutek niedokonania właściwej subsumcji prawa. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Minister Finansów oceniając 

przedstawiony we wniosku stan faktyczny w sposób niewłaściwy podciągnął go pod 

sformułowany w wyniku wykładni przepis art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Zdaniem 

Sądu, uznanie przez organ, że wykonywane przez skarżącą usługi nie stanowią 

usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w związku z nieodkodowaniem 

terminu „modernizacja", było przedwczesne. Ponadto Sąd podniósł, że przepisy, na 

których oparł się Minister Finansów wydając zaskarżone rozstrzygnięcie, tj. zarówno 

art. 3 P.b. jak i § 7 rozporządzenia, w ogóle nie miały zastosowania w niniejszej 

sprawie, gdyż nie odnoszą się w żaden sposób wprost do regulacji będącej 

podstawą złożonego przez skarżącą wniosku, czyli art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. 
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Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

W 2012 r. spośród spraw z zakresu podatku akcyzowego rozpoznanych 

w Wydziale III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uwagę 

zasługują następujące: 

1. Kwalifikacja prawna pojazdów typu SUV i Pick-up na potrzeby podatku 

akcyzowego (Nissan Navara, Toyota Hilux, Mitsubishi L 200 i in.) 

 

W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 12/12, III SA/Po 19/12, III SA/Po 21/12, III 

SA/Po 22/12, III SA/Po 23/12, III SA/Po 24/12, III SA/Po 26/12, III SA/Po 27/12, III 

SA/Po 28/12, III SA/Po 29/12, III SA/Po 30/12, III SA/Po 37/12, III SA/Po 38/12, III 

SA/Po 39/12, III SA/Po 40/12, III SA/Po 41/12, III SA/Po 42/12, III SA/Po 43/12, III 

SA/Po 203/12, poruszona została kwestia opodatkowania podatkiem akcyzowym 

pojazdów typu SUV lub Pick-up. Zasadnicze spory odnosiły się do kwalifikacji 

pojazdów do pozycji Nomenklatury Scalonej. Z analizy wymienionych wyżej wyroków 

można wyciągnąć wniosek, że zasadniczo skarżący twierdzili, że pojazdy typu SUV 

lub Pick-up należało kwalifikować do pozycji 8704 (pojazdy mechaniczne do 

transportu towarów), w opozycji do czego stały konsekwentne poglądy organów 

podatkowych, zgodnie z którymi tego rodzaju pojazdy należało kwalifikować do 

pozycji 8703 (pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone 

zasadniczo do przewozu osób). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny konsekwentnie utrzymywał w mocy decyzje 

organów podatkowych z następującym uzasadnieniem: W celu określenia zakresu 

wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym objętych regulacjami 

dotyczącymi obrotu wyrobami akcyzowymi, czy też objętych obowiązkiem 

oznaczania znakami akcyzy ustawodawca, w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 

2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwanej dalej u.p.a. – 

znajdującej zastosowanie w danych sprawach z mocy art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.) – odwołuje się 

do Nomenklatury Scalonej (CN). W związku z tym w celu prawidłowego ustalenia, 

czy dany wyrób stanowi wyrób akcyzowy, należy w pierwszej kolejności dokonać 

prawidłowego zaklasyfikowania wyrobu będącego przedmiotem czynności lub 

zdarzenia do kodu CN. Dla potrzeb podatku akcyzowego przez samochody osobowe 

rozumie się pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją 

CN 8703, przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 
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8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 

wyścigowym (poz. 59 załącznika nr 1 do u.p.a., do którego odsyła art. 2 pkt 1 u.p.a.). 

Dokonując klasyfikacji towaru do danego kodu CN należy w pierwszej kolejności 

kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS), które 

zostały zawarte w załączniku nr I do rozporządzenia Rady nr 2658/87 z 23 lipca 1987 

r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 

Celnej (Dz. Urz. WE L 256, s. 1 ze zm. wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji nr 

948/2009 z 30 września 2009 r., Dz. Urz. WE L 287, s. 1) oraz uwzględniać noty 

wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej oraz Zharmonizowanego Systemu 

Oznaczania i Kodowania Towarów. Przestrzeganie zasad klasyfikacji jest 

szczególnie istotne w przypadku pojazdów, które mogą być wykorzystywane 

zarówno do przewozu towarów, jak i do przewozu osób. Sformułowanie "zasadniczo 

przeznaczone" w odniesieniu do pojazdów, którymi zawsze można przewieźć osoby, 

ale również towary, (co uzależnione jest tylko od ich rozmiaru i wagi) oznacza, że 

chodzi o ich funkcję dominującą, przeważającą. Nie oznacza to, że pojazdy te nie 

mogą spełniać funkcji użytkowych, takich jak przewóz towarów. W przypadku jednak, 

gdy konstrukcja oraz wyposażenie pojazdu wskazuje, iż dany pojazd jest w głównej 

mierze przeznaczony do przewozu osób, a przewóz towarów jest jego funkcją 

dodatkową, pojazd ten należy zakwalifikować do pozycji CN 8703, jako samochód 

osobowy podlegający opodatkowaniu akcyzą. Natomiast, jeżeli głównym 

przeznaczeniem pojazdu jest przewóz towarów, a przewóz osób stanowi jedynie jego 

funkcję uzupełniającą, pojazd powinien zostać sklasyfikowany pod pozycją CN 8704, 

jako samochód ciężarowy, który nie podlega opodatkowaniu akcyzą.  

W omawianych sprawach organy podatkowe prawidłowo uznały, że samochód 

marki Nissan Navara należy zaliczyć do kategorii samochodu osobowego, 

a w konsekwencji, że podlegał on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Z ustaleń, 

poczynionych przez organy celne wynika, że sprawy dotyczyły pojazdu typu pickup. 

O tym, że był on zasadniczo przeznaczony do przewozu osób świadczyły obiektywne 

cechy i właściwości tego pojazdu, między innymi takie jak: pięć miejsc siedzących, 

umieszczonych w dwóch rzędach, z których każde jest zaopatrzone w pasy 

bezpieczeństwa, umiejscowienie miejsc siedzących w zamkniętej kabinie z oknami 

dookoła, wyposażenie i wykończenie wnętrza jak dla typowych pojazdów 

przeznaczonych do przewozu osób. Jednocześnie z danych technicznych pojazdu 

wynikało, że długość wewnętrzna podłogi powierzchni do transportu towarów jest 
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krótsza niż 50 % długości rozstawu osi (wewnętrzna długość podłogi powierzchni do 

transportu ładunków 1511 mm jest mniejszą niż 50% długości rozstawu osi 1600 mm 

(3200 mm: 2 = 1600 mm). Niewątpliwym zatem było, w świetle powyższych regulacji, 

że pojazd ten należy zaliczyć do kodu CN 8703. Podobnie wnioski WSA w Poznaniu 

wyciągnął także w odniesieniu do innych pojazdów typu Pick-up. Podkreślić należy, 

że w kodzie taryfy celnej CN 8703 nie zawarto zwrotu "samochody osobowe", ale 

objęto tym kodem szerszy zakres pojazdów, tj. pojazdy samochodowe i pozostałe 

pojazdy mechaniczne zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, włącznie z 

samochodami osobowo-towarowymi, co nie wyklucza przewozu tymi pojazdami 

towarów. 

Należy także zwrócić uwagę, że taka linia orzecznicza wpisuje się 

w zasadniczo koherentną w tym zakresie linię orzeczniczą innych państw 

członkowskich UE (por. np. orzecznictwo niemieckich sądów finansowych: 

postanowienie Federalnego Sądu Finansowego z 30 października 2008 II B 58/08 

i cyt. tam orzecznictwo, wyrok Federalnego Sądu Finansowego z 9 kwietnia 2008 II R 

62/07, wyrok FG Münster 13 K 4411/07 Kfz i cyt. tam orzecznictwo, i in.).  

 

2. Prawna kwalifikacja instalacji pomiarowej (pojęcie odmierzacza paliw 

ciekłych). 

 

Na uwagę zasługują także sprawy III SA/Po 278/12, III SA/Po 279/12, 

III SA/Po 280/12 III SA/Po 294/12, III SA/Po 295/12, III SA/Po 296/12, III SA 297/12, 

III SA 298/12 i in., które odnoszą się do pojęcia odmierzacza paliw ciekłych. Definicja 

odmierzacza paliw jest istotna w szczególności ze względu na brzmienie przepisu 

art. 88 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) 

zgodnie z którym za podlegające opodatkowaniu użycie paliw opałowych lub olejów 

napędowych, o których mowa w art. 88 ust. 3 tej ustawy, niezgodnie 

z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika 

podłączonego do odmierzacza paliw. 

W tym zakresie warto przytoczyć sposób argumentacji WSA w Poznaniu. 

Zgodnie z wyrokami III SA/Po 296/12 oraz III SA 297/12 (i innymi – np. wyrok NSA 

I GSK 616/10, wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 437/12, wyrok WSA w Gliwicach 

III SA/GL 2369/10 – publ. w CBOSA) orzecznictwem należy art. 88 ust. 5 ustawy 

o podatku akcyzowym wykładać w ten sposób, że za odmierzacz paliw określony 
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w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową przeznaczoną do 

tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów, przy czym za 

„przepisy odrębne” w rozumieniu tego przepisu uznaje się przepisy rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

przyrządów pomiarowych. Zgodnie z ust. 1.1 pkt 6 załącznika 5 do tego 

rozporządzenia odmierzacz paliwa oznacza instalację pomiarową przeznaczoną do 

tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów. Z kolei ust. 9 

tego załącznika mówi, że odmierzacz paliw powinien spełniać następujące warunki:  

1) jego wskazania nie powinny być możliwe do skasowania podczas pomiaru; 

2) rozpoczęcie nowego pomiaru powinno być wstrzymane do czasu skasowania 

ostatniego wskazania; 

3) jeżeli instalacja pomiarowa wyposażona jest w liczydło należności, to różnica 

między należnością wskazaną a należnością obliczoną na podstawie ceny 

jednostkowej i wskazanej ilości nie powinna być większa niż należność 

odpowiadająca Emin; różnica ta nie może być jednak mniejsza niż wartość 

najmniejszej jednostki monetarnej używanej do rozliczeń. 

W definicji odmierzacza paliw (art. 88 ust. 5 u.p.a.) ustawodawca posłużył się 

pojęciem instalacji pomiarowej przeznaczonej do tankowania pojazdów silnikowych, 

a nie wykorzystywanej do tankowania. Należy podkreślić, że określenie 

"przeznaczonej" ma charakter techniczny (w przeciwieństwie do "wykorzystanej") 

w tym sensie, że urządzenie techniczne będące odmierzaczem paliw musi być 

skonstruowane w taki sposób, aby osiągnąć określony cel. Urządzenie przeznaczone 

do określonego celu nie musi w efekcie być wykorzystywane do realizacji tego celu. 

Ilustrację tego rozróżnienia mógłby stanowić przykład "oleju opałowego". Olej 

opałowy przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń, jednak faktyczne 

wykorzystywanie go do celów napędowych nie zmienia zasadniczego przeznaczenia 

takiego paliwa jako przeznaczonego właśnie do ogrzewania pomieszczeń (por. 

wyroki WSA w Gdańsku z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 849/10 oraz 

z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 1178/10). 

 

3. Wysokość podstawy opodatkowania w związku z nabyciem 

wewnątrzwspólnotowym. Cena nabycia czy wartość rynkowa? 
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Interesującą sprawą ponadto był spór rozstrzygnięty w wyroku III SA/Po 

314/12. Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego: Podatnik w dniu 

27.10. 2009 r. złożył w Oddziale Celnym w Poznaniu deklarację uproszczoną nabycia 

wewnątrzwspólnotowego AKC-U dla samochodu osobowego marki Porsche 

sprowadzonego z Niemiec za kwotę 70251,36 EUR. Od wskazanej wartości Spółka 

zadeklarowała podstawę opodatkowania w kwocie 294747,00 zł oraz uiściła podatek 

akcyzowy w wysokości 54823,00 zł. Następnie, po zakwestionowaniu przez Oddział 

Celny, w trakcie weryfikacji zgłoszenia, wysokości podstawy opodatkowania, Spółka 

zmieniła zadeklarowaną wysokość podstawy opodatkowania przedmiotowego 

samochodu na kwotę 305301,00 zł i wpłaciła różnicę podatku akcyzowego 

w odpowiednio wyliczonej wysokości. W dniu 12.11.2010 r. Spółka wystąpiła 

z wnioskiem do Urzędu Celnego w Poznaniu o zwrot ww. różnicy podatku 

akcyzowego w wysokości 1963,00 zł. W toku wszczętego w wyniku powyższego 

wniosku postępowania organ celny, w oparciu o dostępny w Urzędzie Celnym 

w Poznaniu Informator Rynkowy Samochodów Osobowych EUROTAXGLASS’S 

ustalił, że zadeklarowana wartość samochodu znacznie odbiega od jego średniej 

wartości rynkowej na terytorium RP. Wyliczona przez organ odwoławczy dla tego 

pojazdu wyniosła 381625,63 zł. 

Organy celne uznały, że podatnik nie przedstawił przyczyn, które 

uzasadniałyby tak znaczne odbieganie zadeklarowanej podstawy opodatkowania od 

średniej wartości rynkowej samochodu. 

W sprawie spór dotyczył zatem kwestii prawidłowości określenia wysokości 

podstawy opodatkowania w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

samochodu osobowego marki Porsche Podatnika. Organy podatkowe obu 

instancji zakwestionowały zadeklarowaną przez Spółkę wysokość podstawy 

opodatkowania, stanowiącą zapłaconą przez nią kwotę za nabyty samochód, 

uznając, że bez uzasadnionych przyczyn odbiega ona znacznie od wartości 

rynkowej pojazdu notowanej na rynku krajowym oraz przyjmując za podstawę 

opodatkowania średnią wartość rynkową tego samochodu. Zgodnie jednak z art. 

104 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania 
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w przypadku samochodu osobowego jest kwota jaką nabywca jest zobowiązany 

zapłacić za ten samochód w przypadku jego wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

Jedynie w sytuacji, gdy przywóz samochodu osobowego nie wiąże się z zapłatą 

kwoty należnej, za podstawę opodatkowania należy przyjąć średnią wartość 

rynkową samochodu osobowego pomniejszoną o kwotę podatku od towarów 

i usług oraz o kwotę akcyzy. Jest to zasada, od której ustawodawca wprowadził 

w art. 104 ust. 8 ustawy wyjątek, pozwalający na uruchomienie przez organy 

podatkowe procedury weryfikacji, jednakże tylko w przypadku, gdy wskazana 

przez podatnika wysokość podstawy opodatkowania (cena nabycia), bez 

uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego 

samochodu. W takiej sytuacji, jak stanowi art. 104 ust. 8 ustawy, organ podatkowy 

wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania 

przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej 

od średniej wartości rynkowej samochodu. 

Celem przepisu jest zatem przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym 

i celowemu zaniżaniu ceny nabycia w stosunku do ceny rzeczywiście zapłaconej, dla 

późniejszego zaniżenia należnych opłat i podatków. Celem tym nie jest natomiast 

unifikacja cen wszystkich sprowadzanych z zagranicy samochodów i wprowadzenie 

dla samochodów podobnych jednakowej podstawy opodatkowania akcyzą, 

niezależnie od tego, za jaką cenę samochód został zakupiony. Zatem, tylko wtedy, 

kiedy cena budzi wątpliwości organu, co do przyczyny jej wysokości podanej przez 

podatnika (i jego kontrahenta), zasadna jest weryfikacja, (por. wyroki Naczelnego 

Sądu Administracyjnego I GSK 245/10, I GSK 658/10). Nie ulega więc wątpliwości, 

że obowiązkiem organu podatkowego, w pierwszej kolejności, jest zbadanie, czy 

istniały rzeczywiste, uzasadnione przyczyny, dla których cena nabycia samochodu 

odbiega znacznie od średniej wartości rynkowej w rozumieniu art. 104 ust. 8 ustawy. 

W tym celu, jak wynika z powołanego wyżej art. 104 ust 8 ustawy organ podatkowy 

wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania 

przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od 
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średniej wartości rynkowej samochodu. W świetle wskazanych wyżej przepisów, 

niedopuszczalnym jest zatem automatyczne kwestionowanie ceny nabycia, tylko na 

tej podstawie, że odbiega ona od średniej wartości samochodu na rynku krajowym 

i przyjmowanie tej wartości za podstawę opodatkowania, bez szczegółowego 

przeanalizowania okoliczności i argumentacji podnoszonych przez podatnika na 

uzasadnienie przyczyn wskazania podstawy opodatkowania niższej od średniej 

wartości rynkowej samochodu. Ustalając natomiast, czy cena uiszczona firmie "P." 

znacznie odbiega od cen rynkowych organy winny mieć na względzie również 

podnoszony przez stronę skarżącą argument, iż jako generalny importer 

samochodów tej marki na Polskę w sposób zasadniczy kształtuje poziom ich cen 

w kraju. Tym samym wykazana w katalogu Eurotaxglass’s cena tych pojazdów 

w Polsce uwzględnia poniesione przez spółkę koszty i marże, w tym także uiszczony 

tu podatek akcyzowy. W rezultacie proste odniesienie przez organy cen zakupu 

przez skarżącą spółkę nowych pojazdów od producenta do ceny zawartej w Katalogu 

Eurotaxglass i wyliczenie podatku akcyzowego bez uwzględnienia tych kosztów 

powoduje, że spółka – przy zachowaniu tych samych pozostałych kosztów – 

teoretycznie winna podwyższyć cenę aut o różnicę w naliczonym podatku 

akcyzowym. To z kolei znalazło by odzwierciedlenie w wartościach cen zawartych 

w Eurotaxglass i powodowało by dalsze podwyższanie podatku akcyzowego. Organy 

winny zatem w swych rozważaniach brać pod uwagę szczególną pozycję skarżącej 

spółki na rynku pojazdów (w szczególności pojazdów nowych), jego rozmiar, jak też 

specyficzny charakter sprzedawanych aut. 

 

Sprawy z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa 

oraz inne podatki i opłaty 

 W 2012 r. w Wydziale III tut. Sądu rozpoznano 73 sprawy zakończone 

orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie, w tym: w 10 sprawach – skargę 

odrzucono, a w pozostałych sprawach zapadły orzeczenia rozstrzygające sprawę co 

do istoty (oddalenie skargi – 50, uchylenie decyzji/postanowienia I i II instancji – 8, 

uchylenie zaskarżonej decyzji/postanowienia – 4, uchylenie zaskarżonej interpretacji 

– 1). Na szczególną uwagę zasługują następujące orzeczenia poruszające istotne 

zagadnienia prawne w zakresie prawa materialnego i przepisów postępowania.  
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 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 175/12 Sąd oddalił skargę na decyzję 

Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu 

Skarbowego określającą wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu 

nabycia w postępowaniu egzekucyjnym spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o przysądzeniu 

tego prawa w postępowaniu egzekucyjnym. Wyjaśniając podstawę prawną 

orzeczenia, Sąd wskazał, że stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 

2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 

ze zm.) podatkowi temu podlegają m. in. czynności cywilnoprawne, w tym umowy 

sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (pkt 1 a ustawy) oraz orzeczenia 

sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same 

skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (pkt 3 ustawy). 

W myśl art. 2 pkt 2 przepisy ustawy o czynnościach cywilnoprawnych stosuje się 

odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3. 

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy nie podlegają podatkowi od czynności 

cywilnoprawnych m. in. umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub 

upadłościowym. Z powyższej regulacji wynika, że co do zasady podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych są objęte czynności cywilnoprawne w postaci umów 

sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, a także orzeczenia sądów, jeżeli wywołują 

one takie same skutki. Wyjątek od tej zasady określony w art. 2 pkt 3 ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje wyłączenie od opodatkowania 

umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Jak 

wynika z dosłownego brzmienia tego przepisu powyższe wyłączenie dotyczy jedynie 

sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Zakładając 

racjonalność ustawodawcy, wyłączenia tego nie można zatem odnosić do sprzedaży 

innych składników majątkowych w postępowaniu egzekucyjnym czy upadłościowym, 

które nie są rzeczami, a więc w szczególności do praw majątkowych. Sąd podkreślił 

przy tym, że konstytucyjną zasadą jest powszechność opodatkowania wyrażona 

w art. 84 Konstytucji RP, a wyjątki od tej zasady, w tym wyłączenie wynikające z art. 

2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie mogą być 

interpretowane w sposób rozszerzający.  

 Sąd wyjaśnił, że istotne w omawianej sprawie spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego nie jest tożsame z własnością lokalu mieszkalnego, 

lecz jest ograniczonym prawem rzeczowym do lokalu mieszkalnego uregulowanym 
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w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 244) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 1116 ze zm.). 

W świetle art. 172 tejże ustawy jest ono prawem zbywalnym, przechodzi na 

spadkobierców i podlega egzekucji. Nie ulega zatem wątpliwości, że sprzedaż 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu 

egzekucyjnym na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest 

sprzedażą prawa majątkowego, a nie sprzedażą rzeczy. W tej sytuacji Sąd stwierdził, 

że organy podatkowe prawidłowo przyjęły, iż nabycie przez skarżącego 

w postępowaniu egzekucyjnym spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nie 

podlegało wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, wobec czego podlegało opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 a) i pkt 3 oraz art. 2 pkt 2 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych).  

 Sąd podzielił również stanowisko organu odwoławczego, że istotny w sprawie 

przepis art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który zgodnie 

z jego wykładnią literalną, przewiduje zwolnienie podatkowe jedynie w przypadku 

sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, nie obejmując 

tym samym sprzedaży praw majątkowych w tych postępowaniach, nie narusza 

konstytucyjnej zasady równości wobec prawa wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP. 

W tym zakresie Sąd powołał się na wspomnianą już powszechność opodatkowania 

(art. 84 Konstytucji RP) oraz konieczność ścisłej wykładni wyłączeń od 

opodatkowania określonych m.in. w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Ponadto podkreślił, że nakładanie ciężarów podatkowych, w tym 

określanie ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego, leży w gestii ustawodawcy, 

który dysponuje w tym zakresie autonomią (art. 217 Konstytucji RP). Nie można 

zatem mówić o naruszeniu konstytucyjnej zasady równości wobec prawa tylko z tego 

względu, że ustawodawca przewidział wyłączenie od opodatkowania jedynie 

w przypadkach wskazanych w ustawie z pominięciem innych. Na tym właśnie polega 

autonomia ustawodawcy w określaniu zakresu opodatkowania. O naruszeniu zasady 

równości wobec prawa można by mówić jedynie w sytuacji, gdyby w określonym 

przypadku wyłączenia od opodatkowania doszło do zróżnicowania sytuacji 

podmiotów w tych samych stanach faktycznych, co w niniejszej sprawie nie miało 

miejsca. Nie ma bowiem tożsamości między sprzedażą rzeczy (tutaj nieruchomości) 
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a sprzedażą innych praw majątkowych (tutaj spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego).  

 W sprawach o sygn. akt III SA/Po 262/12 oraz III SA/Po 673/12 Sąd oddalił 

skargi na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzające 

niedopuszczalność zażalenia na upomnienie Burmistrza wzywające podatników do 

wykonania obowiązku wpłacenia należności z tytułu podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 

ze zm., zwanej dalej U.p.e.a.), o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, 

rozstrzygnięcie i zajmowane przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko 

w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego następuje w formie 

postanowienia; na postanowienie to służy zażalenie, jeżeli niniejsza ustawa lub 

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z 14 czerwca 1960 r. Dz.U. z 2000 

r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., daleej: K.p.a.). Z powyższego przepisu wynika, że 

zaskarżeniu zażaleniem podlegają akty, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) mają charakter postanowienia, 2) zawierają rozstrzygnięcie lub stanowisko 

wierzyciela bądź organu egzekucyjnego w sprawach dotyczących postępowania 

egzekucyjnego, 3) możliwość wniesienia zażalenia wynika z przepisów U.p.e.a. lub 

K.p.a. Tymczasem upomnienie nie spełnia żadnego z ww. warunków. Po pierwsze, 

nie ma ono charakteru postanowienia. Jest to wezwanie skierowane przez 

wierzyciela do zobowiązanego do dobrowolnego wykonania obowiązku względem 

wierzyciela z zagrożeniem, że w przypadku jego niewykonania, zostanie wszczęta 

egzekucja administracyjna. Stanowi więc informację (przypomnienie) dla 

zobowiązanego o obowiązkach, które posiada względem wierzyciela (według jego 

stanowiska) i daje zobowiązanemu możliwość dobrowolnego ich wykonania 

w określonym terminie, a jednocześnie zawiera rygor wszczęcia egzekucji 

administracyjnej w przypadku braku tej dobrowolnej realizacji obowiązku. Po drugie, 

upomnienie nie dotyczy postępowania egzekucyjnego. Upomnienie poprzedza 

bowiem postępowanie egzekucyjne, które nie zostało jeszcze wszczęte, a które 

może być wszczęte dopiero po doręczeniu upomnienia w trybie art. 15 U.p.e.a. 

Wreszcie po trzecie, zarówno przepisy U.p.e.a., jak i K.p.a. nie przewidują środka 

zaskarżenia, w szczególności w postaci zażalenia na upomnienie. W konsekwencji 

Sąd uznał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze prawidłowo stwierdziło 

w niniejszej sprawie, że upomnienie nie podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, co 
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– zgodnie z art. 134 w zw. z art. 144 K.p.a. i w zw. z art. 18 U.p.e.a. – skutkowało 

stwierdzeniem niedopuszczalności zażalenia wniesionego przez skarżących na 

upomnienie Burmistrza. 

 W sprawach o sygn. akt III SA/Po 381/12, III SA/Po 382/12 i III SA/Po 383/12 

Sąd oddalił skargi na decyzje w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty 

w podatku od gier na automatach o niskich wygranych za poszczególne miesiące 

2010 r. We wskazanych sprawach spór dotyczył prawidłowości określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.1540), zwanej dalej U.g.h., który 

wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Strona kwestionowała bowiem fakt 

obowiązywania tego przepisu z uwagi na brak jego notyfikacji. Nie podzielając 

zarzutów strony skarżącej, Sąd powołał się przede wszystkim na wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawach C-213/11, C-214/11 i C-217/11, 

w którym stwierdzono, że „Artykuł 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania 

informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług 

społeczeństwa informacyjnego, ostatnio zmienionej dyrektywą Rady 2006/96/WE 

z dnia 20 listopada 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że przepisy krajowe 

tego rodzaju jak przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 

które mogą powodować ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie 

prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych poza kasynami i salonami gry, 

stanowią potencjalnie „przepisy techniczne" w rozumieniu tego przepisu, w związku 

z czym ich projekt powinien zostać przekazany Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit 

pierwszy wskazanej dyrektywy, w wypadku ustalenia, iż przepisy te wprowadzają 

warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż produktów. 

Dokonanie tego ustalenia należy do sądu krajowego". 

 Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne było zatem ustalenia charakteru art. 139 ust 

1 ustawy o grach hazardowych. Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych 

(powołujących się również na orzecznictwo sądowoadministracyjne), że przepis 

powyższy jest przepisem fiskalnym, który nie stwarza żadnych formalnych przeszkód 

w zakresie swobody przepływu towarów, a jedynie skutkuje zmniejszeniem zysków 

podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług gier na 

automatach o niskich wygranych. Wskazany przepis art. 139 ust.1, który reguluje 



54 

 

jedynie podstawę opodatkowania i stawkę podatkową nie jest zatem przepisem 

technicznym, wymagającym notyfikacji.  

 Sąd uznał, że bez wpływu na powyższą ocenę pozostaja argumenty, że 

wprowadzone tym przepisem opodatkowanie wpływa na ograniczenie rentowności 

działalności w zakresie prowadzenia gier na automatach a nawet w wielu wypadkach 

stopniową nierentowność tej działalności. Kwestia rentowności prowadzonej 

działalności leży poza sferą „składu, właściwości lub sprzedaży produktów" – 

automatów i nie może stanowić przesłanki równoznacznej z warunkami 

determinującymi te cechy. Wysokość podatku może oczywiście wpływać na 

rentowność działalności, ale nie jest jedynym czynnikiem warunkującym ją. Nie 

stanowi też ograniczenia swobody przedsiębiorczości czy swobody w świadczeniu 

usług społeczeństwa informacyjnego, nie jest również skutkiem równoważnym do 

ograniczeń ilościowych w rozumieniu art. 34 TFUE. Wskazany przepis art. 139 ust 1 

określa zryczałtowaną stawkę podatkową od każdego automatu do gry, ale to 

podmiot prowadzący działalność decyduje o ilości urządzeń. Przepis ten nie 

ustanawia żadnego zakazu, zatem pozostaje bez wpływu na obrót tym produktem. 

Zwiększenie wymiaru stawki podatkowej nie uzasadnia twierdzenia, ze stanowi to 

przejaw środka równoważnego do ograniczeń ilościowych w handlu. Skoro przedmiot 

regulacji tego przepisu ogranicza się wyłącznie do określenia wysokości stawki 

podatkowej, zaś kształtowanie wysokości stawek podatku, wobec braku harmonizacji 

w tym zakresie, należy do sfery swobodnego i samodzielnego działania Państw 

Członkowskich brak podstaw do twierdzenia, że wskazany przepis podlegał 

obowiązkowi notyfikacji.  

 Ograniczenia wynikające pośrednio z art. 139 ust. 1 ustawy o grach 

hazardowych, nawet jeśli wpływają na wielkość rynku produktu są obojętne dla 

obowiązku notyfikacji. Wymienione w skardze swobody nie mają charakteru 

bezwzględnego i mogą ze względu na potrzeby ochrony moralności i porządku, 

bezpieczeństwa i zdrowia publicznego podlegać ograniczeniom. Ograniczenia te nie 

mogą mieć charakteru dyskryminującego i nie mogą być nieproporcjonalne to znaczy 

winny być odpowiednie dla realizacji celu i nie mogą wykraczać poza to, co 

niezbędne do jego regulacji. Znamion takiej dyskryminacji nie ma art. 139 ust. 1 cyt. 

ustawy. Nie pozbawia on spółki prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie gier na automatach ani też prawa do dalszego jej prowadzenia. 
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 Sąd nie podzielił również zarzutów dotyczących niezgodności art. 139 ust. 1 

ustawy o grach hazardowych z art. 2, art. 22 w zw. z art. 20, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 

21, art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP. W wyniku zmiany stanu prawnego skarżąca nie 

utraciła żadnego prawa podmiotowego, które wcześniej nabyła, ani też jego 

ekspektatywy (art. 2). Ustawa o grach hazardowych nie pozbawiła skarżącej 

ustalonego wcześniej w drodze decyzji prawa czy obowiązku w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej gier na automatach o niskich 

wygranych, nie pozbawiła jej również prawa do dalszego prowadzenia takiej 

działalności oraz do ochrony jej interesów w toku, jej prawa własności oraz 

pozostałych gwarancji konstytucyjnych. To strona decyduje nadal o zakresie swej 

działalności i liczbie nabywanych urządzeń. Kwestionowaną ustawą zmieniona 

została jedynie stawka podatku. Ponadto Sąd podkreślił, że treścią wynikającej z art. 

31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalności jest to, że ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie 

oraz tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób i nie mogą one naruszać 

wolności i praw. Zasada ta ma szczególnego rodzaju znaczenie na gruncie prawa 

podatkowego. Wskazane warunki i ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw 

powtórzone zostały w odniesieniu do zasady wolności gospodarczej (art. 20 w zw. 

z art. 22 Konstytucji RP), a w szczególności do zasady ochrony własności i innych 

praw majątkowych (art. 21 w zw. z art. 64). Ocenie podlegać muszą jednak nie tylko 

prawa i wolności ale i obowiązki obywatela. Kwestionowana przez skarżącą 

regulacja, wprowadzająca zmianę w zakresie wysokości opodatkowania nie miała 

drastycznego skutku w postaci likwidacji działalności. Nie można zatem uznać za 

zasadną tezę, że każde ograniczenie majątkowe następujące w związku 

z nałożeniem podatku stanowi niedopuszczalne ograniczenie prawa własności. Tak 

daleko idącej ochrony prawa własności Konstytucja RP bowiem nie przewiduje. 

 W sprawach o sygn. akt III SA/Po 521/12, III SA/Po 562/12 i III SA/Po 563/12 

Sąd uchylił decyzje I i II instancji w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od 

czynności cywilnoprawnych i jego oprocentowania. W sprawach tych Sąd podzielił 

stanowisko strony skarżącej, że w sytuacji, gdy nadpłata powstała w związku 

z orzeczeniem ETS, oprocentowanie tej nadpłaty winno być naliczone od dnia 

powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu na podstawie art. 74 pkt 1 w zw. z art. 77 § 1 
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pkt 4 i w zw. z art. 78 § 5 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, a nie – jak przyjęły organy 

podatkowe – na podstawie art. 78 § 3 pkt 3 lit. b w zw. z art. 75 § 1 i 2 pkt 1 lit. b 

i w zw. z art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. od dnia złożenia wniosku 

o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot wraz ze skorygowaną deklaracją do dnia jej 

zwrotu. Zdaniem Sądu nie ma przy tym znaczenia podnoszona przez organy 

okoliczność, że podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty przed wydaniem 

wyroku przez ETS, domagając się stwierdzenia nadpłaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. 

b Ordynacji podatkowej i nigdy go nie skorygował przez powołanie jako podstawy 

żądania przepisu artykułu 74 Ordynacji podatkowej. Istotne jest to, że decyzja 

w przedmiocie nadpłaty zapadła po wyroku Trybunału i uwzględniała stanowisko 

w nim zawarte, wskazujące na nieprawidłowości w implementowaniu prawa 

europejskiego do krajowego porządku prawnego. Wśród wymienionych 

w przepisie art. 74 Ordynacji podatkowej warunków, podstawowy warunek, jaki musi 

być spełniony, to powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia TK lub ETS. Ten warunek 

został spełniony. Brak wyraźnego wniosku strony złożonego w trybie art. 74 

Ordynacji podatkowej nie wyklucza możliwości uwzględnienia tego przepisu 

i w konsekwencji przepisu art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej w okolicznościach 

omawianych spraw. Sąd zwrócił uwagę, że strona złożyła wniosek przed wydaniem 

wyroku przez ETS, a organ podatkowy zawiesił postępowanie do czasu wydania 

wyroku przez ETS, traktując ten wyrok jako zagadnienie wstępne, a następnie orzekł 

pozytywnie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nadpłaty już po wydaniu wyroku 

i uznając go za przesłankę powstania nadpłaty. Oczekiwanie od strony, której sprawa 

jest w toku, a jej wynik zgodnie ze stanowiskiem organu wyrażonym w postanowieniu 

o zawieszeniu postępowania zależy od worku ETS, że zmieni wskazaną we wniosku 

podstawę prawną żądania świadczy o nadmiernym formalizmie organu. 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Po 813/12 Sąd, uchylając decyzje organów I i II 

instancji w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 

wskazał, że żądanie zwrotu podatku oparto na art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

101, poz. 649 ze zm.), zwanej dalej U.p.c.c., wskazującym jako podstawę zwrotu 

uchylenie skutków prawnych oświadczenia woli (tzw. nieważność względna 

czynności prawnej). Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje w art. 

11 ust. 1 pkt 1 instytucję zwrotu podatku w przypadku względnej nieważności 

czynności prawnej objętej opodatkowaniem. Jednakże nie oznacza to, iż nieważność 
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bezwzględna czynności nie wiąże się z uprawnieniem stron do żądania zwrotu 

nienależnie zapłaconych kwot ze względu na milczenie ustawy. Czynność 

bezwzględnie nieważna skutkowałaby powstaniem nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 

pkt 1 Ordynacji podatkowej, gdyż taka czynność nie podlega podatkowi, z mocy 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast czynność względnie 

nieważna, orzeczona wyrokiem sądu jako nieważna, powoduje zwrot podatku 

w trybie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zob. 

Z. Ofiarski, komentarz do art. 11 U.p.c.c., Lex 2012). Względna nieważność 

czynności prawnej istnieje w sytuacji określonych wad oświadczenia woli (błąd, 

podstęp, groźba), wskazanych w art. 84-87 Kodeksu cywilnego. Uchylenie się od 

skutków prawnych oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem błędu lub 

groźby następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie (art. 88 § 1 

Kodeksu cywilnego). Organy obu instancji zasadnie - w ocenie Sądu - uznały, że 

w niniejszej sprawie nie ma podstaw do uznania umowy sprzedaży nieruchomości za 

czynność prawną względnie nieważną w rozumieniu art. 11 ust. 1 U.p.c.c., gdyż 

strony umowy nie działały pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej, a tym 

bardziej na skutek podstępu czy groźby w rozumieniu art. 84-87 Kodeksu cywilnego. 

Żądanie strony dotyczące zwrotu podatku na tej podstawie było zatem niezasadne. 

Sąd uznał jednak, że organy podatkowe obu instancji winny rozpatrzyć możliwość 

dokonania zwrotu podatku jako nienależnego w trybie zwrotu nadpłaty z art. 72 § 1 

pkt 1 Ordynacji podatkowej. Istniały bowiem przesłanki do uznania, że umowa, od 

której odprowadzono podatek od czynności cywilnoprawnych, była nieważną 

czynnością prawną. Umowa sprzedaży nieruchomości jako zawarta przez 

rzekomego pełnomocnika była bowiem czynnością prawną niezupełną, wobec której 

zachodził stan bezskuteczności zawieszonej. Odmowa potwierdzenia umowy jako 

oświadczenie woli rzekomego mocodawcy może zostać wyrażona w dowolnej formie, 

w tym również w sposób dorozumiany (art. 60 K.c.). Za taką dorozumianą odmowę 

potwierdzenia umowy należało uznać zawarcie drugiej umowy sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości. Skutkiem faktycznie dokonanej odmowy uznania 

pierwszej umowy sprzedaży nieruchomości było wobec tego ustanie bezskuteczności 

zawieszonej, gdyż umowa ta stała się nieważna i to z mocą wsteczną - od chwili jej 

zawarcia. 

 Skoro zaś była ona nieważna z mocą wsteczną (od chwili jej zawarcia) to 

znaczy, że nie mogła ona wywołać jakichkolwiek skutków prawnych w zakresie 
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prawa cywilnego (przeniesienie prawa własności nieruchomości), jak i w sferze 

prawa podatkowego (powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności 

cywilnoprawnych). Z tego też powodu podatek pobrany przez notariusza w związku 

z tą umową winien być uznany za podatek nienależnie zapłacony i zwrócony stronie 

w trybie art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. 

 

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 2012 roku na uwagę zasługują 

następujące sprawy: 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 464/12 Sąd zajmował się kwestią związaną 

z przywróceniem terminu do złożenia zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw 

majątkowych. Sądowej kontroli poddano bowiem postanowienie Dyrektora Izby 

Skarbowej oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego 

o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia 

zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych. Tu Sąd uznał, że organy 

podatkowe zasadnie przyjęły, że uwzględniając treść art. 162 §1 i 2 O.p. nie można 

wszcząć postępowania w sprawie przywrócenia terminu. Przywrócenie terminu 

bowiem jest instytucją procesową mającą na celu ochronę jednostki przed 

negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez 

stronę lub uczestników postępowania. Tak więc instytucja ta ma zastosowanie 

wyłącznie do terminów procesowych, o czym stanowi expressis verbis art.162 § 5 

O.p. Sąd powołał się przy tym na poglądy wielokrotnie wypowiadane już przez sądy 

administracyjne, w tym na wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2009 r. wydany w sprawie 

o sygn. akt II FSK 1178/2004, w uzasadnieniu którego NSA stwierdził, iż charakter 

materialny terminu do zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia wyklucza przywrócenie 

terminu w wypadku jego uchybienia. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 6/12 Sąd stwierdził, iż o tym według jakiej 

stawki podatkowej ustalona zostanie wysokość podatku, czy według tej z art. 15 

ust.1, czy według stawki określonej w art.15 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. 

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009, nr 93, poz.768), rozstrzyga to w jaki 
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sposób powstał obowiązek podatkowy oraz czy powoływanie się na nabycie 

darowizny (zgłoszenie darowizny do opodatkowania) miało miejsce w toku czynności 

sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania 

kontrolnego. Sąd w ustalonym stanie faktycznym wskazał, że złożenie zeznania SD-

3 w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli 

podatkowej lub postępowania kontrolnego, nie będzie uzasadniało zastosowania 

stawki podatkowej w wysokości 20%, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło w terminie 

miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt 4 

ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Dalsza analiza przepisu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 

od spadków i darowizn miała miejsce w sprawie o sygn. akt III SA/Po 1009/11. Na tle 

ustaleń faktycznych dokonanych przez organ podatkowy, a niekwestionowanych 

przez podatnika Sąd uznał, że w/w przepis miał zastosowanie do darowizny 

dokonanej w 2005 roku- co wynika wprost z przepisu art. 3 ust.3 ustawy z dnia 16 

listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz.1629), zgodnie z którym stawka 20% 

ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych 

w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy przed dniem 1 stycznia 2007r. jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się na fakt nabycia po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

Podatek od nieruchomości 

 W sprawach z zakresu podatku od nieruchomości w 2012 r. w Wydziale 

III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pojawiło się kilka problemów, 

które zasługują na uwagę. 

 

1. Czy organy podatkowe mają obowiązek objęcia jedną decyzją wszystkich 

przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości? 

 

W sprawach o sygn. akt: III SA/Po 525/12, III SA/Po 508/12, III SA/Po 608/12, 

III SA/Po 793/11, III SA/Po 315/12, III SA/Po 809/11 poruszona została kwestia 

opodatkowania podatkiem od gruntów, budynków i budowli związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Strona złożyła dwie deklaracje na 

podatek od nieruchomości od obiektów znajdujących się na terenie gminy; w każdej 
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z nich zadeklarowano inne obiekty: w jednej zadeklarowano wyłącznie budki 

telefoniczne, w drugiej zaś - pozostałe nieruchomości i obiekty budowlane. Wydana 

następie decyzja wójta gminy nie objęła budek telefonicznych. W ocenie 

pełnomocnika strony deklaracje "częściowe", tj. złożone tylko od niektórych obiektów, 

nie zawierają zobowiązania podatkowego ustalonego w prawidłowej wysokości, 

dlatego określając na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej wysokość 

zobowiązania w podatku od nieruchomości organ podatkowy powinien uwzględnić 

wszystkie położone w jego właściwości nieruchomości oraz obiekty budowlane. 

Zdaniem podatnika w decyzji powinny zostać uwzględnione wszystkie nieruchomości 

i obiekty budowlane, które znajdują się na terenie gminy i które stanowią własność 

strony, niezależnie od tego, ile deklaracji na podatek od nieruchomości złożyła. 

Z kolei za rażące naruszenie prawa - zdaniem strony - uznać należy wydanie decyzji 

"częściowej", tj. jedynie od niektórych obiektów podlegających podatkowi od 

nieruchomości. Do sądu zatem należało ustalenie, czy wydanie decyzji od niektórych 

obiektów podlegających podatkowi od nieruchomości stanowi naruszenie prawa, 

a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie – czy naruszenie takie należy 

zakwalifikować jako rażące. 

W powołanych wyrokach Sąd oddalił skargi i stwierdził, że nie sposób z treści 

art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej wyprowadzać wniosku, że nakłada on na organy 

podatkowe obowiązek objęcia jedną decyzją wszystkich przedmiotów opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości, odrębnie zadeklarowanych. Odrębne złożenie 

deklaracji ma tylko ten skutek, że zastąpienie każdej z odrębnych deklaracji danego 

podatnika decyzją wymaga każdorazowego uprzedniego stwierdzenia przesłanek 

wynikających z art. 21 § 3 Ordynacji. Tutejszy Sąd podzielił w tym zakresie pogląd 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z wyroku z dnia 18 marca 

2010r, sygn. I SA/Ol 109/10, CBOSA, zgodnie z którym wydanie jednej decyzji 

zawierającej wymiar podatku od nieruchomości, obejmującej wszystkie posiadane 

przez podatnika na terenie danej gminy nieruchomości jest działaniem modelowym, 

nie zawsze jednak możliwym i koniecznym do zrealizowania. WSA w Olsztynie 

zwrócił w tym kontekście uwagę na możliwość składania przez podatnika kilku 

deklaracji, dotyczących np. poszczególnych składników jego mienia. WSA 

w Poznaniu nie podzielił tym sposobem argumentacji Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku wyrażonej w wyroku o sygn. akt I SA /Bk 390/10 

(CBOSA) w którym wyrażono pogląd, że organ podatkowy powinien uwzględnić 
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wszystkie położone na jego terenie przedmioty opodatkowania, będące we władaniu 

podatnika. Co więcej, wskazał, że nawet w przypadku rozbieżności co do interpretacji 

cytowanych przepisów – wybór jednej z nich nie może być traktowany jako rażące 

naruszenie prawa, nawet gdyby w następstwie ugruntowanej potem linii orzeczniczej 

została ona uznana za nieprawidłową. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów 

administracyjnych poglądem jako rażące naruszenie prawa nie należy bowiem 

traktować błędów w wykładni prawa, ale przekroczenie prawa w sposób jasny 

i niedwuznaczny 

Tutejszy Sąd zwrócił także uwagę, że analiza treści art. 6 ust. 9 pkt 1 i art. 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - O podatkach i opłatach lokalnych( tekst jedn. Dz. 

U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) nie prowadzi do wniosku, że organy podatkowe 

obowiązane są do objęcia jedną decyzją wszystkich przedmiotów opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości. Zgodnie bowiem z cyt. przepisem osoby prawne są 

zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu 

ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek 

od nieruchomości (i obiektów budowlanych) na dany rok podatkowy sporządzone na 

formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym 

dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie 

tego obowiązku. Art. 2 w/w ustawy natomiast wskazuje zakres przedmiotowy 

opodatkowania. Uregulowania te nie obligują więc do objęcia jedną deklaracją 

wszystkich przedmiotów opodatkowania danego podatnika. Nie wprowadzają też 

zakazu złożenia więcej niż jednej deklaracji na poszczególne przedmioty 

opodatkowania. Trudno więc uznać, aby organy dopuściły się rażącego naruszenia 

prawa w przypadku określenia zobowiązania co do przedmiotów opodatkowania 

objętych jedną deklaracją z pominięciem pozostałych przedmiotów objętych kolejną 

deklaracją, zwłaszcza że postępowanie podatkowe oparte jest na technice 

samoobliczenia, a w tym przypadku to podatnik sam złożył dwie deklaracje 

podatkowe w różnym czasie. 

 

2. Podstawa prawna naliczenia podatku od nieruchomości. Decyduje 

powierzchnia budynku w obrysie zewnętrznym czy obmiar powierzchni 

budynku po wewnętrznej długości ścian? 
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Na uwagę zasługuje także wyrok o sygn. akt III SA/Po 996/11, w której 

kwestią sporną pomiędzy stronami było czy powiększenie altany do powierzchni 

37,75 m2 w obrysie zewnętrznym mogło skutkować tym, że zrodził się obowiązek 

podatkowy w podatku od nieruchomości. Wyrok ten jest istotny, ponieważ 

analogiczne sprawy mogą występować bardzo często, biorąc pod uwagę, że altany 

najczęściej stawiane są w ogrodach, w tym także w ogrodach działkowych (zgodnie 

z informacją ze strony internetowej Polskiego Związku Działkowców posiada on 4948 

rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 966 332 działek o łącznej 

powierzchni 43 433 ha <stan organizacyjny na 1.01.2011r. >. Ponieważ działka jest 

przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że 

z działek korzysta blisko 4 miliony osób; por. http://pzd.pl/co-to-jest-pzd.html - wejście 

w dniu 31.12.2012 r.). Podstawą sporu była utrzymana przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w mocy decyzja wójta wymierzająca Skarżącemu podatek od 

nieruchomości na skutek ocieplenia altany. Ta bowiem w związku z ociepleniem 

zwiększyła swoją powierzchnię zabudowy i przekroczyła 35 m2 w obrysie 

zewnętrznym. 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielił sposobu 

rozumowania organów podatkowych i uchylił zaskarżoną decyzję z następującą 

argumentacją: Przedmiotowa altana usytuowana była na terenie byłych 

pracowniczych ogrodów działkowych, które zostały przekształcone na mocy art. 41 

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

169, poz. 1419, ze zm.) Tak więc nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 

wywołała konieczność zmian w przepisach regulujących podatek od nieruchomości 

i podatek rolny, w których są przewidziane zwolnienia dla gruntów i budynków tych 

ogrodów i działkowiczów. Zmiany te w istocie rzeczy sprowadziły się do zastąpienia 

pojęcia "pracownicze ogrody działkowe" pojęciem nowym - "rodzinne ogrody 

działkowe" .W dalszym ciągu zatem ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 

korzystały i korzystają budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, 

nieprzekraczające powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla 

altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 

(art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych). Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) także w wersji 

obowiązującej dla omawianej sprawy, norma powierzchni wynosi do 25 m2 
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w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach 

stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Oznacza to, że altana na działce 

w rodzinnym ogrodzie działkowym musi posiadać powierzchnię zabudowy do 25 m2. 

w miastach i do 35 m2 poza granicami miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 P.b.). Altana, która 

była objęta postępowaniem w omawianym wyroku znajdowała się poza granicami 

miasta. Zatem żeby skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości powinna 

była posiadać powierzchnię nieprzekraczającą 35 m2. 

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia 

użytkowa. W art. 1 a ust. 1 pkt 5 tejże ustawy określono pojęcie powierzchni 

użytkowej budynku lub jego części. Definicja ta jest w zasadzie powtórzeniem, 

z niewielkimi zmianami, obowiązującego do 2002 roku art. 4 ust. 2 ustawy. Dane 

dotyczące powierzchni użytkowej powinny być więc ustalane na podstawie 

fizycznego obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej, a nie zewnętrznej długości 

ścian. 

Oznacza to, że nie sposób w danej sprawie przyznać organowi podatkowemu 

racji aby obmiar zewnętrzny budynku był podstawą do uznania, że altana będzie 

podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Według organu, obrys zewnętrzny przedmiotowej altany miał być podstawą do 

uznania, że wskutek ocieplenia budynku powiększyła się powierzchnia, jaką zajmuje 

altana w terenie (powierzchnia zabudowy). W omawianej sprawie doszło do 

ocieplenia altany, co niewątpliwie powiększyło powierzchnię, którą altana zajmuje 

w terenie, jednak nie mogło powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni 

budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej 

długości ścian. Tym samym powiększenie powierzchni zajmowanej w terenie nie 

stanowiło podstawy prawnej do naliczenia podatku od nieruchomości. 

 

Prawna kwalifikacja stacji regazyfikacji gazu. 

 

W sprawie o sygnaturze III SA/Po 904/11 poruszona została kwestia prawnej 

kwalifikacji stacji regzyfikacji gazu, tj. podstawy opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości takiej stacji. Problematyka sprawy koncentrowała się wokół 

następujących zagadnień: a) czy jedynie części budowlane urządzeń technicznych, 

jakimi są zbiornik magazynowy, parownice atmosferyczne oraz kontener stacji 
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redukcyjno-pomiarowej będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości, oraz b) 

czy w przypadku, gdy kontener stacji redukcyjno-pomiarowej nie jest przytwierdzony 

do fundamentu, ale posadowiony na betonowych klockach, to stanowi on budowlę 

podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.  

Wyrok zapadł na podstawie następującego stanu faktycznego: Elementami 

stacji regazyfikacji były: zbiornik magazynowy (kriogeniczny), instalacja rur 

kriogenicznych przetłaczających fazę ciekłą, parownice atmosferyczne 

przytwierdzone do fundamentów, instalacja rur kriogenicznych. Każde z urządzeń: 

zbiornik magazynowy, parownice atmosferyczne oraz kontener stacji redukcyjno-

pomiarowej były umiejscowione na odrębnych fundamentach i połączone ze sobą 

instalacją z rur kriogenicznych. 

Zdaniem strony zbiornik magazynowy, parownice atmosferyczne oraz 

kontener stacji redukcyjno-pomiarowej, należało traktować jako urządzenia 

techniczne. W związku z tym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości miała 

podlegać jedynie ich część budowlana (fundamenty). Urządzenia techniczne 

posadowione na fundamentach nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości, ponieważ zdaniem strony nie były budowlą. 

Z kolei w przypadku, gdy kontener stacji redukcyjno-pomiarowej nie był 

przytwierdzony do fundamentów, a jedynie posadowiony na specjalnych klockach, 

nie stanowił on zdaniem strony budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 P.b. Urządzenie 

jakim jest kontener nie zostało bowiem wymienione w katalogu powołanego przepisu, 

stąd nie może być uznane za budowlę ani też urządzenie budowlane. 

Należało zatem ustalić, czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

podlega cała stacja regazyfikacji gazu, stanowiąca całość techniczno – użytkową, 

czy jedynie fundamenty, na których osadzone są urządzenia techniczne. Zgodnie 

z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. 

Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.; dalej u.p.o.l.), opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Definicję budowli zawiera art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., 

zgodnie z którym jest nią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów P.b. niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane 

w rozumieniu przepisów P.b. związane z obiektem budowlanym, które zapewnia 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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W art. 3 pkt 3 P.b. jako przykład budowli wymieniono zbiorniki. Przepisy P.b. 

nie rozróżniają zbiorników, zaliczając do tej kategorii wszystkie urządzenia będące 

zbiornikiem bez określenia warunków, jakie winny spełniać do uznania ich jako 

budowlę. Oznacza to, że również część składowa stacji regazyfikacji gazu - zbiornik 

magazynowy (kriogeniczny), do którego wtłaczany jest przywożony cysternami gaz, 

jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 w/w ustawy. Nie ma znaczenia, że 

magazynowanie, które ma miejsce w tym zbiorniku, jest jedynie wstępnym etapem 

procesu regazyfikacji gazu. Pozostałe elementy stacji regazyfikacji gazu tj. instalacja 

rur kriogenicznych przetłaczających fazę ciekłą, parownice atmosferyczne 

przytwierdzone do fundamentów, instalacja rur kriogenicznych przetłaczających fazę 

gazową, kontener stacji redukcyjno - pomiarowej postawiony na fundamencie 

stanowią urządzenia budowlane (urządzenia techniczne) w rozumieniu art. 3 pkt 9 

P.b., zapewniające możliwość użytkowania zbiornika kriogenicznego zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest 

budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami. W przypadku stacji regazyfikacji gazu na całość techniczno – 

użytkową składają się zarówno zbiornik magazynowy (kriogeniczny), jak i pozostałe 

urządzenia - instalacja rur kriogenicznych, parownice atmosferyczne, a także 

elementy budowlane w postaci fundamentów. Urządzenia i instalacje wraz ze 

zbiornikiem jako całość techniczno-użytkowa zapewniają możliwość użytkowania 

stacji regazyfikacji gazu zgodnie z jej przeznaczeniem. Pełniący funkcję 

magazynową zbiornik nie może funkcjonować samodzielnie, a pozostałe urządzenia 

umożliwiają jego funkcjonowanie. WSA w Poznaniu podzielił zatem stanowisko 

innych sądów administracyjnych w analogicznych sprawach (por. wyroki WSA 

w Szczecinie, sygn. akt I SA/Sz; WSA w Kielach, sygn. akt I SA/Ke 385/11; WSA 

w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 367/11; CBOSA).  

Z kolei zgodnie z treścią art. 3 pkt 5 P.b. obiekty kontenerowe zaliczone są do 

tymczasowych obiektów budowlanych. Skoro kontener jest obiektem budowlanym 

(tymczasowym), a nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury, jest więc 

budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wobec tego 

należy przyjąć, że budowlą jest nie tylko sama konstrukcja obiektu budowlanego - 

kontener, ale również betonowy klocek oraz ściśle z nim związane ewentualne 

urządzenia w postaci instalacji i przyłączy, które są elementem składowym budowli 
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i zwiększają jej wartość początkową będącą podstawą opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. 

2. Sprawy z zakresu egzekucji 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 204/12 kwestią sporną było czy organ 

egzekucyjny trafnie uznał, iż dłużniczka zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyliła 

się od jej przekazania organowi egzekucyjnemu i czy słusznie orzekł na podstawie 

na podstawie art. 71 a § 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej 

u.p.e.a.) w przedmiocie określenie nieprzekazanej kwoty. Rozstrzygając sprawę Sąd 

wskazał, że w myśl art. 71a § 9 u.p.e.a. oraz art. 71b u.p.e.a., jeżeli w wyniku kontroli 

stwierdzono, że dłużnik zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od 

przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi 

egzekucyjnemu, organ ten wydaje postanowienie, w którym określa wysokość 

nieprzekazanej kwoty. W przypadku bezpodstawnego uchylania się przez dłużnika 

zajętej wierzytelności od przekazania zajętej wierzytelności albo części 

wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo część 

wierzytelności może być ściągnięta od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie 

egzekucji administracyjnej. Ponadto Sąd podkreślił, że umorzenie postępowania 

egzekucyjnego w stosunku do pierwotnego zobowiązanego nie niweczy możliwość 

przeprowadzenia u dłużnika zajętej wierzytelności kontroli i następnie określenia 

kwoty nieprzekazanej. Zdaniem Sądu postępowanie wobec dłużnika głównego 

i wobec strony to dwa odrębne zagadnienia i dwie odrębne sprawy, a umorzenie 

postępowania egzekucyjnego wobec głównego dłużnika nie wyklucza postępowania 

wobec strony z tytułu niewywiązania się przez nią z nałożonego zgodnie z prawem 

obowiązku. Sąd wskazał, iż postępowanie prowadzone na podstawie art. 71a § 9 

u.p.e.a., którego stroną jest dłużnik zajętej wierzytelności, jest innym rodzajem 

postępowania, odrębnym w stosunku do postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego wobec wierzyciela zajętej wierzytelności. Celem tego postępowania, 

które może być poprzedzone czynnościami kontrolnymi, o których mowa w art. 71a § 

1- § 7 u.p.e.a., jest jedynie ustalenie okoliczności czy dłużnik zajętej wierzytelności 

nie uchylił się od przekazania tej wierzytelności organowi egzekucyjnemu, który 

dokonał jej zajęcia. W przypadku stwierdzenia zaistnienia tych okoliczności, poprzez 
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wydanie postanowienia w oparciu o art. 71a § 9 u.p.e.a. następuje konkretyzacja 

obowiązku dłużnika zajętej wierzytelności, określenie jego charakteru i zakresu. 

Przepis ten ma zatem, charakter przepisu materialnoprawnego, który stanowi 

podstawę prawną do przypisania odpowiedzialności dłużnikowi zajętej wierzytelności 

za bezpodstawne uchylanie się od przekazania organowi egzekucyjnemu zajętej 

wierzytelności albo części tej wierzytelności. Odpowiedzialność z tego tytułu może 

być realizowana wobec dłużnika zajętej wierzytelności także w trybie postępowania 

egzekucyjnego w administracji, a podstawą wystawienia tytułu wykonawczego w tym 

zakresie jest właśnie postanowienie, o którym mowa w art. 71a § 9. Stanowi o tym 

art. 71b u.p.e.a. Sąd stanął na stanowisku iż organem właściwym do wydania 

postanowienia na podstawie art. 71a § 9 u.p.e.a., w sprawie określenia wysokości 

nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu kwoty, jest organ, który dokonał u dłużnika 

zajętej wierzytelności zajęcia wierzytelności, nie zaś organ, który w wyniku 

zastosowania przepisów dotyczących zbiegu egzekucji, stał się właściwy do 

łącznego prowadzenia tych egzekucji wobec zobowiązanego, czyli wierzyciela zajętej 

wierzytelności. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 522/12 Sąd za uzasadniony uznał zarzut 

naruszenia art. 33 pkt. 1 u.p.e.a. w zw. z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. i art. 2 Konstytucji RP. 

Pierwszy z powołanych przepisów stanowi, że podstawą zarzutu w sprawie 

prowadzenia egzekucji administracyjnej może być przedawnienie obowiązku. Organ 

egzekucyjny i organ nadzoru stanęły na stanowisku, iż w sprawie przed upływem 

terminu przedawnienia doszło do zawieszenia jego biegu z uwagi na wszczęcie 

postępowania o przestępstwo karno-skarbowe, a podejrzenie jego popełnienia 

wiązało się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego objętego tytułami 

wykonawczymi. Jednak Sąd przychylił się do stanowiska strony skarżącej, że 

z uwagi na sprzeczność tej regulacji z wzorcami wyznaczonymi przez art. 2 

Konstytucji RP, samo wszczęcie postępowania karno-skarbowego in rem nie 

spowodowało skutku w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Sąd 

podkreślił, że dla takiej oceny zarzutu przedawnienia podstawowe znaczenie ma 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie P 30/11 

(publ. Dz. U. z 2012 r. poz.848, www.dziennikustaw.gov.pl), w którym orzeczono, że 

art. 70 § 6 pkt 1 O.p., w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 

września 2002 r. o zmianie ustawy – O.p. oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2007 r. Nr 221, poz. 1650), w zakresie, w jakim 
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wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to 

postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu 

wskazanego w art. 70 § 1 O.p., jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela 

do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. 

Wyrok ten dotyczy co prawda stanu prawnego, który obowiązywał do dnia 1 września 

2005 r., lecz Sąd podkreślił, że w warstwie normatywnej jego treść nie zmieniła się. 

Dokonana od tej daty nowelizacja wiązała się wyłącznie z doprecyzowaniem art. 70 § 

1 pkt. 1 O.p. poprzez dodanie po części wstępnej tej jednostki redakcyjnej – 

mówiącej o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, po przecinku, o tym, że bieg terminu przedawnienia ulega 

zawieszeniu jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się 

z niewykonaniem tego zobowiązania. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że 

zakwestionowany przepis w obecnie obowiązującym brzmieniu również zawiera 

normę uznaną za niekonstytucyjną, co powinno skutkować koniecznością nowelizacji 

art. 70 § 6 pkt 1 O.p. 

Tym samym w ocenie Sądu obalone zostało domniemanie zgodności 

z Konstytucją RP także aktualnego brzmienia art. 70 § 6 pkt 1 O.p., które to 

obowiązywało również w 2006r. Niezgodność tej regulacji prawnej z zasadą ochrony 

zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 

Konstytucji RP wynika z tego, że skutek zawieszenia następuje z mocy prawa 

z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia w sprawie (in 

rem), o którym podatnik nie jest informowany. Tymczasem zasada ochrony zaufania 

obywatela do państwa i prawa wymaga, by podatnik nie tkwił w stanie niepewności 

przez bliżej nieokreślony czas. Jej naruszenie polega zaś na tym, że ze zdarzeniem, 

o którym podatnik nie jest informowany, ustawodawca wiąże niekorzystne dla niego 

skutki prawne w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Reasumując Sąd 

stwierdził, iż art. 70 § 6 pkt 1 O.p, także w brzmieniu obowiązującym od 1 września 

2005 r. w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to 

postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu 



69 

 

wskazanego w art. 70 § 1 O.p., jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP i jako taki nie 

może być podstawą prawną jakichkolwiek aktów administracji publicznej. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 622/11 przedmiotem zaskarżenia było 

postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 maja 2011 r. 

w przedmiocie uchylenia postanowienia SKO z dnia 31 stycznia 2011 r. i umorzenia 

postępowania w sprawie dotyczącej przekazania pisma jako zarzutów do organu 

egzekucyjnego. Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 r. SKO przekazało pismo 

skarżącego z dnia 16 września 2010 r. jako zarzuty do organu egzekucyjnego - 

Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podstawę prawną przekazania pisma skarżącego 

jako zarzutów do organu egzekucyjnego stanowił art. 65 § 1 K.p.a. Zgodnie 

z brzmieniem powołanego przepisu, na dzień wydania postanowienia z dnia 31 

stycznia 2011 r., jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono 

(stosownie do art. 63 § 1 K.p.a. przez podania należy rozumieć także żądania, 

wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie 

przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego 

następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Z uzasadnienia 

zaskarżonego postanowienia wynika, że przyczyną uchylenia postanowienia z dnia 

31 stycznia 2011 r. w całości i umorzenia postępowania w I instancji była nowelizacja 

przepisów K. p. a., która z dniem 11 kwietnia 2011 r. spowodowała zmianę brzmienia 

art. 65 § 1 K.p.a. 

 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) zmieniła treść przepisu art. 65 § 1 

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. Zawiadomienie 

o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Oznacza to, że organ, który po tym 

dniu uznał się za niewłaściwy, nie wydaje zaskarżalnego postanowienia 

o przekazaniu podania organowi właściwemu, lecz zawiadamia na piśmie 

wnoszącego podanie o tym, że przekazał jego podanie organowi właściwemu. 

W opinii Sądu analiza treści ustawy zmieniającej z dnia 3 grudnia 2010 r. potwierdza 

słuszność twierdzeń Kolegium, że nie zawiera ona przepisów intertemporalnych 

regulujących sposób załatwiania nieostatecznych postanowień o przekazaniu sprawy 

do organu właściwego. 



70 

 

 Sąd zauważył jednak, że art. 3 ustawy zmieniającej stanowi, że w sprawach, 

w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decyzja, 

a zgodnie z przepisami K.p.a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być 

wydane postanowienie, właściwą formą załatwienia sprawy jest decyzja. 

Z powyższego wynika więc, że sprawy, które do dnia 11 kwietnia 2011 r. nie zostały 

jeszcze zakończone decyzją ostateczną, ustawodawca nakazuje rozstrzygnąć 

decyzją, pomimo, że według znowelizowanych przepisów należy wydać 

postanowienie. Oznacza to, że do spraw niezakończonych ostatecznie przed 

nowelizacją, należy stosować dotychczasową formę prawną rozstrzygania sprawy. 

Z treści omawianego art. 3 ustawy zmieniającej wyraźnie wynika, że dotyczy on 

sposobu załatwiania spraw nie zakończonych jeszcze decyzją ostateczną, w których 

po nowelizacji powinno być wydane postanowienie. W ocenie Sądu dokonując 

jednak wykładni wskazanego przepisu przy zastosowaniu reguły wnioskowań 

prawniczych (argumentum a fortiori) argumentum a maiori ad minus (wnioskowanie 

z większego na mniejsze) można przyjąć, że art. 3 ustawy zmieniającej dotyczy także 

sytuacji, gdy forma rozstrzygania sprawy w postaci postanowienia, po nowelizacji 

została zastąpiona czynnością faktyczną ( w przedmiotowej sprawie 

zawiadomieniem). 

 Rozpatrywana sprawa w przedmiocie przekazania pisma skarżącego jako 

zarzutów do organu egzekucyjnego, pomimo nowelizacji przepisu art. 65 § 1 K.p.a., 

powinna być więc zakończona ostatecznie w formie postanowienia i dlatego Sąd 

uchylił zaskarżone postanowienie. 

 W sprawie oznaczonej sygn. akt III SA/Po 777/11 Sąd podzielił pogląd 

wyrażany w orzecznictwie i doktrynie, że obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie 

pojazdu w strefie płatnego parkowania wynika wprost z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 

ze zm.), zgodnie z którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani do 

ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania. Korzystającym z dróg publicznych, obowiązanym do 

ponoszenia opłat za parkowanie, jest niewątpliwie osoba kierująca pojazdem, która 

pozostawia pojazd w strefie płatnego parkowania. Praktycznie bowiem tylko taka 

osoba może w danym momencie dokonać technicznej czynności uiszczenia opłaty 

i umieszczenia dowodu dokonania tej opłaty w widocznym miejscu w pojeździe. 
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Jeżeli jednak opłata taka nie zostanie dokonana a więc powstanie obowiązek 

uiszczenia opłaty dodatkowej, wezwanie do jej uiszczenia powinno być kierowane do 

właściciela pojazdu. Organ egzekucyjny nie prowadzi bowiem postępowania 

wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie osoby korzystającej z drogi publicznej 

i parkującej pojazd w strefie płatnego parkowania. Organ ma prawo domniemywać, 

że korzystającym z dróg publicznych był właściciel samochodu. 

W sytuacji, kiedy korzystającym z drogi publicznej jest inna osoba, a nie 

właściciel pojazdu, ten ostatni może dochodzić swoich racji, podnosząc w toku 

postępowania egzekucyjnego zarzut błędu co do osoby zobowiązanego - art. 33 pkt 

4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

( j.t. – Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm. ). Właściciel pojazdu, chcąc uchylić 

się od odpowiedzialności wynikającej z art. 13 ustawy o drogach publicznych, 

zgłaszając zarzut błędu co do osoby zobowiązanego, winien wskazać osobę 

zobowiązaną. 

W omawianej sprawie spółka, zgłaszając zarzut błędu co do osoby 

zobowiązanego, złożyła wyjaśnienia i wskazała na osoby, które na podstawie 

zawartych z nią umów leasingu, korzystały z pojazdu w okresie, za który naliczono 

opłaty za nieopłacony postój. Ponadto, przedłożyła kserokopie faktur dotyczących 

przedmiotowego samochodu, wskazujących na zakończenie umów leasingu. Nie 

budziło wobec tego wątpliwości, że spółka wskazała konkretne osoby i ich dane. Sąd 

nie zgodził się zatem z organami obu instancji, że wyjaśnienia te były 

niewystarczające, gdyż strona, pomimo wezwania, nie przedłożyła umów leasingu 

ani protokołów przekazania pojazdów. Sąd wskazał, że przedmiotem działalności 

Spółki, jest leasing finansowy. Spółka, jako finansujący (leasingodawca) oddaje 

korzystającemu (leasingobiorcy) rzecz, nabytą wcześniej do używania na czas 

zazwyczaj odpowiadający okresowi gospodarczej używalności rzeczy (pełnej 

amortyzacji), a korzystający zobowiązuje się uiszczać opłaty leasingowe i inne 

związane z tym koszty. Używanie samochodu na podstawie umowy leasingu przez 

osobę, która pozostawiła pojazd w strefie płatnego parkowania, jest więc sytuacją 

szczególną, która niewątpliwie powoduje, że obowiązek uiszczenia opłaty za 

parkowanie pojazdu obciąża tę osobę, nie zaś właściciela pojazdu (firmę 

leasingową ).  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 857/11 Sąd wskazał, że zgodnie z art. 110 u 

§ 1 u.p.e.a. zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być 



72 

 

wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 

dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Przy czym, 

początek 14-dniowego terminu do wniesienia zarzutów liczony jest odmiennie aniżeli 

w odniesieniu do pozostałych czynności organu egzekucyjnego. Termin ten biegnie 

od dnia ukończenia opisu i oszacowania, przez który należy rozumieć sporządzenie 

i podpisanie protokołu z tej czynności. Dodatkowo przy obliczaniu terminów, 

stosownie do art. 18 powołanej ustawy, znajdują zastosowanie przepisy K.p.a.  

W rozpatrywanej sprawie w dniu 26 stycznia 2011 r. ukończony został opis 

i oszacowanie wartości nieruchomości, co zostało stwierdzone sporządzonymi przez 

Naczelnika Urzędu Skarbowego protokołami opisu i oszacowania wartości 

nieruchomości. Poza sporem pozostała okoliczność, że protokoły zostały doręczone 

skarżącemu w dniu 4 lutego 2011 r., a w ich treści zawarto informacje o możliwości 

wniesienia zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w terminie 14 

dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. W piśmie 

przewodnim z dnia 1 lutego 2011 r. przesłanym wraz z protokołami, również zawarto 

pouczenie o możliwości wniesienie zarzutów do opisu i oszacowania w terminie 14 

dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania, wskazując jednocześnie, że termin do 

ich wniesienia ostatecznie upływa w dniu 10 lutego 2011 r. Bezsporne było też 

również, że pismem z dnia 9 lutego 2011 r. ( nadanym w placówce pocztowej w dniu 

10 lutego 2011 r.), zobowiązany złożył zarzuty do opisu i oszacowania wartości 

nieruchomości. 

Rozstrzygając o istocie sporu Sąd wskazał na art. 112 K.p.a. w związku z art. 

18 u.p.e.a. Zgodnie z art. 112 K.p.a. błędne pouczenie w decyzji, co do prawa 

odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu 

administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego 

pouczenia. Słusznie zatem organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę zauważył, że 

zasada wyrażona w art. 112 K.p.a. ma faktycznie szerszy zasięg i odnosi się do 

różnych sytuacji prawnych strony, co wynika z ogólnych zasad postępowania, w tym 

z zasady udzielania stronom informacji ( art. 9 K.p.a. ). 

Nie miał jednak według Sądu racji organ odwoławczy, że błędne pouczenie 

będzie stanowiło uzasadnienie przywrócenia terminu do wniesienia środka 

zaskarżenia, jeżeli strona z tej możliwości skorzysta i złoży wniosek o przywrócenie 

terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Ochrona interesów strony, 

zagwarantowana w artykule 112 K.p.a., polega bowiem na tym, że jeżeli strona, która 
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wniesie środek zaskarżenia po upływie prawem przewidzianego terminu do 

dokonania danej czynności, jednakże z zachowaniem terminu podanego 

w pouczeniu przez organ pierwszej instancji, to wówczas należy przyjmować, że 

wniosła ona ten środek w terminie i w związku z tym nie ma też konieczności 

przywracania terminu do dokonania uchybionej czynności. 

W omawianej sprawie uchybienie terminu do wniesienia zarzutów nastąpiło na 

skutek błędnego pouczenia zawartego w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego 

z dnia 1 lutego 2011 r., w którym wyraźnie wskazano, że termin do wniesienia 

zarzutów ostatecznie upływa w dniu 10 lutego 2011 r. Zawiadomienie o terminie 

opisu i oszacowania wartości nieruchomości, jak i protokoły opisu i oszacowania 

wartości nieruchomości zawierały co prawda prawidłowe pouczenie o prawie 

i terminie do złożenia zarzutów, jednak wskazanie skarżącemu konkretnego dnia, 

w którym upływa ostatecznie termin do wniesienia zarzutów, szczególnie 

w sprawach, gdzie sposób liczenia takiego terminu jest skomplikowany, niewątpliwie 

wprowadziło skarżącego w błąd, co dostatecznie uzasadnia przyjęcie, że wniesione 

w dniu wskazanym przez organ, tj. w dniu 10 lutego 2011 r. zarzuty, zostały 

wniesione w terminie. Sąd zobowiązał wobec tego Dyrektora Izby Skarbowej do 

przyjęcia, że zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości zostały 

wniesione w terminie oraz do dokonania merytorycznej kontroli zaskarżonego 

postanowienia organu I instancji z dnia 13 czerwca 2011 r. 

W sprawie oznaczonej sygn. akt III SA/Po 498/12 spór sprowadzał się do 

ustalenia, czy Prezydent Miasta K. jest właściwym organem egzekucyjnym w sprawie 

należności z tytułu podatku od nieruchomości prowadzonej wobec skarżącej spółki, 

mającej siedzibę w W. 

Sąd wskazał, że stosownie do art. 1a pkt 7 u.p.e.a., za organ egzekucyjny 

uważa się organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych 

w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych 

ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze 

niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków. O tym, które 

organy pełnią funkcje organów egzekucyjnych przesądzają przepisy ustawy 

egzekucyjnej oraz przepisy szczególne. Artykuł 19 § 1 u.p.e.a. ustala, że organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych 

w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest naczelnik urzędu 

skarbowego, z zastrzeżeniem § 2-8. Zgodnie z art. 19 § 1 i 2 ustawy egzekucyjnej 
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z zastrzeżeniem § 2-8, naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpieczania takich należności 

w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, a także do realizacji wniosków 

obcych państw o udzielenie pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66 d § 1. 

Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz 

gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem 

egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla 

których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. Ponadto, na 

podstawie art. 22 § 2 i § 3 tej ustawy właściwość miejscową organu egzekucyjnego 

w egzekucji należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości ustala się 

według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 3. 

Jeżeli znany przed wszczęciem egzekucji majątek zobowiązanego lub większa jego 

część nie znajduje się na terenie działania organu egzekucyjnego ustalonego 

zgodnie z § 2, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia składników 

tego majątku. 

Właściwym dla prowadzenia egzekucji jest zatem organ, na terenie działania 

którego znajdują się składniki majątku, o ile na terenie działania organu 

egzekucyjnego według siedziby nie znajduje się majątek lub większa jego część. 

Majątek skarżącej położony jest na terenie całego kraju, a więc brak podstaw do 

przyjęcia, że cały majątek lub większa jego część znajduje się na terenie właściwości 

miejscowej organu według siedziby tej spółki . 

Sąd podkreślił, że jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, 

to przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie 

wystawionego ( art. 26 § 4 u.p.e.a. ). Istotne było więc to, że ustawa egzekucyjna nie 

zawiera przepisów, które pozwalałby wierzycielowi będącemu jednocześnie organem 

egzekucyjnym zwolnić się od obowiązku prowadzenia egzekucji i które jednocześnie 

nakładałyby ten obowiązek na inny organ egzekucyjny. Sąd podniósł dalej, że 

częściowo kwestie te reguluje przepis § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, który stanowi, że jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych w ograniczonym 

zakresie, ale prowadzona przez niego egzekucja okazała się w całości lub w części 



75 

 

bezskuteczna, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo 

naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

Brzmienie powyższego przepisu w zestawieniu z treścią art. 26 § 4 u.p.e.a. pozwala 

wyciągnąć wniosek interpretacyjny, że tylko w przypadku, gdy podjęte czynności 

egzekucyjne okazały się bezskuteczne, wierzyciel będący organem egzekucyjnym 

może skierować tytuły wykonawcze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostałoby wszczęte, nie można mówić 

o jego bezskuteczności ( opisanej w § 6 ust. 5 rozporządzenia ). Aby więc móc 

skorzystać z uprawnienia wynikającego z § 6 ust. 5 rozporządzenia, koniecznym było 

formalne prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Przeprowadzone w jego toku 

czynności nie powinny zaś pozostawiać wątpliwości, że egzekwowane wierzytelności 

nie mogą być zaspokojone z jakichkolwiek części majątku dłużnika. Jedynie bowiem 

rezultaty działania organu egzekucyjnego - wierzyciela, w wyniku których oczywistym 

stało się, że w danym stanie faktycznym brak jest majątku dłużnika pozwalającego 

na zaspokojenie wierzyciela, pozwalają na uznanie, iż prowadzona egzekucja jest 

bezskuteczna. Sąd zwrócił uwagę, że w rozpatrywanej sprawie zobowiązanym jest 

osoba prowadząca działalność gospodarczą, która może posiadać wierzytelności 

u swoich kontrahentów, które mogą być przedmiotem zastosowania przez organ 

egzekucyjny środka egzekucyjnego - zajęcia wierzytelności. Taką zaś wiedzę organ 

egzekucyjny może uzyskać jedynie w toku prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego ( po wszczęciu egzekucji administracyjnej ). 

Ponadto należy mieć na względzie regulację § 6 ust. 3 rozporządzenia, 

zgodnie z którą jeżeli wierzycielowi będącemu jednocześnie organem egzekucyjnym 

nie jest znany znajdujący się na terenie jego działania majątek zobowiązanego, 

z którego może prowadzić egzekucję, kieruje tytuł wykonawczy do organu 

egzekucyjnego uprawnionego do dochodzenia tego samego rodzaju należności 

pieniężnych, na którego terenie znajduje się majątek zobowiązanego. Przepis ten 

daje zatem możliwość zmiany właściwości miejscowej organu egzekucyjnego 

z uwagi na kryterium położenia majątku zobowiązanego. Skorzystanie z tego 

przepisu uzależnione jest od posiadania wiedzy o rzeczywistym istnieniu majątku na 

obszarze działania innego organu egzekucyjnego. Sąd podkreślił również, że 

z uzasadnienia postanowienia organu I instancji oraz zaskarżonego postanowienia 

nie wynika, aby wszczęta przez Prezydenta Miasta K. egzekucja okazała się 

bezskuteczna. 
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Wobec faktu, że majątek zobowiązanej spółki znajdował się na terenie działania 

Prezydenta Miasta K. jako organu egzekucyjnego, w pełni uprawnione było 

wszczęcie i prowadzenie egzekucji przez ten organ. Sąd wskazał też, że podjęte 

rozstrzygnięcie pozostaje w zgodzie z wcześniejszą linią orzeczniczą sądów 

administracyjnych w tego typu sprawach i powołał się m. in. na wyrok WSA 

w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2011r. sygn. akt I SA/Bd 47/11. 

3. Sprawy celne 

 

W sprawach z zakresu weryfikacji zgłoszeń celnych co do wartości celnej 

towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej, wymiaru należności celnego 

rozpatrzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2012 roku na 

uwagę zasługują następujące sprawy: 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 375/12 Sąd zajął się problematyką wliczania 

do wartości celnej towarów kosztów transportu lotniczego. W ustalonym przez organ 

celny stanie faktycznym: strona skarżąca w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej dokonała zgłoszenia celnego - zgłosiła do procedury dopuszczenia do 

wolnego obrotu towar importowany z Chin załączając fakturę z wykazaną wartością, 

certyfikat i list lotniczy, zaś z przeprowadzonej przez organ celny kontroli w zakresie 

zadeklarowanej wartości celnej towaru, zakwestionowano zadeklarowane 

w dokumencie SAD warunki dostawy CIF Berlin pomimo adnotacji w dokumencie 

SAD o porcie lotniczym Beijng Airport. Skarżąca twierdziła, że towar został faktycznie 

dostarczony na warunkach CIP i jako kupująca nie poniosła ona kosztów transportu, 

gdyż zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie, koszt transportu do pierwszego 

miejsca w Niemczech ponosił kontrahent zagraniczny. Zdaniem Sądu 

rozpoznającego sprawę, organy celne słusznie uznały, że zadeklarowana przez 

skarżącą wartość celna towaru nie obejmowała kosztów transportu i w konsekwencji 

prawidłowo ustaliły tę wartość poprzez doliczenie do wartości towaru wynikającej 

z faktury, kosztów transportu lotniczego wynikających z listu przewozowego 

i odpowiadających kosztom obliczonym przy zastosowaniu taryfy IATA 

z zastosowaniem wartości procentowych określonych w załączniku 25 do 

rozporządzenia wykonawczego do WKC. Sąd uznał przy tym, iż wbrew zarzutom 

skargi warunkiem zastosowania przepisu art. 29 i 32 WKC, a więc wliczenia do 

wartości celnej towaru kosztów transportu, nie jest poniesienie tych kosztów przez 
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kupującego.Taki warunek nie wynika bowiem z powołanego przepisu, który nakazuje 

uwzględnienie w wartości celnej towaru kosztów transportu niezależnie od tego przez 

kogo zostały poniesione. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 1081/12 Sąd dokonał interpretacji przepisu 

art. 230 § 5 pkt 1 Kodeksu celnego wskazując, iż przepis ten winien być 

interpretowany w ten sposób, że zawieszenie biegu terminu wskazanego w art. 230 § 

4 Kodeksu celnego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub 

karnoskarbowego, następuje jedynie w takiej sytuacji, gdy o danym postępowaniu 

dłużnik celny zostanie skutecznie poinformowany (najpóźniej z upływem terminu 

z art. 230 § 4 O.p. Przyjęcie innej interpretacji byłoby bowiem niezgodne z zasadą 

ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą 

z art. 2 Konstytucji RP. Sąd formułując powyższą tezę odniósł się do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012r. (P/ 30/11), w którym TK uznał, że 

art. 70 §6 pkt 1 O.p. w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia 

biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem 

postępowania karnego lub karnoskarbowego, o którym to postępowaniu podatnik nie 

został skutecznie poinformowany, najpóźniej upływem terminu z art. 70 § 1 O.p. jest 

niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez 

nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Regulacje z art.230 § 4 i 5 pkt 1 

Kodeksu celnego są analogiczne do wskazanych w przepisie art.70 § 6 pkt 1 O.p., 

mówiącym o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem 

wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo 

skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Stąd powyższa konkluzja. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 781/11 w wyroku wydanym w dniu 8 lutego 

2012r. Sąd zajął się wykładnią art. 250 § 3 Kodeksu celnego stwierdzając, iż 

wykładnia językowa tego przepisu nie zawęża roszczenia o wypłatę odsetek jedynie 

do sytuacji ,gdy niewłaściwe ustalenie kwoty należności celnych jest wynikiem błędu 

organu, który przybrał formę władczego rozstrzygnięcia oprawach i obowiązkach 

strony (w szczególności formę decyzji o uznaniu za nieprawidłowe zgłoszenia 

celnego). Czym innym jest bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

władczym działaniem władzy publicznej (art. 471 § 1 Kodeksu cywilnego), a czym 

innym prawo do należności ubocznych, prawo do odsetek, w tym prawo do odsetek 

od zwracanych należności celnych. Sąd stwierdził, że treść art. 250 § 3 Kodeksu 

celnego nie uzasadnia stanowiska, że błąd organu musi zaistnieć w postępowaniu 
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celnym prowadzonym w celu określenia zwracanych należności celnych. 

Niewłaściwe ustalenie kwoty należności celnych może być także skutkiem błędów 

popełnionych przez organ celny na etapie innym niż ustalanie należności celnych, 

a wypłata odsetek nie jest wykluczona, gdy błąd został popełniony przez organ inny 

niż ten, który ustalił należności celne. W tym zakresie Sąd rozpoznający skargę 

powołał się na stanowisko NSA wyrażone w wyroku wydanym w dniu 8 lipca 

2008roku w sprawie o sygn. akt I GSK 789/07. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt III SA/Po 785/11 w wyroku wydanym w dniu 

29 czerwca 2012r. Sąd w ustalonym przez organ celny stanie faktycznym (wobec 

braku jakichkolwiek dowodów, że sporny samochód był kiedykolwiek zgłoszony do 

kontroli celnej i dopuszczony do obrotu na polskim obszarze celnym organ celny 

przyjął, że powstał dług celny związku z nielegalnym wprowadzeniem towaru), Sąd 

zajął się interpretacją pojęcia „należyta staranność”. W tym celu uznając, że na 

gruncie kodeksu celnego brak jest definicji tego pojęcia, sięgnął posiłkowo do 

poglądów reprezentowanych w doktrynie cywilistycznej. Uznał wobec tego, że pod 

pojęciem „należyta staranność” należy rozumieć staranność jaką można wymagać 

ogólnie od grupy osób, znajdującej się w danej sytuacji. Chodzi tu o zachowanie 

uznane za powszechne w danej sytuacji, przeciętne. Staranność zatem – zdaniem 

Sądu rozpoznającego sprawę, należy utożsamiać z takimi wyrażeniami jak: 

ostrożność, zapobiegliwość, przezorność, rozwaga czy uwaga. Dochowanie należytej 

staranności powinno być zawsze oceniane w odniesieniu do konkretnych 

okoliczności danego zdarzenia i przy określeniu wzorca zachowania należy mieć na 

uwadze także ryzyko pojawienia się szkody, tym większą staranność należy 

zachować. Im większe jest ryzyko powstania szkody, tym większą staranność należy 

zachować. 

4. Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące finansów komunalnych 

W sprawie o sygn. akt I SA/Po 344/12 Sąd zajmował się kwestią orzeczenia 

nieważności postanowień uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Przedmiotem skargi w sprawie była uchwała rady gminy, podjęta na podstawie m.in. 

art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 

420 ze zm.; dalej: u.f.s.), zgodnie z którym, uchwalając budżet rada gminy odrzuca 
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wniosek sołectwa w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów 

określonych w art. 1 ust. 3. Z kolei, w świetle art. 1 ust. 3 u.f.s. środki funduszu 

przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym 

mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Uznając zaskarżoną uchwałę 

za wydaną z naruszeniem w/w przepisów Sąd wskazał, że odrzucenie wniosku 

sołectwa następuje w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają określonych 

w ustawie wymogów, tj. nie są zadaniem własnym gminy, nie służą poprawie 

warunków życia mieszkańców, nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

W konsekwencji, aby adresat uchwały wiedział z jakich powodów rada gminy 

odrzuca konkretny wniosek, koniecznym jest, aby stosowny akt (uchwała) zawierał 

uzasadnienie, w którym znajdą się odniesienia do przywołanych kryteriów oceny 

wniosku. Takie uzasadnienie pozwoli również – w razie zaskarżenia uchwały – 

ocenić sądowi, czy zaskarżony akt jest zgodny z obowiązującym prawem. Natomiast 

w sprawie uzasadnienie zaskarżonej uchwały nie zawierało wyraźnego określenia, że 

każde z pięciu przedsięwzięć opisanych we wniosku sołectwa nie spełnia kryteriów 

wskazanych w art. 1 ust. 3 u.f.s. Sąd podniósł, iż precyzyjnego uzasadnienia w tym 

zakresie nie mogło zastąpić ogólnikowe sformułowanie, że – jak to ujęto 

w uzasadnieniu uchwały - wniosek budzi wiele kontrowersji i zastrzeżeń, co do 

zgodności ze Strategią Rozwoju Gminy. To właśnie upoważniony organ gminy ma 

rozstrzygnąć, czy konkretne postulaty mieszkańców danego sołectwa spełniają 

opisane wcześniej wymogi, a w konsekwencji czy zasługują na wsparcie finansowe. 

Ponadto Sąd stwierdził, że w uzasadnieniu uchwały rada nie można dokonywać ocen 

zastrzeżonych dla innego organu gminy, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 5 u.f.s. wstępną 

ocenę wniosku przeprowadza wójt gminy.  

5. Sprawy z zakresu stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, 

do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej 

Uwzględniając argumentację Skarżących i uchylając decyzje organów w części 

spraw wskazywano na niedostateczne wyjaśnienie przesłanek z § 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. – w sprawie 

zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 141, poz.1365), zwłaszcza zaś powiązania sytuacji zobowiązanych 
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z sytuacją pozostałych członków rodziny (sygn. akt III SA/Po 924/11, III SA/Po 

773/12, III SA/Po 859/12.) W wyroku o sygn. akt III SA/Po 677/11 Sąd uznał, iż 

możliwości majątkowe, płatnicze i zarobkowe nie mogą być rozpatrywane 

w oderwaniu od sytuacji rodzinnej zobowiązanego, która może wpływać 

bezpośrednio na zmniejszenie tych możliwości. W tego rodzaju sprawach Sąd 

uwzględniając fakt, iż decyzje w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek 

wydane na podst. art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. O systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 205 poz. 1585 ze zm.) oparte są na 

uznaniu administracyjnym nałożył na organ obowiązek rzetelnej i wnikliwej analizy 

wszelkich okoliczności . 

Wśród orzeczeń, w ramach których Sąd zwracał uwagę na okoliczności związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą i odpowiedzialnością przedsiębiorcy za 

powstałe zadłużenia zwracano uwagę na ryzyko związane z prowadzeniem 

działalności. W wyrokach podkreślano, iż ryzyko to ciąży na przedsiębiorcy, który 

ponosi odpowiedzialność za regulowanie zobowiązań publicznoprawnych, w tym 

należności z tytułu składek na ubezpieczenie. Ryzyko związane z prowadzoną 

działalnością ponosi przedsiębiorca zarówno w trakcie jej prowadzenia, jak i po jej 

zakończeniu. I tak w sprawach o sygn. akt III SA/Po 992/11, III SA/Po 14/12. 

W wyroku o sygn. akt III SA/Po 900/11 Sąd uznał nawet, iż zbyt późne 

powiadomienie dłużnika o zaległych składkach nie stanowi przesłanki ich umorzenia. 

Dalej w oparciu o aktualne orzecznictwo uznał, iż przy badaniu przesłanek z art. 28 

ust.3 a u.s.s w związku z § 3 Rozporządzenia istotnym jest ocena aktualnej sytuacji 

majątkowej i rodzinnej zobowiązanego, a nie przyczyny powstania zaległości, 

zawinione, czy też subiektywnie niezawinione, które nie zostały przewidziane jako 

samodzielna przesłanka umorzenia należności. Odmienne stanowisko Sąd zajął 

w wyrokach o sygn. akt III SA/Po 944/12 i III SA/Po 859/12. Uznano w nich, iż 

szczególnie wnikliwe należy odnieść się do okoliczności, iż zaległość dotyczy 

wieloletnich okresów, przy czym przez te wszystkie lata Strona była przekonana, że 

należność została uregulowana, bowiem brak było reakcji ze strony organu. 

Skutkiem powyższego było powstanie znacznych zaległości, zwłaszcza kwota 

odsetek. W ocenie Sądu – ewentualne znaczenie tych okoliczności winno być 

ocenione w aspekcie słusznego interesu strony w rozumieniu art.7 K.p.a. W obu w/w 

sprawach Sąd uchylił decyzje organów administracji. 
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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 467/12, III SA/Po 

992/11, III SA/Po 900/11) . W sprawie o sygn. akt III SA/Po 992 /11 sąd podkreślił, iż 

organ rentowy nie jest zobowiązany, w sytuacji gdy wnioskodawca wyraźnie nie 

powoła danej okoliczności prowadzić ustalenia, czy istotnie w sprawie zachodzi inny 

przypadek równorzędny do wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy, 

Gospodarki i Polityki Społecznej. 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 szeregu spraw sąd oddalając zarzuty stron dotyczące kwestii przedawnienia 

powoływał ugruntowaną już linię orzecznictwa, iż po znowelizowaniu ustawy z dniem 

1 stycznia 2003 r. podstawowy termin przedawnienia należności z tytułu składek 

wynosił 10 lat. Nowelizowany przepis art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych miał zastosowanie jedynie do tych należności z tytułu składek, które nie 

przedawniły się przed wejściem w życie tej nowelizacji , czyli przed dniem 1 stycznia 

2003 r. Od dnia 1 stycznia 2012 r. termin przedawnienia należności wynosi 

wprawdzie znowu 5 lat od daty ich wymagalności. Powyższe stanowisko Sąd zajął 

w sprawach o sygn. akt III SA/Po 641/12, III SA/Po 936/12, III SA/Po 458/12, III 

SA/Po 476/12) . 

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.(sygn. 

akt III SA/Po 430/12, III SA/Po 773/12). 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 1247/12, 

III SA/Po 780/12, III SA/Po 791/12).  
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 W sprawach objętych problematyką objętą symbolem 6536 nie stosowano 

instytucji postępowania mediacyjnego. 

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. 

6. Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

W roku 2012 do najczęstszych zagadnień z zakresu ochrony środowiska 

należały sprawy związane z sądowoadministracyjną kontrolą decyzji w przedmiocie 

środowiskowych uwarunkowań.  

W szczególności w wyroku wydanym w sprawie II SA/Po 344/12 ze skargi na 

decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego, skład orzekający wskazał, że 

skoro w oparciu o art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (obecnie 

publ. w wersji skonsolidowanej Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r., 

s. 47, dalej: TFUE) wystosowano wobec Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnioną 

opinię w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów ochrony środowiska 

dotyczącego niewykonania oceny oddziaływania na środowisko tej właśnie kopalni 

odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000 nad jeziorem A., to ugruntowana 

w prawie europejskim zasada lojalnej współpracy wynikająca z art. 4 ust. 3 Traktatu 

o Unii Europejskiej (wcześniej art. 10 TWE) oraz będąca jej emanacją zasada 

efektywności, wymagają, aby Sąd – w ramach dopuszczalnej interpretacji prawa 

krajowego - podjął możliwe środki w celu uniknięcia poważnej kolizji, jaka może 

powstać pomiędzy orzeczeniem sądowym, a działaniami podejmowanymi przez 

Komisję Europejską. Sąd podkreślił, iż oddalenie skargi, a w konsekwencji 

utrzymanie w obrocie decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przedmiotowej 

kopalni odkrywkowej nie tyle zamykałoby drogę do jej kwestionowania ze względu na 

istnienie wad kwalifikowanych określonych w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., ale nadto 

stanowiłoby sądowe potwierdzenie zgodności tej decyzji z przepisami krajowego 

i europejskiego prawa ochrony środowiska (ze względu na art. 156 § 1 pkt 7 K.p.a. 

w zw. z art. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
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z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm., dalej: "P.o.ś") obowiązującym w dacie jej 

wydania), które zamykałoby możliwość przeprowadzenia chociażby uzupełniającej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

Zdaniem Sądu w sytuacji, gdy postępowanie wyjaśniające przeprowadzone 

w sprawie i przedstawiona przez organy argumentacja nie pozwalają z całą 

pewnością wykluczyć, że inwestycja, na której realizację udzielono zezwolenia 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

w dacie jego udzielenia, nie mogła mieć negatywnego wpływu na obszary Natura 

2000, a konsekwencji, że nie naruszała art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 w zw. z art. 35a 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (w brzmieniu obowiązującym 7 

sierpnia 2007 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, dalej u.o.p.) oraz art. 6 ust. 3 i 4 

Dyrektywy Rady Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L z dnia 22 lipca 1992 r. ze zm., 

dalej: dyrektywa siedliskowa), to dopiero uzyskanie całkowitej pewności co do skali 

i charakterystyki oddziaływania kopalni na obszary chronione może stanowić 

podstawę do uznania, że nie doszło do kwalifikowanego naruszenia przepisów 

ochrony środowiska w rozumieniu art. 11 P.o.ś. (w brzmieniu obowiązującym w dacie 

wydania decyzji), a w konsekwencji, że nie zaistniała przesłanka określona w art. 156 

§ 1 pkt 7 K.p.a.  

Obowiązek takiego właśnie procedowania wynika bowiem z zasady lojalnej 

współpracy wynikającej z art. 4 ust. 3 TUE oraz zasady efektywności, która polega 

na zapewnieniu warunków dla skutecznego stosowania i efektywnego kontrolowania 

respektowania norma prawa unijnego. Mając na uwadze orzecznictwo Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do zbliżonych sytuacji faktycznych (brak 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) należy przyjąć, że wobec 

zarzutu braku należytej oceny oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000, 

która zdaniem skarżących nie pozwalała wykluczyć naruszenia art. 6 ust. 3 i 4 

dyrektywy siedliskowej, w pierwszym rzędzie obowiązkiem organu rozpatrującego 

wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji było gruntowne rozpatrzenie 

postawionych zarzutów i wykazanie w oparciu o zebrany materiał, że negatywne 

oddziaływanie na obszary Natura 2000 nie występuje, a w przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości w tym zakresie, przeprowadzenie stosownych dowodów uzupełniających 

ocenę inwestycji w kontekście jej oddziaływania na obszary Natura 2000. Dopiero 

takie ustalenia, które całkowicie wykluczają możliwość negatywnego oddziaływania 
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na obszary Natura 2000, mogłyby być podstawą do podjęcia decyzji o odmowie 

stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej, a więc aktu administracyjnego, 

który - wobec obowiązywania w dacie jej wydania art. 11 P.o.ś. - potwierdzałby 

zgodność decyzji z prawem ochrony środowiska, w tym europejskim, w dacie jej 

wydania. 

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd powołując się na szereg orzeczeń 

Trybunału Sprawiedliwości oraz poglądy doktryny wskazał nadto, iż zgodnie 

z dyrektywą siedliskową dopiero "upewnienie się" przez organy, że przedsięwzięcie 

nie powoduje negatywnego oddziaływania na obszary chronione, jest warunkiem 

zgody na jego realizację. To "upewnienie się" wymaga przedstawienia rzetelnych 

danych przez inwestora. Dlatego nie każde opracowanie w postaci raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawierające elementy dotyczące 

oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 (proponowane obszary 

mające znaczenie dla Wspólnoty), może być przez organy automatycznie uznane za 

wystarczające z punktu widzenia art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Choć przepis 

ten nie określa żadnej szczególnej metody przeprowadzenia "odpowiedniej oceny" 

przedsięwzięcia, to w ocenie składu orzekającego nie ulega wątpliwości, że 

prawodawcy unijnemu chodziło o takie opracowanie, które pozwoli władzom 

krajowym uzyskać pewność, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnych 

skutków na chronione wartości przyrodnicze danego terenu, a ocena przedsięwzięcia 

powinna być realizowana w taki sposób, który w oparciu o wiedzę naukową pozwala 

wykluczyć wszelkie rozsądnie nasuwające się wątpliwości co do negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na chronione siedliska przyrodnicze lub chronione 

gatunki. 

Reasumując Sąd stwierdził, iż o przesłance rażącego naruszenia prawa można 

mówić wówczas, gdy naruszenie jest oczywiste, a decyzja jest sprzeczna z ustawą. 

Przepis art. 33 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obowiązujący 

w dacie wydania decyzji środowiskowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. stanowił, że 

"zabrania się" podejmowania działań mogących pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk zwierząt, a także w znaczący sposób mogący 

negatywnie wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000 (z zastrzeżeniem art. 34 ustawy). Jeżeli zatem zostanie bezsprzecznie 

wykazane, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia zezwala na realizację inwestycji mogącej negatywnie oddziaływać 
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na obszar Natura 2000, a jednocześnie nie zostaną spełnione przesłanki z art. 34, to 

zajdą podstawy do stwierdzenia, iż decyzja została wydana z rażącym naruszeniem 

prawa (wbrew zakazowi z art. 33 u.o.p.). 

Z kolei w orzeczeniach sygn. II SA/Po 219/12 oraz II SA/Po 1025/11 Sąd 

odniósł się do zagadnień związanych z określeniem kręgu stron postępowania 

w sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 

wskazując w orzeczeniu sygn. II SA/Po 219/12, iż w tego rodzaju postępowaniach 

przymiot strony będą posiadały te podmioty, których prawa wynikające 

z dotychczasowego sposobu zagospodarowania nieruchomości, planu 

zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów prawa ewentualnie będą 

godziły oddziaływania powstałe na skutek realizacji przedsięwzięcia wymagającego 

określenia środowiskowych uwarunkowań jego realizacji. Jeżeli planowane 

przedsięwzięcie będzie źródłem oddziaływań ingerujących w prawa rzeczowe, to 

podmiot, któremu one przysługują, będzie miał przymioty strony. Ustalenia te nie 

mogą mieć jednak charakteru rutynowego, ale będą musiały być one mocno 

zindywidualizowane. W orzeczeniu sygn. II SA/Po 1025/11 Sąd wskazał zaś, że 

pojęcie "oddziaływania" musi być rozumiane jako wpływ na środowisko przyrodnicze, 

jak i na nieruchomości sąsiednie w szerokim znaczeniu sąsiedztwa. W opinii Sądu, 

dokonanie ustaleń odnośnie „oddziaływania” oznacza konieczność sięgnięcia do 

ustaleń raportu oddziaływania na środowisko, w którym określony jest zakres 

oddziaływania inwestycji zarówno na środowisko naturalne, jak i na nieruchomości 

sąsiednie. Dopiero jego analiza umożliwia ustalenie kręgu stron postępowania, 

a więc ustalenia właścicieli nieruchomości, na które będzie oddziaływać planowana 

inwestycja. W wyroku tym Sąd przykładowo wskazał, iż w powyższym zakresie za 

przydatne uznać należy znajdujące się w raporcie mapy, na które naniesiono zakresy 

stężeń substancji uciążliwych oraz hałasu. 

W tym samym wyroku sygn. II SA/Po 1025/11 Sąd odniósł się także do 

zagadnienia mocy wiążącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska dokonywanego na podstawie art. 77 ust. 

1 pkt 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 (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227, ze zm.) wskazując, iż 

w świetle art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji (…) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi 
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zobowiązywać inwestora do podejmowania działań, które służyć mają zapobieganiu, 

ograniczaniu oraz monitorowaniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Elementy powyższe wynikać muszą z przedłożonej oceny oddziaływania inwestycji 

na środowisko, a więc, jak miało to miejsce w przedmiotowej sprawie, 

z przedłożonego raportu. W powyższym zakresie brak jest podstaw do uznania, aby 

organ prowadzący postępowanie związany był uzgodnieniem regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, który uzgadnia inwestycję na podstawie przedłożonego raportu. 

Uzgodnienie powyższe, wydawane w drodze postanowienia na podstawie art. 77 ust. 

3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji (…), jest 

niezaskarżalne (nie przysługuje na nie zażalenie). W art. 77 ust. 7 powołanej powyżej 

ustawy wyłączono bowiem możliwość stosowania art. 106 § 3, 5 i 6 K.p.a. 

Postanowienie, o jakim mowa w art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. nie ma 

mocy wiążącej dla organu prowadzącego postępowanie główne w zakresie wyboru 

właściwego rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym nie zwalnia ono organu 

prowadzącego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia z obowiązku przeprowadzenia prawidłowego postępowania 

dowodowego, stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa 

materialnego, w którym to postępowaniu zostanie dokonana również ocena 

przedłożonego uzgodnienia. Co więcej, możliwe jest również zakwestionowanie 

postanowienia o uzgodnieniu inwestycji przed organem administracji w drodze 

odwołania od decyzji pierwszoinstancyjnej w oparciu o treść art. 142 K.p.a. Zgodnie 

z powyższym artykułem postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może 

zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. 

Sąd wskazał nadto, iż w sytuacji gdy skarżący już na etapie postępowania 

odwoławczego wskazywali na sprzeczność pomiędzy przedłożonym raportem 

oddziaływania na środowisko, a postanowieniem regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska i decyzją organu I instancji, obowiązkiem organu odwoławczego było 

wypowiedzenie się, co do powyższej kwestii. 

 Kolejną stosunkowo liczną grupą spraw, w których pojawiały się zagadnienia 

związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska były sprawy dotyczące 

wymierzania opłat za korzystanie ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

opłaty podwyższonej za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska. 
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Zagadnienia te poruszane były między innymi w uzasadnieniach wyroków 

wydanych w sprawach II SA/Po 689/11, II SA/Po 694/11, II SA/Po 696/11, II SA/Po 

698/11, II SA/Po 921/11, II SA/Po 922/11 i II SA/Po 923/11. 

Przykładem może być uzasadnienie orzeczenia zapadłego w sprawie II SA/Po 

696/11, w którym Sąd odnosząc się do kluczowego zagadnienia dotyczącego 

ustalenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 

oraz administracyjnych kar pieniężnych wskazał, iż zgodnie z art. 279 ust. 2 P.o.ś. 

w razie składowania lub magazynowania odpadów podmiotem tym jest zasadniczo 

posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Z kolei przez 

posiadacza odpadów w myśl art. 3 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, ze zm., dalej: ustawa o odpadach) 

należy rozumieć każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną 

osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem 

prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że 

władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na 

nieruchomości. Władającym powierzchnią ziemi jest natomiast właściciel 

nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie 

ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający 

gruntem - podmiot ujawniony jako władający (art. 3 pkt 44 P.o.ś.). 

W ocenie Sądu definicja zawarta w art. 3 ust 2 pkt 13 ustawy o odpadach 

powinna być interpretowana łącznie z innymi przepisami, zwłaszcza przepisami 

"uszczelniającymi" system odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach posiadacz odpadów może je 

przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność 

taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca 

odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma 

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, 

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub koncesję na składowanie odpadów 

w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, lub jest wpisany do 

rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialność za gospodarowanie 

odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów (art. 25 ust. 3 

ustawy o odpadach). Jeżeli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie 

uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem 
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korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska, jest podmiot, który przekazał te odpady. Nie dotyczy to jedynie osób 

fizycznych nie będących przedsiębiorcami, które przekazują odpady podmiotowi, 

który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami (w takim 

przypadku podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia 

opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady) 

(art. 279 ust. 3 i 4 P.o.ś.). Stąd też ustalając podmiot odpowiedzialny za 

gospodarowanie odpadami należy w pierwszej kolejności określić wytwórcę odpadów 

oraz kolejnych posiadaczy, zważając, że uwolnić się z odpowiedzialności można się 

jedynie poprzez przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu. Sąd powołując 

się na poglądy doktryny wskazał także, iż domniemanie zawarte w art. 3 ust. 3 pkt 13 

ustawy o odpadach wprowadzające odpowiedzialność za odpady władającego 

nieruchomością, na której się one znajdują, ma charakter obalalny i w przypadku 

jego zanegowania znajduje zastosowanie dopiero wówczas, gdy przeprowadzenie 

innych środków dowodowych nie doprowadzi do ustalenia, kto jest posiadaczem 

odpadów. 

W wyroku powyższym Sąd dokonał także oceny sposobu obliczania opłat 

podwyższonych z tytułu składowania odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska wskazując, iż w stanie prawnym obowiązującym 

przed 12 marca 2010 r. opłatę należało natomiast wymierzyć w wysokości 

stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną, czyli tylko opłatą podwyższoną, 

a kwotą uiszczoną już za ten okres tytułem opłaty podstawowej, a nie jak uczyniły to 

organy jako sumę opłaty podstawowej i podwyższonej. 

Uzasadniając powyższe stanowisko Sąd wskazał, iż opłata za korzystanie ze 

środowiska może być albo opłatą podstawową albo opłatą podwyższoną. Tą 

pierwszą uiszcza podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z prawem, natomiast 

opłatę podwyższoną wymierza się podmiotowi z tytułu korzystania ze środowiska bez 

uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, a więc korzystania 

naruszającego prawo. Opłaty podstawowe i opłaty podwyższone zostały też odrębnie 

uregulowane w Dziale II Tytułu V P.o.ś. (por. Rozdział 2 i 3). Mając to na uwadze 

należy stwierdzić, że ustawa opłatę podstawową oraz opłatę podwyższoną traktuje 

się jako dwa rodzaje opłat, w przeciwieństwie do wyraźnie wyodrębnionych kar 

pieniężnych, wymierzanych oprócz opłat (zob. art. 276 ust. 2 P.o.ś.). Na tym tle 

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym powszechnie przyjmowało się, że opłaty 
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podstawowa i podwyższona wzajemnie się wykluczają. O możliwości jednoczesnego 

zobowiązania korzystającego ze środowiska do uiszczania opłaty podstawowej 

i podwyższonej w odniesieniu do składowania odpadów zadecydowała dopiero 

wyraźna ingerencja ustawodawcy. Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 10.28.145) z dniem 12 

marca 2010 r. do art. 293 P.o.ś. dodano ustęp 7, który obecnie stanowi, iż opłatę 

podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na 

składowisku. Wprowadzeniu tej szczególnej regulacji nie towarzyszyły żadne 

przepisy przejściowe, a więc - bacząc na finansowy charakter opłat podwyższonych, 

które powinny mieć oparcie ustawowe w przepisach obowiązujących w okresie 

rozliczeniowym, za jaki są wymierzane niewątpliwie może być ona stosowana 

dopiero do opłat korzystanie ze środowiska od dnia 12 marca 2010 r. 

 Zagadnienia związane z prawem ochrony środowiska pojawiły się także w 

orzeczeniu wydanym w sprawie II SA/Po 338/12. Wyrok ten wydany został 

w następstwie sądowej kontroli decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie określonych w nim 

urządzeń wodnych oraz odprowadzanie poprzez studnie chłonne do ziemi 

oczyszczonych wód opadowych i roztopowych. 

W sprawie tej w związku z treścią art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. nr 2012, poz. 145 ) zastosowanie znalazły 

w przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 208 ze zm., dalej P.o.ś.). Sąd wskazał, iż aby 

podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do instalacji nabył prawa 

i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących instalacji związanych z ochroną 

środowiska, a także pozwoleń wodnoprawnych dotyczących eksploatacji instalacji, 

winien (z uwzględnieniem wyjątków o jakich mowa w art. 193 ust. 5 P.o.ś.) wcześniej 

wnieść o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń. Zasadnicze 

znaczenie ma przy tym nie sam moment wniesienia podania o przeniesienie praw 

i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji, którego to przepisy 

nie określają, lecz wydanie przez organy administracji ostatecznej decyzji 

o przeniesieniu praw i obowiązków. Dopiero bowiem dysponując takową ostateczną 

decyzją podmiot zainteresowany może nabyć instalację, wraz z uprawnieniem do jej 

eksploatowania. Za przyjęciem powyższej wykładni przemawia w szczególności 

okoliczność, iż art. 191 ust. 1 pkt 3 P.o.ś. stanowiący, iż pozwolenie wygasa jeżeli 
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podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem 

art. 190 ust. 1-3, odsyła nie tylko do art. 190 ust. 1 mówiącego o złożeniu wniosku 

o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia, lecz także do ust. 2 

i 3 tegoż artykułu, co wskazuje, iż przesłanką niewygaśnięcia zezwolenia, jest 

zakończenie procedury jego przeniesienia, w tym w szczególności wydanie 

wskazanej w art. 190 ust. 3 decyzji kończącej postępowanie w tej sprawie. 

Odnosząc się do zagadnienia kręgu stron postępowania w sprawie 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji 

Sąd wskazał, iż z przepisu art. 190 ust 1 P.o.ś. wynika, iż wniosek o przeniesienia 

praw i obowiązków składa podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do 

całej instalacji. Zatem jest to podmiot, który w chwili złożenia tego wniosku nie 

posiada jeszcze praw do tej instalacji, ale zamierza je nabyć. Tym samym uznać 

należy, iż stroną takiego postępowania niewątpliwie będzie wnioskodawca 

zainteresowany nabyciem praw do instalacji, albowiem postępowanie toczy się z jego 

wniosku, a rozstrzygnięcie dotyczy jego prawa do eksploatowania instalacji.  

W ocenie sądu przesłanek brak dla przyjęcia, by takowy interes prawny miał 

podmiot dla którego wydane było pierwotne zezwolenie. Rozstrzygnięcie 

w przedmiocie przeniesienia pozwolenia dotyczącego eksploatacji instalacji nie ma 

bowiem jakiegokolwiek wpływu na sferę praw i obowiązków podmiotu dotąd 

prowadzącego instalację, albowiem niezależnie od treści orzeczenia zapadłego 

w tym postępowaniu administracyjnym podmiot ten ma prawo w dalszym ciągu 

wykorzystywać instalację w dotychczasowy określony w pozwoleniu sposób. Podmiot 

dotąd prowadzący instalację nie jest zatem stroną postępowania prowadzonego 

w oparciu o art. 190 § 1 P.o.ś. z wniosku podmiotu zainteresowanego nabyciem 

tytułu prawnego do instalacji lub jej części. Dotychczasowy właściciel instalacji ma 

niewątpliwie interes faktyczny w sprawie, albowiem oczywistym jest, że ewentualna 

sprzedaż (przeniesienie własności) instalacji na rzecz innego podmiotu, bez 

uprzedniego przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego eksploatacji 

instalacji może być co najmniej utrudniona, jednakże interes ten jest wyłącznie 

interesem faktycznym, a nie podlegającym ochronie w postępowaniu 

administracyjnym interesem prawnym. 

W sprawie II SA/Po 966/11 Sąd wypowiedział się natomiast w przedmiocie 

zarządzenia pokontrolnego wydawanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
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o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.). 

W szczególności Sąd wskazał, iż zarządzenie pokontrolne, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, mimo iż adresowane do kierownika kontrolowanej 

jednostki organizacyjnej, w istocie stwierdza obowiązki prawne, jakie w ocenie 

właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ciążą na tej jednostce 

z mocy przepisów prawa lub decyzji z zakresu ochrony środowiska. Tym samym 

sprawa administracyjna dotyczy również interesu prawnego kontrolowanej jednostki 

w rozumieniu art. 50 § 1 P.p.s.a. W konsekwencji jednostka ta jest legitymowana do 

wniesienia skargi na zarządzenie pokontrolne skierowane do jej kierownika. 

Dalej Sąd wskazał, iż do obrotu prawnego wchodzi zarządzenie pokontrolne, 

jako samodzielny akt władczy, a nie protokół kontroli, który tego rodzaju aktem nie 

jest. Wobec tego zarządzenie pokontrolne powinno wskazywać na ustalony w wyniku 

kontroli stan faktyczny sprawy, który ma istotne znaczenie dla oceny zasadności 

skierowanych od adresata zaleceń co do wyeliminowania naruszeń stwierdzonych 

w wyniku kontroli. Z kolei stan faktyczny sprawy winien co do zasady znajdować 

swoje pełne odzwierciedlenie w protokole z czynności pokontrolnych. Ustalenia stanu 

faktycznego w tym zakresie należą do organu, niemniej jednak kontrolowana 

jednostka nie jest w tym zakresie pozbawiona istotnych uprawnień, bowiem kierownik 

kontrolowanej jednostki organizacyjnej może wnieść do protokołu, który podopisują 

inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki, umotywowane zastrzeżenia i uwagi. 

Z kolei w razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki 

organizacyjnej (kontrolowanej osoby fizycznej) inspektor obowiązany jest uczynić 

o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie siedmiu dni 

przedstawić swoje stanowisko na piśmie W razie sformułowania przez 

kontrolowanego tego rodzaju zastrzeżeń i uwag (przy podpisaniu protokołu) lub 

stanowiska (w razie odmowy podpisania protokołu) protokół (wraz ze stanowiskiem 

kontrolowanego) w swym całokształcie stanowi podstawę ustaleń kontroli, na 

podstawie której organ ocenia zasadność wydania zarządzenia pokontrolnego oraz 

formułuje treść konkretnych wskazań. 

Zagadnienia nie dotyczące wprawdzie ochrony środowiska, lecz wiążące się 

z bezpośrednim stosowaniem przez organy administracji prawa wspólnotowego 

poruszone natomiast zostały w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie II SA/Po 

182/12. 
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W wyroku tym, zapadłym w następstwie sądowej kontroli decyzji organów 

inspekcji sanitarnej nakazującej usunięcie ulotek oraz prezentacji w Internecie 

środków spożywczych pod nazwą „L” i „Czekolada mleczna z nasionami konopi 

i płatkami kukurydzianymi" oraz innych zawierających w składzie i/lub nazwie 

nasiona konopi oraz wizerunek liścia konopi Sąd wskazał, iż choć w prawie krajowym 

brak przepisu przyznającego organom administracji sanitarnej kompetencje do 

orzekania w przedmiocie zakazu reklamy, względnie rozpowszechniania określonych 

treści dotyczących środków żywnościowych, to jednak rozważenia przez organ 

administracji wymagać będzie potrzeba bezpośredniego stosowania w niniejszej 

sprawie przepisów prawa europejskiego, w tym w szczególności rozporządzenia nr 

882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 

paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 

zwierząt, które to rozporządzenie w Rozdziale I zatytułowany „Krajowe Środki 

Wykonawcze” w art. 54 ust. 1 określającym działania w przypadku niezgodności 

stanowi, że w sytuacji, gdy właściwy organ wykryje niezgodności, podejmuje on 

działanie zapewniające, że podmiot gospodarczy zastosuje środki zaradcze. 

Podczas decydowania, jakie podjąć działanie, właściwy organ uwzględnia rodzaj 

niezgodności oraz poprzednie dane podmiotu gospodarczego w zakresie 

niezgodności. W ust. 2 tego artykułu wskazano katalog środków jakie zawiera takie 

działanie obejmujący między innymi poza środkami precyzyjnie określonymi 

w jednostkach redakcyjnych oznaczonych literami. a do g, także wszelkie inne środki 

jakie właściwy organ uznaje za właściwe (art. 54 ust. 2 lit. g). 

W świetle art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia za właściwy organ w rozumieniu powyższego 

przepisu rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady uznać 

niewątpliwie należy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co upoważnia je między 

innymi do podejmowania działań określonych w art. 54 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 

882/2004, to jest podejmowania wszelkich innych środków jakie właściwy organ 

uznaje za właściwe.  

Ze względu na otwarty charakter powyższej regulacji upoważniającej organ do 

podejmowania wszelkich innych środków jakie właściwy organ uznaje za właściwe 

Sąd podkreślił, iż zasady praworządności wymagają by decyzja organu wydana na 

podstawie powyższego upoważnienia była szczegółowo uzasadniona i wykazywała, 
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że zastosowanie danego środka jest związane ze stwierdzonymi naruszeniami prawa 

żywnościowego oraz pozwalała na stwierdzenie dlaczego organ uznał za niezbędne 

w realiach danej sprawy zastosowanie danego środka, w tym w szczególności czy 

zastosowanie danego środka nie narusza zasady proporcjonalności, to jest czy jest 

adekwatne do dóbr podlegających ochronie prawnej i czy nie narusza nadmiernie 

praw adresata decyzji. 

 

7. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia (choroby zawodowe, inspekcja pracy) 

 Choroby zawodowe 

W 2012 r. kilkanaście zaledwie spraw spośród rozpoznawanych przez WSA 

w Poznaniu dotyczyło stwierdzenia albo odmowy uznania schorzenia za chorobę 

zawodową. 

Na tym tle na uwagę zasługuje orzeczenie dotykające m.in. kwestii 

występującego w praktyce przekazywania kompetencji orzeczniczych w zakresie 

chorób zawodowych jednostkom (placówkom medycznym) spoza katalogu 

zawartego w § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 ze zm.; dalej jako: 

„rozp.ch.zawod.”). W § 5 ust. 1 rozp.ch.zawod. zastrzeżono, że właściwym do 

orzekania w zakresie chorób zawodowych jest lekarz, spełniając określone wymogi 

merytoryczne, jest zarazem zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych, 

o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 rozp.ch.zawod. czyli, odpowiednio, 

w wyszczególnionych tzw. jednostkach orzeczniczych I i II stopnia. W świetle 

przywołanych przepisów jednostkami orzeczniczymi I stopnia są – w zakresie chorób 

zawodowych zakaźnych i pasożytniczych (której to kategorii chorób dotyczyła 

referowana sprawa) – poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków 

medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu 

wojewódzkiego (§ 5 ust. 2 pkt 3 rozp.ch.zawod.). Jednostkami orzeczniczymi 

II stopnia są natomiast jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy 

(§ 5 ust. 3 rozp.ch.zawod.). Odnosząc się w referowanej sprawie do informacji 

wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o scedowaniu, w drodze umowy, 

„wykonywania badań i orzekania w sprawie chorób zawodowych zakaźnych” (innych 

niż gruźlica) Sąd ocenił, że z § 5 rozp.ch.zawod. nie wynika, iżby prawodawca 



94 

 

dopuścił możliwość umownego przekazywania kompetencji orzeczniczych w zakresie 

chorób zawodowych jednostkom spoza katalogu zawartego w § 5 ust. 2 pkt 1-4 

rozp.ch.zawod. (wyrok o sygn. akt IV SA/Po 20/12). 

W sprawach chorób zawodowych Sądy niezmiennie kładły nacisk na 

konieczność formułowania orzeczeń lekarskich w sposób szczegółowy oraz 

zrozumiały dla osób nieposiadających wiedzy medycznej (wyroki o sygn. akt II SA/Po 

735/12 oraz IV SA/Po 476/12). W uzasadnieniu drugiego z przywołanych orzeczeń 

Sąd nadto podkreślił, że między decydentem procesowym, a biegłym istnieje 

zasadniczy podział ról – biegły jest pomocnikiem decydenta procesowego w zakresie 

dostarczania temu ostatniemu wiadomości specjalnych. Do biegłego nie należy 

jednak ustalanie i ocena faktów, rozstrzyganie zagadnień prawnych ani sposobu 

rozstrzygnięcia sprawy. Choroba ma charakter obiektywny i nie zależy od brzmienia 

przepisów. Jedynie kwalifikacja danej choroby do kategorii chorób zawodowych 

wymaga odpowiedniej regulacji prawnej. Zagadnienie związku przyczynowego bądź 

przyczynienia się do powstania szkody należą do kwestii prawnych, a w przypadku 

pozytywnego ustalenia, że stwierdzona choroba jest wymieniona w wykazie chorób 

zawodowych i praca była wykonywana w warunkach narażających na jej powstanie, 

istnieje domniemanie związku przyczynowego między chorobą zawodową, 

a warunkami narażającymi na jej powstanie. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1158/11 Sąd podkreślił, że jednostki 

chorobowe wymienione w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do 

nieobowiązującego już rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu 

chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania 

podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów 

właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132 poz. 1115 ze zm.) nie są tożsame 

z jednostkami chorobowymi określonymi w aktualnie obowiązującym rozp.ch.zawod. 

z 2009 r. Skoro do wykazu stanowiącego załącznik do obowiązującego obecnie 

rozp.ch.zawod. dodano kolejne punkty, a zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej 

miało miejsce w czasie, gdy ówcześnie obowiązujące przepisy nie wymieniały 

danych jednostek chorobowych, jednak przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja 

medyczna wskazywała również na nowo dodane jednostki chorobowe, to organy 

inspekcji sanitarnej powinny zobowiązać jednostki orzecznicze medycyny pracy do 

wypowiedzenia się również co do tych dodanych jednostek chorobowych. 
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Inspekcja pracy 

 

Wśród stosunkowo niewielkiej liczby spraw z zakresu inspekcji pracy 

dominowały w 2012 r. – tak, zresztą, jak i w roku 2011 – sprawy ze skarg 

pracowników dotyczących odmowy ich umieszczenia w ewidencji pracowników 

wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

(dalej jako: „ewidencja”), prowadzonej przez pracodawców na podstawie art. 41 

ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 

237, poz. 1656 ze. zm.; dalej jako „u.e.p.”). Zwraca uwagę, że wyroki zapadłe 

w okresie sprawozdawczym były w większości przypadków wydawane w następstwie 

kolejnej skargi (drugiej lub nawet trzeciej) wnoszonej przez pracownika w danej 

sprawie. W omawianych sprawach inspektor pracy, działający jako organ I instancji – 

po uprzednim przesądzeniu przez Sąd (w wyniku rozpoznania wcześniejszej skargi / 

skarg), że organy Państwowej Inspekcji Pracy (dalej jako: „PIP”) są uprawnione 

do rozstrzygania spraw dotyczących wpisu skarżącego pracownika do prowadzonej 

przez jego pracodawcę ewidencji oraz niemożności przyjmowania, iż właściwym 

rozstrzygnięciem w razie odmowy uznania zasadności żądania pracownika jest 

umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. – odmawiał nakazania 

umieszczenia pracownika w ewidencji. Rozpoznając odwołanie pracownika 

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu stwierdzał niedopuszczalność odwołania (art. 

134 K.p.a.) oceniając, że to pracodawca w takim postępowaniu posiada zarówno 

interes prawny, jak i jego obowiązków dotyczy postępowanie (art. 28 K.p.a.), zaś 

pracownik jest tylko osobą zainteresowaną wynikiem postępowania 

administracyjnego prowadzącego do wydania pracodawcy nakazu. Sądy, 

uwzględniając skargi pracowników, wskazywały, że organ I instancji kierował swoją 

decyzję do pracownika, a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów 

administracyjnych, wniesienie odwołania przez osobę, która nie ma przymiotu strony 

w znaczeniu materialnym, niemniej jednak została uznana za stronę w toczącym się 

postępowaniu administracyjnym i jako do strony została do niej skierowana decyzja 

organu I instancji, nie daje możliwości zastosowania instytucji stwierdzenia 

niedopuszczalności odwołania. Zatem już z tego względu zaskarżone postanowienie 

naruszało przepisy postępowania. Zarazem jednak składy orzekające podkreślały, że 

organ odwoławczy odmawiając skarżącemu pracownikowi przymiotu strony 

w postępowaniu o umieszczenie tego pracownika w ewidencji, naruszał przepis art. 



96 

 

153 P.p.s.a., a to z uwagi na fakt, że we wcześniejszym wyroku zapadłym w danej 

sprawie, Sąd uznawał pracownika za podmiot posiadający uprawnienia strony w tym 

postępowaniu oraz przesądzał, że kompetencje do rozstrzygania wniosku 

pracownika w sprawie wpisu do ewidencji posiadają, w świetle odnośnych przepisów 

u.e.p., właściwe organy PIP, zaś rozstrzygnięcie sprawy wpisu wymaga 

merytorycznej oceny, czy praca wykonywana przez konkretnego pracownika 

zatrudnionego u pracodawcy zobowiązanego do prowadzenia ewidencji ma 

charakter pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (sprawy 

o sygn. akt: II SA/Po 1223/11, II SA/Po 1222/11, IV SA/Po 1288/11, II SA/Po 

1219/11). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1224/11 Sąd również uchylił postanowienie 

stwierdzające niedopuszczalność odwołania pracownika, z tym że uczynił to 

w sytuacji, gdy nie toczyło się wcześniej postępowanie sądowoadministracyjne. 

W uzasadnieniu Sąd napisał, że prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących 

pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest jednym 

z obowiązków pracodawcy o charakterze ewidencyjno-sprawozdawczym (art. 41 ust. 

4 pkt 2 u.e.p). Wpisanie do niej konkretnych pracowników, za których jest 

przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, 

stanowi pochodną tego obowiązku. Organy inspekcji pracy są uprawnione do kontroli 

prowadzonej przez pracodawców ewidencji, natomiast pracownicy podlegający 

wpisowi do niej uzyskali 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, na którego 

realizację w przeciwnym wypadku zainteresowany pracownik nie miałby żadnego 

wpływu. 

W analizowanym okresie rozpoznawane były również skargi na decyzje 

merytoryczne, tj. utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia odmawiające umieszczenia 

pracowników w ewidencji. Oddalając jedną z takich skarg Sąd podzielił stanowisko 

organów administracji, że nadzór głównego specjalisty ds. logistyki nad pracami 

podstawiania wagonów na bocznicy pod punkty załadunkowe i wyładunkowe, 

terminowego obrotu wagonami między zatrudniającą tego pracownika Kopalnią, 
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a stacją PKP, odpowiedniej eksploatacji taboru szynowego trakcyjnego, jego 

konserwacji i napraw zapobiegawczych, bieżącej konserwacji torów i rozjazdów, 

terminowego załadunku i wyładunku wagonu przez brygadę ładunkową oraz 

utrzymanie w sprawności technicznej taboru kolejowego na bocznicy kolejowej 

Kopalni nie jest sprawowany bezpośrednio i nie odpowiada obowiązkom na 

stanowisku dyżurnego ruchu. W związku z tym nie można było przyjąć, że ww. praca 

skarżącego miała szczególny charakter i wymagała szczególnej odpowiedzialności 

oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, a tym samym – by konieczne było 

umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących taką pracę 

(sprawa o sygn. akt II SA/Po 681/12). 

W podobnej sprawie o sygn. akt II SA/Po 699/12 Sąd podzielił pogląd, że 

określone w u.e.p. katalogi („wykazy”) prac „w szczególnych warunkach” oraz 

„o szczególnym charakterze” są katalogami zamkniętymi. Sąd podkreślił przy tym po 

raz kolejny, że organy PIP posiadają kompetencje do kontroli prowadzonej przez 

pracodawcę ewidencji (do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika 

w ewidencji, wykreślenia z niej lub skorygowania wpisu), natomiast nie są 

uprawnione do orzekania co do wykazu stanowisk pracy prowadzonego przez 

pracodawcę zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 u.e.p. W rozpatrywanej sprawie 

przedmiotem oceny organów inspekcji pracy była praca o szczególnym charakterze 

zdefiniowana w pkt 6 załącznika nr 2 do u.e.p. jako „prace bezpośrednio przy 

ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, 

manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający 

bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)". 

Sąd, analizując zakres czynności skarżącego pracownika podzielił stanowisko 

organów orzekających, że pełnienie funkcji nadzorczej nad wykonywanymi pracami 

transportu kolejowego na bocznicy oraz na odprawianiu i przyjmowaniu wagonów do 

stacji PKP i dalej, nie jest tożsame ze stanowiskiem dyżurnego ruchu w rozumieniu 

ww. pkt 6 załącznika nr 2 do u.e.p. 

 

8. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 

W 2012r. w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami najwięcej 

spraw dotyczyło ustalenia opłaty adiacenckiej.  



98 

 

Wśród najciekawszych spraw rozpoznawanych w tym przedmiocie zwrócić 

należy uwagę na wyrok z 23 lutego 2012r. w sprawie o sygnaturze II SA/Po 1170/11, 

gdzie Sąd przypomniał, że skoro operat szacunkowy wpływa bezpośrednio na treść 

decyzji kształtującej obowiązek finansowy strony postępowania, to powinien spełniać 

wymogi formalne określone w rozporządzeniu z dnia 21 września 2004 r. (w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.u. Nr 207, poz. 

2109 ze zm.), jak i opierać się na prawidłowych danych dotyczących szacowanej 

nieruchomości, właściwym doborze nieruchomości podobnych oraz właściwym 

wychwyceniu cech różniących nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej 

i właściwym ustaleniu współczynników korygujących. Na organie spoczywa 

obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy (art. 7 K.p.a.) oraz podjęcia niezbędnych 

działań dla prawidłowego ustalenia wartości nieruchomości i należnej opłaty, a zatem 

i obowiązek oceny wiarygodności sporządzonej opinii. Zarówno organy administracji, 

jak i sądy rozpoznające sprawę mają obowiązek ocenić na podstawie art. 80 K.p.a. 

wartość dowodową operatu szacunkowego (tak Naczelny Sąd Administracyjny 

w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. sygn. I OSK 374/07, publ. Lex 454007). Również 

wybór podejścia oraz metody i techniki szacowania należący do rzeczoznawcy 

majątkowego nie oznacza, że rzeczoznawca działa tu w sposób dowolny, gdyż w tym 

zakresie rzeczoznawca obowiązany jest uzasadnić swoje stanowisko. Nadto Sąd 

zauważył, że nie może odnosić się do okoliczności, że nieruchomość podlegająca 

wycenie została nabyta przez skarżących za cenę wielokrotnie niższą od ceny 

określonej w operacie szacunkowym. Cena nabycia nieruchomości w przeszłości nie 

stanowi bowiem przesłanki, która pozwalałaby podważyć dokonaną wycenę. 

Stosunkowo niska cena nabycia nieruchomości przez skarżących powinna natomiast 

zwrócić szczególną uwagę organów, w kierunku zweryfikowania czy działki nie 

charakteryzują się cechami (chodzi zwłaszcza o sąsiedztwo i otoczenie) rynkowymi 

gorszymi, od cech nieruchomości o cenie minimalnej spośród przyjętych do próby. 

W innym wyroku z dnia 8 lutego 2012r., sygn. akt II SA/Po 1161/11, Sąd 

podzielił także pogląd organów, że w rozpatrywanej sprawie dla ustalenia opłaty 

adiacenckiej nie ma znaczenia fakt, iż skarżący nie posiadają obecnie zjazdu ze 

swojej nieruchomości. Skoro bezspornym jest, iż zostały stworzone warunki do 

korzystania z wybudowanej drogi przez właścicieli działki gruntowej, co wynika 

z pisma zarządcy drogi - Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji - to w świetle treści art. 

145 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla ustalenia opłaty adiacenckiej 
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nieistotne jest, czy właściciele wspomnianej działki chcą korzystać z tej możliwości 

korzystania z wybudowanej drogi, czy nie. Istotne jest bowiem, to że uzyskują oni 

zwiększenie użyteczności nieruchomości (potencjalna możliwość wybudowania 

drugiego zjazdu), a w konsekwencji może się to przełożyć na wzrost jej wartości, co 

z kolei uprawnia do pobrania opłaty adiacenckiej jako daniny publicznej na rzecz 

gminy. 

W wyroku z 25 kwietnia 2012r., sygn. akt II SA/Po 96/12, Sąd stwierdził, że 

skoro zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, dalej: u.g.n.) można ustalić 

opłatę adiacencką ze wskazanego tytułu po stworzeniu warunków do podłączenia 

nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po 

stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, to w tym momencie 

następuje zamknięcie zdarzenia, które winno być miarodajne dla określenia prawa 

nim rządzącego. W ocenie Sądu nie ma żadnych istotnych powodów do uznania, iż 

z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 

urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania 

z wybudowanej drogi powstaje zdarzenie lub stosunek prawny o charakterze 

ciągłym, które mogłyby być objęte nową regulacją. W szczególności za uznaniem 

tego zdarzenia za ciągłe lub za stosunek o takim charakterze nie przemawia 

możliwość wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w czasie trzech lat od 

stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń 

infrastruktury technicznej albo od stworzenia warunków do korzystania z 

wybudowanej drogi. Ciągłego charakteru zdarzenia lub stosunku prawnego nie 

można łączyć z istniejącą w czasie kompetencją organu administracji publicznej do 

wydania decyzji w oparciu o spełniony w określonym momencie stan faktyczny. 

Warunki do korzystania przez skarżącą z wybudowanego odcinka kanalizacji 

sanitarnej wystąpiły w dniu 12 stycznia 2007 r., jest to dzień decydujący o ustaleniu 

opłaty adiacenckiej. Tym samym zdarzenie to nastąpiło przed dniem wejścia w życie 

znowelizowanego art. 148 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wobec 

tego należało zastosować wskazane przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2007 r. 

Natomiast w wyroku z 20 czerwca 2012r., sygn. akt II SA/Po 221/12, Sąd 

wskazał, że nie można przyjąć, że zmiana przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, dokonana ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy 
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o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, w wyniku której 

z dniem 22 września 2004 r. (wejście w życie ustawy nowelizującej) przestał 

obowiązywać przepis art. 98 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

spowodowała "automatycznie" utratę mocy obowiązującej uchwały z dnia 20 kwietnia 

2004r. jako aktu wykonawczego do art. 98 ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Dotychczasowa treść normatywna dotycząca kompetencji rady 

gminy do ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości na skutek jej podziału została jedynie "przeniesiona" do art. 

98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i nadal obowiązuje. Zaistniała 

sytuacja odbiega więc od skutków działania reguły walidacyjnej, prowadzących do 

uznania utraty mocy obowiązującej uchwały z dnia 20 kwietnia 2004 roku. 

W wyroku z dnia 10 lipca 2012r., sygn. akt II SA/Po 290/12, Sąd wskazał, że 

w świetle przepisu art. 98a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami mieć 

należy na względzie, że przepis powyższy odnosi się wyłącznie do nieruchomości, 

które w decyzji podziałowej zostały wydzielone jako drogi publiczne oraz pod 

poszerzenie dróg publicznych, nie zaś pod wszelkie drogi, choćby były one ogólnie 

dostępne. W przedmiotowej sprawie w decyzji podziałowej wskazano, iż działka nr 

428/13 będzie stanowiła drogę wewnętrzną, dla której niezbędne będzie 

ustanowienie odpowiednich służebności. Oznacza to, iż w świetle powyższych norm 

rzeczoznawca majątkowy, a wraz za nim organy administracji publicznej, wadliwie 

uznały, iż przy ustalaniu wartości nieruchomości przed podziałem, należało 

pomniejszyć jej wielkość o wielkość działki nr 428/13. Działka powyższa nie stała się 

bowiem drogą publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Dokonane 

zastrzeżenie, iż obsługa komunikacyjna do nowo wydzielonych działek będzie 

odbywać się przez działkę nr 428/13 nie stanowiło bowiem wskazania, że działka 

powyższa stanie się drogą publiczną, lecz stanowiło wyłącznie realizację dyspozycji 

art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazującego, iż podział 

nieruchomości jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu 

mają dostęp do drogi publicznej, przy czym za dostęp do drogi publicznej uważa się 

również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze 

odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla 

tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia 

drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Sąd podkreślał, że w świetle 
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powyżej omówionych unormowań brak było podstaw, by wartość rynkową 

nieruchomości przed podziałem pomniejszyć o powierzchnię drogi wewnętrznej. 

W wyroku z 9 listopada 2012r., sygn. akt II SA/Po 834/12, Sąd wyraził pogląd, 

że ustalenie zdefiniowanej w art. 98a ust. 1 u.g.n. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w wyniku jej podziału nie ma charakteru obligatoryjnego. 

Wobec tego, gdy pewne brzegowe warunki, o których mowa w art. 98a ust. 1 u.g.n. 

zostaną spełnione: w dacie podziału obowiązywała uchwała rady gminy ustalająca 

stawkę procentową opłaty adiacenckiej, wartość nieruchomości wzrosła, nie upłynął 

termin do ustalenia opłaty, organ może, a nawet powinien – z punktu widzenia 

interesu fiskalnego gminy – skorzystać z kompetencji do ustalenia opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i zazwyczaj 

nie wymaga to dodatkowego uzasadnienia w decyzji ustalającej przedmiotową 

opłatę. Zawsze jednak organ powinien brać pod uwagę i interpretować cały kontekst 

sprawy, sytuacji faktycznej i prawnej właściciela nieruchomości objętej podziałem. 

W ocenie Sądu odmienne traktowanie – w takiej samej sytuacji faktycznej – 

właściciela, z którego nieruchomości zostały wydzielone działki pod drogi publiczne, 

które przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem w trybie art. 

98 ust. 1 i 3 u.g.n. i właściciela, co do którego nieruchomości nastąpił podział w trybie 

art. 97 ust. 1 u.g.n., a gmina w drodze cywilnoprawnej nieodpłatnie nabyła 

z przeznaczeniem na cele komunikacyjne działki faktycznie wykorzystywane na takie 

cele (stanowiące ogólnie dostępne chodniki i ulicę), naruszałoby zasadę równości 

wobec prawa, o której mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Sytuacja prawa gminy 

i strony skarżącej jest w niniejszej sprawie analogiczna do tej, gdyby w wyniku 

podziału nieruchomości zostały wydzielone działki pod drogi publiczne. W pierwszym 

przypadku działki (ich powierzchnia), które przeszły na własność gminy w trybie art. 

98 ust. 1 i 3 u.g.n., są przy ustalaniu opłaty adiacenckiej z art. 98a ust. 1 u.g.n. 

pomijane przy wycenie nieruchomości (przed i po podziale) objętej podziałem 

zgodnie z art. 98a ust. 3 u.g.n. Co też ma podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy 

wartość nieruchomości w wyniku podziału wzrosła, jak i bezpośredni wpływ na samą 

wysokość opłaty. Natomiast w drugim przypadku, gdy przejście na rzecz gminy 

własności działek wydzielonych wprawdzie na wniosek właściciela, ale w wykonaniu 

zobowiązań wynikających z umowy zawartej z gminą i w swej istocie 

przeznaczonych pod drogi (na publiczne cele komunikacyjne) następuje w drodze 

czynności cywilnoprawnych, a w szczególności w formie darowizny, właściciel 
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nieruchomości nie będzie mógł skorzystać z rozwiązania wskazanego w ostatnim 

z przywołanych przepisów. W konsekwencji poza uczynieniem na rzecz gminy 

darowizny, tak wydzielonych i scharakteryzowanych działek, właściciel będzie 

obciążony daniną publiczną nałożoną w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej 

w stosunku do tych działek, mimo że w razie nabycia własności takich działek 

w trybie art. 98 ust. 1 i 3 u.g.n. co do zasady to właścicielowi nieruchomości 

należałoby się odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne. 

W wyroku z 28 listopada 2012r., sygn. akt II SA/Po 335/12, Sąd wskazał, że 

dla uznania, że zostały stworzone rzeczywiste warunki do korzystania z drogi, nie 

wystarcza samo odebranie robót drogowych przez inwestora, niezbędne jest jej 

faktyczne przyjęcie do użytkowania, co w świetle utrwalonego orzecznictwa sądów 

administracyjnych powinno nastąpić zgodnie z przepisami P.b. Znajdujący się 

w aktach sprawy Protokół odbioru robót i przekazania obiektu do użytkowania – 

niezależnie od wątpliwości co do zakresu wykonanych robót – nie stanowi dowodu 

na to, że przedmiotowy odcinek "przebudowanej drogi gminnej" mógł być z datą 

spisania protokółu odbioru robót w dniu 23 września 2008 r. użytkowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wzmianka w tym protokole, że roboty zostały 

wykonane, "zgodnie z projektem", "poprawnie technicznie" i "bez uwag" co do 

ewentualnych usterek, nie może mieć rozstrzygającego znaczenia w tym względzie. 

O stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi można mówić dopiero 

z momentem uzyskania możliwości przystąpienia do użytkowania drogi ustalonej 

według przepisów P.b., a więc – pomijając przypadki wymogu uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie – po przyjęciu bez sprzeciwu przez organy nadzoru 

budowlanego zgłoszenia drogi do użytkowania.  

Nadto Sąd podkreślił, że nie powinno ulegać wątpliwości, że różnica między 

działką zabudowaną, a niezabudowaną jest istotna, dlatego rzeczoznawca 

przyjmując do porównania nieruchomości różniące się w tym zakresie od 

nieruchomości wycenianej winien przede wszystkim wskazać w uzasadnieniu 

operatu, dlaczego w tym przypadku celowym było przyjęcie takich, a nie innych 

nieruchomości do porównania. W razie zaś konieczności wzięcia do porównania tak 

różniących się działek (np. z uwagi na niewielką liczbę transakcji na danym rynku) 

rzeczoznawca powinien dać wyraz istniejącym różnicom w zabudowie poprzez 

zastosowanie stosownych współczynników korygujących, ewentualnie w sposób 

przekonujący wykazać, że fakt istnienia bądź brak zabudowy na porównywanych 
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działkach nie wpływa na wartość wycenianych gruntów. Dokonując wyceny 

określonej nieruchomości, rzeczoznawca powinien nie tylko bardzo starannie 

dobierać transakcje służące jako materiał porównawczy, ale również sporządzić 

operat szacunkowy w taki sposób, aby dokument ten był zrozumiały i służył celom, 

dla których został sporządzony. Operat szacunkowy jest jednym z najistotniejszych 

dowodów w sprawie – o charakterze dowodu z opinii biegłego w rozumieniu art. 84 § 

1 K.p.a. – i jako taki podlega ocenie organu stosownie do treści art. 77 § 1 K.p.a. 

Wprawdzie dla jego sporządzenia wymagana jest wiedza specjalistyczna, jednakże 

należy oczekiwać, że operat szacunkowy, w oparciu o który ustalana jest opłata 

adiacencka, zostanie sporządzony w sposób zrozumiały nie tylko dla innych 

rzeczoznawców majątkowych, ale również dla tych, którzy takiej wiedzy 

specjalistycznej nie posiadają, a szczególnie dla stron, których praw on dotyczy. 

W sprawach dotyczących scalania i podziału nieruchomości w wyroku z 26 

lipca 2012r., sygn. akt II SA/Po 1165/11, Sąd wskazał, że zgodnie z art. 92 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisów tej ustawy nie stosuje się do 

podziału nieruchomości, położonych na terenach przeznaczonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne oraz 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 pow. 

mniejszej niż 0,3000 ha. Nadto zgodnie z art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami podział nieruchomości, położonych na obszarach przeznaczonych 

w planach miejscowych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu 

o pow. mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny tylko pod warunkiem, że działka ta 

zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości bądź dokonana 

zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomości. 

W wyroku z 26 kwietnia 2012r., sygn. akt II SA/Po 748/11 Sąd wskazał, że 

podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji w związku z ewentualnym 

naruszeniem § 12 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 140 

z późn. zm.), obowiązującego w chwili wydania decyzji, mogła by zachodzić jedynie 

wtedy, gdyby cytowany przepis tego rozporządzenia stanowił przepis szczególny 
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w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższego 

warunku nie spełnia natomiast § 12 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 

1994 r. Jak wynika bowiem z wstępnej części tego aktu wykonawczego, został on 

wydany na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 P.b. Co więcej, § 1 ust. 1 tego 

rozporządzenia, precyzuje, iż wymieniony akt wykonawczy ustala warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich 

usytuowanie na działce i zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. 

Ponadto, przepis § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia wyjaśnia, iż zawarte tam 

przepisy stosuje się przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

przebudowanie, modernizacji oraz zmianie sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych. W świetle tak wyczerpującego wyliczenia nie powinno zatem ulegać 

wątpliwości, iż cytowane rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1994 r. nie dotyczy 

w ogóle kwestii podziału nieruchomości. 

Na gruncie sprawy dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego 

w prawo własności rozstrzygniętej wyrokiem z 27 marca 2012r., sygn. akt II SA/Po 

1218/11, Sąd rozważył zagadnienie proceduralne i stwierdził, że jeżeli organ 

odwoławczy miał jakiekolwiek wątpliwości co do rzeczywistego charakteru 

wniesionego odwołania to powinien je rozstrzygnąć w toku postępowania 

odwoławczego. Brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do przerzucania na organ I 

instancji obowiązku wyjaśnienia rzeczywistego charakteru oświadczeń, żądań 

i zarzutów zawartych w odwołaniu. To na organie odwoławczym spoczywa 

obowiązek ustalenia charakteru prawnego kierowanych do niego pism strony, w tym 

w szczególności ustalenia czy odwołanie stanowi sprzeciw, o którym mowa w art. 2 

ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83) 

i określenia skutków prawnych tych pism. Zgodnie z art. 138 § 2 K.p.a., w jego 

aktualnym brzmieniu nie sposób dopatrzyć się jakiegokolwiek naruszenia przepisów 

postępowania przez organ I instancji w niewyjaśnieniu okoliczności faktycznych 

i prawnych sprawy, które zaistniały dopiero na etapie postępowania odwoławczego.  

W wyroku z 6 września 2012r., sygn. akt II SA/Po 681/11 Sąd podkreślił, że 

nieruchomości obejmujące budynki mieszkalne wraz z powiązanymi gruntami, 

o których mowa w art. 34 ust. 6a i 6b ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą 

być objęte bonifikatą, ale nie jako lokale mieszkalne, bo jako takie lokalami nie są, 

ale jako nieruchomości sprzedawane na cele mieszkaniowe. W takim przypadku 
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w uchwale Rady Miasta określającej szczegółowe warunki udzielania bonifikat 

konieczne jest jednoznaczne wyartykułowanie, iż wiążą się one z celem określonym 

w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co jest konieczne dla 

ewentualnego przyszłego zastosowania art. 68 ust. 2 oraz 2b ustawy (np.: "Udziela 

się zgody na zastosowanie 40% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, 

w przypadku sprzedaży dokonywanej na cele mieszkaniowe"). Zauważono, że 

ustawodawca zastrzegł obowiązek zapłaty całości ceny sprzedawanej nieruchomości 

w terminie do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność wyłącznie w odniesieniu 

do nieruchomości zbywanych w drodze przetargu. Taki warunek nie został 

wprowadzony do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Co więcej, 

ustalenie warunków transakcji zawieranej w drodze bezprzetargowej zostało 

wyraźnie przekazane do kompetencji organu wykonawczego gminy w art. 28 ust. 2 

u.g.n., który określa je w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Do warunków 

zbycia nieruchomości zalicza się natomiast terminy i sposób zapłaty ceny.  

Nadto Sąd stwierdził, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 

gospodarujący gminnym zasobem nieruchomości, zapewnia wycenę tych 

nieruchomości, a następnie podaje ją do publicznej wiadomości (art. 35 ust. 2 pkt 6 

u.g.n.). Oznacza to, że zarówno dokonanie wyceny, jak i jej koszty obciążają 

w świetle ustawy organ administracji publicznej.  

Sąd podkreślił, że powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja 

i uzupełnienie przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami legislacji. Uchwała 

rady gminy (miasta) nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte 

w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest 

nieważna. Zawsze bowiem tego rodzaju powtórzenie jest normatywnie zbędne, gdyż 

powtarzany przepis już obowiązuje, jak też jest dezinformujące. Trzeba bowiem 

liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, 

w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany 

intencji prawodawcy. Uchwała organu gminy nie powinna zatem powtarzać 

przepisów ustawowych, jak też nie może zawierać postanowień sprzecznych 

z ustawą. 

Na koniec niniejszego sprawozdania należy zwrócić szczególną uwagę na 

tezę zawartą w wyroku z 24 stycznia 2012r., sygn. akt II SA/Po 241/11, gdzie Sąd 

wyraził pogląd, że: 



106 

 

I. Z przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961 

r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 39, poz. 168), jak również 

z brzmienia ustawowego przepisu delegacyjnego art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 

1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu 

innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniającą powyższą ustawę (Dz. U. Nr 32, 

poz. 161) wyraźnie wynika, że w § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie opuszczonych 

gospodarstw rolnych określono jedynie cechy, jakie posiada gospodarstwo rolne 

opuszczone. Przepis ten sam w sobie nie definiuje jednak pojęcia "gospodarstwa 

rolnego". Stanowi on bowiem, że za gospodarstwo rolne (...) uważa się 

gospodarstwo (...). Przyjęcie, że sam § 1 ust. 1 rozporządzenia definiuje pojęcie 

gospodarstwa rolnego, a nie jedynie ustala cechy takiego gospodarstwa jako 

opuszczonego, nosi znamiona błędu w definiowaniu idem per idem (z łac.: "to samo 

przez to samo"). 

II. Dla ustalenia definicji gospodarstwa rolnego w stanie prawnym 

obowiązującym w dacie wydania decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej, tj. 

1 kwietnia 1968 r., a tym samym stwierdzenia wystąpienia przesłanki 

dopuszczalności przejęcia nieruchomości w tym trybie, konieczne było posłużenie się 

definicją zawartą w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 

1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia 

współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz. 

U. Nr 45, poz. 304).  

 

9. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego 

W roku sprawozdawczym 2012 w Wydziale II załatwiono 25 spraw z zakresu 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym merytorycznie rozpoznano 

16 spraw z powyższego zakresu. W dziewięciu przypadkach skargi zostały oddalone, 

w pięciu sprawach stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w całości lub 

w części, zaś w dwóch sprawach stwierdzono wydanie uchwały z naruszeniem 

prawa. Przedmiotem powyższych spraw były skargi na uchwały: o miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o zmianie studium 
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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. Ilekroć w dalszej części przywołana zostanie ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo u.p.z.p. należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (obecnie: Dz.U. z 2012 r. poz. 647). 

Spośród rozpoznanych skarg można wymienić: 

- w sprawie II SA/Po 156/12 Sąd oddalił skargę na uchwałę w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Główny zarzut skargi 

dotyczył naruszenia prawa własności skarżących poprzez wprowadzenie zakazu 

odprowadzenia ścieków z terenów określonych w uchwale jako przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową do szczelnych bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości. Sąd wskazał, że ochrona interesu indywidualnego poprzez ochronę 

prawa własności nie może mieć charakteru bezwzględnego, gdyż w przeciwnym 

wypadku gminy nie mogły planować i kształtować zagospodarowania 

przestrzennego. Gmina musi mieć możliwość planowania przestrzeni publicznej, 

niezależnie od istniejących stosunków własnościowych. Owo władztwo planistyczne 

jest oczywiście ograniczone i musi następować z uwzględnieniem zasad ładu 

przestrzennego, proporcjonalności oraz ochrony takich wartości jak prawo własności. 

Jednak ani ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani żaden inny 

akt nie daje szczególnej ochrony interesowi indywidualnemu. Podobnie obowiązujący 

porządek prawny nie preferuje interesu publicznego. Oba interesy – indywidualny 

i publiczny – muszą być w działaniach administracji publicznej wyważane, a jeżeli 

wiąże się to z ograniczeniem praw podmiotów indywidualny prawo przewiduje 

stosowne mechanizmy kompensujące. W procesie planowania przestrzennego 

uwzględnia się m.in. prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym), a przy dokonywaniu kontroli uchwały w sprawie 

planu miejscowego należy uwzględnić to czy skarżący zgłaszali wnioski do projektu 

planu lub na etapie poprzedzającym, czy uczestniczyli w dyskusji publicznej 

i w innych formach udostępniania wiedzy o projekcie planu. W razie braku takich 

działań właścicieli nieruchomości objętych planem miejscowym lub jego zmianą 
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trudno skutecznie zarzucać organom gminy przekroczenie granic władztwa 

planistycznego, nie mogą one bowiem domniemywać zamierzeń właścicieli 

zwłaszcza, gdy uchwalany plan jest zgodny z postanowieniami studium. Sąd 

podkreślił, iż skarżący nie wnosili w toku procedury planistycznej ani wniosków, ani 

uwag do projektu planu, nie skorzystali z uprawnień wynikających z art. 17 pkt 10-14, 

art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązkiem 

organu planistycznego było podjęcie rozstrzygnięcia realizującego wymogi interesu 

publicznego z jednoczesnym poszanowaniem prawa własności. Sąd stwierdził, że 

uzasadniona była ingerencja w prawo własności skarżącego w stopniu wynikającym 

z zaskarżonej uchwały w imię interesu publicznego, na jaki powołuje się organ 

planistyczny, tj. podniesienie czystości wód powierzchniowych aż do osiągnięcia 

parametrów odpowiadających wymaganym klasom czystości wód oraz poprawy 

jakości wód podziemnych, szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników 

wód powierzchniowych i podziemnych Ustalenia zaskarżonego planu miejscowego 

nie ograniczają praw właścicielskich skarżących - Gmina realizując zamierzania 

planu przystąpiła do wykonania sieci kanalizacyjnej umożliwiającej odbiór ścieków 

z nieruchomości skarżących, zapewniła działkom budowlanym skarżących, 

przewidzianym pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, możliwość 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Nie stanowi więc naruszenia prawa zapis planu 

miejscowego zakazujący korzystania ze zbiorników bezodpływowych, czy 

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

- w sprawie II SA/Po 300/12 – w której przedmiotem również była uchwała 

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Sąd wskazał, że interes 

prawny skarżącego na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym (ustawa z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 

może wynikać z jego prawa jako członka danej wspólnoty gminnej oraz z faktu 

posiadanego prawa własności do nieruchomości, położonej na terenie objętym 

planem lub z innych praw do nieruchomości znajdującej się na obszarze planu. 

Umowa dzierżawy, jaką dysponował skarżący tworzy jedynie więź obligacyjną 

pomiędzy wydzierżawiającym, a dzierżawcą. W ramach stosunku prawnego 

dzierżawy dzierżawcy przysługuje jedynie prawo podmiotowe względne (prawo 

obligacyjne), które nie ma charakteru prawa podmiotowego bezwzględnego, 

skutecznego erga omnes. Wspomniane prawo dzierżawcy skuteczne jest bowiem 

jedynie wobec wydzierżawiającego, ale już nie w stosunku do osób trzecich. Taką 
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bezwzględną skuteczność mają bowiem jedynie własność, użytkowanie wieczyste 

lub prawo rzeczowe ograniczone. Skarżący będąc dzierżawcą nieruchomości 

położonych na terenie objętym planem nie może z tego tytułu wyprowadzać interesu 

prawnego, umożliwiającego wykazanie jego naruszenia w trybie art. 101 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym. Sąd podkreślił, iż interes dzierżawcy, 

w przeciwieństwie do interesu właściciela, nie jest w postępowaniu planistycznym, 

prawnie chroniony. Jest to bowiem interes faktyczny, a ten nie daje legitymacji do 

skarżenia planu na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

- w sprawie II SA/Po 356/12 Sąd oddalił skargę na uchwałę w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na brak interesu 

prawnego skarżącego, który nabył nieruchomość położoną na terenie objętym 

planem miejscowym kilka lat po wejściu w życie kwestionowanego planu. Sąd 

wskazał, iż zaskarżona uchwała została wydana w oparciu o przepisy ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Powołany akt normatywny regulował 

w sposób odmienny niż obowiązująca obecnie ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. kwestię zaskarżania ustaleń 

poczynionych podczas uchwalania planu miejscowego. Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym z 1994 r. wprowadzała bowiem w tym celu w art. 23 i art. 24 dwa 

środki prawne, tj. (1) protest, składany przez każdą osobę, która kwestionowała 

ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, oraz (2) zarzut, wnoszony jedynie 

przez osobę, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przez 

ustalenia zawarte w tym akcie prawa miejscowego. Mimo pewnych różnic pomiędzy 

tymi środkami, skorzystanie z każdego z nich ograniczone było terminem 14 dni od 

dnia wyłożenia projektu, a zaskarżeniu podlegała dopiero uchwała podjęta przez 

radę gminy w przedmiocie protestu lub zarzutu. Żaden z powyższych środków nie 

został w zakreślonym terminie zgłoszony względem projektu kontrolowanego planu 

miejscowego przez ówczesnego właściciela przedmiotowej nieruchomości. 

W konsekwencji więc skoro poprzednik prawny skarżącego nie wniósł zarzutu 

w terminie z art. 24 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., to 

obecnie skarżący nie może skutecznie kwestionować postanowień zawartych 

w zaskarżonym przez niego planie. Sąd podkreślił, iż wbrew twierdzeniom 

skarżącego sam fakt bycia właścicielem nieruchomości nie gwarantuje mu jeszcze 

prawa jej zabudowy. Treść prawa własności nieruchomości jest bowiem kształtowana 

przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, a to z kolei jest 
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określane właśnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Prawo zabudowy nieruchomości nie jest więc bezwzględną częścią prawa własności, 

to czy stanowi ono istotny element prawa własności nieruchomości jest 

determinowane przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy. Skarżący 

kupując nieruchomość nabył prawo własności w takim kształcie, jakie wynikało 

z ówczesnego społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości – możliwość 

zabudowy nieruchomości nie była elementem tego prawa. Nie można więc w sposób 

uzasadniony argumentować, iż wejście w życie kwestionowanego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego – co miało miejsce kilka lat przed nabyciem 

nieruchomości przez skarżącego – stanowiło ingerencję w prawo własności 

skarżącego i zmieniło jego zakres. Kwestionowany plan miejscowy bez wątpienia 

ukształtował treść prawa własności przedmiotowej nieruchomości, ale nastąpiło to 

zanim skarżący nabył nieruchomość i nie było kwestionowane przez ówczesnego jej 

właściciela. W chwili nabycia nieruchomości skarżący miał dostateczną wiedzę co do 

ograniczeń zabudowy tejże nieruchomości, obecnie więc nie może zasadnie 

wywodzić naruszenia swojego interesu prawnego lub uprawnienia. 

W sprawie II SA/Po 368/12 – której przedmiotem była uchwała w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Sąd 

uwzględniając skargę wskazał, iż art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nakazuje w procesie planistycznym związanym z opracowywaniem 

Studium uwzględnić między innymi takie uwarunkowania jak dotychczasowe 

przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, stan środowiska w tym stan 

rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Wymienione 

w powołanym przepisie uwarunkowania jakie należy uwzględnić w studium mają 

charakter równorzędny, a więc przy opracowaniu Studium nie można nadać prymatu 

wymogom ochrony przyrody nad obowiązkiem uwzględnienia dotychczasowego 

przeznaczenia terenu. Ustalenie właściwych proporcji pomiędzy chronionymi dobrami 

(w tym przypadku zasadą ochrony prawa własności i ochrony przyrody), a także 

.wyważenie interesu indywidualnego i publicznego powinno nastąpić 

z uwzględnieniem przepisów konstytucji, a w szczególności art. 64 ust. 3 w związku 

z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody w zakresie w jakim wprowadzając określone formy ochrony 

przyrody, dopuszcza ona wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości 
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ograniczania prawa zabudowy nieruchomości. Sąd podkreślił, iż wprowadzenie 

w akcie prawa miejscowego czy innym akcie planistycznym zakazów dalej idących 

od dopuszczalnych przepisami ustaw narusza konstytucyjna zasadę 

proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), a także nakazy ochrony prawa 

własności wyrażone w art. 64 ust. 3 oraz art. 20 i 21 Konstytucji RP. 

 W sprawie II SA/Po 408/12 Sąd wskazał, iż położenie nieruchomości poza 

obszarem objętym planem, ale w jego sąsiedztwie, nie wyklucza możliwości 

naruszenia interesu prawnego właściciela takiej nieruchomości przez zapisy planu. 

Wiele zależy od tego, w jakim stopniu ustalenia planu wpływają na sytuację prawną 

sąsiednich nieruchomości. Jednakże naruszenia interesu prawnego nie można 

wywodzić wyłącznie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, gdyż przepis ten nie kształtuje sytuacji prawnej podmiotu 

wnoszącego skargę, a statuuje jedynie ogólną zasadę ochrony interesu prawnego 

danego podmiotu przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub 

jednostek organizacyjnych. 

 W sprawie II SA/Po 441/11, w której przedmiotem skargi była uchwała 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Sąd stanął 

na stanowisku, iż zaskarżony akt stanowi uchwałę podjętą w sprawie z zakresu 

administracji publicznej niestanowiącą aktu prawa miejscowego, a dopuszczalność 

skargi do sądu administracyjnego na uchwałę w sprawie studium (zmiany studium) 

może być wywiedziona z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dalej Sąd 

wskazał, że jeżeli skarżąca ma nieruchomość położoną w obszarze objętym zmianą 

studium, a ustalenia uchwały mają istotne znaczenie w kwestii przeznaczenia tej 

nieruchomości, to jest to wystarczające do uznania, że interes prawny skarżącej 

został naruszony. Przepis art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym stanowi, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych, które jako akty prawa miejscowego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności w stosunku do 

nieruchomości. Wiążący charakter studium znajduje swoje potwierdzenie także 

i w procedurze jego tworzenia, bowiem chociażby samo uchwalenie miejscowego 

planu musi zostać poprzedzone stwierdzeniem przez radę gminy, iż plan ten jest 

zgodny ze studium (art. 20 ust. 1 u.p.z.p). O wiążącym charakterze studium świadczą 

także przepisy art. 14 ust. 5 i art. 17 pkt 4 upzp. Ustalenia studium mogą co do 

zasady ingerować w prawa i obowiązki obywateli, w tym przede wszystkim 
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w uprawnienia wynikające z prawa własności nieruchomości. Badając zachowanie 

wymogów procedury zmiany studium Sąd wskazał, że wnoszenie uwag dotyczących 

projektu studium stanowi – poza możliwością składania wniosków dotyczących 

studium oraz udziałem w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projekcie studium - istotny element procedury sporządzania i uchwalania studium, 

który ma na celu zapewnienie udziału w tym postępowaniu tzw. czynnika 

społecznego. Zgodnie z przepisem art. 11 pkt 11 u.p.z.p. wójt (burmistrz lub 

prezydent miasta) umożliwia osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej wnoszenie uwag dotyczących 

projektu studium, wyznaczając im w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu do publicznego 

wglądu termin, który nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia studium. Adresatem normy zawartej w powołanym przepisie są podmioty 

zewnętrzne względem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określone jako osoby 

prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Oznacza to, że niedopuszczalne jest, by wójt działający przez kierowaną przez niego 

administrację (urząd gminy), po rozpatrzeniu wniosków dotyczących zmiany studium 

(art. 11 pkt 3 u.p.z.p.), następnie po sporządzeniu projektu zmiany studium (art. 11 

pkt 4 u.p.z.p.), uzyskaniu od gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinii 

o projekcie zmiany studium (art. 11 pkt 5), uzgodnieniu projektu z wymaganymi 

organami (art. 11 pkt 6 i 7 u.p.z.p.), uzyskaniu opinii właściwych organów (art. 11 pkt 

8 u.p.z.p.) i wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych 

uzgodnień (art. 11 pkt 9 u.p.z.p.), a także po ogłoszeniu o wyłożeniu projektu zmiany 

studium do publicznego wglądu i przeprowadzeniu publicznej dyskusji publicznej nad 

przyjętymi w tym projekcie zmiany studium rozwiązaniami (art. 11 pkt 10) mógł 

wnieść uwagi do sporządzonego przez siebie (swoją administrację) projektu zmiany 

studium. Tym samym niedozwolone było, zgodnie z art. 11 pkt 12 u.p.z.p., 

dokonywanie w części opisowej lub graficznej projektu zmiany studium jakichkolwiek 

zmian w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu, poza 

przypadkami uwzględnienia uwag wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniesionych w trybie art. 

11 pkt 11 u.p.z.p. Tego typu uchybienie stanowi istotne naruszenie trybu 

sporządzania studium w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt studium wyłożony do publicznego 

wglądu, gdy nie wpłyną do niego uwagi, nie może zostać istotnie zmieniony bez 
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powtórzenia procedury sporządzania studium w zakresie ponownego wyłożenia 

projektu do publicznego wglądu. W przeciwnym razie poddanie projektu studium pod 

dyskusję publiczną nie osiągnęłoby zamierzonego rezultatu. Nie zapewniłoby 

bowiem faktycznego udziału podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu treści 

studium, który zapewniają przytoczone powyżej przepisy. 

 W sprawie II SA/Po 576/12 kontroli Sądu poddana została uchwała 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Oddalając skargę Sąd wskazał, że uchwała o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest jedynie 

uchwałą intencyjną wyrażającą zamiar gminy uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i jej celem jest jedynie określenie granic terenu 

objętego przyszłym planem miejscowym (art. 14 u.p.z.p.). Uchwała ta nie przesądza 

o aktualnej sytuacji prawnej skarżącego, ustalenia uchwały nie oddziałują w żaden 

sposób na wykonywanie prawa własności przez właścicieli nieruchomości. Uchwała 

nie przesądza też o przyszłym kształcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, i jej intencyjne zapisy dotyczące wprowadzenia zakazu zabudowy 

na terenach nią objętych, nie są wiążące dla przyszłego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w takim znaczeniu jak przykładowo ma to 

miejsce w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). Proces planistyczny, poprzedzający uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego odpowiadać musi wymogom prawa, 

w szczególności przebiegać winien w sposób zgodny z zasadami określonym w art. 

15 do 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które to przepisy 

gwarantują udział społeczeństwa w procesie planistycznym i wprowadzają gwarancje 

dla osób, których indywidualne interesy mogą zostać naruszone rozstrzygnięciami 

zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na etapie 

uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, trudno przyjąć iż doszło do ograniczenia prawa 

własności skarżącego. 
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10. Sprawy z zakresu warunków zabudowy 

W sprawach z zakresu warunków zabudowy (planowania i zagospodarowania 

przestrzennego) materialnoprawną podstawę rozstrzygnięć stanowiły przepisy 

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

W 2012 r. w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

wydano rozstrzygnięcia kończące w 142 sprawach dotyczących warunków zabudowy 

(symbol 6153). W 46 przypadkach zapadł wyrok uchylający (zaskarżone 

rozstrzygnięcie organu administracji, względnie również poprzedzające je 

rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji), w 42 przypadkach skargę oddalono, 

w 1 przypadku stwierdzono nieważność rozstrzygnięcia organu administracji zarówno 

I, jak i II instancji; w 42 przypadkach skargę odrzucono; w 3 przypadkach 

odpowiednio po 1 razie: zobowiązano organ do dokonania czynności, sprawy 

połączono, umorzono; w 5 przypadkach sprawę zakreślono z innych przyczyn. 

Uchylając zaskarżone decyzje Sąd stwierdzał nieprawidłowe stosowanie art. 61 ust.1 

pkt 1, 2, 3 i 5 u.p.z.p. 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.  

W opisanych poniżej sprawach przedstawiono stanowiska zasługujące na 

uwagę. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 255/12 (wyrok z dnia 04.12.2012 r.) Sąd 

odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 63 ust. 2 u.p.z.p. podzielił pogląd wyrażony 

przez autorów komentarza do ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym pod redakcją Z. Niewiadomskiego (wydawnictwo C.H. Becka, 

wydanie 6 , 2011, komentarz do art. 63 u.p.z.p.), iż przepis ten odnosi się nie tylko do 

nienaruszania sfery praw rzeczowych (ewentualnie obligacyjnych), dotyczących 

nieruchomości, na której ma być prowadzona inwestycja. Realizacja inwestycji może 

naruszyć prawa do korzystania z rzeczy podmiotów uprawnionych wobec 

nieruchomości, znajdujących się w kręgu oddziaływań inwestycji. Sąd podzielił 

stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

z dnia 20 kwietnia 2012 r. o sygn. akt II SA/Po 1171/11, iż pojęcia działalności 

handlowej i działalności usługowej nie są tożsame. Handel jest to proces 
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gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, 

względnie inne dobra bądź usługi, przy czym proces ten jest realizowany przeważnie 

przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku. Przez usługę rozumieć 

zaś należy działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub 

potrzeb) klienta. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny 

podmiot. Usługa może obejmować czynności niematerialne, jak porada, 

reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem lub materialne, jak wykonawstwo 

konkretnych przedmiotów, ich naprawa itp. Usługi mogą być przy tym realizowane 

zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych. Sąd uznał, iż występowanie 

w obszarze analizowanym działalności usługowej w postaci na przykład doradztwa 

prawnego, czy też punktów drobnych usług o charakterze rzemieślniczym 

w parterach budynków mieszkalnych, nie musi przesądzać o tym, iż za spełniającą 

wymóg kontynuacji istniejących funkcji zabudowy uznana zostanie inwestycja 

polegająca na realizacji lokalu gastronomicznego, a tym bardziej sklepu branży 

przemysłowej które, mają zająć prawie całą powierzchnię działki o powierzchni 530 

m2. Nie można zatem przyjąć, że już samo istnienie w obszarze analizowanym bliżej 

nieokreślonych obiektów o charakterze usługowym pozwala na ustalenie, iż 

realizacja w tymże obszarze zabudowy o przeznaczeniu mieszkalno-usługowo-

handlowym o określonych we wniosku parametrach stanowić będzie kontynuację 

funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a stanowisko wyrażone w tym 

zakresie w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu 

znajdującej się w aktach sprawy i recypowane do decyzji obu instancji, uznać należy 

za co najmniej przedwczesne. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Po 316/12 i II SA/Po 464/12 (wyroki z dnia 

12.06.2012 r. i z dnia 26.07.2012 r.) oddalając skargę składy orzekające tut. Sądu 

przyjęły, uwzględniając istotę przepisu art. 61 u.p.z.p, iż zaprzestanie prowadzenia 

działalności gospodarczej w budynku o funkcji magazynowo-warsztatowej nie 

wpływa automatycznie na zmianę funkcji obiektu budowlanego, jeżeli w każdej chwili 

taka działalność może zostać ponownie podjęta. Dopiero, gdy np. na skutek wydania 

decyzji administracyjnej zmieni się funkcja takiego obiektu lub dojdzie do jego 

rozbiórki lub budynek ulegnie uszkodzeniu uniemożliwiającemu jego użytkowanie, 

obiekt taki nie może być brany pod uwagę w analizie funkcji oraz cech zabudowy 

i zagospodarowania terenu przeprowadzanej w toku postępowania o wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy. 
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W sprawie o sygn. akt II SAB/Po 11/12 (wyrok WSA w Poznaniu z 15-05-

2012 r., Sąd zobowiązując organ administracji do dokonania czynności wyraził 

pogląd, iż decyzja o wygaśnięciu decyzji ostatecznej wydana w trybie art. 162 § 1 

K.p.a. nie jest jednym z rodzajów rozstrzygnięcia, które może zapaść w wznowionym 

postępowaniu administracyjnym. Wzruszenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 

162 § 1 K.p.a. następuje na podstawie określonych w tym przepisie przesłanek, które 

nie są tożsame z ściśle określonymi przesłankami uzasadniającymi wzruszenie 

decyzji w postępowaniu wznowieniowym. Oba postępowania, tj. w sprawie 

wygaśnięcia decyzji oraz postępowanie wznowieniowe, są niekonkurencyjne, 

jakkolwiek mają wzajemny wpływ na ostateczny wynik. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 155/12 (wyrok z dnia 15.05.2012 r.) uchylając 

zaskarżone decyzje Sąd wskazał, iż z przepisów rozporządzenia nie wynika, czy 

przeprowadzając analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu 

organ powinien brać pod uwagę jedynie te działki, które w całości znajdują się 

w wyznaczonym obszarze analizowanym, czy także te, które tylko częściowo są 

objęte tym obszarem. W ocenie Sądu, nic nie stoi na przeszkodzie aby w analizie 

uwzględnić również zabudowę istniejącą na działkach jedynie częściowo leżących 

w wytyczonym obszarze. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 217/12 (wyrok z dnia 08.05.2012 r.) utrzymując 

w mocy zaskarżoną decyzję Sądu przyjął, że dla ustalenia frontu działki objętej 

inwestycją wiążące jest stanowisko zarządcy drogi (wydane na postawie art. 60 ust 1 

w zw. z art. 53 ust 4 pkt 9 u.p.z.p.), które przesądza w rzeczywistości o lokalizacji 

głównego wjazdu na teren przedmiotowej działki, a tym samym na ustalenie frontu 

działki. Sąd uznał, że organ II instancji słusznie zakwestionował ustalenia organu 

I instancji co do lokalizacji frontu działki inwestora, a tym samym prawidłowość 

ustalenia granic obszaru analizowanego, bowiem jego granice powinny zostać 

ustalone z uwzględnieniem szerokości front działki od strony ulicy, z której zarządca 

drogi przewidział zjazd na teren działki inwestora.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1026/11 (wyrok z dnia 26.01.2012 r.) 

oddalając skargę Sąd zaznaczył, iż kwestia wykonania inwestycji w zgodzie z art. 65 

ust. 1 ustawy Prawo wodne powinna być rozpatrywana na następnym etapie procesu 

inwestycyjnego, czyli podczas postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. 

Powołany przepis – według art. 62 ust. 2 tejże ustawy – jest bowiem przepisem 

szczególnym (lex specialis) wobec regulacji zawartej w P.b., a nie dotyczy on wprost 
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rozważanego w tej sprawie unormowania z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Jednoznaczne ustalenie, czy realizacja tej konkretnej drogi będzie 

rzeczywiście ingerować w rów wodny, będzie możliwe dopiero po przedłożeniu przez 

inwestora pełnej dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego), w której będą 

zawarte niezbędne parametry inwestycji. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 547/12 (wyrok z dnia 21.09.2012 r.) Sąd 

przyjął, że przepis art. 54 pkt 2 lit. c) u.p.z.p. nie precyzuje sposobu określania ilości 

miejsc parkingowych dla nowych inwestycji, a jednocześnie w obowiązującym 

systemie prawnym żadnego przepisu szczególnego, który nakazywałby wskazanie 

określonej liczby miejsc parkingowych w zależności od planowanego sposobu 

zagospodarowania terenu (w tym zakresie Sąd odwołał się do wyroku NSA z dnia 

9 lipca 2009 r., sygn. II OSK 129/08). Uregulowanie tej kwestii powinno zapewnić 

praktyczną, a nie tylko teoretyczną realizację rzeczywistej potrzeby parkowania 

samochodów. Wpływa to nie tylko na ilość tych miejsc i sposób ich realizacji, ale 

także na ich położenie. Jakkolwiek z obowiązujących przepisów nie można 

wyprowadzić jednoznacznej normy, że miejsca te muszą być bezwzględnie 

zlokalizowane na tej samej działce, dla której ustalone są warunki zabudowy, to 

niewątpliwie ich położenie powinno zapewnić praktyczną realizację potrzeb 

parkingowych. Oznacza to, że co najwyżej powinny być one usytuowane w takiej 

odległości i miejscu od działki budowlanej, aby mogły rzeczywiście ją obsługiwać.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 936/11 (wyrok z dnia 24.02.2012 r.) Sąd 

podkreślił, iż jeżeli analiza urbanistyczna odzwierciedla odleglejszy w czasie stan 

zabudowy, w rozpatrywanym przypadku obejmujący okres półtora roku, to nie może 

być ona podstawą do określenia parametrów planowanego obiektu.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 308/12 (wyrok z dnia 14.09.2012 r.) odnosząc 

się do zarzutu skargi co do braku odniesienia się przez organy orzekające do 

regulacji § 4-6 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 

2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 

przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), Sąd 

uznał, iż żaden z przepisów powołanego rozporządzenia nie wskazują, by w decyzji 

ustalającej warunki zabudowy dla stacji kontroli pojazdów miałyby znaleźć się 

szczegółowe wymogi dotyczące liczby miejsc parkingowych. Przepisy 

rozporządzenia określają wprawdzie jaka powinna być minimalna liczba miejsc do 

parkowania dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony i pozostałych pojazdów (§ 5 
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ust. 2 rozporządzenia), to nie oznacza jeszcze, że wymogi te powinny zostać 

zachowane na wstępnym etapie planowania inwestycji, jaki stanowi ustalenie 

warunków zabudowy.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1213/11 (wyrok z dnia 13.06.2012 r.) Sąd 

uznał, iż siłownia wiatrowa ze wszystkimi jej niezbędnymi do uruchomienia 

i użytkowania elementami technicznymi stanowi budowlę, w rozumieniu art. 3 pkt 1 

lit. b) i pkt 3 P.b., stanowiącą urządzenia infrastruktury technicznej. Pojęcie urządzeń 

infrastruktury technicznej nie zostało zdefiniowane ani w P.b., ani w u.p.zp., stąd jego 

znaczenia należy poszukiwać w przepisach u.g.n. I tak ustawodawca w art. 143 ust. 

2 u.g.n. określił, że przez 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. Tak więc m.in. budowa nad ziemią urządzeń 

elektrycznych jakimi są siłownie wiatrowe oznacza wybudowanie urządzeń 

infrastruktury technicznej. Nie wyklucza to zatem przyjęcia, że ta sama siłownia 

wiatrowa stanowi jednocześnie budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 3 P.b.; 

podobnie jak droga - uznana za urządzenie infrastruktury technicznej w rozumieniu 

art. 143 ust. 2 ugn, jest jednocześnie obiektem liniowym w rozumieniu art. 3 pkt 3a 

P.b. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 45/12 (wyrok z dnia 29.02.2012 r.) Sąd uznał, 

iż jeżeli istniejąca zabudowa realizuje funkcję mieszkaniową, to nie oznacza to, że 

nowy obiekt, czy też zmieniona funkcja istniejącego obiektu, może mieć tylko 

charakter mieszkalny. Planowana zmiana sposobu użytkowania terenu z funkcji 

gospodarczej na funkcję oświatową w obszarze, w którym dominuje funkcja 

mieszkaniowa, stanowi kontynuację istniejącej funkcji. Sąd wskazał, że rzadko kiedy 

budynki przeznaczone na działalność oświatową lub szerzej – na działalność 

publiczną (np. przychodnie lekarskie, przedszkola, szkoły, domy kultury, kina) mają 

funkcję podstawową w danym terenie. Zwykle zaś, podobnie do zabudowy 

o charakterze usługowym (np. zakład krawiecki, kancelarie adwokackie, biura), 

towarzyszą zabudowie mieszkaniowej (zwłaszcza na osiedlach domów wielo lub 

jednorodzinnych). Nie ma zatem znaczenia, że w obszarze analizowanym nie 

występują obiekty o funkcji oświatowej. Do tego aby stwierdzić, że obiekty oświatowe 

są w danym terenie dopuszczalne wystarczy, poza zbadaniem ich charakterystyki 



119 

 

urbanistyczno-architektonicznej (§ 4-8 rozporządzenia), ustalenie, że dominuje na 

nim zabudowa mieszkaniowa. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 918/11 (wyrok z dnia 17.10.2012 r.) Sąd 

podkreślił, że wyniki analizy (składające się z części tekstowej i graficznej) stanowią 

obligatoryjny załącznik do decyzji o warunkach zabudowy, przy czym nie ma żadnych 

przeszkód, by załącznikiem do decyzji była cała analiza (w części opisowej 

i graficznej), jeżeli tylko zawiera ona wyodrębnione wyniki analizy i nie wpływa na 

umniejszenie czytelności, jednoznaczności decyzji administracyjnej. Zdaniem Sądu 

nie można jednak zaakceptować sytuacji, w której to w istocie wyniki analizy 

zastępują przeprowadzenie samej analizy urbanistycznej (opisowej i graficznej). 

Dopiero należycie wykonana analiza funkcji oraz cech zabudowy 

i zagospodarowania terenu stanowiącego sąsiedztwo wobec działki objętej 

inwestycją może stanowić punkt wyjścia do sformułowania wyników (wniosków) 

analizy, a dalej – w razie stwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 

61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przede 

wszystkim stwierdzenia kontynuacji funkcji istniejącej zabudowy) – do ustalenia 

szczegółowych warunków zabudowy (wymagań dotyczących nowej zabudowy), 

wskazanych w przepisach § 4 - 8 rozporządzenia wykonawczego. W kontrolowanej 

sprawie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w istocie zabrakło 

przeprowadzenia analizy urbanistycznej w wyżej przedstawionym rozumieniu. Mimo 

zgromadzenia częściowych danych wskazanych na części graficznej analizy, samej 

analizy opisowej terenu sąsiadującego (w szerokim tego słowa znaczeniu) z działką 

objętą inwestycją nie przeprowadzono. Znajdujący się w aktach administracyjnych 

jednostronicowy dokument zatytułowany "Wyniki analizy" nie może być uznany za 

prawidłową (nawet tylko w sensie formalnym) analizę urbanistyczną (część 

tekstową). Opis analizowanego terenu – funkcji istniejącej zabudowy przedstawiony 

w tym dokumencie jest co najwyżej hasłowy, brak szczegółowych informacji 

dotyczących wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu i parametrów 

istniejącej zabudowy. W konsekwencji określenie w tym dokumencie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy działki, wysokości 

górnej krawędzi elewacji frontowej (określonej jako – budynki I i II kondygnacyjne) 

oraz geometrii dachu jest pozbawione osadzenia w występujących w obszarze 

analizowanym wskaźnikach, parametrach i innych cechach istniejącej zabudowy, 
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które nie zostały w sposób dostateczny odzwierciedlone w dokumentacji, znajdującej 

się w aktach.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Po 276/12 (wyrok z dnia 03.07.2012 r.) Sąd 

uznał, że projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy nie powinien 

być przesyłany do uzgodnienia, a jeżeli już został przesłany, postępowanie 

uzgodnieniowe, jako bezprzedmiotowe powinno zostać umorzone. Odnosząc się 

natomiast do kwestii, czy projekt decyzji (pozytywnej) o warunkach zabudowy 

w postępowaniu prowadzonym przez Prezydenta Miasta Poznania powinien być 

uzgadniany przy ziszczeniu się przesłanki z art. 53 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 64 ust. 1 

u.p.z.p., z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Sąd wskazał, że skoro w mieście 

Poznaniu zadania wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonuje na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą, a Prezydentem Miasta Poznania, 

Miejski Konserwator Zabytków, projekt decyzji był uzgadniany z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 173/12 (wyrok z dnia 22.05.2012 r.) Sąd uznał, 

że przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ograny orzekające nie były związane 

ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 

grudnia 2007 r. Nr 40/07 zmieniającego rozporządzenie tego samego organu z dnia 

17 grudnia 2003 r. Nr 82/03 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu. Sąd odwołał się 

do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2010 r. 

sygn. akt II OSK 548/09, podzielając zaprezentowane w tym orzeczeniu stanowisko, 

że akt ten utracił moc obowiązującą z dniem 15 listopada 2008 r.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 225/12 (wyrok z dnia 02.08.2012 r.) odnosząc 

się do kwestii zlokalizowania planowanej wiaty na granicy z działką sąsiednią Sąd 

uznał, że 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, 
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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. Co za 

tym idzie 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 wkroczenie w kompetencje organów administracji 

architektoniczno-budowlanej - jest w świetle § 12 ust. 2 Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 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 (art 107 

§ 3 K.p.a.). Brak takiego wyczerpującego i przekonującego uzasadnienia lokalizacji 

wiaty w granicy z działką sąsiednią nr 3/18 skutkowało koniecznością uchylenia 

wydanych w sprawie decyzji.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 868/11 (wyrok z dnia 01.03.2012 r.) Sąd uznał, 

iż dopuszczalność projektowanego zagospodarowania terenu z punktu widzenia 

zasad dobrego sąsiedztwa zależy między innymi od rodzaju planowanej inwestycji. 

W świetle art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszczalna jest nowa zabudowa, jeżeli 

można ją pogodzić z już istniejącą funkcją. Jak wynika z analizy urbanistycznej przy 

ulicy na której zlokalizowana jest sporna inwestycja, zlokalizowane są budynki 

mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie zwartej – atrialnej, mające jednakową 

wysokość oraz szerokość elewacji frontowych i zbliżoną formę architektoniczną. 

Przedmiotowa inwestycja od zabudowy tej nie odbiega, różni się natomiast funkcją, 

bowiem zmienia charakter budynku z mieszkalnego na usługowy – niepubliczny 

zakład opieki zdrowotnej. Taka funkcja przedmiotowego budynku nie kontynuuje 

funkcji istniejącej na działkach dostępnych z tej samej drogi publicznej oraz 

zlokalizowanych w obszarze analizowanym, którego zabudowa tworzy urbanistyczną 
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całość. Na terenie poddanym analizie nie występują budynki w zabudowie zwartej 

atrialnej - w całości przeznaczone pod usługi, co nie pozwala uznać, iż inwestycja 

spełnia wymóg określony art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. w zakresie kontynuacji funkcji. 

Strona skarżąca wywodzi, iż obszarem analizy powinien zostać objęty teren całego 

osiedla mieszkaniowego. W tym zakresie strona argumentuje, iż usługi medyczne 

świadczone w niepublicznym ośrodku zdrowia są usługami towarzyszącymi funkcji 

mieszkaniowej, co oznacza, że są dopuszczalne z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców osiedla mieszkaniowego. Zdaniem Sądu stanowisko to, co do zasady 

trafne, jest nieuprawnione w odniesione do rozpatrywanego przypadku, gdy inwestor 

zlokalizował takie usługi w budynku wybudowanym w kompleksie budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w zwartej zabudowie i wskazuje, iż przeznacza na nie 

całą powierzchnię budynku. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1001/11 (wyrok z dnia 27.01.2012 r. Sąd 

zakwestionował stanowisko organu II instancji odnośnie konieczności przedłożenia 

przez wnioskodawcę umów z gestorami poszczególnych mediów w stanie 

faktycznym rozpatrywanej sprawy. Sąd uznał, iż warunek zawarcia umowy dotyczy 

wyłącznie sytuacji, gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest 

wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego. Z akt sprawy wynika, że na dzień 

wydania zaskarżonej decyzji uzyskane przez organ I instancji ustalenia dotyczące 

obsługi w zakresie infrastruktury energetycznej i gazowej utraciły ważność (promesy 

w zakresie dostaw energii elektrycznej i sieci gazowej), bowiem poszczególni 

gestorzy sieci zastrzegli ich ważność na okres 1 roku. Zdaniem Sądu dla wydania 

decyzji o warunkach zabudowy przesądzające jest istnienie rzeczywistego lub 

projektowanego uzbrojenia wystarczającego dla danego zamierzenia 

inwestycyjnego. Planowana inwestycja to budowa domu jednorodzinnego na 

obszarze, na którym taka zabudowa występuje i jest zgodna z zapisami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Z analizy mapy załączonej do wniosku 

wynika, że działka inwestora znajduje się na terenie w pełni uzbrojonym w media 

(energia elektryczna, gaz, woda w ulicy, odprowadzanie ścieków do projektowanego 

na nieruchomości szamba). W tych uwarunkowaniach za wadliwe Sąd uznał 

wezwanie inwestora do przedłożenia umów gwarantujących zapewnienie 

zaopatrzenia planowanej inwestycji w media i odstąpienie przez organ od 

przeprowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego we własnym zakresie, 

w ramach którego organ odwoławczy mógł ustalić, kierując stosowane zapytania do 
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gestorów sieci, czy zachowały aktualność warunki, na jakich wydano wcześniejsze 

uzgodnienia. Uzupełniony w ten sposób materiał dowodowy byłby wystarczającym 

dla uznania spełnienia warunku o jakim mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 656/12 (wyrok z dnia 28.09.2012 r. Sąd uznał, 

że skoro planowana inwestycja stanowi zmianę sposobu użytkowania lokalu 

mieszkalnego, a szerzej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego, połączoną 

z wykonaniem robót budowlanych (w budynku oraz na gruncie, na której jest 

posadowiony) i to takich, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

budowlanego (rodzaj rozbudowy obiektu), wymaga uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy. W sytuacji, gdy budynek, którego dotyczy wniosek, jest typowym blokiem 

mieszkalnym (budynkiem wielorodzinnym), utworzenie w nim lokalu użytkowego 

(kancelarii prawnej) z osobnym wejściem z zewnątrz, z wykonanymi schodami 

w części balkonowej i nowym chodnikiem prowadzącym do tego wejścia, 

przedsięwzięcie inwestora nie wpisuje się w charakterystykę zabudowy występującej 

w sąsiedztwie działki i budynku, którego dotyczy wniosek inwestora. W ten sposób 

nie zapewnia istniejącej kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, 

bowiem nie prowadzi do zapewnienia takiego ukształtowanie przestrzeni 

w sąsiedztwie, które tworzyłoby harmonijną całość oraz uwzględniało 

w uporządkowanych relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-

gospodarcze, środowiskowe oraz kompozycyjno-estetyczne na obszarze 

analizowanym. Na obszarze analizowanym zabudowa użytkowa, przeznaczona do 

świadczenia usług, występuje bowiem jedynie w postaci wyodrębnionych budynków, 

usytuowanych pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi pozbawionymi 

lokali użytkowych. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 701/12 (wyrok z dnia 13.09.2012 r.)Sąd 

uchylając zaskarżoną decyzję uznał, że organ odwoławczy rozpoznając odwołania 

nie wyjaśnił i nie ocenił, czy wniesione zostały przez osoby, którym przysługuje 

legitymacja procesowa do udziału w postępowaniu w charakterze strony. Ustalenie, 

czy decyzja organu I instancji dotyczyła interesu prawnego osób, które złożyły 

odwołania od tej decyzji, zależało od jednoznacznego określenia ewentualnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na nieruchomości należące do tych osób. 

Konieczne było także ustalenie o jakie konkretnie oddziaływanie chodzi (mając na 

uwadze także to, że decyzja ustalająca warunki zabudowy dotyczy tylko zmiany 
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sposobu użytkowania istniejących budynków, nie zaś ustalenia warunków zabudowy 

dla nowego obiektu budowlanego).  

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 598/12 (wyrok z dnia 13.09.2012 r.) Sąd 

wskazując, iż decyzja o warunkach zabudowy miała w rozpatrywanym przypadku 

charakter podzielny, gdyż dotyczyła dwóch niezależnych obiektów: domu 

jednorodzinnego i hali magazynowo usługowej, które niewątpliwie mogłyby być 

objęte odrębnymi wnioskami, a tym samym odrębnymi rozstrzygnięciami. 

Szczegółowe parametry i cechy obu obiektów zostały w decyzji organu I instancji 

określone odrębnie (także w oddzielnych punktach), stąd brak któregokolwiek z nich 

nie ma wpływu na warunki realizacji drugiego. W takich uwarunkowaniach wydając 

decyzję kasacyjną organ odwoławczy uwzględniając zarzuty odwołania odnoszące 

się jednoznacznie i wyłącznie do parametrów hali magazynowo-usługowej uznać 

powinien, że rozstrzygnięcie o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego stało 

się ostateczne i nie mogło być objęte kontrolą instancyjną. Stosownie do art. 127 § 1 

w zw. z art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. organ odwoławczy nie jest uprawniony do orzekania 

o części nie zaskarżonej decyzji z urzędu, jeżeli owa część mogła w istocie - jak to 

miało miejsce w niniejszej sprawie - stanowić odrębną decyzję. Zatem uchylenie 

decyzji organu I instancji w odniesieniu do rozstrzygnięcia o warunkach zabudowy 

dla budynku jednorodzinnego wypełniało znamiona rażącego naruszenia prawa (art. 

156 § 1 pkt 2 K.p.a.), co skutkować musiało stwierdzeniem przez Sąd nieważności 

zaskarżonej decyzji w tej części. Na marginesie sprawy Sąd zakwestionował sposób 

konstrukcji uzasadnienia decyzji Kolegium w kontekście zasady prawdy obiektywnej 

(art. 7 K.p.a.) oraz zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania do 

organów administracji publicznej (art. 8 K.p.a.). W opinii Sądu organ 

nieproporcjonalnie dużo uwagi poświęcił ogólnym i niespornym w sprawie 

zagadnieniom związanym z wydawaniem warunków zabudowy, a przy tym nie 

przedstawił klarownego wywodu co do konkretnego zarzutu podniesionego 

w odwołaniu. W konsekwencji zorientowanie się co do stanowiska Kolegium stało się 

utrudnione.  

11. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W wyroku z dnia 26 stycznia 2012r. (sygn. akt II SA/Po 877/11) Sąd zważył, iż 

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 1 P.b. organ nadzoru budowlanego jest uprawniony 
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do wydania przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o jakim 

mowa w art. 50 ust. 1 P.b., decyzji, mocą której nakazuje on inwestorowi zaniechania 

dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, 

bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Przepis powyższy stanowi więc 

przykład przepisu odsyłającego, wskazując, że wydanie przedmiotowej decyzji jest 

możliwe wyłącznie po wydaniu postanowienia określonego w art. 50 ust 1 P.b. 

Równocześnie postanowienie, o jakim mowa w powołanym powyższej artykule 

ustawy, traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia jego doręczenia, chyba że 

w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 51 ust. 1 (art. 50 ust. 4 

P.b.). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, termin, o jakim 

mowa w art. 50 ust. 4, ma charakter materialnoprawny, natomiast jego celem jest 

zakreślenie ram czasowych dopuszczalności wydania decyzji, o jakiej mowa w art. 

51 ust. 1 P.b. Ustalenie, że termin, określony w art. 50 ust. 4 powyższej ustawy ma 

charakter materialnoprawny powoduje daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, jego 

upływ wyłącza możliwości wydania decyzji, o jakiej mowa w art. 51 ust. 1 P.b. Po 

drugie 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 P.b., może być wydane tylko raz (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04 czerwca 2007 r., sygn. akt II OSK 

861/06, ONSAiWSA 2008, Nr 5, poz. 84). Tym samym termin, o jakim mowa w art. 

50 ust. 4 P.b., 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 

(zob. Z. Niewiadomski. Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa 2007 s. 540). 

Podobne stanowisko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyraził w sprawie 

o sygn. akt II SA/Po 700/12 (wyrok z dnia 20 listopada 2012r.)  

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2012r. (sygn. akt II SA/Po 148/12) Sąd doszedł 

do przekonania, że ustalenia dokonane przez organ co do okoliczności wywieszenia 

przez inwestorów tablicy informacyjnej w wykonaniu przepisów rozporządzenia 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) nie były wystarczające by przesądzić czy 

skarżący powziął z niej wiadomość o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 

a w konsekwencji czy zachował termin do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 
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145 § 1 i 2 K.p.a. Rozpoczęcie robót budowlanych i wywieszenie przez inwestora 

tablicy informacyjnej tylko wtedy świadczy o powzięciu przez stronę wiadomości 

o decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy strona nie kwestionuje wywieszenia tablicy 

informującej o udzielonym pozwoleniu na budowę i faktu zapoznania się 

z informacjami zawartymi na tej tablicy. Skarżący, zarówno w odwołaniu jak 

i w skardze konsekwentnie wskazywał, że o wydaniu decyzji nie dowiedział się 

z tablicy informacyjnej budowy, a co więcej, jego zdaniem w postępowaniu nie 

zostało udowodnione czy tablica ta w ogóle została wywieszona. W skardze 

kasacyjnej dodatkowo i szerzej opisał okoliczności wskazujące, że nawet jeżeli 

wywieszenie tablicy informacyjnej przez inwestorów miało miejsce, to nie może być 

traktowane, jako równoznaczne z powzięciem przez niego wiadomości o decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Wyjaśnił, iż nieruchomość inwestorów nie jest widoczna 

z ulicy którą on się na co dzień porusza. 

W wyrokach z dnia: 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Po 1204/11), 7 marca 

2012 r. (sygn. akt II SA/Po 1186/11), 11 maja 2012r. (sygn. akt II SA/Po 1177/11), 19 

czerwca 2012r. (sygn. akt II SA/Po 306/12), 28 września 2012 r. (sygn. akt: II SA/Po 

738/12) Sąd zważył, że dla zachowania terminu z art. 30 ust. 5 P.b. konieczne jest 

wydanie i wysłanie przed upływem tego terminu albo sprzeciwu, albo postanowienia 

o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Konstytucyjna zasada równości 

wymaga, aby terminowi "wniesienie sprzeciwu", o jakim mowa w art. 30 ust. 5 P.b. 

nadać podobną treść jak "wniesienie" odwołania, zażalenia czy skargi przez stronę. 

Przyjęcie, że datą wniesienia sprzeciwu jest data jego doręczenia stronie faktycznie 

skróciłoby w istocie trzydziestodniowy termin i umożliwiłoby stronie unikania skutków 

prawnych sprzeciwu przez opóźnianie daty odbioru wysłanej korespondencji. Z kolei 

w sprawie o sygn. II SA/Po 1187/11 – Wyrok z 19 kwietnia 2012r. Sąd zważył, iż 

zgłoszenie powinno być nie tylko skierowane do właściwego organu, lecz nadto 

kompletne i niebudzące wątpliwości. Jeżeli ta ostatnia przesłanka nie zostanie 

zachowana właściwy organ na mocy art. 30 ust. 2 P.b. nakłada na inwestora 

obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o niezbędne informacje. Dopiero z chwilą 

uzupełnienia tych informacji zgłoszenie jest kompletne. Oznacza to z kolei, że 30-

dniowy termin do wniesienia sprzeciwu – w razie nałożenia opisanych wyżej 

obowiązków – ulega przerwaniu i biegnie na nowo od chwili, gdy zgłoszenie zostanie 

uzupełnione lub gdy upłynie termin na dokonanie uzupełnienia. 
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W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1065/11 (wyrok 19 kwietnia 2012r.) Sąd uznał, 

iż od ogrodzenia objętego zakresem art. 29 ust. 1 pkt 23 P.b. odróżnić należy 

konstrukcję oporową, która w myśl art. 3 pkt 3 P.b., stanowiącą budowlę wymagającą 

dla jej wybudowania uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Stosownie do 

art. 3 pkt 3 P.b., przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany, który nie 

jest budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym m.in. konstrukcje oporowe. 

Według natomiast art. 3 pkt 9 P.b. ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym, przez 

które rozumieć należy, urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. O ile 

mur może pełnić funkcję zarówno ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej, przy jego 

kwalifikacji w tym zakresie, a także ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej funkcji. 

Stanowi ona bowiem przesłankę kwalifikacji określonego obiektu. Konstrukcje 

oporowe (w tym także mury oporowe) mają przede wszystkim za zadanie 

zabezpieczenie terenu, przed osuwaniem się gruntu, podczas gdy ogrodzenia 

oddzielają od siebie części terenu. Jeżeli zatem dominującą funkcją konstrukcji jest 

zabezpieczanie przed osuwaniem się ziemi, na co może wskazywać również 

charakter użytych do jej wzniesienia materiałów zapewniających stabilność - należy 

uznać, że stanowi ona mur oporowy. Jednocześnie mur, który pełni funkcję 

konstrukcji oporowej, zabezpieczającej przed osuwaniem się ziemi z terenu wyżej 

położonego, nie jest ogrodzeniem. Bez względu bowiem na to, czy znajduje się na 

granicy z nieruchomością sąsiednią, czy też w innym miejscu, nie ma charakteru 

ogrodzenia, jako obiektu odgradzającego poszczególne części terenu, skoro jego 

podstawową funkcją jest zabezpieczenie skarpy (nasypu, wzniesienia) przed 

osuwaniem się. To, że przy okazji mur taki może pełnić funkcję ogrodzenia nie 

definiuje go jako ogrodzenia objętego zakresem art. 29 ust. pkt 23 P.b., gdyż funkcja 

ogrodzeniowa jest funkcją dodatkową pełnioną niejako przy okazji zabezpieczania 

skarpy przed osuwaniem. Nie wyłącza ona tym samym kwalifikacji muru oporowego, 

jako obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

W wyroku z 18 maja 2012r. (sygn. akt II SA/Po 122/12) Sąd zważył, iż zgodnie 

z art. 50 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 2 P.b., w razie wykonania innych prac 

niż budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia 

właściwy organ nadzoru budowlanego powinien nałożyć obowiązek wykonania 
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określonych czynności bądź robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych 

prac do stanu zgodnego z prawem, określając zarazem termin ich wykonania. 

Zgodność z prawem oznacza w tym wypadku przede wszystkim spełnienie wymogów 

zawartych w normach prawa budowlanego. Do takich przepisów zalicza się z kolei 

art. 39 ust. 1 cytowanej P.b., wedle którego prowadzenie robót budowlanych przy 

obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania 

pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Z kolei art. 39 ust. 3 tejże ustawy wskazuje, iż w stosunku 

do obiektów budowlanych i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, lecz 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego właściwy organ wydaje w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. Kwestia uznania określonego obiektu za zabytek uregulowana jest 

w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 powołanej ustawy za zabytek 

uważa się w szczególności nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, 

będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością i stanowiących 

świadectwo minionej epoki lub wydarzenia, których zachowanie leży w interesie 

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Ustawodawca wskazuje zarazem, iż ochrona zabytków może przybierać różne formy, 

do których art. 7 cytowanej ustawy zalicza: (1) wpisanie do rejestru zabytków, (2) 

uznanie za pomnik historii, (3) utworzenie parku kulturowego oraz (4) ustalenie 

ochrony m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

o warunkach zabudowy. 

Zgodnie z art. 8 powołanej ustawy rejestr zabytków dla danego województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Niemniej, art. 22 tejże ustawy obliguje 

ponadto organy administracji publicznej do prowadzenie ewidencji zabytków. Taki 

wykaz powinien prowadzić na szczeblu krajowym Generalny Konserwator Zabytków, 

na szczeblu wojewódzkim – wojewódzki konserwator zabytków, a na szczeblu 

gminnym – wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Do gminnej ewidencji zabytków 

wpisuje się przy tym zabytki nieruchome, ujęte nie tylko w rejestrze zabytków, lecz 

także w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz te, które zostaną wyznaczone przez 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w porozumieniu z właściwym wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. Z uwagi na to, że ewidencje gminne są jeszcze w dalszym 
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ciągu opracowywane, ustawodawca nakazał w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 

2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 poz. 474), by do czasu zakończenia prac nad 

nimi decyzje, o którym mowa w art. 39 ust. 3 P.b., były wydawane po uzgodnieniu 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do zabytków, które wedle 

wykazu tego organu mają być ujęte w gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

W sprawie wykluczyć należało zastosowanie tylko art. 39 ust. 1 P.b. z uwagi 

na niewpisanie przedmiotowego obiektu budowlanego do rejestru zabytków. Z tego 

samego względu zastosowania w rozpatrywanej sprawie nie mógł też znaleźć art. 36 

ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami. Nie został 

natomiast przedstawiony żaden argument, przemawiający za odmową stosowania 

art. 39 ust. 3 P.b. Trzeba bowiem podkreślić, że wpis lub brak wpisu do rejestru 

zabytków, dokonywany w drodze decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

podstawie art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, nie jest tożsamy z wpisem lub brakiem wpisu do gminnej ewidencji 

zabytków, dokonywanym w drodze czynności materialno-technicznej wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta na mocy § 18 rozporządzenia Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. nr 113 poz. 661). 

W wyroku z dnia 18 maja 2012 (sygn. akt II SA/Po 120/12) Sąd zważył, iż 

wykonane przez inwestorów - właścicieli lokalu mieszkalnego prace budowlane 

stanowiące przebudowę balkonu nie są budową, o której mowa w art. 48 P.b. 

W wyniku ich wykonania nie powstał obiekt budowlany. W konsekwencji do 

wykonanych robót budowlanych, polegających na wykonaniu konstrukcji wsporczej 

podtrzymującej balkon, poszerzeniu płyty balkonowej oraz naprawie spękań płyty 

i wykonanie balustrady, zastosowanie znajdował art. 50 i art. 51 powołanej ustawy 

dotyczące samowolnego wykonania innych robót budowlanych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

W wyroku z dnia 22 maja 2012 r. (sygn. akt II SA/Po 183/12) pojawił się 

problem sprowadzający się do rozstrzygnięcia: czy instalacje wykonane przez 

inwestora były przyłączem, czy też elementem sieci odpowiednio 

elektroenergetycznej i wodnokanalizacyjnej. W przedmiotowej sprawie okoliczność ta 

nie była jednoznaczna, a przyłączenie nieruchomości inwestora do sieci 

elektroenergetycznej i wonokanalizacyjnej nastąpiło poprzez przeprowadzenie 

odpowiednich przewodów przez całą nieruchomość skarżących. Zdaniem Sądu 
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w takim przypadku organy winny w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć przesądzić, 

ale i również uzasadnić w sposób zgodny z art. 107 K.p.a. czy doszło do 

pobudowania przyłączy, czy też rozbudowy sieci. O tym czy daną instalację należy 

określić jako przyłącze, nie decyduje dostawca mediów, lecz organ nadzoru 

budowlanego, w oparciu o obowiązujące przepisy. Ustosunkowując się do zarzutów 

skarżących, iż inwestor nie uzyskał zgody właścicieli działki na przeprowadzenie 

przez tą nieruchomość mediów Sąd zauważył, iż może tu wystąpić dwojakiego 

rodzaju sytuacja prawna. W przypadku rozbudowy sieci lub budowy przyłączy 

wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 20 p.b, wymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę lub wymagających dokonania zgłoszenia, kwestię posiadania odpowiedniej 

zgody właściciela terenu, przez który dana sieć lub przyłącze będzie 

przeprowadzane, regulują przepisy prawa budowlanego, w szczególności art. 32 ust. 

4 pkt 2 p.b przewidujący obowiązek złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sytuacji gdy budowa przyłącza 

elektroenergetycznego i wodnokanalizacyjnego została zrealizowana według 

procedury przewidzianej w art. 29 a ust. 1 P.b., kwestia uprawnienia inwestora do 

dysponowania nieruchomością sąsiednią, przez którą przyłącze przebiega, 

rozstrzygana jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa 

energetycznego i przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków. Powyższy wniosek wynika wprost z treści art. 29 a ust. 2 

P.b. z godnie z którym do budowy przyłączy, o których mowa w art. 29 a ust. 1 P.b. 

stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. I tak zgodnie z art. 7 ustawy 10 kwietnia 1997r. 

prawo energetyczne (Dz.U z 2006r. nr 89, poz 625 ze zm) wynika, iż umowa 

o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powinna zawierać między innymi: 

miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji 

podmiotu przyłączanego oraz warunki udostępnienia przedsiębiorstwu 

energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu 

budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia. 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umowa, o dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą, która posiada tytuł 

prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub 
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z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Ani przepisy kodeksu cywilnego, ani przepisy prawa energetycznego 

i przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

nie przewidują w przedmiotowej sytuacji możliwości ingerencji organów nadzoru 

budowlanego w kwestie uprawnienia do dysponowania nieruchomością której 

właścicielem nie jest inwestor realizujący budowę przyłącza o którym mowa w art. 29 

a ust 1 P.b. Reasumując w przypadku uznania przez organy nadzoru budowlanego, 

iż w przedmiotowej sprawie inwestycja polegała na realizacji przyłączy na podstawie 

art. 29 a ust 1 ww. ustawy, roszczenia skarżących dotyczące ewentualnego braku ich 

zgody na przeprowadzenie przez inwestora przez działkę skarżących, 

przedmiotowych przyłączy, winny być dochodzone przed sądem powszechnym. 

W wyroku z dnia 5 lipca 2012r. (sygn. akt II SA/Po 359/12) Sąd wskazał, iż 

w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się wyraźnie, iż kryterium 

uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót 

budowlanych czy do stanu technicznego obiektu budowlanego jest jedynym 

kryterium, którym winien się kierować organ przy nakładaniu obowiązku 

przewidzianego w art. 81c ust. 2 P.b. Inaczej rzecz ujmując, w przypadku gdy nie ma 

wątpliwości co do jakości robót budowlanych lub stanu technicznego budynku, 

organy nadzoru budowlanego nie mogą domagać się dostarczenia odpowiednich 

ocen technicznych lub ekspertyz. W orzecznictwie i doktrynie zwraca się także 

uwagę, iż umiejscowienie przepisu art. 81c ust. 2 P.b. w rozdziale zawierającym 

regulacje ustrojowe, poświęcone kompetencjom właściwych organów administracji 

publicznej, pozwala stwierdzić, że mają one charakter ogólny i znajdują 

zastosowanie w przypadku, gdy na mocy przepisu szczególnego organ budowlany 

(architektoniczno-budowlany lub nadzoru budowlanego) żąda dostarczenia 

dokumentów wskazanych w tym przepisie. W rozpatrywanej sprawie organ I instancji 

w swoim postanowieniu nie wskazał żadnej z przesłanek uzasadniających wydanie 

postanowienia o nałożeniu obowiązku dostarczenia oceny technicznej budynku 

położnego na działce, o których mowa w art. 81c ust. 2 P.b. Organ nie wskazał 

bowiem, iż posiada jakiekolwiek wątpliwości związane z jakością wyrobów 

budowlanych lub jakością robót budowlanych, a także odnośnie stanu technicznego 

obiektu budowlanego. Takimi wątpliwościami nie są bowiem wątpliwości organu co 

do sposobu w jaki można doprowadzić przedmiotowy budynek do stanu zgodnego 
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z przepisami regulującymi jego umiejscowienie w stosunku do granicy działki. 

Wątpliwości, o których mowa w powoływanym przepisie winny dotyczy aktualnego 

stanu technicznego budynku – sposobu jego wykonania i materiałów z jakich został 

wykonany. 

W sprawie o sygn. akt: II SA/Po 1168/11 – wyrok 10 lipca 2012r. – Sąd 

zważył, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 24 P.b. nie wymaga uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę budowa obiektów przeznaczonych do czasowego 

użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, 

oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, 

badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. W ocenie Sądu 

zakwalifikowanie danego obiektu, jako obiektu przeznaczonego do czasowego 

użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych uzależnione jest od podjęcia 

ustaleń, że przedmiotowy budynek jest ściśle związany z prowadzonymi, na 

podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, pracami budowlanymi. 

Obiekt tymczasowy, w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 24 P.b. musi być funkcjonalnie 

powiązany z konkretną budową, co do której inwestor posiada pozwolenie na 

budowę, stanowiąc zaplecze tej budowy. To właśnie więź funkcjonalna łącząca 

obiekt tymczasowy ze wznoszonym obiektem budowlanym przesądza o braku 

konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza ona również, że 

budynek musi być przeznaczony wyłącznie do użytkowania związanego 

z prowadzonymi pracami. Równocześnie z powołanego powyżej związku 

funkcjonalnego wynika obowiązek rozbiórki obiektu w momencie ukończenia prac 

budowlanych. Przesądza o tym cecha tymczasowości, o jakiej mowa w omawianym 

przepisie oznaczająca, iż obowiązkiem inwestora jest rozebranie przedmiotowego 

obiektu najpóźniej w momencie ukończenia prac budowlanych. Konsekwentnie nie 

jest również możliwe jego późniejsze ewentualne zalegalizowanie, już jako innego 

obiektu budowlanego. W momencie zakończenia prowadzenia robót budowlanych, 

obiekt tymczasowy, o jakim mowa w art. 29 ust. 1 pkt 24 P.b. traci charakter obiektu 

tymczasowego, przeznaczonego do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót budowlanych. 

W wyroku z dnia 19 lipca 2012r. (sygn. akt: II SA/Po 1216/11) sąd przyjął, iż 

przez samowolę budowlaną należy rozumieć nie tylko budowę obiektu budowlanego, 

ale i jego części. Sformułowanie "część obiektu budowlanego" należy rozumieć 

przede wszystkim jako samodzielny obiekt budowlany, którego budowa nie została 
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jeszcze zakończona lub jako część innego obiektu, która jest na tyle samodzielna 

i niezależna od pozostałej części wybudowanej zgodnie z prawem, że może zostać 

rozebrana bez istotnej ingerencji w tą pozostałą część obiektu budowlanego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 405/12 (wyrok z 19 lipca 2012r.) dotyczącej 

legalizacji samowoli budowlanej, sąd przyjął, iż wobec ukończenia budowy budynku 

przed wszczęciem postępowania, zasadne jest przyjęcie, że nieuzasadnione byłoby 

wstrzymywanie robót (wydanie postanowienia) na podstawie art. 50 ust. 1 P.b. 

Przepisy art. 51 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy stosuje się bowiem niewątpliwie, tak 

jak w niniejszej sprawie, również do obiektów budowlanych, których budowa już 

została zakończona. Co więcej: przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. ma zastosowanie 

również w sytuacji, gdy roboty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia na 

budowę zostały wykonane z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Obowiązkiem inwestora 

jest prowadzić roboty budowlane w sposób zgodny z ustaleniami i warunkami 

określonymi w pozwoleniu na budowę. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest 

dopuszczalne, ale tylko po uprzednim uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na 

budowę, jak stanowi art. 36a ust. 1 P.b. Przepis art. 36a ust. 5 P.b. zawiera katalog 

istotnych odstępstw i to pomimo tego, że ustawodawca posłużył się w tym przepisie 

techniką negatywnego zdefiniowania tych odstępstw Z ust. 5 powołanego przepisu 

wynika, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy między innymi zmiany 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (pkt 6) 

i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (pkt 7) oraz nie wymaga 

uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych 

przepisami szczególnymi. Z kolei zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 P.b. przez zmianę 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się 

w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części 

działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, 

pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ 

obciążeń. 
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Wykonanie robót budowlanych (podczas realizacji obiektu), które zmieniają 

zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części stanowi 

istotne odstępstwo w rozumieniu art. 36a ust. 5 pkt 6 P.b. Stwierdzenie tego rodzaju 

odstępstwa następuje w wyniku porównania funkcji, formy i konstrukcji obiektu 

budowlanego, rozwiązań technicznych i przede wszystkim zamierzonego sposobu 

użytkowania zawartych w projekcie budowlanym z rzeczywistym stanem wykonanych 

robót budowlanych. Z kolei zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części już w trakcie użytkowania stanowi inny rodzaj samowoli budowlanej, 

której dotyczy procedura uregulowana w art. 71 i art. 71a P.b. 

W postępowaniu o sygn. II SA/Po 493/12 (wyrok z dnia 26 lipca 2012r.) Sąd 

rozważył zagadnienie przymiotu strony w sprawie o zatwierdzenie projektu 

budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, stwierdzając, iż w postępowaniu 

w sprawie pozwolenia na budowę stronami w rozumieniu art. 28 K.p.a. są tylko osoby 

wymienione w art. 28 ust. 2 P.b. Interes prawny w postępowaniu o pozwolenie na 

budowę ma więc podmiot, który ma tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się 

w obszarze oddziaływania obiektu. Położenie nieruchomości w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji nie jest tożsame ze znajdowaniem się tej nieruchomości 

w obszarze oddziaływania obiektu. Znajdowanie się w sferze oddziaływania obiektu, 

w rozumieniu art. 28 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 20 P.b., należy rozumieć jako 

położenie nieruchomości w takim otoczeniu planowanego obiektu, w którym 

w związku z realizacją planowanego obiektu, z przepisów odrębnych wynikać będą 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości. Tylko te normy prawa 

materialnego, np. przepisy techniczno-budowlane, przepisy z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, czy też przepisy z zakresu ochrony środowiska, 

świadczą o interesie prawnym dającym osobie mającej tytuł prawny do 

nieruchomości przymiot strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 P.b. Z kolei w wyroku 

z dnia 13 września 2012r (sygn. akt: II SA/Po 557/12) rozstrzygając analogiczną 

kwestię, Sąd zważył, że właściciele działek bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, są 

uprawnieni do udziału w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, co 

zapewnia im możliwość monitorowania zgodności udzielanego pozwolenia 

z przepisami. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 90/12 (wyrok z dnia 27 lipca 2012r.) Sąd zajął 

się zagadnieniem samowolnie wykonanych okiem w budynku mieszkalnym. 

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 103 
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§ 2 P.b. z 1994 r. gdyż odnosi się on jedynie do sytuacji określonych w art. 48 tej 

ustawy, a zatem jedynie do samowolnie budowanych lub wybudowanych obiektów 

budowlanych lub ich części. Przepis art. 48 nie dotyczy natomiast samowolnie 

wykonanych robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 P.b. z 1994r. 

Wykonanie przedmiotowych okien stanowiło niewątpliwie roboty budowlane 

(przebudowę) określone w art. 3 pkt 7 i pkt 7a P.b. z 1994 r. i nie mieszczą się 

w pojęciu budowy zdefiniowanej w art. 3 pkt 6 tej ustawy. Tym samym 

w rozpatrywanej sprawie organy winny zastosować przepisy dotyczące samowolnie 

wykonanych robót budowlanych tj. art. 50 – 51 P.b. z 1994 r. Przepis art. 103 § 2 P.b. 

z 1994 r. odnosi się wyłącznie do art. 48 P.b. i nie można go stosować do innych 

sytuacji niż te wskazane w tym artykule, np. do sytuacji określonych w art. 50 – 5 tej 

ustawy. 

Rozstrzygając przedmiotową sprawę organy nadzoru budowlanego 

stwierdziły, iż samowolnie wykonanie okien narusza przepis § 12 obowiązującego 

w chwili ich wykonania rozporządzenia rozporządzenie Ministra Administracji, 

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 1980 r. nr 16 

poz. 62). Zgodnie z tym przepisem budynki mieszkalne i gospodarcze na działkach 

zagrodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz wolno stojące 

jednorodzinne domy mieszkalne o ścianach z materiałów niepalnych i o pokryciu 

z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych powinny być sytuowane w odległości 

co najmniej 4 m od granicy działki. Odległość ta może być zmniejszona do 3 m, jeżeli 

ściana budynku od strony sąsiedniej działki nie ma otworów okiennych lub 

drzwiowych. Przy istniejącej zabudowie na sąsiedniej działce w odległości większej 

niż 4 m od granicy działki, odległości określone w ust. 1 mogą ulec zmniejszeniu, 

z tym że odległość między budynkiem istniejącym a projektowanym powinna wynosić 

co najmniej 8 m. Analiza językowa powyższego przepisu prowadzi do wniosku, iż 

dotyczył on lokalizacji budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach 

zagrodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz wolnostojących 

jednorodzinnych domów mieszkalnych. Tymczasem jak bezspornie wynika z akt 

sprawy przedmiotowe okna znajdują się w lokalu zlokalizowanym w budynku 

wielorodzinnym, który nie został wymieniony w cytowanym przepisie. Zatem 

niewątpliwie powołany przez organy przepis § 12 powołanego rozporządzenia nie 
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może zostać zastosowany w rozpatrywanej sprawie – nie dotyczy bowiem budynków 

wielorodzinnych. 

W wyroku z dnia 9 czerwca 2012r. (sygn. II SA/Po 526/12) Sąd zważył, iż 

pomimo tego, że zgodnie z art. 49 ust. 2 P.b. do opłaty legalizacyjnej stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, to jednak nie 

oznacza to stosowania do opłaty legalizacyjnej wprost i w pełnym zakresie 

wszystkich regulacji dotyczących wskazanych powyżej kar, w tym regulacji zawartej 

w art. 59g ust. 3 P.b., zgodnie z którym do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu 

podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie. Zauważyć 

w tym miejscu należy, iż instytucja odesłania do odpowiedniego stosowania pewnej 

kategorii przepisów do innych stanów faktycznych nie jest zdefiniowana prawnie. 

W nauce prawa i orzecznictwie sadowym powszechnie przyjmuję się, iż odpowiednie 

stosowanie przepisów do których ustawodawca odsyła może oznaczać, zarówno 

stosowanie ich wprost, jak i stosowanie z pewnymi modyfikacjami, a także 

rezygnację ze stosowania danych przepisów do określonych stanów faktycznych 

i prawnych. Synonimy przysłówka "odpowiednio" to adekwatnie, właściwie, 

stosownie, należycie, poprawnie, słusznie, trafnie, jak należy, co wyraźnie wskazuje 

na to, iż stosowanie odpowiednie, to nie stosowanie wprost, lecz takie, które 

najpełniej umożliwi realizację celów danej regulacji i uzyskanie poprawnych (trafnych) 

rozwiązań. 

Odpowiednie stosowanie określonych przepisów oznacza zatem konieczność 

respektowania specyfiki postępowań, w jakich znaleźć one mają zastosowanie i to 

w taki sposób, by tych postępowań nie modyfikować i nie wypaczać ich istoty. 

Pamiętać przy tym należy, iż zasadniczą przesłanką dla dokonywania wykładni 

przepisów prawa, jest zasada racjonalności ustawodawcy, z której wynika założenie, 

iż nie stosuje on w treści aktów prawnych zbędnych słów i wyrażeń, a jednocześnie 

instytucjom prawnym odmiennie nazwanym przypisuje odmienne znaczenie. 

Również w świetle powyższej zasady okoliczność, iż ustawodawca w art. 49 ust. 2 

P.b. użył przysłówka "odpowiednio" i odesłał do odpowiedniego stosowania do opłaty 

legalizacyjnej przepisów dotyczących kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 tej samej 

ustawy, a nie nakazał po prostu bezpośredniego stosowania tych przepisów, również 

wskazuje na występujący u prawodawcy zamiar zróżnicowania prawnego tych 
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instytucji. Rozważania powyższe dotyczą również treści art. 59g ust. 3 P.b., gdzie 

ustawodawca także odesłał jedynie do odpowiedniego stosowania przepisów 

Ordynacji podatkowej, a nie do stosowania ich wprost. Dla określenia celów jakim 

służyć ma instytucja opłaty legalizacyjnej wskazać należy, iż choć jest to niewątpliwie 

sui generis sankcja administracyjna z tytułu naruszenia przepisów prawa, to jej 

specyfika polega na tym, iż opłata ta nie jest egzekwowana przymu.s.o.wo, lecz jej 

uiszczenie pozostawione jest decyzji osoby zobowiązanej, która musi dokonać 

wyboru pomiędzy uiszczeniem tej opłaty, a rozbiórka obiektu wzniesionego 

w warunkach samowoli budowlanej. 

Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 właściwy organ, przed wydaniem decyzji 

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

wznowienie robót budowlanych, bada:  

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń, 

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane 

uprawnienia budowlane 

- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na 

postanowienie przysługuje zażalenie. W myśl art. 49 ust. 2 Do opłaty legalizacyjnej 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, 

z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Jednocześnie 

ust. 3 zdanie drugie tego samego artykułu stanowi, iż w przypadku nieuiszczenia 

w terminie opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję, o której 

mowa w art. 48 ust. 1, to jest decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego, lub jego 

części wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Wobec braku 

możliwości przymusowego egzekwowania w trybie postępowania egzekucyjnego 

w administracji uiszczenia opłaty legalizacyjnej brak jest zatem racjonalnych 

przesłanek dla stosowania w stosunku do tej opłaty jakichkolwiek przepisów działu 

III Ordynacji podatkowej, w tym w szczególności przepisów dotyczących 

przedawnienia zobowiązań, ich umarzania, odraczania terminu płatności 

i rozkładania na raty. Jak wynika wprost z przepisów P.b. uiszczenie opłaty 

legalizacyjnej, czy wręcz uiszczenie jej w terminie jest warunkiem sine qua non 
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legalizacji samowoli budowlanej o jakiej mowa w art. 48 tejże ustawy. Jednocześnie 

żaden przepis P.b. nie przewiduje instytucji "przedawnienia" samowoli budowlanej. 

Ustawa nakazuje bowiem przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i jeśli 

istnieje możliwość - zalegalizowanie samowoli, zaś w przypadku braku możliwości 

legalizacji - nakazanie rozbiórki. 

Skoro nie może ulec "przedawnieniu" sama samowola budowlana, to brak jest 

przesłanek dla przyjęcia możliwości przedawnienia się opłaty legalizacyjnej ściśle 

powiązanej przecież z faktem zaistnienia samowoli budowlanej. Co za tym idzie 

przyjęcie proponowanej przez skarżącą koncepcji przedawnienia się opłaty 

legalizacyjnej prowadzić by musiało do sytuacji, w której wobec przedawnienia się tej 

opłaty, brak byłoby możliwości zalegalizowania samowoli i organ nadzoru 

budowlanego każdorazowo musiałby orzekać o nakazie rozbiórki obiektu 

zrealizowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, co w sposób oczywisty 

pozostawałoby w sprzeczności z intencją ustawodawcy umożliwienia co do zasady 

legalizacji samowoli budowlanych. Przyjęcie zaś wykładni, iż przedawnienie opłaty 

legalizacyjnej skutkować by musiało dokonaniem legalizacji samowoli budowlanej 

bez jej uiszczania stałoby z jednej strony w sprzeczności z jednoznacznym 

brzmieniem przepisu art. 49 ust. 3 zdanie drugie P.b., a jednocześnie wskazywałoby 

na przyzwolenie na działania naruszające przepisy budowlane i prowadziłoby do 

sytuacji, w której zrealizowanie samowoli budowlanej, byłoby dla inwestora bardziej 

korzystne niż działania zgodne z porządkiem prawnym. 

W przepisach P.b. brak przy tym jakiejkolwiek regulacji wskazującej jak winien 

zachować się organ nadzoru budowlanego, w sytuacji ewentualnego podjęcia przez 

wojewodę rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia, odroczenia terminu płatności 

i rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej, w tym w szczególności w jakim zakresie 

byłby związany decyzją wojewody, czy winien zawiesić postępowanie legalizacyjne 

do czasu uiszczenia opłaty w całości, czy też zakończyć je pozytywnie dla strony 

pomimo nieuiszczenia opłaty w całości, na przykład w przypadku rozłożenia jej 

płatności na kilkadziesiąt miesięcznych rat czy też odroczenia terminu płatności o rok 

lub więcej. 

 Powyższe wskazuje, iż ustawodawca, odsyłając w art. 49 ust. 2 P.b. do 

odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej przepisów dotyczących kar, 

o których mowa w art. 59f ust. 1 tej samej ustawy, nie miał zamiaru odesłaniem tym 

objąć również kolejnego odesłania do odpowiedniego stosowania do tych opłat 
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przepisów działu III Ordynacji podatkowej. Stosowanie do opłaty legalizacyjnej 

przepisów działu III Ordynacji podatkowej dotyczących przedawnienia, odraczania 

terminu płatności, rozkładania na raty i umarzania zobowiązań podatkowych 

prowadziłoby bowiem do całkowitego wypaczenia instytucji legalizacji samowoli 

budowlanej w jej kształcie przyjętym w P.b. Opłata legalizacyjna przewidziana 

w przepisach P.b. nie bez przyczyny ustalana jest z woli ustawodawcy w sztywny 

sposób zależny tylko i wyłącznie od parametrów budynku zrealizowanego 

w warunkach samowoli budowlanej i nie jest w żaden sposób uzależniona od 

czynników podmiotowych leżących po stronie inwestora, takich jak jego sytuacja 

majątkowa, osobista i stopień zawinienia. Takie ukształtowanie instytucji opłaty 

legalizacyjnej jest przy tym uzasadnione faktem, iż ciążący na inwestorze obowiązek 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i pochodna – w razie braku 

takiej decyzji - sankcja ma służyć realizacji doniosłych społecznie wartości, takich jak 

ład przestrzenny, ochrona bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, ochrona 

środowiska, czy wreszcie poszanowanie uzasadnionych interesów i własności osób 

trzecich, a jednocześnie wynika z tego, iż ostatecznie to osoba zobowiązana, a nie 

organ administracji, podejmuje decyzję czy uiści należną opłatę legalizacyjną, czy też 

do stanu zgodnego z prawem doprowadzi poprzez rozbiórkę samowoli budowlanej. 

W wyroku z dnia 7 września 2012r. (sygn. akt II SA/Po 904/11) Sąd podkreślił, 

iż zgodnie z art. 48 ust. 3 P.b. organ wydając postanowienie, o jakim mowa w ust. 2 

nakłada obowiązek przedstawienia wymaganych w postępowaniu legalizacyjnym 

dokumentów zakreślając równocześnie termin wykonania powyższego obowiązku. 

Z treści art. 48 ust. 3 P.b. wyraźnie wynika więc w sposób bezsporny, że termin 

przedłożenia dokumentów w postępowaniu legalizacyjnym wyznacza organ. 

Wprawdzie termin ten zamieszczony jest w prawie materialnym, to z uwagi na to, że 

ustawodawca określenie terminu, w jakim powinny być przedstawione wymagane 

dokumenty, pozostawił uznaniu organu, nie można przyjąć, że jest to termin 

o charakterze materialnym. Zakres i bieg terminu nie wynika wprost z powołanego 

przepisu, gdyż w tym zakresie z woli ustawodawcy organ dysponuje tzw. luzem 

decyzyjnym. Zatem termin ten jest terminem instrukcyjnym (procesowym), a więc 

może być przez organ ustalony stosownie do okoliczności sprawy, może też być 

przedłużany, skracany i zawieszany przez organ, jeżeli są ku temu powody. 

W sprawie o sygn. II SA/Po 191/12 (wyrok z dnia 14 września 2012r.) Sąd 

stwierdził, że o możliwości zakwalifikowania danego obiektu, (przyczepa ciężarowa 
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stojąca na kołach na której pobudowany jest kontener mieszkalny) jako 

tymczasowego obiektu budowlanego decyduje przede wszystkim cel, w jakim ów 

obiekt został umieszczony na danej działce oraz okres funkcjonowania na niej. 

Przedmiotowa przyczepa nie jest użytkowana jako pojazd, lecz jako obiekt 

mieszkalny, co potwierdza jej nietypowe wyposażenie (obejmujące kominek) oraz 

podział wnętrz i obecny wygląd. Brak jest bowiem podstaw do uznania, aby 

posadowiona w maju 2010 r. przyczepa, która nie zmieniała od tego czasu miejsca 

posadowienia, a która składa się m.in. z pokoi, salonu z otwartą kuchnią oraz 

łazienki, wyposażona jest w kominek była użytkowana w ruchu drogowym. 

Przedmiotowa przyczepa – z uwagi na jej sposób i okres (ponad 120 dni) 

użytkowania oraz brak wymaganego pozwolenia na budowę – podlega dyspozycji 

przepisu art. 48 ust. 1 P.b., w myśl którego właściwy organ nakazuje, 

z zastrzeżeniem art. 48 ust. 2 powyższej ustawy, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu 

budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez 

wymaganego pozwolenia na budowę. Fakt rejestracji przyczepy nie mógł mieć 

w sprawie znaczenia. 

 W podobnej sprawie o sygn. akt II SA/Po 525/12 (wyrok z dnia 11 

października 2012r.), Sąd rozważał kwestię oceny funkcji naczepy usytuowanej na 

terenie sztucznie zaniżonym w stosunku do drogi, w celu zniwelowania różnicy 

wysokości podłogi naczepy względem poziomu drogi i urządzonego terenu 

utwardzonego przed frontem obiektu. Z jej boku znajdowały się drzwi oraz okno, 

którego prowadzona była sprzedaż towarów, przy czym na długości okna 

zamocowana była zewnętrzna lada dla obsługi klientów. Naczepa nie posiadała 

przyłącza energetycznego i wodno-kanalizacyjnego, zaś źródłem dostarczenia ciepła 

był piecyk wyposażony w butlę gazową. Naczepa w tylnej części stała na kołach 

spoczywających na gruncie. W przedniej części podpory zostały zdemontowane 

i wsparta była ona na słupkach z bloczków gazobetonowych - siporeksu ułożonych 

bezpośrednio na gruncie działki. Od strony ulicy naczepa posiadała także 

zadaszenie przymocowane z jednej strony do boku naczepy, z drugiej zaś strony 

wsparte na słupkach metalowych. Pas terenu miedzy naczepą a drogą asfaltową 

został utwardzony przez wyłożenie go płytami betonowymi. Jak dodatkowo 

wyjaśniono, naczepa została przystosowana do prowadzenia handlu i nie posiadała 

tablicy rejestracyjnej, co potwierdzało że pojazd jest wyłączony z ruchu drogowego. 

W ocenie Sądu powyższe ustalenia faktyczne wskazywały, iż tak przystosowana do 
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pełnienia funkcji handlowej naczepa ciągnikowa nie jest pojazdem w rozumieniu 

ustawy Prawo o ruchu drogowym lecz stanowi tymczasowy obiekt budowlany 

w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 5 P.b. W szczególności za powyższą jej kwalifikacją 

przemawiał fakt, iż nie jest ona użytkowana jako przyczepa, lecz jako obiekt 

handlowy. Posiadała ona również niestandardowe, jak na pojazd drogowy, 

wyposażenie – zewnętrzną ladę dla obsługi klientów oraz piecyk wyposażony w butlę 

gazową. Jednocześnie dla jej posadowienia konieczne było, na co wskazują 

załączone protokoły kontroli, utwardzenie terenu pomiędzy naczepą, a drogą 

asfaltową. Zakres wykonanych prac, oraz ich charakter wskazują, że celem 

inwestora było posadowienie obiektu służącego sprzedaży handlowej. Sąd podzielił 

zatem stanowisko organów obu instancji, że przedmiotowa naczepa – z uwagi na jej 

zaadaptowanie dla celów handlowych oraz zgodnie z tym celem faktyczne jej 

wykorzystywanie, stanowi tymczasowy obiekt budowlany. 

W wyroku z dnia 19 września 2012r. (sygn. akt II SA/Po 418/12), zdaniem 

Sądu § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie należy wykładać w ten sposób, że ma on zastosowanie także wtedy, 

gdy sąsiednia nieruchomość jest jeszcze niezabudowana i nawet wtedy, gdy jej 

właściciel nie ma sprecyzowanych planów inwestycyjnych. Odmienna interpretacja § 

13 rozporządzenia prowadziłaby do sprzeczności tej normy z przepisem art. 5 ust. 1 

pkt 9 P.b. oraz art. 32 Konstytucji RP. Zgodnie z pierwszym z ww. przepisów Obiekt 

budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 

uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony 

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. Treść rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie musi uwzględniać powyższy przepis, który nie 

rozgranicza interesu np. właścicieli sąsiednich nieruchomości zabudowanych, od 

interesu właścicieli sąsiednich nieruchomości niezabudowanych. Uwzględniając treść 

art. 144 k.c., przepis art. 5 ust. 1 pkt 9 P.b. przewiduje, iż inwestor powinien 

powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości 

sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno gospodarczego 

przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W kontekście ww. 
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przepisów nie może być tak, aby właściciel (lub inny podmiot uprawniony) 

nieruchomości sąsiedniej został pozbawiony możliwości określonego zabudowania 

działki tylko dlatego, że został uprzedzony w zamierzeniach inwestycyjnych przez 

swojego sąsiada. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 479/12 (wyrok z dnia 19 września 2012r.) Sąd 

przyjął za podstawowe cechy wiaty: wsparcie budowli na słupach, stanowiących 

podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem. Zatem 

powierzchnię elementu konstrukcyjnego wiaty, jakim są słupy, należy uwzględniać 

przy ustalaniu powierzchni zabudowy takiej budowli (w świetle art. 3 pkt 2 oraz art. 29 

ust. 1 pkt 2 P.b. wiata jest bowiem budowlą). Odwoływanie się do treści Polskiej 

Normy nie ma znaczenia dla ustalania tej wielkości, bowiem przepisy zawarte 

w Polskich Normach nie stanowią części przepisów techniczno-budowlanych, 

o jakich mowa w przepisie art. 7 ust. 1 P.b. Wskazać należy, iż konieczność 

zachowania Polskich Norm, w aspekcie prawa budowlanego, wynika z art. 5 ust. 1 

P.b., który stanowi, że obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować 

i utrzymywać zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej. W świetle art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakres 

źródeł prawa nie wchodzą dokumenty normalizacyjne w postaci Polskich Norm. Tym 

samym Polska Norma - sama w sobie nie może stanowić źródła prawa powszechnie 

obowiązującego, co oznacza, że argumentacja skarżących odwołująca się do 

konieczności uwzględnienia przy ustalaniu powierzchni wiaty Polskiej Normy nr PN-

ISO 9836 i prawidłowej jej wykładni nie zasługuje na uwzględnienie. 

W wyroku z dnia 28 września 2012r. (sygn. akt II SA/Po 706/12) Sąd zwrócił 

uwagę, iż nie ma legalnej definicji pojęcia "wiata", choć P.b. pojęcie to stosuje. Jeśli 

ustawodawca nie formułuje legalnych definicji pojęć stosowanych w tekstach 

prawnych, wówczas należy im przypisać znaczenie tożsame ze znaczeniami 

w języku potocznym. W powszechnym rozumieniu, za wiatę uważa się "budowlę 

składającą się z konstrukcji dachowej wspartej na słupach, niekiedy ze ściankami 

z boku np. nad peronem kolejowym, parkingiem, magazynem, przystankiem 

(Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza, t. 5 Wydawnictwo 

Naukowe PWN W-wa 2003 r., s. 80). W orzecznictwie sądowym ugruntowany jest 

pogląd, że wiata nie może być zaliczana ani do obiektów małej architektury, ani do 

tymczasowych obiektów budowlanych. Wiata nie jest również budynkiem 

w rozumieniu art. 3 pkt 2 P.b. Skoro zatem wiata nie jest ani budynkiem, ani 
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obiektem małej architektury, ani tymczasowym obiektem budowlanym, to należy ją 

zaliczyć do budowli, których przykładowe wyliczenie zawiera art. 3 pkt 3 P.b. 

Konsekwencją tego zaliczenia jest objęcie wiat wymogami 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. 690 ze 

zm.). 

W sprawie o sygn. II SA/Po 742/12 (wyrok z dnia 4 października 2012r.), Sąd 

przyjął, że obiekt w postaci urządzenia reklamowego dwutablicowego na konstrukcji 

wsporczej, jest konstrukcją przestrzenną, stanowiącą budowlaną i techniczno-

użytkową całość, odpowiada cechom budowli, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b 

P.b. Tego rodzaju obiekt budowlany stanowi wolnostojące trwale związane z gruntem 

urządzenie reklamowe, do którego nie mogą mieć zastosowania przepisy art. 29 ust. 

2 pkt 6 P.b. Zgłoszona przez inwestora budowa w postaci wykonania instalacji 

urządzenia reklamowego dwutablicowego na konstrukcji wsporczej objęta była 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Po 374/12 (wyrok z dnia 5 października 

2012r.) Sąd skupił się nad zagadnieniem czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu 

budowlanego, w postaci zrealizowania innego, niż przewidziane w projekcie 

budowlanym, pochylenia poprzecznego pieszojezdni, może zostać zakwalifikowane 

jako odstępstwo istotne. W konsekwencji Sąd stwierdził, że wyjaśnienia, jakie 

odstępstwo może zostać zakwalifikowane jako istotne należy poszukiwać w treści art. 

36a ust. 5 P.b. Zgodnie z treścią powyższego artykułu, do nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego projektu budowlanego zalicza się te wszystkie zmiany, które nie 

dotyczą: zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu; 

charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego takich jak kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji; 

zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne; zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części; ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany, które nie 

wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych 

przepisami szczególnymi. Definicja powyższa ma więc charakter definicji negatywnej, 

która wskazuje jedynie, jakie zmiany będą zawsze kwalifikowane jako zmiany istotne. 

Należy przy tym mieć na względzie, iż to, czy dane odstąpienie od projektu zostanie 
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uznane jako istotne, zależy od okoliczności sprawy, przy czym jednym z czynników 

decydujących o kwalifikacji istotnego odstąpienie jest charakter inwestycji (por. 

Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2006, 

s. 436). Art. 50 ust. 1 pkt. 4 nie ogranicza się wyłącznie do odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego ale wskazuje również, iż prowadzenie 

postępowania, o jakim mowa w powyższym artykule winno mieć miejsce 

w przypadku, gdy wykonywane prace są prowadzone w sposób odbiegający od 

ustaleń i warunków określonych w przepisach odrębnych. W powyższym zakresie 

niezbędne jest również rozważenie, czy realizowana inwestycja spełnia wymagania 

określone w powszechnie obowiązujących przepisach regulujących proces 

inwestycyjny. W istocie różnice w wysokości ukształtowania terenu stanowią element 

objęty projektem zagospodarowania działki, co w zasadzie skutkować winno 

przyjęciem, że zmiany w tym względzie w odniesieniu do zatwierdzonego projektu, 

zgodnie z unormowaniem art. 36a ust. 5pkt.1 stanowią odstępstwa istotne, 

wymagające wszczęcia procedury legalizacyjnej. 

W wyroku z dnia 14 listopada 2012r. (sygn. akt II SA/Po 838/12) Sąd 

przesądził, iż fakt dokonania podziału budynku co do użytkowania (quo ad usum) 

pomiędzy jego posiadaczy nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o przedmiot postępowania 

prowadzonego w trybie art. 66 P.b. W sytuacji, gdy obiekt budowlany stanowi 

współwłasność w częściach ułamkowych i nie ustanowiono w odpowiednim trybie 

zarządcy (ani też nie doszło do prawnego podziału obiektu do użytkowania), to 

nakazy i zakazy sformułowane w decyzji wydanej na podstawie art. 66 P.b. powinny 

być skierowane do wszystkich współwłaścicieli. Zobowiązanie wszystkich 

współwłaścicieli budynku, a nie ewentualnych wyłącznych użytkowników części 

budynku w ramach podziału quo ad usum, działa również dyscyplinująco na 

właścicieli budynku i najpełniej służy zapewnieniu możliwości wyegzekwowania 

nałożonych nakazów. Ma to również znaczenie w odniesieniu do możliwości 

nakładania kar (za wykroczenie) na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Po 753/12 (wyrok z dnia 16 listopada 2012r.) Sąd 

definiując miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, stwierdził, że nie jest ono 

pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). 

Ustawa wyraźnie operuje pojęciem "pomieszczenia przynależnego" i w związku 
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z tym nie jest nim "koperta" namalowana na nawierzchni wielostanowiskowego 

garażu usytuowanego w przyziemiu wielokondygnacyjnego budynku, w którym 

zostały wydzielone lokale. Absurdalny byłby wniosek, że dwa samochody 

zaparkowane obok siebie na takich "kopertach" znajdują się w różnych 

pomieszczeniach. Należy odróżnić miejsce garażowe (postojowe) w garażu 

wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym od miejsca garażowego wydzielonego 

ścianami na garażowanie jednego samochodu (garaż jednostanowiskowy). 

W przypadku tylko tego drugiego pomieszczenia garażowego można mówić, że jest 

ono przynależne do lokalu (podobnie jak piwnica, komórka czy strych) i nie może być 

przedmiotem odrębnego obrotu. Miejsce postojowe należy do części wspólnej 

budynku, a zatem nie może być jednocześnie przynależne do lokalu mieszkalnego". 

Rozważając kwestię możliwości wygrodzenia siatką stalową miejsc 

parkingowych Sąd zważył, iż z systematyki i poszczególnych zapisów warunków 

technicznych z 2002 r. wynika, że ustawodawca w tym akcie prawnym odróżnia 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (Rozdział 5 - § 72 i nast. ) i garaże 

(Rozdział 10 - § 102 i nast.). Niemniej jednak względy wykładni celowościowej 

i systemowej – doniosłość znaczenia ochrony przeciwpożarowej polega na realizacji 

przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed 

pożarem, jak to wynika z art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 

a rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy w zakresie warunków ewakuacji odsyła 

do przepisów techniczno-budowlanych – prowadzą do wniosku, że przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zawarte w warunkach technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy odnosić do wszystkich miejsc 

obiektu budowlanego. Wobec tego niewątpliwie z hali garażowej, tak jak i z każdego 

innego pomieszczenia w budynku mieszkalnym, powinna być zapewniona możliwość 

ewakuacji w razie zagrożenia pożarowego. W konsekwencji do możliwości ewakuacji 

z przedmiotowej hali garażowej należało odnieść zapisy Działu VI warunków 

technicznych (Bezpieczeństwo pożarowe). W Rozdziale 1 tego działu (Zasady 

ogólne) w § 207 ust. 1 zawarto wymóg wykonania budynku w sposób zapewniający 

w razie pożaru możliwość ewakuacji ludzi (pkt 4). Z kolei z § 208 ust. 1 wynika, że 

przepisy niniejszego działu określają m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

pożarowego budynków lub ich części, co odpowiednio należy odnieść do rozwiązań 

przewidzianych w Rozdziale 4 (Drogi ewakuacyjne – § 236 i nast.) i Rozdziale 8 

(Wymagania przeciwpożarowe dla garaży – art. 274 i nast.). 
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Skoro z hali garażowej powinna być zapewniona możliwość ewakuacji, a dla 

tych celów zabrania się stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych, jak tego 

wymaga § 240 warunków technicznych, zaś we wjazdach do hali garażowej zostały 

zamontowane (zaprojektowane) bramy (drzwi) podnoszone, to takiego rodzaju drzwi 

nie mogą służyć do celów ewakuacyjnych. Zatem zapewnieniu możliwości ewakuacji 

służy w tym wypadku wyjście z hali garażowej do klatki schodowej (poprzez 

przedsionek garażowy). W tym wypadku, wobec rozwiązań przyjętych w hali 

garażowej (rodzaju drzwi zastosowanych we wjazdach do garażu oraz w wyjściu 

z hali garażowej na klatkę schodową) bez znaczenia dla oceny sposobu ewakuacji 

z pomieszczenia hali garażowej pozostają wymagania określone w § 242 

rozporządzenia. Kwestie dotyczące przedsionka przeciwpożarowego są z kolei 

uregulowane w § 280 warunków technicznych, niemniej jednak niniejsze 

postępowanie nie dotyczy robót budowlanych bezpośrednio związanych z tym 

przedsionkiem. W konsekwencji przyjęty sposób wygrodzenia stanowiska 

postojowego (powodującego wydzielenie boksów garażowych), jak to miało miejsce 

w niniejszej sprawie, uniemożliwia dostęp do wyjścia ewakuacyjnego ze skrajnie 

zlokalizowanego stanowiska (najbardziej oddalonego od drzwi prowadzących 

z garażu do wnętrza budynku), jak i inwestorowi. W konsekwencji organ nadzoru 

budowlanego I instancji trafnie zastosował w sprawie przepisy art. 51 ust. 1 pkt 1 

i oraz ust. 7 P.b. i odniósł je do przegród wykonanych w hali garażowej budynku. 

12. Sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 

 

W 2012 r. w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu rozpoznano 39 spraw dotyczących zwrotu wywłaszczonych 

nieruchomości i roszczeń z tym związanych (symbol 6182). W 6 przypadkach zapadł 

wyrok uchylający: w 3 przypadkach uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie organu 

administracji, w tym w 1 przypadku w części, ponadto w 3 przypadkach uchylono 

również poprzedzające zaskarżony akt rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji; 

w 8 przypadkach skargę oddalono; w 6 przypadkach skargę odrzucono, natomiast 

w pozostałych przypadkach sprawy uległy połączeniu. 
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W omawianych sprawach materialnoprawną podstawą żądania zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości były przepisy art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

W sprawie II SA/Po 550/12 Sąd, uwzględniając skargę, stwierdził, że 

ustawodawca nie uściślił w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach 

i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1964 r. Nr 10, poz. 64 z późn. zm.) 

pojęcia „cel użyteczności publicznej” i „niezbędność wywłaszczenia”. Tym samym 

konieczne jest odwołanie się do innych ustaw, które znajdowały wtedy zastosowanie 

w rozważanej sprawie. Dalej zauważył, że przedmiotowa nieruchomość została 

wywłaszczona w związku z realizacją na tym terenie międzyzakładowych ogródków 

działkowych, ujętych już w planie społeczno-gospodarczym na rok 1979, 

w konsekwencji więc należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 9 marca 1949 r. 

o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 18, poz. 117). Zgodnie bowiem 

z art. 1 ust. 4 powołanej ustawy pracownicze ogrody działkowe zostały uznane za 

urządzenia użyteczności publicznej, co w konsekwencji oznacza, że przeznaczenie 

gruntu pod ich budowę mieści się w pojęciu „celu użyteczności publicznej”. Z kolei 

art. 4 i art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy zobowiązywał gminę do zakładania takich 

ogrodów w każdym osiedlu, w którym co najmniej 20% ludności mieszka w domach 

zbiorowych, pozbawionych ogrodów. Sąd stwierdził, że nałożenie tego obowiązku na 

gminę pozwala przyjąć, że w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka „niezbędności 

wywłaszczenia”. W ocenie Sądu powyższe rozważania nie zmieniają natomiast faktu, 

że w toku rozpatrywania wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości organy 

administracji publicznej mają w świetle art. 137 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy 

o gospodarce nieruchomościami obowiązek ustalić moment (1) rozpoczęcia oraz (2) 

zakończenia realizacji inwestycji, której dotyczy cel wywłaszczenia. Sąd stwierdził, że 

nie można uznać, iż decyzja Naczelnika Miasta Słupcy z dnia 29 grudnia 1979 r. 

o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie Wojewódzkiemu Zarządowi 

Pracowniczych Ogrodów Działkowych wyznacza chwilę rozpoczęcia realizacji 

inwestycji, choć bez wątpienia stanowiła ona konieczny etap przygotowujący 

inwestycję i stwarzała warunki do jej rozpoczęcia. Momentem rozpoczęcia realizacji 

inwestycji jest bowiem podjęcie prac w terenie związanych z urządzeniem ogrodów 

działkowych. Tymczasem dopiero te ustalenia są z perspektywy art. 137 ust. 1 pkt 1 

i 2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami miarodajne dla określenia, czy 

wywłaszczona nieruchomość rzeczywiście okazała się zbędna. 
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W sprawie II SA/Po 331/12 (postanowienie z dnia 5 czerwca 2012 r. 

o odrzuceniu skargi) Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie skarżący nie brał 

udziału w postępowaniu przed organami administracyjnymi i nie były mu doręczane 

akty administracyjne wydawane w tym postępowaniu, w szczególności zaskarżona 

decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2002 r. Wobec tego wniesienie 

skargi w dniu 6 kwietnia 2012 r. (po upływie prawie 10 lat od wydania decyzji) 

nastąpiło z uchybienie terminu do jej wniesienia. Okoliczność, że skarżący dopiero 

w dniu 9 marca 2012 r. otrzymał zaskarżoną decyzję jako załącznik do innego pisma 

Wojewody Wielkopolskiego zdaniem Sądu nie oznacza, iż decyzja ta w tym dniu 

została skarżącemu doręczona i od tego momentu należy liczyć termin do wniesienia 

skargi. Takie stanowisko prowadziłoby bowiem do naruszenia zasady trwałości 

decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 § 1 K.p.a. oraz godziłoby w pewność 

obrotu prawnego.  

W sprawie II SA/Po 584/12 Sąd stwierdził, że skoro skarżący zostali 

wywłaszczeni w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 

2 listopada 1977 r. na rzecz statio fisci Skarbu Państwa – Kombinatu Państwowych 

Przedsiębiorstw Ogrodniczych w Poznaniu w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, to nieruchomość została 

przeznaczona na cel związany z profilem działalności tego Kombinatu. Aby dokonać 

tych ustaleń konieczne było odtworzenie zakresu działalności Kombinatu, 

a zwłaszcza stwierdzenie, czy ograniczała się ona jedynie do działalności 

ogrodniczej, czy obejmowała szerzej pojętą produkcję rolniczą. W ocenie Sądu organ 

odwoławczy w sposób prawidłowy stwierdził, że celem wywłaszczenia (jak również 

profilem działalności Kombinatu) była produkcja rolna, natomiast przeciwne 

twierdzenie skarżących nie odpowiada ocenie prawnej i wytycznym co do dalszego 

postępowania zawartym w wyroku NSA O.Z. w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

sygn. akt II SA/Po 2990/00 [wiążącym organy i Sąd na podstawie art. 153 P.p.s.a.]. 

Sąd zauważył również, że instytucja zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie 

została wprowadzona do systemu prawa wraz z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami. Już sama ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie 

wywłaszczenia nieruchomości, a więc ustawa, na podstawie której Skarb Państwa 

(jego statio fisci - Kombinat Państwowych Przedsiębiorstw Ogrodniczych 

w Poznaniu) nabył własność spornej nieruchomości, przewidywała, w art. 34 ust. 1, 

że nieruchomość wywłaszczona w trybie powyższej ustawy podlega zwrotowi na 
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rzecz wywłaszczonego właściciela, jeżeli naczelnik powiatu ustali, iż nieruchomość 

nie została użyta i jest zbędna na cele, dla których orzeczono wywłaszczenie. 

Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 1985 r., sygn. akt 

III CZP 13/85, OSNC 1988 Nr 12, poz. 188, Sąd stwierdził, że już w momencie 

wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, istniała prawna możliwość jej zwrotu, 

jeżeli nie nastąpiło zużycie nieruchomości na cel wywłaszczenia określony 

w umowie, o jakiej mowa w art. 6 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania 

nieruchomości. Dalej wyjaśnił, że obecnie obowiązująca ustawa o gospodarce 

nieruchomościami w art. 137 ust. 1 precyzuje jedynie warunki formalne, od spełnienia 

których uzależnione jest dokonanie zwrotu nieruchomości. Nie ulega natomiast 

wątpliwości, że zarówno pod rządami ustawy z 1958 r., jak i obecnie obowiązującej 

ustawy o gospodarce nieruchomościami zwrot nieruchomości był możliwy wyłącznie 

w przypadku niezrealizowania celu wywłaszczenia. 

W sprawie II SA/Po 189/12 Sąd stwierdził, że dokonując wykładni art. 138 § 2 

K.p.a. trzeba mieć na względzie także treść art. 136 K.p.a., co oznacza, iż należy 

przyjąć, że organ odwoławczy może powołać się na art. 138 § 2 zd. pierwsze K.p.a. 

tylko wówczas gdy wykaże, że przeprowadzenie przez niego dodatkowego 

postępowania wyjaśniającego w granicach wyznaczonych przez art. 136 K.p.a. nie 

jest wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy. W sytuacji gdy przeprowadzenie przez 

organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 136 K.p.a. 

umożliwiałoby temu organowi prawidłowe załatwienie sprawy, podjęcie przez niego 

decyzji kasacyjnej byłoby zdaniem Sądu równoznaczne z naruszeniem obu tych 

przepisów. Sąd podzielił zarazem stanowisko Wojewody, że istniejąca na 

przedmiotowych działkach infrastruktura techniczna nie stanowi przeszkody do ich 

zwrotu spadkobiercom właściciela. Infrastruktura ta może być bowiem objęta 

służebnością przesyłu (art. 305[1-4] Kodeksu cywilnego). Sąd wskazał, że trzeba 

mieć bowiem na uwadze, iż urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania 

płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do 

części składowych nieruchomości, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa (art. 49 

§ 1 Kodeksu cywilnego). 

W sprawie II SA/Po 138/12 (wyrok oddalający skargę) Sąd stwierdził, że 

odnalezione dokumenty pozwalają zasadnie przyjąć, iż w tej części nieruchomość 

[działki nr: 2/4, 3/4] „dowłaszczano” jako nienadającą się do racjonalnego 

użytkowania przez dotychczasowego właściciela. W związku z powyższym 
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zasadność wniosku należało ocenić w kontekście spełnienia przesłanek zwrotowych 

w oparciu o ocenę czy nieruchomości przeznaczone ściśle na budowę tzw. Trasy 

Katowickiej pod ten cel rzeczywiście zostały wykorzystane. Dopiero stwierdzenie, iż 

cel wywłaszczenia nie został na nich zrealizowany pozwoliłoby na zwrot zarówno 

nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 2/2 i 3/2, jak i działek nr: 2/4 i 3/4. Sąd 

podzielił pogląd zawarty w wyroku z 14 lutego 2008 r. I OSK 131/07, że art. 6 ust. 1 

ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości nie wymagał, aby 

w akcie notarialnym konieczna była wzmianka o nabyciu części nieruchomości przy 

zastosowaniu art. 5 ust. 3 ustawy, zatem a contrario, brak takiej wzmianki - sam 

z siebie - nie może dowodzić, że cała nieruchomość nabywana była w trybie art. 6 

ust. 1 tej ustawy. W kontekście poczynionych ustaleń za prawidłowe uznał, że działki 

o aktualnych numerach 2/4 i 3/4 zostały nabyte na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy 

z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, wobec czego 

skoro cel wywłaszczenia został w całości zrealizowany na działkach 2/2 i 3/2, to 

zwrot nie jest możliwy. W konsekwencji nie zostały spełnione przesłanki wskazane 

w art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

W sprawie II SA/Po 37/12 Sąd zaakceptował pogląd wyrażony przez Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2006 r., sygn. akt I OSK 623/05, że 

nie można mówić o wykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia, jeżeli jej 

zagospodarowanie jest inne aniżeli było zamierzone (czyli wynikało z decyzji 

o wywłaszczeniu). Zwrot nieruchomości jest możliwy wtedy, gdy zagospodarowanie 

tak wywłaszczonego terenu jest nietrwałe; to jest tego rodzaju, że daje się usunąć. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wystąpienie choćby jednej 

z przesłanek zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu 

nakazuje organowi administracji uznać tę nieruchomość za zbędną, co 

w konsekwencji oznacza możliwość jej zwrotu. Zdaniem Sądu niewykorzystanie 

nieruchomości przez okres ponad 20 lat oznacza, że nieruchomość stała się zbędna 

na cel, na jaki została wywłaszczona. Ponadto Sąd stwierdził, że art. 13 ustawy 

z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 

191 ze zm.), zgodnie z którym majątek nieruchomy przekazany na własność gmin 

w trybie tej ustawy podlega postępowaniu regulacyjnemu, o którym mowa w art. 61-

63 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 29 poz. 154), nie niweczy 
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wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa do zwrotu 

nieruchomości, której własność w drodze wywłaszczenia nabył Skarb Państwa, 

a która później przeszła na własność gminy w drodze komunalizacji. W świetle 

wskazanego przepisu zwrotu takiej nieruchomości można dochodzić od jednostki 

samorządu terytorialnego i możliwość ta nie jest ograniczona do trybu określonego 

w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w RP. 

W sprawie II SA/Po 1085/11 Sąd zgodził się z Wojewodą, że skoro w akcie 

notarialnym, stanowiącym podstawę wywłaszczenia [na podstawie art. 6 ustawy 

z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości] została 

wymieniona zarówno decyzja o lokalizacji szczegółowej, jak i pismo z 15 marca 1968 

r., to należało poddać analizie treść obu powyższych dokumentów, co pozwoliłoby 

rozstrzygnąć jaki był pierwotny cel nabycia nieruchomości w trybie wywłaszczenia, 

a co za tym idzie czy został on faktycznie zrealizowany. Analizę dokumentu 

poprzedzającego zawarcie umowy Sąd uznał za jedną z najistotniejszych czynności 

tego postępowania, wskazując, że szczególnej uwagi wymaga przy tym nie tylko 

analiza części tekstowej powoływanej decyzji, lecz zbadania wymaga również 

w miarę możliwości jej załącznik graficzny. Dodał, że powyższe jest istotne także 

z tego względu, że organ I instancji badając cel wywłaszczenia oraz prace podjęte 

z jego realizacją nie ustalił zasięgu chodnika w latach 1969-1979, szczególnie wobec 

faktu, iż część działki 33/2 jest aktualnie zagospodarowana w postaci ogólnie 

dostępnego chodnika. 

13. Sprawy z zakresu skarg z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 

i skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (z wyłączeniem planów 

miejscowych) 

 W roku 2012 w Wydziale II rozpoznano 4 skargi wniesione na podstawie art. 

101 ustawy o samorządzie gminnym, z wyłączeniem planów miejscowych.  

 W sprawach II SA/Po 519/12, II SA/Po 520/12 i II SA/Po 521/12 wniesione 

zostały skargi na uchwały Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r. 

w przedmiocie zamiaru przekształcenia szkoły, przekształcenia szkoły 

i w przedmiocie utworzenia zespołu szkół. We wszystkich powyższych sprawach, na 

podstawie art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
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sądami administracyjnymi, stwierdzono nieważność zaskarżonych uchwał z powodu 

naruszenia art. 25a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 nr 142, 

poz.1591 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem radny nie może brać udziału 

w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

W ocenie sądu orzekającego przepis ten nie zawiera ograniczenia co do charakteru 

prawnego poddanych głosowaniu radnych uchwał gminy. Ustawodawca nie 

wprowadza żadnego kryterium, które głosowania w radzie lub komisji podlegają 

rygorowi ewentualnego wyłączenia, zatem należy uznać, że chodzi o każdego 

rodzaju głosowanie. Istotnym jest tylko, czy dane głosowanie dotyczy sfery interesu 

prawnego radnego. W powyższych sprawach radny w chwili głosowania nad 

skarżonymi uchwałami był pracownikiem szkoły, której uchwały dotyczyły. W art. 

25a ustawy o samorządzie gminnym pojęcie interesu prawnego nie służy celom 

procesowym, ponieważ podejmowanie uchwał przez radę czy jej komisję nie jest 

czynnością procesową. Nie ma zatem znaczenia czy interes prawny radnego jest 

z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, czy z zakresu prawa pracy. 

Każdy z nich uruchamia zakaz głosowania. W powyższym przepisie ma znaczenie 

czysto materialno prawny aspekt pojęcia interesu prawnego. Przyjmuje się, że 

interes prawny w danej sprawie zachodzi wtedy, gdy sposób jej załatwienia ma 

skutek dla sfery stosunków prawnych danej osoby, choćby nie była ona 

bezpośrednim uczestnikiem tej sprawy (Komentarz do ustawy o samorządzie 

gminnym pod redakcja Pawła Chmielnickiego, wydanie 3 LexisNexis Warszawa 

2007 s. 314). Sąd uznał, że nie ma zatem racji organ twierdząc, że z racji 

ukształtowania się liczby głosów, niezależnie od tego czy ten konkretny radny byłby 

wyłączony od głosowania czy też nie był, to wynik głosowania przesądza o fakcie, 

że uchwała jest ważna. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że udział 

w głosowaniu nad uchwałą radnego, który z mocy art. 25a ustawy o samorządzie 

gminnym powinien być wyłączony z głosowania, jest zawsze istotnym naruszeniem 

prawa (wyrok z dnia 10.09.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 1498/02).  

 W sprawie II SA/Po 519/12 w przedmiocie zamiaru przekształcenia szkoły, 

wskazano nadto w uzasadnieniu wyroku, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

organ prowadzący szkołę jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów. 

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, jako sprawujący władzę rodzicielską (bądź 
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pieczę) nad dzieckiem, mają interes w tym, aby dostatecznie wcześnie otrzymać 

informację o zamierzonej likwidacji szkoły publicznej. Obowiązek poinformowania 

ich niekoniecznie musi (choć może) polegać na przesłaniu im odpisów samej 

uchwały intencyjnej. Istotna bowiem jest treść zawiadomienia, a nie jego forma. 

Z tych samych względów w orzecznictwie sądowym podkreśla się potrzebę, aby 

informacja o zamiarze likwidacji szkoły była informacją imiennie adresowaną do 

poszczególnych rodziców. Nie wystarczy przy tym jedynie powołać się na toczącą 

się, np. na łamach lokalnej prasy, radia lub telewizji, debatę publiczną. Formy 

powiadomienia ustawa jednak nie określa. Nie musi ono nastąpić na piśmie; 

powiadomienie osób obecnych na zebraniu oraz skierowanie pisemnych 

zawiadomień do pozostałych rodziców uczniów czyni zadość wymaganiom, 

o których mowa w komentowanym przepisie. Dla celów dowodowych organ 

prowadzący powinien dołożyć starań, aby poświadczyć bądź dokonać doręczenia 

pism listami poleconymi, bądź dostarczyć innych dowodów należytego 

powiadomienia, np. listy obecności rodziców uczniów na zebraniu informacyjnym. 

W żadnym wypadku nie jest jednak możliwe przyjęcie domniemania, że skuteczne 

powiadomienie nastąpiło. Ciężar wykazania tej okoliczności spoczywa na organach. 

Jeżeli władza rodzicielska bądź piecza nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom 

(opiekunom), informacja powinna być adresowana do obojga, a nie tylko do jednego 

z nich. Zdaniem Sądu, dopuszczalne jest podpisanie przez obecnych na zebraniu 

informacyjnym zobowiązania do powiadomienia drugiego z nieobecnych na nim 

rodziców o komunikowanych sprawach.  

 Przedmiotem zaskarżenia w sprawie II SA/Po 427/12 było zarządzenie 

zastępcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego. 

Skargę w tej sprawie wniósł radny. Sąd podkreślił, że zarządzenie zastępcze jest 

aktem nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. Ma charakter 

szczególny, odmienny zwłaszcza wobec klasycznych rozstrzygnięć nadzorczych, 

które usuwają z obrotu prawnego uchwałę czy zarządzenie podjęte przez organ 

gminy, ale w to miejsce nie wprowadzają nowych aktów, a jego istota sprowadza się 

do zastąpienia stosownego aktu jaki winien podjąć właściwy organ gminy, który 

jednakże pozostaje w tym zakresie w bezczynności. Zarządzenie zastępcze ma 

w zasadzie znamiona aktu deklaratoryjnego, nie tworzy ono nowego stanu 

prawnego, a jedynie stwierdza zaistnienie takiego stanu prawnego w związku 
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z realizacją pewnego stanu faktycznego określonego w hipotezie normy prawnej, 

której dyspozycja skutki takie z owym stanem faktycznym wiąże. 

 W zakresie badania legalności aktów nadzoru nad działalnością jednostki 

samorządu terytorialnego kluczowe znaczenie ma art. 148 P.p.s.a., zgodnie 

z którym, sąd administracyjny uwzględniając skargę jednostki samorządu 

terytorialnego na akt nadzoru, uchyla ten akt. Nadto art. 3 § 2 pkt 7 P.p.s.a. stanowi, 

iż kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje 

orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 Sąd dokonując wykładni art. 148 P.p.s.a., stwierdził iż wbrew jego literalnemu 

brzmieniu, znajdzie on również zastosowanie w przypadku skarg na akty nadzoru 

pochodzących od podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, o ile 

podmiotom tym przepisy szczególne przyznają uprawnienie do zaskarżania tych 

aktów. 

 Za taki przepis szczególny uznać zaś należy art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiący, iż uprawnionym do złożenia 

skargi na zarządzenie zastępcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo 

rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem 

gminy, kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej gminy i osoba zarządzającą 

lub członkiem organu zarządzającego gminna osoba prawną, jest również osoba, 

której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. 

 Sąd wskazał, iż wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r., 

sygn. P 19/04, ówcześnie obowiązujący art. 98a ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym stanowiący, iż odnośnie zarządzenia zastępczego przepis art. 98 stosuje 

się odpowiednio, uznany został za niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim uniemożliwiał radnemu 

zaskarżenie zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie jego mandatu. 

W następstwie powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, doszło z dniem 

28 października 2008 r. do zmiany art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, w następstwie której uzyskał on brzmienie aktualnie 

obowiązujące, to jest, iż przepis art. 98 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona 

do złożenia skargi jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia 

dotyczy zarządzenie zastępcze (art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 września 2008 r. 
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o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

Dz. U. Nr 180, poz.1111 z 2008 r.). Stąd też dokonując wykładni przepisu art. 148 

P.p.s.a. uznać, zdaniem Sądu, należy, iż wymienienie w nim skargi jednostki 

samorządu terytorialnego, a pominięcie skargi innej osoby uprawnionej do 

zaskarżenia aktu nadzoru ma, w świetle wyżej przytoczonych przepisów Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

znaczenie czysto techniczne i odwołuje się jedynie do pewnej prawidłowości 

w zaskarżaniu rozstrzygnięć nadzorczych. Przepis art. 148 P.p.s.a. określa bowiem 

wyłącznie treść rozstrzygnięcia sądu w razie uwzględnienia skargi na akt nadzoru, 

a nie legitymację do wniesienia takiej skargi. 

Sąd wskazał dalej, że zarówno przepis art. 148 P.p.s.a, (odmiennie niż chociażby art. 

145 tej samej ustawy), jak również żaden z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym nie określają podstaw uchylenia przez sąd administracyjny 

zaskarżonego aktu nadzoru. W następstwie powyższego uznać należy, iż podstawę 

uchylenia wadliwego aktu nadzoru może stanowić naruszenie przez organ nadzoru 

przepisu prawa zarówno o charakterze materialnoprawnym, jak i procesowym, przy 

czym w postępowaniu ze skargi na akt nadzoru nie zachodzi potrzeba badania 

wpływu naruszenia prawa "na wynik sprawy", skoro akt nadzoru nie rozstrzyga 

"sprawy administracyjnej" w rozumieniu art. 145 P.p.s.a. Każde zatem naruszenie 

prawa przez organ nadzorczy, bez względu na materialnoprawny lub procesowy 

charakter naruszonego przepisu skutkować musi uchyleniem przez Sąd aktu 

nadzoru. 

14. Ruch drogowy 

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia 19 grudnia 2012 r. w grupie spraw 

oznaczonych symbolem 603* rozstrzygnięcia wydano łącznie w 298 sprawach. 

W sprawach, w których wyrokami orzekano o uchyleniu zaskarżonych 

rozstrzygnięć organów znaczna część dotyczyła odmowy zwrotu części opłat za 

wydanie karty pojazdu. 

W sprawach tych ukształtował się pogląd, że odpowiednie stosowanie działu 

III Ordynacji podatkowej oznacza, że wniosek o zwrot opłaty uiszczonej za wydanie 

karty pojazdu, należy w aktualnym stanie prawnym potraktować odpowiednio jako 

wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W stosunku do tego wniosku znajdzie 
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bezpośrednie zastosowanie ustawa o finansach publicznych, tym bardziej, że nakaz 

jej stosowania do wniosków złożonych po 1 stycznia 2010 r. wynika z przepisów 

przejściowych. Zgodnie z art. 115 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych przepisy dotychczasowe stosuje się tylko do spraw 

dotyczących niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 

ustawy o finansach publicznych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną 

przed dniem wejścia w życie ustawy (wprowadzającej). Sądy uznawały, że przyjęcie 

zasady bezpośredniego stosowania ustawy nowej, co sprowadza się do przyjęcia 

nowego trybu rozpoznania wniosku, nie oznacza jednak, że uzasadnione jest także 

sięganie do wszystkich innych instytucji zawartych w dziale III Ordynacji podatkowej 

i to ze skutkiem wstecznym. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 955/11, wyrażony został 

pogląd, "że stosując – mocą art. 67 ustawy o finansach publicznych – przepisy działu 

III Ordynacji podatkowej w sprawach opłat za karty pojazdu uiszczonych przed 2010 

rokiem, termin przedawnienia do złożenia wniosku o zwrot opłaty należy liczyć 

najwcześniej od dnia wejścia w życie ustawy o finansach publicznych." 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że w orzecznictwie przyjmuje się, że każda 

nowa ustawa, a w szczególności ustawa, która wprowadza zmiany w innych 

ustawach, zgodnie z wymogami przyzwoitej legislacji, powinna zawierać przepisy 

przejściowe i dostosowujące, aby nie zaskakiwać zainteresowanych nowymi 

regulacjami (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2006 r. 

sygn. akt I OPS 1/06, publ. ONSAiWSA nr 3 z 2006 r., poz. 71, orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 2 marca 1993 r. K 9/92, OTK 1993, nr 1, poz. 6 i z dnia 24 

maja 1994 r. K 1/94, OTK 1994, nr 1, poz. 10). Przepisy przejściowe 

(intertemporalne) powinny też prowadzić do tego, aby obciążenia związane ze 

zmianą prawa były proporcjonalnie rozkładane na adresatów norm prawa 

dotychczasowego i adresatów nowych norm prawnych (por. S. Wronkowska, Zmiany 

w systemie prawnym, "Państwo i Prawo" z 1991, nr 8, s. 3 i nast.). Zdarza się jednak, 

że ustawodawca nie przesądza, która regulacja (nowa czy dotychczasowa) ma 

zastosowanie do stanów prawnych (zdarzeń) zakończonych przed datą wejścia 

w życie nowych przepisów albo nadal trwających. W takich przypadkach 

rozstrzygnięcie problemu intertemporalnego nastąpić powinno w procesie wykładni 

prawa. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że przypisanie 

pierwszeństwa przepisom dotychczasowym bądź przyjęcie zasady bezpośredniego 
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stosowania ustawy nowej wymaga oceny konkretnej sprawy, charakteru przepisów 

podlegających zmianie, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków, jakie może 

wywoływać przyjęcie jednego albo drugiego rozwiązania (tak: powołana wyżej 

uchwała o sygn. akt I OPS 1/06).  

Wejście w życie art. 60 i 67 ustawy o finansach publicznych spowodowało, że 

sprawy dotyczące niepodatkowych należności budżetowych wszczęte po 1 stycznia 

2010 r., odnoszące się do należności uiszczonych albo należnych już wcześniej, 

podlegają rozpoznaniu w nowym trybie. Wprowadzenie, a ściślej ujmując – 

nakazanie stosowania określonych uniwersalnych regulacji proceduralnych (K.p.a., 

O.p.) samo przez się nie powoduje automatycznie skutków materialnoprawnych 

niekorzystnych dla adresatów, a zwłaszcza nie narusza zasady niedziałania prawa 

wstecz. Zauważono jednak, że odwołanie się przez ustawodawcę w art. 67 ustawy 

o finansach publicznych do "przepisów działu III Ordynacji podatkowej" otwiera drogę 

do zastosowania zawartych tam regulacji prawa materialnego, które mogą prowadzić 

do naruszenia zasady lex retro non agit. Charakter art. 60 i 67 ustawy o finansach 

publicznych, a zwłaszcza to, że miały one mieć w założeniu charakter jedynie 

porządkujący zagadnienia niepodatkowych należności budżetowych od strony 

proceduralnej, nie uzasadnia wyprowadzania z nich skutków retroaktywnych 

w odniesieniu do przedawnienia. Dlatego stosując – mocą art. 67 ustawy o finansach 

publicznych - przepisy działu III Ordynacji podatkowej w sprawach opłat za karty 

pojazdu uiszczonych przed 2010 rokiem, termin przedawnienia do złożenia wniosku 

o zwrot opłaty należy liczyć najwcześniej od dnia wejścia w życie ustawy o finansach 

publicznych. Tak przyjęta metoda uniknięcia naruszenia zasady lex retro non agit 

w odniesieniu do przepisów wprowadzających termin przedawnienia dla stosunków 

prawnych już istniejących wypracowana została w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym na gruncie art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 599/12 Sąd orzekał w stanie faktycznym, 

w którym ustalono, że pojazdy wskazane w złożonym przez stronę wniosku 

o przyznanie wynagrodzenia, zostały usunięte z drogi w trybie art. 130a ustawy 

Prawo o ruchu drogowym na parking prowadzony przez skarżącą. W związku 

z faktem, że pojazd nie został odebrany przez osobę uprawnioną w terminie sześciu 

miesięcy od dnia usunięcia, orzeczono jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa 

decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z dnia 1 lipca 2008 r. Pojazd 

przechowywany był na parkingu strzeżonym prowadzonym przez stronę, która 
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zażądała wynagrodzenia za wykonywanie dozoru nad nim na parkingu przez 

wskazany przez siebie okres 6 miesięcy. Sąd niepodzielając stanowiska wyrażonego 

przez organy administracji stwierdził, że skarżąca była podmiotem wyznaczonym do 

prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z drogi. Pomiędzy 

właścicielem usuniętego pojazdu, a prowadzącym parking nie zachodził żaden 

stosunek zobowiązaniowy o charakterze cywilno-prawnym. Istnieje zaś stosunek 

administracyjny wynikający z władczych działań organów administracji. Dyspozycja 

usunięcia pojazdów z drogi i umieszczenia ich na parkingu strzeżonym wydawana 

była w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 

908), w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 

22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018). Jak wynika z materiałów zgromadzonych w aktach 

sprawy do właściciela pojazdu zostało skierowane zawiadomienie, które zawierało 

informację, gdzie pojazd się znajduje oraz pouczenie o skutkach nieodebrania 

pojazdów, wynikający z art. 130a ust 1 pkt 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Jak wynikało z zamieszczonej w aktach administracyjnych decyzji Naczelnika Urzędu 

Skarbowego z dnia 1 lipca 2008 r., prawo własności spornego pojazdu, przejętego 

na parking strony przeszło na rzecz Skarbu Państwa. W ocenie strony skarżącej 

uzasadnione było żądanie zwrotu przysługujących jej należności wynikłych z tytułu 

sprawowania dozoru nad pojazdem za cały okres 6 miesięcy poprzedzający przejście 

pojazdu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. 

W uzasadnieniu decyzji z dnia 1 lipca 2008 r. organ wskazał, że właściciel 

pojazdu został poinformowany o skutkach nieodebrania pojazdu w terminie 

określonym w art. 130a ust 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym powołując się na 

konkretne zawiadomienie dokonane w dniu 15 stycznia 2007 r. 

Zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia pozostawało to, czy skarżąca 

mogła skutecznie domagać się przyznania jej wynagrodzenia za powyższy okres 

z tytułu wykonywania dozoru nad tym pojazdem oraz zwrotu kosztów związanych 

z wykonywaniem dozoru. 

Zdaniem Sądu kwestię będącą istotą sporu w niniejszej sprawie całkowicie 

wyjaśniono w uchwale z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt I OPS 1/10. Naczelny 

Sąd Administracyjny stwierdził, że jeżeli właściciel pojazdu usuniętego z drogi 

w przypadkach, o których mowa w art. 130 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie odebrał 
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pojazdu w określonym terminie, jednostce wyznaczonej do prowadzenia parkingu 

strzeżonego (jednostce wyznaczonej do usuwania pojazdów) może być przyznane 

wynagrodzenie za cały okres wykonywania dozoru oraz zwrot kosztów związanych 

z jego wykonywaniem, w tym kosztów usunięcia pojazdu z drogi, na podstawie art. 

102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) w związku z § 3 pkt 1 lit. c 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia 

stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Sąd 

uznał zatem, że stosunek prawny, którego przedmiotem jest parkowanie usuniętego 

z drogi pojazdu jest - także w okresie poprzedzającym przejście pojazdu z mocy 

prawa na rzecz Skarbu Państwa - typowym stosunkiem administracyjnym powstałym 

na skutek władczych działań organów administracyjnych. Przyjęto, że nie ma 

żadnych racjonalnych przesłanek, aby w okresie poprzedzającym przejście pojazdu 

na rzecz Skarbu Państwa stosunek prawny powstały wskutek umieszczenia pojazdu 

w trybie administracyjnym na wyznaczonym przez starostę parkingu różnie 

kwalifikować w zależności od tego, czy właściciel odbierze pojazd, czy też go nie 

odbierze w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia z drogi. Istota regulacji dotyczącej 

usuwania pojazdów z drogi i dalszego postępowania z tymi pojazdami wynika z tego, 

że jest to wykonywanie zadania publicznego o charakterze administracyjnoprawnym, 

które jest wykonywane przez organy administracji publicznej, ale w części także przy 

pomocy (z udziałem) podmiotów spoza administracji publicznej, którymi są jednostki 

wyznaczone do usunięcia pojazdów z drogi lub prowadzenia parkingów dla takich 

pojazdów. Skoro zatem zadanie to jest wykonywane przez jednostki wyznaczone 

przez organy administracji publicznej, to również te jednostki wykonują zadanie 

z zakresu administracji publicznej, a wobec tego łączy te jednostki także z organami 

administracji publicznej stosunek prawny o charakterze administracyjnym oparty na 

założeniu, że otrzymają one wynagrodzenie i zwrot kosztów za wykonywanie 

nałożonych na nie obowiązków. Jak dalej wskazał Sąd, jakkolwiek, co do zasady, 

należne wynagrodzenie i zwrot kosztów obciąża właściciela pojazdu, to jednak 

w sytuacji, gdy właściciel nie odbierze pojazdu i nie uiści tych należności, nie można 

pozbawić jednostki wykonującej zlecone jej zadanie publiczne należnego 

wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów. Sąd wyraził również pogląd, że nie 

można uznać za zgodną z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą państwa 

prawnego sytuacji, w której wyznaczony przez starostę podmiot prowadzący parking 
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lub podmiot usuwający pojazd z drogi zostanie pozbawiony należności za dozór 

pojazdu przez okres 6 miesięcy tylko z tego względu, że pojazd nie został odebrany 

przez właściciela. Zasadnie zaznacza się również w doktrynie, że wskazane w art. 

130a Prawa o ruchu drogowym czynności wiążą się bezpośrednio z zapewnieniem 

porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ zadanie to ma charakter 

publicznoprawny, należy do zadań państwa i to jego organy decydują o podjęciu 

właściwych działań. Wobec tego Skarb Państwa powinien ponosić finansowe 

następstwa tych działań (por. A. Niezgoda, Glosa do postanowienia NSA z dnia 23 

maja 2006 r., Il FW 2/06, OSP 2007, z. 3, poz. 27). Akceptując stanowisko NSA 

wskazano, że jednostce wyznaczonej do usuwania pojazdów może być przyznane 

wynagrodzenie za cały okres wykonywania dozoru nad pojazdem usuniętym z drogi 

w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym oraz zwrot kosztów związanych z wykonywaniem dozoru, 

w tym kosztów usunięcia pojazdu z drogi na podstawie art. 102 § 2 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zw. z § 3 pkt 1 lit. c 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie rozciągnięcia 

stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Wskazano przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. 

wydany w sprawie P 4/06, w którym Trybunał uznał, że nieodebranie pojazdu przez 

6 miesięcy oraz nieopłacenie kosztów jego usunięcia i parkowania są 

niewystarczające do przyjęcia domniemania, że pojazd został porzucony z zamiarem 

wyzbycia się własności. Przepis art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego utracił moc obowiązującą tylko 

w zakresie, w jakim dopuszcza odjęcie prawa własności pojazdu bez prawomocnego 

orzeczenia sądu. Nie oznacza to jednak, że usunięty z drogi pojazd nie może przejść 

na rzecz Skarbu Państwa, jako rzecz niczyja objęta w posiadanie. Należy tylko 

wyjaśnić, czy nieodebranie pojazdu przez okres 6 miesięcy oznacza zamiar jego 

wyzbycia się. W opinii Sądu, jeżeli właściciel pojazdu, pomimo wiedzy gdzie pojazd 

się znajduje, nie odbiera go z parkingu przez okres 6 miesięcy od daty usunięcia 

z drogi, a następnie uprzedzony o możliwości utraty prawa własności zgadza się na 

to lub nie zajmuje stanowiska, można zasadnie uznać, że pojazd ten porzucił 

z zamiarem wyzbycia się własności. Skarżąca, jako podmiot wykonujący zlecone jej 

zadanie publiczne mogła skutecznie domagać się przyznania jej wynagrodzenia za 

cały okres wykonywania dozoru nad pojazdem, przedstawiając odpowiednie 



161 

 

pokwitowania i rachunki w związku z poniesionymi wydatkami. Z materiału 

zgromadzonego w sprawie wynikało bowiem, że sporny pojazd nie został odebrany 

przez swojego właściciela (pomimo skierowania do niego zawiadomienia wraz 

z pouczeniem o skutkach nieodebrania pojazdu, wynikających z art. 130a ust 1 pkt 

10 ww. ustawy – Prawo o ruchu drogowym), nie opłacono również kosztów jego 

parkowania za wskazany we wniosku 6 miesięczny okres. Zatem skoro właściciel 

pojazdu, pomimo wiedzy, gdzie pojazd się znajduje, nie odbiera go z parkingu przez 

okres 6 miesięcy, a uprzedzony o możliwości utraty prawa własności zgadza się na 

to lub nie zajmuje stanowiska, można zasadnie uznać, że pojazd ten porzucił 

z zamiarem wyzbycia się własności. W tej sytuacji zaś możliwe było nabycie tego 

prawa przez Skarb Państwa w oparciu o przepis art. 181 K.c., wskutek objęcia 

w posiadanie rzeczy niczyjej. 

W sprawie oznaczonej sygnaturą III SA/Po 101/12 Sąd orzekał 

w następującym stanie faktycznym: W dniu 25 października 2010 r. na drodze 

krajowej nr 15 został zatrzymany do kontroli zestaw pojazdów składający się 

z samochodu ciężarowego marki Renault Master o dopuszczalnej masie całkowitej 

3490 kg i przyczepy marki Tiule Trailers o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. 

Istota sporu sprowadzała się do tego, czy przejazd tymże zestawem pojazdów 

podlegał regulacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 

z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych 

w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE. L 1985, nr 370, str. 8). Sąd uznał, że 

stwierdzony w wyniku kontroli przewóz drogowy zestawem pojazdów – tj. samochodu 

wraz z przyczepą - o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony 

podlegał – w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – regulacji 

tejże ustawy, a zatem wykonywany w ramach tego przewozu transport drogowy był 

objęty wymogiem uzyskania licencji uprawniającej do wykonywania transportu 

drogowego, wynikającym z art. 5 ust. 1 tejże ustawy. Ponadto stwierdzony przewóz 

drogowy był objęty wymogiem instalowania i użytkowania urządzenia rejestrującego 

określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85. Natomiast 

stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym podczas wykonywania 

przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego (z zastrzeżeniem ust. 4, 

który nie miał zastosowania w niniejszej sprawie) jest obowiązany mieć przy sobie 

i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli m.in.: wypis z licencji oraz 



162 

 

zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas 

postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku. Niespełnienie powyższych 

wymogów, wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów 

wspólnotowych, stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 oraz ust. 1 pkt 8 ustawy 

o transporcie drogowym i podlega karze pieniężnej. 

15. Oświata i szkolnictwo 

Do kategorii spraw rozpatrywanych w 2012 r. w Wydziale IV Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu należały, między innymi, sprawy dotyczące 

oświaty i szkolnictwa wyższego. W omawianym okresie wpłynęły łącznie cztery 

skargi Prokuratorów Rejonowych na uchwały Rad Gmin lub Rad Miejskich między 

innymi w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w publicznych 

przedszkolach będących własnością Gminy lub Miasta . Sprawa o sygn. akt IV SA/Po 

554/12 została umorzona, ze względu na cofnięcie skargi. W sprawie o sygn. akt 

IV SA/Po 555/12 w dniu 30 czerwca 2011 r. nr 50/2011 Rada Miejska w Jastrowiu 

podjęła uchwałę w sprawie opłat za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (dalej Uchwała). W § 7 

Uchwały postanowiono, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat należnych od dnia 1 września 2011 r. 

wnosząc o stwierdzenie jej nieważności Prokurator Rejonowy w Złotowie zarzucił 

rażące naruszenia prawa tj. art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 17, poz. 95, dalej ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych) przez 

zawarcie w § 7 Uchwały rozstrzygnięcia, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., a 

więc z mocą wsteczną. Uzasadniając swoje stanowisko Prokurator wskazał 

przywołując treść art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych, że nadanie aktowi prawnemu mocy wstecznej ma bardzo wyjątkowy 

charakter i wiąże się zazwyczaj z wejściem w życie regulacji korzystnej dla 

adresatów. Zaskarżona Uchwała nie jest korzystniejsza dla adresatów i dlatego nie 

może wejść w życie z mocą wsteczną. Odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 4 

powołanej ustawy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji 

wartości konstytucyjnej ocenianej jako ważniejszej od wartości chronionej zakazem 
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retroakcji, a jednocześnie realizacja tej zasady nie jest możliwa bez wstecznego 

działania prawa. Ustalenie opłat za przedszkole z pewnością nie wiąże się z żadną 

wartością konstytucyjną, która by uzasadniała wejście jej w życie z mocą wsteczną. 

Sąd przyjął, że ustalenie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę 

przedszkoli jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa 

miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 22 listopada 2005 r. I OSK 971/05, publ. cbois). 

Za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

przemawia przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia 

ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego 

w określonym w normie hipotetycznym stanie faktycznym sprawy, do bliżej 

nieokreślonej grupy rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym. Posiadanie przez uchwałę waloru aktu prawa miejscowego oznacza 

ponadto, że taki akt musi odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia 

w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. Punktem 

wyjścia jest regulacja zawarta w art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, według której źródłami 

powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze 

działania organów, które jej ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. 94 Konstytucji 

RP stanowi zaś, że organy jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe 

organy administracji rządowej na podstawie ustaw i w granicach upoważnień 

zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na 

obszarze działania tych organów.  

Konstytucja częściowo określa tryb prawodawczy, częściowo odsyła do 

ustawy zwykłej. Taką ustawą w tym przypadku jest ustawa o samorządzie gminnym. 

W rozdziale 4 – akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę – dokonano 

podziału tych aktów na dwie kategorie – akty wykonawcze (art. 40 ust. 2 ) i akty 

porządkowe (art. 40 ust. 3). Zaskarżona Uchwała należy do kategorii aktów prawa 

miejscowego o charakterze wykonawczym. Została bowiem wydana w wykonaniu 

upoważnienia ustawowego zawartego w art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie 

oświaty. Przechodząc do analizy uregulowań zawartych w zaskarżonej Uchwale - 

Sąd uznał za zasadny zarzut Prokuratora, iż przedmiotowa Uchwała w § 7 rażąco 

narusza art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. W istocie 

bowiem nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawa jest 

„wejście w życie” aktu prawa miejscowego, jak w niniejszym przypadku nie cały 
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miesiąc przed jej ogłoszeniem (ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. nastąpiło w dniu 26 

września 2011 r., a Uchwała weszła w życie 11 października 2011 r.) . Merytoryczne 

przesłanki wprowadzenia aktu ze wsteczną mocą obowiązującą wynikają 

z przepisów Konstytucji w szczególności z art. 2, art. 7, art. 42 ust. 1 i art. 88 ust. 1. 

Zarówno z punktu widzenia znaczenia określenia „wejścia w życie” jak i z punktu 

widzenia tych przepisów Konstytucji nie można przyjąć, że jakikolwiek akt może 

wejść w życie z mocą wsteczna. Może być jedynie tak, że prawodawca nakazuje 

stosować zasady wynikające z przepisów zawartych w tym akcie do oceny stanów 

faktycznych, które miały miejsce przed jego wejściem w życie.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych akty 

normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane 

w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, 

chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Według ust. 2 tego przepisu, 

w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes prawny państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie dniem wejścia w życie może być 

dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Z kolei przepis art. 5 stanowi, że 

przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej 

mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie. Zakwestionowany przez Prokuratora zapis § 7 Uchwały, 

wobec przedmiotu tejże Uchwały, został uznany przez Sąd za sprzeczny z zasadami 

demokratycznego państwa prawnego w aspekcie okoliczności, że ustalona przez 

Radę Miejską w Jastrowiu wysokość opłat za dodatkową usługę w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie miałaby obowiązywać 

wówczas, kiedy jeszcze rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym zobowiązanym do ich ponoszenia formalnie nie byłaby 

znana. Mogłoby się więc okazać, że osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty 

w dotychczasowej wysokości po pewnym czasie dowiaduje się o tym, że ma 

zaległości w opłatach za okres kiedy regulowała zgodnie z obowiązującym aktem 

prawa miejscowego. Niewątpliwie przeciwko zasadzie retroakcji przemawia w tym 

wypadku także reguła legislacji oraz zasada praworządności. Ponadto wsteczna moc 

prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw. Z całą stanowczością 

natomiast, tak jak w niniejszej sprawie, należy wykluczyć możliwość zastosowania tej 
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normy do nakładania obowiązków, którym niewątpliwie jest niniejsza opłata (patrz: 

wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 września 2010 r., II SA/Rz 337/10, LEX nr 754568; 

Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., II FSK 1272/09, LEX nr 745594). Odnosząc 

się natomiast do stanowiska organu zawartego w odpowiedzi na skargę Sąd 

stwierdził, że wprawdzie Rada podejmując Uchwałę w dniu 30 czerwca 2011 r., 

a więc dwa miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 mogła mieć 

uzasadnione podstawy, do przyjęcia, iż zacznie ona obowiązywać od 1 września 

2011 r., to jednak z uwagi, iż procedura związana z jej publikacją wydłużyła się 

(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wlkp. dopiero w dniu 26 września 2011 r.), 

zapis „i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 września 2011 r.” nabrał innego 

znaczenia, a mianowicie iż zaskarżona Uchwała weszła w życie z mocą 

obowiązującą od 1 września 2011 r., a więc z mocą wsteczną.  

  Sprawa o sygnaturze IV SA/Po 559/12 dotyczyła skargi złożonej przez 

prokuratora na uchwałę z dnia 28 czerwca 2011 r. nr XII/64/2012 podjętą przez Radę 

Miejską w Okonku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla, 

których organem prowadzącym jest Gmina Okonek (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 226, poz. 

3622 – dalej jako: Uchwała). Prokurator podniósł zarzuty rażącego naruszenia prawa 

- art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 ze zm. – dalej 

jako: ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych ) poprzez zawarcie w § 9 uchwały 

sformułowania, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 

2011 r., a więc - jak zaznaczył Prokurator - z mocą wsteczną. 

Na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. – 

dalej jako: P.p.s.a.) Prokurator Rejonowy w Złotowie wniósł o stwierdzenie 

nieważności Uchwały. W uzasadnieniu skargi wskazano, że Rada Miejska w Okonku 

w dniu 28 czerwca 2011 roku podjęła uchwałę, która została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2011 roku nr 226 pod 

pozycją 3622. Podkreślono, że do Uchwały nie zostało wydane rozstrzygnięcie 

nadzorcze, tymczasem - w ocenie Prokuratora Rejonowego w Złotowie - zaskarżona 

uchwała rażąco narusza art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych. W uzasadnieniu skargi podkreślono, że z przepisu art. 4 ust. 1 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych wynika, że akty normatywne zawierające 



166 

 

przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych 

wchodzą, w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia chyba, że dany akt 

normatywny określa termin dłuższy. Jednocześnie, jak podkreślono, zgodnie z art. 4 

ust 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych w uzasadnionych wypadkach akty 

normatywne mogą wchodzić w życie w okresie krótszym niż 14 dni gdy wymaga tego 

ważny interes państwa i nie sprzeciwiają się temu zasady państwa 

demokratycznego. Nadanie aktowi prawnemu mocy wstecznej ma bardzo wyjątkowy 

charakter i wiąże się zazwyczaj z wejściem w życie regulacji korzystnej dla 

adresatów. Zaskarżona uchwała, jak podkreślił Prokurator Rejonowy w Złotowie, nie 

jest korzystniejsza dla adresatów i dlatego nie może wejść w życie z mocą wsteczną. 

Odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 4 ustawy jest dopuszczalne tylko wtedy gdy 

jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej ocenianej jako ważniejsza od 

wartości chronionej zakazem retroakcji, a jednocześnie realizacja tej zasady nie jest 

możliwa bez wstecznego działania prawa. Ustalenie opłat za przedszkole nie wiąże 

się z żadną, wartością konstytucyjną, która by uzasadniała wejście Uchwały w życie 

z mocą wsteczną. Na rozprawie w dniu 06 września 2012 r. Prokurator Rejonowy 

w Złotowie uściślił, że wnosi o stwierdzenie nieważności § 9 Uchwały we fragmencie 

zawierającym słowa „z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.”. Sąd stwierdził ,że 

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 ze 

zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane 

w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

Jednocześnie jednak w § 9 Uchwały datę jej wejścia w życie określono również 

w drugi sposób, nie odwołując się do wskazanego przez ustawodawcę terminu 14-

dniowego liczonego od dnia ogłoszenia, ale wskazując konkretną datę dzienną 

wejścia Uchwały w życie, opartą na założeniach co do sprawności funkcjonowania 

wojewody, tj. tempa realizacji przezeń uprawnień nadzorczych i możliwości 

organizacyjno - technicznych publikacji. Nie może budzić uzasadnionych wątpliwości, 

że wyznaczając dzienną datę wejścia Uchwały w życie Rada naruszyła powołany 

wyżej przepis (art. 4 ust. 1), kierując się domniemaniem opartym na własnej ocenie 

możliwości publikacyjnych wojewody. Tym samym doszło do rozbieżności między 

prawidłowym prawnie postanowieniem Uchwały wskazującym datę jej wejścia 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i datą dzienną wskazaną § 9 Uchwały. 

Kompetencje organu wydającego dziennik urzędowy (art. 23 ustawy o ogłaszaniu 
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aktów normatywnych) wojewoda realizuje samodzielnie - na podstawie i w granicach 

prawa, i bezspornie jest to jego - jako organu administracji publicznej - prawnym 

obowiązkiem. Organ samorządu terytorialnego (ani inny organ) nie może jednak 

ingerować w sposób wykonywania tych funkcji, decydować o tym kiedy i jak mają być 

realizowane, oceniać czy wojewoda ma do ich wykonywania odpowiednie możliwości 

techniczno-organizacyjne. Nie oznacza to, że wojewoda nie jest niczym ograniczony 

w realizacji ciążących na nim obowiązków. Podkreślenia wymaga bowiem, że 

wydawanie dziennika urzędowego następuje na podstawie prawa. Kwestia 

ewentualnego naruszenia przez wojewodę prawnych wymogów związanych 

z obowiązkiem wydawania dziennika urzędowego, czy ewentualnej bezczynności 

tego organu, stanowi zagadnienie odrębne, podlegające kontroli w razie 

uruchomienia stosownego - przewidzianego prawem trybu postępowania (art. 64 

ust.1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.).  

Jak podkreśla NSA, w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie 

wykształciło się pojęcie dobrej (przyzwoitej) legislacji (m.in. S. Wronkowska, Na czym 

polega dobra legislacja, A. Bierć, Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa 

[w:] Przegląd Legislacyjny,1/2002, Konferencja - Legislacja w praktyce - Biuro RPO 

,Warszawa 2002). Do zasad takiej legislacji zalicza się m.in. budzenie zaufania do 

prawodawcy, skuteczność norm prawnych, komunikatywność tekstu. Trudno 

natomiast mówić o zaufaniu, skuteczności i komunikatywności, gdy - po 

opublikowaniu aktu prawa miejscowego - mogą się pojawić wątpliwości co do czasu 

jego wejścia w życie (por. wyrok NSA z 06.10.2003 r., sygn. II SA/Łd 1331/03). 

Niezależnie, bowiem od okoliczności towarzyszących procesowi publikacji 

zaskarżonej Uchwały oraz intencji, jakimi kierowała się Rada Miejska w Okonku, 

pozostawienie § 9 Uchwały w dotychczasowym brzmieniu stanowiłoby naruszenie 

jednej z podstawowych zasad wywodzonych przez Trybunał Konstytucyjny z art. 2 

Konstytucji RP statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego - zasady 

zaufania do władzy publicznej i stanowionego przez nią prawa. Uchwała została 

opublikowana 23 sierpnia 2011 r. i zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych weszła w życie z upływem 14 dni od tej daty, tj. 07 

września 2011 r. Jednocześnie, jednak Rada Miejska w Okonku nadała Uchwale 

moc obowiązującą od 1 września 2011 r. (§ 9 Uchwały). Niezależnie zatem od 

intencji Rady Miejskiej w Okonku, zaskarżona Uchwała we wskazanym przez 
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Prokuratora zakresie jest wadliwa, bowiem budzi wątpliwości co do rzeczywistej daty 

jej wejścia w życie. Z jednej, bowiem strony wskazuje się, że uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia (tj. 7 września 2011 r.), z drugiej strony 

wskazuje się, że ma moc obowiązującą od 1 września 2011 r. Z powyższych 

względów Sąd na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. stwierdził nieważność § 9 

zaskarżonej Uchwały we fragmencie zawierającym słowa „z mocą obowiązującą od 

1 września 2011 r.”. 

 W sprawie o sygnaturze IV SA/Po 582/12 pismem z dnia 29 czerwca 2012 r. 

Prokurator Rejonowy w Złotowie wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 r., 

nr XI/78/2011w przedmiocie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola. 

Prokurator ostatecznie cofnął skargę w następstwie czego Sąd umorzył 

postępowanie. 

  Sprawa o sygnaturze akt IV SA/Po1004/12 miała skomplikowany charakter 

prawny, dotyczyła skargi złożonej przez E.P. na zarządzenie z dnia 26 czerwca 2012 

r., nr WO.2120.4.2012 (dalej zarządzenie z dnia 26 czerwca 2012 r.), którym to 

Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm., 

dalej usg) w związku z art. 36a ust. 1, 2, 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej u.s.o.) 

powierzył L. S. z dniem 1 lipca 2012 r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci 

Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin, na okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 

2016 r. Pismem z dnia 17 lipca 2012 r. E. P. powołując się na art. 101 ust. 1 u.s.g. 

zwróciła się do Prezydenta z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, które 

nastąpiło poprzez nie unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Koninie, o czym skarżąca została poinformowana pismem Prezydenta z dnia 28 

czerwca 2012 r., a w dalszej konsekwencji przez wydanie zarządzenia w sprawie 

powołania L. S. na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle 

Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Skarżąca wyjaśniła, że 

dnia 15 czerwca 2012 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, 

w którym uczestniczyło dwóch kandydatów, w tym skarżąca. Pismem z dnia 21 
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czerwca 2012 r. skarżąca zwróciła się do Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie 

dokumentacji konkursowej. Skarżąca doszła do wniosku, że druga kandydatka nie 

ma kwalifikacji do zajmowania stanowiska dyrektora zespołu szkół, w skład którego 

wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum, a jedynie do nauczania w danej szkole. 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 

2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach 

publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2009 r., nr 184, poz. 1436 

ze zm., dalej rozporządzenie z 2009 r.) zostało określone, że stanowisko dyrektora 

zespołu publicznych szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 

który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 

wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są 

najwyższe. Skarżąca jednocześnie podkreśliła, że nie zostały jej przedstawione 

jakiekolwiek dokumenty na podstawie których przedstawicielki Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu Delegatura w Koninie uczestniczące w obradach komisji konkursowej 

mogły powołać się na § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form 

realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach 

specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy 

społecznej (Dz.U. 2003 r., nr 51, poz. 446, dalej rozporządzenie z 2003 r.) do 

podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia do postępowania konkursowego obu 

kandydatek. W dalszej części wezwania skarżąca zwróciła uwagę, że Prezydent oraz 

pozostali członkowie komisji konkursowej zostali wprowadzeni w błąd przez 

przedstawicielki Kuratorium, które działając w większym gremium jakim jest komisja 

konkursowa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje błędne decyzje 

przerzucając odpowiedzialność na całą komisję i organ prowadzący. Skarżąca 

podkreśliła, że kilkakrotne merytoryczne błędy Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

zaważyły na jej dotychczasowej pracy zawodowej. 

 W odpowiedzi Prezydent poinformował skarżącą, że konkurs na stanowisko 

dyrektora przebiegał zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 u.s.o. oraz rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz 

trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 r., nr 60, poz. 373 ze zm., dalej 

rozporządzenie z 2010 r.). Ponadto na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia z 2003 r. 
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stwierdzono, że L. S. posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ w Koninie. 

 W skardze do WSA w Poznaniu zaskarżonemu aktowi skarżąca zarzuciła 

naruszenie: 1) zasad postępowania administracyjnego - przepisów art. 6-8 i art.77 § 

1 K.p.a. 2) przepisów prawa materialnego - § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z 2010 r., 

przez jego niezastosowanie. Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności 

zaskarżonych aktów oraz zasądzenie kosztów postępowania.  

 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę podając , że zgodnie z art. 36 

ust. 1 u.s.o., szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu 

powierzono stanowisko dyrektora. Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba 

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 

typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek określone zostały przez 

prawodawcę w rozporządzeniu z 2009 r. Z kolei stosownie do art. 36a ust. 1-2 u.s.o., 

stanowisko dyrektora szkoły powierzane jest przez organ prowadzący szkołę. 

Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłaniany jest w drodze 

konkursu. W tym celu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 36a ust. 6-10 u.s.o. Szczegółowa procedura 

przeprowadzenia konkursu określona została w rozporządzeniu z 2010 r. Konkurs 

inicjowany jest ogłoszeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia 

z 2010 r. Komisja konkursowa w terminie nie wcześniejszym aniżeli po 14 dniach od 

upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu 

podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do 

postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia. Jedną 

z przyczyn odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego 

określoną w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z 2010 r. jest ustalenie na podstawie 

złożonej oferty, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu 

o konkursie. Zgodnie ze zdaniem pierwszym § 6 rozporządzenia z 2010 r., Komisja, 

po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania 

konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Stosownie do § 7 ust. 1-2 

rozporządzenia z 2010 r., kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest 

w głosowaniu tajnym. Z kolei konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli jeden 

z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów. Zgodnie z § 8 

ust. 1 rozporządzenia z 2010 r., z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, 

który powinien zostać podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków komisji. 
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Elementy składowe protokołu wymienione zostały w § 8 ust. 2 rozporządzenia 

z 2010 r. Elementami tymi powinny być m.in. informacja o rozmowach 

przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie 

postępowania konkursowego oraz informacja o udzielonych odpowiedziach, o czym 

stanowi § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z 2010 r. Stosownie do § 9 rozporządzenia 

z 2010 r., przewodniczący komisji po zakończeniu jej obrad informuje kandydatów 

o wyniku postępowania konkursowego, powiadamia organ prowadzący szkołę lub 

placówkę o wyniku postępowania konkursowego, przekazuje organowi 

prowadzącemu szkołę lub placówkę dokumentację postępowania konkursowego. 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia z 2010 r. kandydat może, w terminie 7 dni od dnia 

uzyskania informacji o wyniku konkursu zgłosić do organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące 

przeprowadzania konkursu. Natomiast przesłanki unieważnienia konkursu 

i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia zostały przez organ prowadzący 

szkołę zostały wymienione w § 11 rozporządzenia z 2010 r. W ocenie Sądu 

rozpoznającego sprawę Prezydent dopełnił wszystkich opisanych powyżej wymogów 

związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół dla 

Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

Konkurs na stanowisko dyrektora w powyżej wskazanym Zespole Szkół oraz ośmiu 

innych placówkach ogłoszony został przez Prezydenta dnia 21 maja 2012 r. 

Prezydent w oparciu o przepisy rozporządzenia z 2009 r. w prawidłowy sposób 

określił wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora. 

Następnie Prezydent powołał komisję konkursową. Sąd miał w tym zakresie na 

uwadze, że wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej R. B. został dokonany pod 

nieobecność kandydatki, na co zwróciła uwagę L.S. w swoim piśmie z dnia 

4 czerwca 2012 r., skierowanym do Prezydenta. Wybrana członkini sama jednak 

oświadczyła podczas posiedzenia komisji odbywającego się dnia 15 czerwca 2012 r., 

że wyraziła zgodę na udział w jej pracach. Z tego względu uchybienie to nie mogło 

mieć istotnego wpływu na przebieg konkursu. Nieobecna podczas dokonywania 

wyboru komisji jej przyszła członkini wzięła następnie czynny udział w pracach 

komisji nie kwestionując w jakikolwiek sposób samej procedury jej wyboru. Przebieg 

posiedzenia komisji konkursowej z dnia 15 czerwca 2012 r. został utrwalony 

w protokole zawierającym wszystkie elementy składowe o których stanowi § 8 ust. 2 

rozporządzenia z 2010 r. Sąd nie podzielił w tym zakresie zarzutu skarżącej 
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naruszenia § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z 2010 r. Protokół zawiera dokładną treść 

pytań zadanych kandydatkom oraz informację o udzielonych odpowiedziach. Co 

prawda informacje te mają charakter ogólny, tym niemniej skarżąca nie 

zakwestionowała w jakikolwiek sposób dokonanych w protokole zapisów, nie 

wyjaśniając jakich istotnych dla przebiegu procedury konkursowej uwag w nim nie 

zamieszczono. Z analizy akt postępowania konkursowego wynikało, że na 

stanowisko dyrektora wskazanego powyżej zespołu szkół dopuszczone zostały dwie 

kandydatki w osobie skarżącej oraz L. S. Komisja w prawidłowy sposób dokonała 

weryfikacji spełnienia wymagań ubiegania się o powyższe stanowisko przez każdą 

z kandydatek, zapoznając się ze złożonymi ofertami oraz dokonując wyboru 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w głosowaniu jednogłośnym. 

Zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2012 r. Prezydent powierzył L. S. stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół na okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.  

 Odnosząc się do pozostałych sformułowanych przez Skarżącą zarzutów, Sąd 

uznał je za niezasadne. Sąd miał na uwadze, że Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle 

Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie jako placówka istniejąca 

w podmiocie leczniczym jest szkołą specjalną w rozumieniu art. 3 pkt 1a lit. b u.s.o. 

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań 

opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach 

opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej określone zostały 

w rozporządzeniu z 2003 r. Natomiast wymagania, jakie powinien spełniać dyrektor 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki określone zostały w § 1 

rozporządzenia z 2009 r. Z kolei zgodnie z § 3 rozporządzenia z 2009 r., stanowisko 

dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel 

mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania 

dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone 

w § 1 pkt 2-9 rozporządzenia z 2009 r. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, 

gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, 

dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
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uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających 

dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim określone zostały w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 r., nr 50, poz. 400 ze zm., dalej 

rozporządzenie z marca 2009 r.). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela-wychowawcy w szkołach i placówkach powyżej wskazanych określone 

zostały w § 14 ust. 3 analizowanego rozporządzenia. Z kolei w § 20 ust. 3 

rozporządzenia z marca 2009 r. określone zostały kwalifikacje do zajmowania 

stanowiska nauczyciela-pedagoga w opisanych powyżej szkołach i placówkach.  

 W ocenie Sądu komisja konkursowa zasadnie dopuściła do konkursu obie 

kandydatki, w oparciu o weryfikację przedłożonych dokumentów obrazujących ich 

wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg kariery zawodowej. Z uwagi na 

sformułowany w skardze zarzut Sąd miał na względzie, że L. S. ukończyła wyższe 

studia magisterskie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w zakresie pedagogiki 

specjalnej, specjalność: rewalidacja przewlekle chorych i kalek. Dnia 21 czerwca 

1989 r. L. S. uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej. Jak podkreślił 

Wielkopolski Kurator Oświaty w piśmie z dnia 19 września 2012 r., nr 

WAF.5810.3.140.2012, ukończenie studiów wyższych na kierunku pedagogika 

specjalna w specjalności rewalidacja przewlekle chorych i kalekich jest 

wystarczające do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach dla 

dzieci przewlekle chorych (k. 55-56 akt sądowych). Sąd podzielił zaprezentowane 

stanowisko. L. S. jako nauczyciel dyplomowany ukończyła studia podyplomowe 

w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem zintegrowanym i wychowaniem 

przedszkolnym oraz kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, czym 

wypełniła wymogi sformułowane w pkt b) ogłoszenia konkursu z dnia 21 maja 2012 r. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że przywołany pkt b) ogłoszenia sformułowany 

został w postaci alternatywy rozłącznej. Jeżeli zatem L. S. ukończyła opisany 
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powyżej kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, nie miała obowiązku 

ukończenia studiów wyższych albo podyplomowych z zakresu zarządzania. Skoro 

obie kandydatki spełniły wymagania formalne w zakresie niezbędnych kwalifikacji do 

zajmowania stanowiska dyrektora Zespołu Szkół, to jak zostało to już powyżej 

zauważone, obowiązkiem komisji kwalifikacyjnej było dokonanie oceny, która 

z kandydatek nadaje się bardziej do objęcia tego stanowiska. Przedstawione przez 

L. S. dokumenty wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół oraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół 

umożliwiły Prezydentowi na sformułowanie tezy, że posiadane przez wyłonioną 

w konkursie kandydatkę kwalifikacje dają jej uprawnienia do wykonywania 

specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych na wszystkich etapach 

edukacyjnych zarówno w zakresie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. W ocenie 

Sądu ocena Prezydenta w tym zakresie nie jest arbitralna.  

 Sprawa o sygnaturze IV SA/Po 23/12 dotyczyła badania zgodności 

z przepisami prawa uchwały Nr XXIV/141/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady 

Gminy Krzemieniewo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo. 

 Na powyższą uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu wniósł Prokurator Rejonowy w Gostyniu zarzucając jej: 

− - rażące naruszenie art. 90e ust. 1 w zw. z art. 90 f pkt 4 ustawy o systemie 

oświaty, poprzez zdefiniowanie pojęcia "zdarzenie losowe" i tym samym 

zawężenie kręgu osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej. 

− - rażące naruszenie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 

90 f pkt 3 oraz 90 n ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, poprzez ustalenie 

w pkt 8 Załącznika nr 1, że to opinia dyrektora szkoły stanowi integralną część 

wniosku o udzielenie stypendium szkolnego. 

Prokurator podniósł, iż regulacje rangi ustawowej określające kompetencje 

organów gminy w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

zawiera ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z treścią art. 90f ustawy o systemie 

oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 
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1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 

90d ust. 1; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego - w zależności od zdarzenia losowego. 

Prokurator wskazał również, iż zgodnie z art. 90e ust 1 ustawy o systemie 

oświaty uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny, przy czym 

zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty świadczenie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

W ocenie Prokuratora tak sformułowane przepisy rangi ustawowej wskazują 

jednoznacznie, iż radzie gminy nie służy prawo definiowania, względnie ustalania, co 

jest zdarzeniem losowym uprawniającym do uzyskania zasiłku szkolnego, albowiem 

rada gminy nie jest upoważniona do definiowania pojęć użytych w ustawach, a ocena 

czy w danym przypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem losowym jest elementem 

procesu stosowania, a nie stanowienia prawa i należy do organu wykonawczego 

gminy. Prokurator podkreślił, iż opinia dyrektora szkoły w sprawie stypendium 

szkolnego spełnia wymogi przedmiotowe stanowiska innego organu, o którym mowa 

w art. 106 K.p.a. Zgodnie z tym przepisem o zajęcie stanowiska ( w tym przypadku 

opinii) wystąpić powinien organ załatwiający sprawę, a zajęcie stanowiska winno 

nastąpić w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 7 

Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie 

naruszała innych przepisów prawa. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalony 

przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach 

i na zasadzie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę. Prokurator 

podniósł, iż ustawodawca nie zdefiniował znaczenia pojęcia "zdarzenie losowe", zaś 

zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Warszawa 1995, t. II s. 50) 

zdarzeniem losowym nazwać można wszystkie takie zdarzenia, które są zależne od 

losu - kolei, wydarzeń życia, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia, nawet przy 

zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Ostatecznie Prokurator wniósł 

o stwierdzenie nieważności całej uchwały.  



176 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że w świetle konstytucyjnej 

regulacji źródeł prawa (art. 87–art. 94 Konstytucji) nie ulega wątpliwości, iż akt prawa 

miejscowego jest źródłem prawa: (1) powszechnie obowiązującego, a więc aktem 

o charakterze normatywnym, zawierającym normy generalne i abstrakcyjne; 

(2) o zasięgu lokalnym, tj. obowiązującym na obszarze działania organów, które 

go ustanowiły; (3) rangi podustawowej; (4) stanowionym na podstawie i w granicach 

ustaw; (5) wymagającym ogłoszenia. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej cechy 

zaskarżonej Uchwały jako aktu prawa miejscowego o charakterze wykonawczym 

należy stwierdzić, iż 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., 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. 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 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). 
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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 § 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 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. 
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Sąd uznał, 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). Zarazem jednak 

Sąd 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., II SA/Wr 385/05, CBOSA; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 

16.01.2007 r., II SA/Sz 1180/06, CBOSA; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 
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15.03.2007 r., II SA/Wr 521/06, CBOSA; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 

31.08.2007 r., 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).  

W kontrolowanej przez Sąd sprawie uchwała została wydana na podstawie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90f ustawy o systemie oświaty. Zgodnie 

z art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się 

celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa 

w szczególności (art. 90f ustawy o systemie oświaty): 

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 

90d ust. 1; 

2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

Mając na względzie treść powyższych przepisów ustawy Sąd uznał, że 

ustawodawca w sposób umyślny użył pojęcia "zdarzenie losowe" w znaczeniu 

potocznym, tak by obejmowało ono zróżnicowany zbiór zdarzeń nadzwyczajnych 

i nieprzewidywalnych mogących znacząco utrudnić sytuację materialną ucznia. Już 

samo określenie "losowe" wskazuje, że chodzi o katalog stanów faktycznych, których 

charakteru i cech nie można z góry określić. W świetle takiego zamysłu ustawodawcy 

definiowanie pojęcia niedookreślonego w akcie rangi podustawowej narusza prawo. 

Ustalając znaczenie pojęcia "zdarzenia losowego" Rada Gminy dopuściła się zatem 

nieuprawnionego zabiegu legislacyjnego. W orzecznictwie sądowym (por. wyrok 

z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt II OSK 1954/06), jak też orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się na konieczność ścisłej interpretacji 
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przepisów kompetencyjnych upoważniających do stanowienia prawa. Trybunał 

Konstytucyjny sformułował w tym zakresie szereg zasad, jakie należy przestrzegać 

tworząc akty normatywne rangi podustawowej. W kontekście tej sprawy warto 

zwrócić uwagę na dwie z tych zasad: 

− brak stanowiska ustawodawcy w jakiejś sprawie, przejawiający się 

w nieprecyzyjności upoważnienia, musi być interpretowany jako nie udzielenie 

w danym zakresie kompetencji normodawczej. Upoważnienie nie może opierać 

się na domniemaniu objęcia swym zakresem materii w nim nie wymienionych. Nie 

podlega też ono wykładni rozszerzającej ani celowościowej (wyrok z dnia 

5 października 1999 r. sygn. akt U 4/99 i powołane tam orzeczenia); 

− jeżeli akt określa tryb postępowania, to powinien to czynić w taki sposób, aby 

zachowana została spójność z postanowieniami ustawy (zob. wyrok z dnia 8 

grudnia 1998 r. sygn. akt U 7/98). 

W ustawie o systemie oświaty ustawodawca nie wypowiedział się, jak należy 

rozumieć znaczenie pojęcia "zdarzenie losowe". Jednocześnie upoważnił gminy do 

określenia "trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia 

losowego". W takim kontekście upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego 

należy rozumieć jako pozwalające na zróżnicowanie trybu i sposobu udzielania 

zasiłków w zależności od charakteru niektórych, szczególnych zdarzeń losowych. 

W żadnym wypadku gmina nie może natomiast określać katalogu zamkniętego tych 

zdarzeń, gdyż z woli ustawodawcy pojęcie to ma charakter niedookreślony - w ten 

sposób obejmując możliwie szeroki wachlarz sytuacji faktycznych. 

Uwzględniając przytoczone wyżej reguły stanowienia aktów podustawowych, 

należy podkreślić, że z kompetencji do określania "trybu i sposobu udzielania zasiłku" 

(art. 90f pkt 4 ustawy o systemie oświaty) upoważniony organ powinien czynić użytek 

w sposób spójny z zamysłem ustawodawcy. W ustawie o systemie oświaty wyraźnie 

uzależniono uprawnienie do zasiłku szkolnego od każdej sytuacji mieszczącej się 

w zakresie pojęcia "zdarzenie losowe". Stąd gmina nie może definiować tego pojęcia, 

jak też nie może kształtować trybu i sposobu udzielania zasiłku w sposób, który by 

ograniczał możliwość pozyskania pomocy przez jakiegokolwiek ucznia dotkniętego 

zdarzeniem losowym w znaczeniu ustawowym. 

Kolejny zarzut podnoszony w skardze dotyczący stwierdzenia nieważności 

załącznika do Uchwały w pkt 8 tegoż załącznika Sąd uznał za zasadny, jednakże nie 

podzielił argumentacji Prokuratora. Otóż art. 90 ustawy o Systemie Oświaty (tj. Dz. U. 
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z 2004 nr 256 poz.2575 ze zm.) na przestrzeni lat był nowelizowany i uszło uwadze 

Rady Gminy Krzemieniewo jak i Prokuratorowi, że w dacie podejmowania uchwały tj. 

29.10.2009 r. uległ zmianie art. 90 n ust. 2 pkt 1. Do dnia 22. 08. 2008 r. przepis ten 

brzmiał: ”świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane 

na : 1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii 

odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 

kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, 

o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2”. Od 23.08.2008 r. (Dz. U. z 2008 nr 145 poz 

917) przepis ten brzmi: „na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia”. Takie 

brzmienie przepisu art. 90 n ust. 2 pkt 1 obowiązywało w chwili orzekania, toteż 

rażąco naruszała prawo regulacja pkt 8 załącznika nr 1 do Uchwały, jak i wadliwe są 

okazały się wywody skargi dotyczące naruszenia przepisu art. 90 n ust. 2 pkt 1 

Ustawy o Systemie Oświaty, bo wymóg opinii dyrektora i rozważania na temat 

funkcjonowania tegoż przepisu w kategoriach art. 106 K.p.a. stały się zbędne. 

 Sąd uznał także za uzasadniony jest zarzut Prokuratora naruszenia przez 

przepisy § 4 ust. 5 uchwały – art. 75 i 77 K.p.a. Przepisy K.p.a. nie definiują pojęcia 

środka dowodowego, a art. 75 § 1 K.p.a. stanowi jedynie, że „jako dowód należy 

dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 

sprzeczne z prawem. Skoro K.p.a. pod pojęciem środka odwoławczego rozumie 

wszelkie źródła prawdziwych informacji umożliwiających dowodzenie, to rada nie ma 

podstaw do ograniczania środków dowodowych wyłącznie do dowodu z dokumentu, 

tym bardziej, że to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek zebrania 

całego materiału dowodowego. Poza materiałem dowodowym funkcjonuje 

w postępowaniu administracyjnym domniemanie faktyczne, uprawdopodobnienia 

wreszcie fakty powszechnie znane i fakty znane organowi z urzędu (art. 77 K.p.a.). 

W zaskarżonej Uchwale Rada Gminy Krzemieniewo przerzuca całość postępowania 

dowodowego na potencjalnych beneficjentów świadczeń, toteż należy Sąd podzielił 

zarzut skarżącego, że wprowadzenie kwestionowanego przepisu rażąco narusza 

prawo. 

 Ostatecznie Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. 

 Oprócz tego do wydziału IV w 2012 roku wpłynęły trzy sprawy o sygnaturach 

IVSA/Po1041/12, 1130/12,1171/12 które dotyczą kolejno złożonych skarg Wójta 

Gminy Domasławek na unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Powszechnych w Domasławku, oraz na zatwierdzenie konkursu na stanowisko 
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dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Domasławku oraz skargi złożonej przez 

E. P. na odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Sokółkach. Sprawy te oczekują na wyznaczenie rozprawy. 

16. Sprawy kombatanckie 

Ilość spraw kombatanckich (16 spraw), które wpłynęły w 2012 r. (do dnia 27 

grudnia 2012 r.) do Wydziału IV, zmalała w stosunku do liczby (36) spraw, które 

wpłynęły w 2011 r., i była zbliżona do liczby (18) spraw, które wpłynęły w 2009 r. 

Spośród tych spraw Sąd w Wydziale IV załatwił w 2012 r. 13 spraw i 7 spraw, 

zarejestrowanych w 2011 r. (łącznie 20 spraw).  

Sprawy rozpoznane w tutejszym Sądzie Wojewódzkim, były częstokroć 

skomplikowane w sferze faktycznej, a także prawnej. 

Szereg spraw 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. 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.  

 Prawomocnym wyrokiem z dnia 1 lutego 2012 r., IV SA/Po 1024/11, Sąd 

uchylił decyzję z dnia 2 sierpnia 2011 r. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych (dalej Kierownik Urzędu), utrzymującą w mocy decyzję 

własną z dnia 16 czerwca 2011 r. o odmowie uchylenia decyzji własnej z dnia 27 

sierpnia 2003 r. i decyzji ją poprzedzającej z dnia 7 maja 2003 r. o odmowie 

przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego określonego w art. 3 ust. 1 

ustawy o świadczeniu pieniężnym. Kierownik Urzędu w niniejszej sprawie 

sześciokrotnie wypowiadał się, wydając negatywne dla Skarżącej rozstrzygnięcia 

(decyzją z dnia 7 maja 2003 r. i utrzymującą ją w mocy decyzją z dnia 27 sierpnia 
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2003 r.; decyzją z dnia 12 maja 2010 r. i utrzymującą ją w mocy decyzją z dnia 25 

czerwca 2010 r.; wreszcie decyzją z 16 czerwca 2011 r. i utrzymującą ją w mocy 

zaskarżoną decyzją z dnia 2 sierpnia 2011 r.). Organ na podstawie art. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniu pieniężnym uznawał, że Strona w okresie okupacji 

wykonywała pracę przymusową w pobliżu stałego miejsca zamieszkania 

w miejscowości Sarbka i Bracholin - praca ta nie przybrała szczególnie dotkliwej 

formy, tzn. nie była połączona z wysiedleniem i „wyrwaniem” z dotychczasowego 

środowiska. W ocenie Sądu organy błędnie przy wcześniejszych decyzjach 

zinterpretowały treść wyroku K 49/07. W uzasadnieniu wyroku Trybunału brak 

stwierdzenia, że nie ma podstaw do przyznania świadczenia, gdy wnioskodawczyni 

była deportowana wraz z rodziną. Trybunał podkreślił, że podstawowe znaczenie ma 

kwestia „wyrwania” z dotychczasowego środowiska. Wśród czynników, które 

wskazują na zaostrzony charakter takiej represji, można wymienić m.in.: niedostatek 

więzi społecznych z nowym otoczeniem (wrogość, nieznajomość języka), ogólnie 

trudniejsze warunki egzystencji (np. brak możliwości sprzedaży czy wymiany 

własności pozostawionej w dotychczasowym miejscu zamieszkania, brak 

solidarności rodzinnej czy sąsiedzkiej), co najmniej utrudniony kontakt z rodziną 

i najbliższymi. 

 Jak wynika z akt sprawy J. M. została rozdzielona z rodziną. Sama 

wywieziona do miejscowości oddalonej o parę kilometrów, gdzie od stycznia 1940 r. 

do lutego 1945 r. pracowała w gospodarstwie rolnym u Niemca, a zatem została 

deportowana z miejsca zamieszkania, na gospodarstwo, do ciężkiej pracy u Niemca. 

Tam wykonywała roboty przymusowe w gospodarstwie rolnym (żniwa. wykopki, 

praca w polu, kopanie okopów, zajmowanie się inwentarzem). Przez cały okres 

wykonywania pracy przymusowej Skarżąca nie mogła odwiedzić rodzinnej 

miejscowości, rodziny. W gospodarstwie u Niemca spała w chlewni przykryta kocem. 

Skarżąca zatem nie przebywała w trakcie wykonywania robót przymusowych 

w miejscowości zamieszkania. Jako czternastoletnie dziecko wyrwana została 

z dotychczasowego środowiska do innej okolicy, z dala od krewnych i znajomych, 

gdzie przez ponad 5 lat wykonywała pracę przymusową. Obok niedogodności 

związanych z samym obowiązkiem zatrudnienia (często na granicy fizycznych 

możliwości – ciężka praca w gospodarstwie), była ona poddana dodatkowemu 

stresowi związanemu z koniecznością samodzielnej organizacji od podstaw życia 
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codziennego w nowym, nieprzyjaznym miejscu pobytu, licznym udręczeniom ze 

strony okupanta zarówno fizycznym jak i psychicznym.  

 Zaskarżone decyzje, mimo zmiany stanu prawnego w postaci nowelizacji art. 2 

ust. 2 ustawy, ograniczyły się jedynie do wskazania na fakt, że miejscowości, 

w których skarżąca wykonywała pracę przymusową, położone były w niedalekiej 

odległości od jej miejsca zamieszkania, w związku z czym brak było deportacji. Sąd 

podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wojewódzkich sądów 

administracyjnych (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17.3.2011 r. IV SA/Po 930/10; 

z dnia 24.3.2011 r. IV SA/Po 940/10; w Bydgoszczy z dnia 29.3.2011 r. II SA/Bd 

1177/10; w Łodzi z dnia 8.4.2011 r. II SA/Łd 121/11) tak lakoniczne uzasadnienie 

oceny, że strona nie została poddana deportacji, jest niewystarczające. Odległość 

między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy przymusowej, nie może stanowić 

jedynego kryterium ustalenia, czy doszło do deportacji. Wpływ na tę ocenę mają też 

warunki w jakich praca przymusowa była wykonywana, możliwość utrzymywania 

pozytywnych relacji rodzinnych, sąsiedzkich w miejscu pobytu, stopień faktycznej 

separacji od dotychczasowego środowiska, długotrwałość niewolniczej pracy, nie bez 

znaczenia jest też wiek w chwili skierowania do pracy. W świetle tak szczegółowo 

zebranego materiału dowodowego, Organ miał obowiązek ponownie rozważyć 

wszystkie te okoliczności, właściwie je ocenić, a ocena ta winna znaleźć 

odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji i jej uzasadnieniu. Sąd uznał, 

że słuszny interes strony przemawiał za zastosowaniem dyspozycji wynikającej 

z art.154 K.p.a.  

 Konsekwentna linia orzecznicza Sądów Administracyjnych po wyroku K 49/07, 

zaowocowała zmianą orzecznictwa administracyjnego Kierownika Urzędu. 

Przykładowo – prawomocnym postanowieniem z dnia 10 lipca 2012 r. IV SA/Po 

506/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 

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

administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270, dalej P.p.s.a.) umorzył postępowanie 

sądowoadministracyjne ze skargi Strony na decyzję Kierownika Urzędu z dnia 25 

maja 2010 r. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej. 

Kierownik Urzędu, korzystając z dyspozycji art. 54 § 3 P.p.s.a., decyzją z dnia 27 

czerwca 2012 r. uwzględnił skargę w całości, uchylając zaskarżoną decyzję 

i poprzedzającą decyzję z dnia 19 kwietnia 2010 r., oraz uchylając decyzję własną 

z dnia 5 lipca 2006 r. i poprzedzającą ją decyzję z dnia 17 maja 2006 r., i przyznał 
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uprawnienie do świadczenia pieniężnego przewidzianego w ustawie o świadczeniu 

pieniężnym z tytułu deportacji do pracy przymusowej w maksymalnym wymiarze 

określonym w art. 3 ust. 1 powołanej ustawy.  

 Szczególną grupą spraw, były sprawy dotyczące postępowań, które uprzednio 

zakończyły się ostatecznymi decyzjami. W postępowaniach tych, z reguły 

skomplikowanych procesowo, częstokroć dochodzi do innego naruszenia przepisów 

postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Przykładowo 

– wyrokiem z dnia 04 października 2012 r., IV SA/Po 417/12, Sąd uchylił decyzję 

Kierownika Urzędu z dnia 28 marca 2012 r. i poprzedzająca ją decyzję z dnia 24 

lutego 2012 r., o odmowie uchylenia decyzji w trybie art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że decyzją z dnia 13 listopada 2009 r. Kierownik 

Urzędu odmówił Wnioskodawczyni przyznania uprawnień kombatanckich, a w wyniku 

wniosku Skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją z dnia 22 grudnia 2009 

r. utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję. Skargę Wnioskodawczyni na tę decyzję 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 09 

marca 2010 r. IV SA/Po 95/10 (dalej wyrok IV SA/Po 95/10), oddalił. 

 Prawomocnym wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2011 r. IV SA/Po 984/10 (dalej 

wyrok IV SA/Po 984/10), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił 

decyzję z dnia 22 września 2010 r., utrzymującą w mocy decyzję z dnia 30 sierpnia 

2010 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania 

uprawnień kombatanckich. W uzasadnieniu WSA stwierdził, że z treści pisma 

Skarżącej z dnia 06 sierpnia 2010 r., w którym odpowiadała na wezwanie organu 

o wskazanie trybu postępowania, nie wynika, by Skarżąca świadomie wskazała na 

art. 156 §1 pkt 4 K.p.a. jako podstawę do złożenia wniosku o stwierdzenie 

nieważności. Wynika zeń, że Skarżąca nie widzi różnicy w nadzwyczajnych trybach 

postępowania administracyjnego prowadzonego po wydaniu decyzji ostatecznej. 

Oznacza to, że organ naruszył zasadę pouczania i informowania strony (art. 9 K.p.a.) 

i w sposób niewłaściwy przeprowadził wykładnię oświadczenia woli strony w zakresie 

zgłaszanych wniosków. Organ nie wyjaśnił Stronie, że co do zasady nie prowadzi się 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności po wyroku sądu, a WSA 

wyrokiem IV SA/Po 95/10 oddalił skargę na decyzję odmawiającą przyznania 

Skarżącej uprawnień kombatanckich. Organ w pierwszej kolejności winien ocenić, 

czy wobec wydania przez WSA wyroku występują przeszkody czyniące jego 

rozpoznanie niedopuszczalnym. 
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 Ponownie rozpoznawszy sprawę Kierownik Urzędu decyzją z dnia 24 lutego 

2012 r., na podstawie art. 154 § 1 K.p.a. w zw. z art. 1–4 ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i kresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm., dalej 

ustawa o kombatantach), odmówił uchylenia decyzji własnej z dnia 22 grudnia 

2009 r. i poprzedzającej ją decyzji z dnia 13 listopada 2009 r. o odmowie przyznania 

uprawnień kombatanckich. Organ zakwalifikował pismo jako wniosek o uchylenie 

decyzji w trybie art. 154 § 1 K.p.a. Kierownik Urzędu wskazał, że okoliczność 

wysiedlenia Skarżącej i jej rodziny w grudniu 1939 r. na teren Generalnego 

Gubernatorstwa poprzez punkt zbiorczy w Środzie Wlkp. nie budzi wątpliwości, brak 

natomiast jakichkolwiek dowodów na okoliczność pobytu Skarżącej w obozie 

przejściowym w Łodzi. 

 Przebieg dotychczasowego postępowania w sprawie ujawnił, że – ¨jak trafnie 

skonstatował WSA w wyroku IV SA/Po 984/10 – Skarżąca zasadniczo nie widzi 

różnicy w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego prowadzonego 

po wydaniu decyzji ostatecznej. Zatem nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji 

wyboru określonego trybu. Celem Skarżącej jest doprowadzenie do zmiany 

obiektywnie niekorzystnej dla niej decyzji z dnia 22 grudnia 2009 r., która w stanie 

faktycznym i prawnym ustalonym na dzień jej wydania została oceniona przez WSA 

jako prawidłowa w wyroku IV SA/Po 95/10. 

 Wobec powyższej konstatacji szczególnego znaczenia w sprawie nabiera 

dyspozycja art. 9 zd. drugie K.p.a., zgodnie z którym organy czuwają nad tym, aby 

strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 

W świetle cytowanego przepisu Kierownik Urzędu zasadnie starał się ustalić 

rzeczywistą wolę Skarżącej w wystąpieniu z ponownym wnioskiem o przyznanie 

uprawnień kombatanckich oraz dokonać jego prawidłowej, prawnoprocesowej 

kwalifikacji. Sąd nie podzielił jednak wniosków, do jakich doszedł organ w tych 

kwestiach.  

 W ocenie Sądu, zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dawał podstaw do 

uznania, że Wnioskodawczyni nie wskazała, w którym z trybów – art. 145 § 1 czy 

art. 154 K.p.a. – żąda rozpoznania swojej sprawy. Sąd zauważył, że Skarżąca 

własnoręcznym pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r., a więc już po wydaniu wyroku 

IV SA/Po 984/10 w sprawie, zwróciła się do organu „z prośbą o wznowienie 
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postępowania ponieważ wystąpiły nowe okoliczności: jak fakt przebywania w obozie 

w Łodzi”. Do swego pisma załączyła komputeropis pisma adresowanego również do 

organu, z datą nagłówkową 29 kwietnia 2011 r. Załączone pismo zawiera dane 

personalne Skarżącej, ale nie zawiera jej podpisu. Sposób zredagowania tego pisma 

każe przypuszczać, że zostało ono sporządzone z pomocą osoby obeznanej 

z prawem (niewykluczone, że z udziałem pełnomocnika z urzędu reprezentującego 

Skarżącą poprzednio przed WSA w sprawie IV SA/Po 984/10). Załącznik ten jest 

formalnym wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną 

decyzją z dnia 22 grudnia 2009 r. w trybie art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a., a więc z powodu 

wyjścia na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych 

dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nie znanych organowi, który wydał 

decyzję. Zastrzeżono w tym piśmie, że w przypadku stwierdzenia braku podstaw do 

wznowienia postępowania w trybie art. 145 § 1 K.p.a. wniosek należy rozstrzygnąć 

w trybie art. 154 § 1 K.p.a. Wobec jednoznacznej treści tego pisma, a zarazem 

nieopatrzenia go podpisem, rolą organu było jedynie upewnić się, czy wniosek 

rzeczywiście pochodzi od Skarżącej – przez wezwanie Jej do podpisania pisma 

względnie nadesłania jego podpisanego egzemplarza – i dalej procedować zgodnie 

z tak zweryfikowanym wnioskiem. Tymczasem organ będąc w posiadaniu tego pisma 

w aktach sprawy dalej – z niezrozumiałych względów – dopytywał w kolejnych 

pismach, czy jest wolą Strony rozpatrzenie sprawy w „innym trybie nadzwyczajnym” 

niż tryb wskazany w art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a. i indagował stronę o precyzyjne 

wskazanie trybu. Wezwanie o wskazanie trybu z art. 145 § 1 lub art. 154 K.p.a. 

powtórzył pismem z dnia 8 lutego 2012 r. Skarżąca – domyślając się zapewne, że 

została postawiona przed istotnym wyborem proceduralnym – unikała już wskazania 

organowi, który tryb nadzwyczajny ten ma zastosować, podkreślając swoją 

nieznajomość prawa. Ostatecznie organ wybrał tryb z art. 154 K.p.a.  

 W ten sposób, w ocenie Sądu, organ dopuścił się naruszenia art. 8 w związku 

z art. 9 K.p.a. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy referowane działanie 

organu, wybierającego procedurę z art. 154 K.p.a. może być poczytywane za swoisty 

„unik” na rzecz trybu „łatwiejszego”, w którym nie dochodzi do uzupełnienia 

i weryfikowania materiału dowodowego, co zresztą podkreślał skwapliwie sam organ 

w uzasadnieniu decyzji z dnia 24 lutego 2012 r. wskazując, że w toku obecnego 

postępowania nie prowadzi postępowania dowodowego. Uchybienie to mogło mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż nie sposób wykluczyć, że przeprowadzenie 
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stosownego postępowania wyjaśniającego w ramach trybu wznowieniowego 

doprowadziłoby jednak do ustalenia faktów, które przemawiałyby za uchyleniem 

pierwotnej decyzji odmownej. Z tych powodów obie wydane w sprawie decyzje nie 

mogły się ostać.  

 Sąd nie podzielił poglądu Skarżącej o niedopuszczalności „ujawnienia” przez 

nią personaliów osób, które jechały tym samym transportem i nabyły uprawnienia 

kombatanckie. Sąd ocenił takie podejście Skarżącej jako błędne i nie znajdujące 

dostatecznego oparcia w przepisach prawa, które to przepisy np. zasadniczo 

dopuszczają ujawnianie danych osobowych za zgodą zainteresowanego podmiotu. 

Z uwagi na upływ czasu i brak dokumentów zeznania osób wówczas wysiedlanych, 

które otrzymały uprawnienia z tego tytułu, mogą mieć szczególnie istotne znaczenie 

dla rozstrzygnięcia wniosku Skarżącej. Zarazem podnoszenie argumentu o istnieniu 

innych osób (świadków), po czym odmawianie podania ich personaliów, rodzi 

uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości takiego stwierdzenia. Sąd wskazał, że 

Skarżąca ani we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ani nawet w skardze do 

Sądu, nie przedstawiła choćby „cienia” dowodu wskazującego, że przeżyła obóz 

przesiedleńczy w Łodzi. Tymczasem warunkiem przyznania uprawnień 

kombatanckich jest udowodnienie okoliczności, od zaistnienia których ustawodawca 

uzależnił przyznanie takich uprawnień.  

 Wyrok IV SA/Po 417/12 jest nieprawomocny, wobec zaskarżenia skargą 

kasacyjną.  

 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 sprawy w trybie uproszczonym (art. 120 P.p.s.a.), co znakomicie 

wpływało na szybkość rozpoznania tych spraw (przykładowo: sprawa zakończona 

prawomocnym wyrokiem z dnia 17 stycznia 2012 r. IV SA/Po 1235/11; sprawa 

zakończona wyrokiem z dnia 17 stycznia 2012 r. IV SA/Po 1243/11 – zaskarżonym 

skargą kasacyjną; sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem z dnia 24 lipca 2012 

r. IV SA/Po 430/12).  

 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.  
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 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. Praktykę tę należy ocenić jako prawidłową i należycie chroniącą 

interes stron (art. 9 w zw. z art. 8 i art. 12 K.p.a.). W przypadku braku takich pouczeń 

ze strony Kierownika Urzędu, w przypadkach usprawiedliwionych stanem faktycznym 

sprawy, stosownych pouczeń w trybie art. 6 P.p.s.a. udzielał Wojewódzki Sąd 

Administracyjny, wskazując w szczególności, że strona może skarżyć wyrok Sądu 

I instancji (art. 173 i nast. P.p.s.a.), a niezależnie rozważyć wniesienie wniosku do 

Kierownika Urzędu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o kombatantach. 

17.  Służby mundurowe 

W 2012 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

w zakresie spraw dotyczących służb mundurowych znaczącą część skarg stanowiły 

skargi żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji.  

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w związku z utrwalonym w roku 

poprzednim orzecznictwem o niedopuszczalności zaskarżenia do sądu 

administracyjnego decyzji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie 

m.in. pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego ilość skarg 

funkcjonariuszy Służby Więziennej znacznie zmalała.  

W zakresie spraw odnoszących się do żołnierzy zawodowych przeważającą 

część stanowiły skargi na orzeczenia dotyczące świadczeń pieniężnych.  

W wyroku z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt II SA/Po 560/12 Sąd oddalając 

skargę wskazał, że potrącenie z uposażenia żołnierza zawodowego należności 

innych niż świadczenia alimentacyjne wymaga uzyskania pisemnej zgody na 

potrącenie albo stosownego tytułu wykonawczego. Dalej Sąd podniósł, że 

stwierdzenie nieważności wypowiedzenia stosunku służbowego nie powoduje 

absolutnego przywrócenia stanu pierwotnego, a tym samym nie zawsze łączy się 

obowiązkiem wypłacenia świadczeń za cały okres pozostawania poza służbą. 

Reaktywowanie stosunku służbowego z mocą wsteczną stwarza jedynie fikcję 

prawną, iż żołnierz pozostawał cały czas w służbie. Uposażenie przysługuje zaś 
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żołnierzowi zawodowemu nie za okres pozostawania w stosunku służbowym, lecz za 

pełnienie służby. Pozostawanie w stosunku służbowym bez podejmowania służby, 

ewentualnie bez gotowości i zdolność do jej pełnienia, nie rodzi prawa do 

uposażenia. Ponadto świadczenie emerytalne jest świadczeniem konkurencyjnym 

w stosunku do uposażenia. Żołnierzowi przeniesionemu do rezerwy pobierającemu 

emeryturę nie przysługuje zatem prawo do uposażenia należnego żołnierzowi 

w czynnej służbie zawodowej. 

W zakresie świadczeń pieniężnych przysługujących w związku ze zwolnieniem 

z zawodowej służby wojskowej na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 9 sierpnia 

2012 r., sygn. akt II SA/Po 407/12. W wyroku tym Sąd podniósł, że zgodnie z art. 94 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) żołnierzowi zawodowemu 

przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, odprawa w wysokości określonej w tych 

przepisach, stanowiąca w zależności od okresu trwania służby odpowiedni procent 

kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego 

w ostatnim dniu pełnienia służby. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że prawo 

żołnierza do odprawy powiązane zostało z faktem zwolnienia go z zawodowej służby 

wojskowej. Oznacza to, że odprawa ma charakter świadczenia jednorazowego, 

wypłacanego w związku z zakończeniem służby wojskowej, a żołnierzowi który 

otrzymał odprawę, nie może już ponownie nabyć do niej prawa w pełnej wysokości. 

Przyjęcie, że odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej ma 

charakter świadczenia jednorazowego, nie oznacza że wyłączone jest prawo 

żołnierza do odprawy uzupełniającej. Żołnierz, który otrzymał odprawę w związku ze 

zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, a następnie przywrócony został do 

służby wskutek stwierdzenia nieważności poprzedniej decyzji, po czym ponownie 

został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, nabywa prawo do odprawy 

uzupełniającej, stanowiącej różnicę pomiędzy wyższą odprawą, a uprzednio 

wypłaconą z tego samego tytułu. W takiej sytuacji, wobec przyznania żołnierzowi 

odprawę z tytułu zwolnienia ze służby, zachodzi potrzeba zaliczenia odprawy 

dotychczasowej na poczet odprawy ustalonej po ponownym zwolnieniu ze służby. 

W 2012 r. przedmiotem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu były również decyzje dotyczące zwrotu żołnierzom zawodowym kosztów 

codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby.  
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W wyroku z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 409/12 Sąd oddalając 

skargę podniósł, że zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu poza miejscem pełnienia 

służby, w miejscowości, która nie jest miejscowością pobliską w rozumieniu ustawy 

z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, ze zm.), przysługuje prawo do zwrotu kosztów 

codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby 

i z powrotem. W myśl zaś art. 1a ust. 1 pkt 7 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, miejscowość pobliska to miejscowość, do której najkrótszy 

czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza 

zgodnie z rozkładem jazdy dwóch godzin, w obie strony łącznie z przesiadkami, 

licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji 

(przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania. Zasadnicze znaczenie w sprawie ma 

ocena, czy miejscowość, w której mieszka żołnierz nie jest miejscowością pobliską. 

Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, jeżeli 

miejscowość, w której zamieszkuje nie jest miejscowością pobliską. Zatem dojazd 

z takiej miejscowości do miejsca pełnienia służby i następnie powrót do niej środkami 

lądowego transportu publicznego powinien przekroczyć łącznie czas dwóch godzin. 

Sąd dokonując wykładni powyższych regulacji podniósł, że przy ustaleniu czasu 

dojazdu z/do miejsca pełnienia służby należy uwzględniać jedynie przewoźników 

publicznych zapewniających transport z jednej miejscowości do drugiej i tylko 

przystanki tych środków transportu można uwzględniać w obrębie danej 

miejscowości. Przystanki zaś w obrębie tej samej miejscowości tj. komunikacji 

miejskiej, nie mogą być brane pod uwagę, albowiem definicja miejscowości pobliskiej 

mówi o miejscowości, do której najkrótszy czas dojazdu nie przekracza dwóch godzin 

w obie strony. Zatem nie można włączać do czasu przejazdu do/z miejscowości, 

czasu poruszania się po miejscowości pobliskiej środkami komunikacji miejskiej, 

gdyż prowadziłoby to do nieuprawnionego rozszerzenia definicji ustawowej. Przepis 

art. 1a ust. 1 pkt 7 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

konkretyzuje, iż trasę dojazdu wyznacza stacja (przystanek) najbliższy miejscu 

pełnienia służby oraz stacja (przystanek) najbliższy miejscu zamieszkania. Brak 

zatem podstaw do uwzględnienia funkcjonującej w obrębie danej miejscowości 

komunikacji miejskiej. Co prawda ustawodawca w przypadku żołnierzy zawodowych 

nie zastrzegł na wzór innych ustaw mundurowych (np. o Policji, o Służbie 
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Więziennej), że nie uwzględnia się dojazdu w obrębie miejscowości zamieszkania, 

czy pełnienia służby. Jednak w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy nr 1945) ustawy 

z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz 

niektórych innych ustaw, która z dniem 1 lipca 2010 r. nadała nowe brzmienie 

definicji miejscowości pobliskiej, prawodawca wskazuje na spójność tego pojęcia 

z funkcjonującym rozwiązaniem w ustawie o Policji (art. 88 ust. 4), które wyklucza 

komunikację w obrębie miejscowości. Zatem wolą ustawodawcy było, aby pojęcia te 

były rozumiane tożsamo. Choć ta wykładnia autentyczna jest nieoficjalna i prawnie 

nie wiąże, to jednak powinna być brana pod uwagę przy interpretacji wskazanych 

regulacji (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 

398/11). Bowiem dosłowne odczytywanie przepisu art. 1a ust. 1 pkt 7 ustawy 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzić by mogło do 

sytuacji naruszających konstytucyjnie chronioną zasadę równości wobec prawa (art. 

32 Konstytucji RP). Po pierwsze nie wszystkie miejscowości posiadają komunikację 

w obrębie miejscowości. Po drugie komunikacja miejska z przyczyn oczywistych nie 

uwzględnia najkrótszej drogi wyjazdu z danej miejscowości. Dojazdy komunikacją 

miejską wraz z przesiadkami, w obrębie większych aglomeracji miejskich, ze względu 

na wielość przystanków i ruch miejski mogą bez wątpienia przekroczyć w obie strony 

2 godziny jazdy i wtedy, mimo, że żołnierz de facto zamieszkiwałby w miejscowości 

pełnienia służby lub tuż za jej granicami, przysługiwałoby mu prawo do zwrotu 

kosztów dojazdów. Choć logicznie rzecz ujmując byłaby to miejscowość pobliska, 

bądź nawet ta sama.  

W zakresie spraw odnoszących się do żołnierzy zawodowych zwrócić należy 

uwagę także na wyrok z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt II SA/Po 650/12, którym 

Sąd stwierdził nieważność decyzji organu II instancji.  

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd podniósł, że odwołanie jako środek 

zaskarżenia jest instytucją procesową, za pomocą której uprawnione podmioty mogą 

żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji administracyjnych) w celu 

ich kasacji lub reformacji (patrz A. Wróbel: "Komentarz aktualizowany do art.127 

kodeksu postępowania administracyjnego", 2012 r., System Informacji Prawnej LEX). 

Z brzmienia art. 127 K.p.a. wynika także, iż odwołanie nie przysługuje od czynności 

organu administracyjnego, która nie jest decyzją administracyjną, a stanowi np. 

czynność materialno-techniczną (patrz B. Adamiak, w B. Adamiak, J. Borkowski, 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck 2011 r., s. 502; 
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wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. I OSK 

910/07 dostępny na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl ). Sąd wyjaśnił, 

że podstawę prawną wydanego rozkazu stanowił art. 115 ust. 3 ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych zgodnie, z którym przypadkach, o których mowa 

w ust. 2, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdza fakt 

zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej rozkazem personalnym, 

wydanym do celów ewidencyjnych. Z kolei ust. 2 art. 115 omawianej ustawy stanowi, 

iż zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 

111 pkt 1, 3, 5, 8, pkt 9 lit. b i pkt 11-15, następuje z mocy prawa z dniem 

uprawomocnienia się odpowiedniego orzeczenia lub z dniem, w którym decyzja stała 

się ostateczna albo z dniem zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę 

zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby. Zgodnie zaś z art. 111 pkt 3 ustawy 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – do którego między innymi odsyła 

przywołany wyżej art. 115 ust. 2 tej samej ustawy – żołnierza zawodowego zwalnia 

się z zawodowej służby woskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję 

lekarską niezdolności do służby. Jednocześnie art. 5 ust. 1 tej samej ustawy stanowi, 

że zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala 

wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie, a orzeczenie 

wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją. 

W tym miejscu nadmienić należy, iż w świetle definicji ustawowej zawartej 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ilekroć w tej 

ustawie mowa jest o decyzji to należy przez to rozumieć również rozkaz personalny. 

Jednakże ustawa nie zawiera definicji pojęcia rozkazu personalnego wydanego dla 

celów ewidencyjnych. 

Sąd podziela wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, iż 

rozkaz personalny wydany dla celów ewidencyjnych o którym mowa w art. 115 ust. 3 

powoływanej ustawy nie może być utożsamiany z rozkazem personalnym 

w rozumieniu 6 ust 2 pkt 2 i nie stanowi on decyzji administracyjnej. 

Zauważyć bowiem należy, iż zwolnienie żołnierza z zawodowej służby 

wojskowej na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych następuje z mocy prawa. Wydawany w takiej sytuacji rozkaz 

o zwolnieniu ze służby (rozkaz personalny wydawany do celów ewidencyjnych) nie 

wpływa na prawa i obowiązki skarżącego wynikające z przepisów prawa, ponieważ 

nawet gdyby rozkaz taki nie został wydany, to i tak z dniem uzyskania przez 
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orzeczenie komisji lekarskiej przymiotu ostateczności nastąpiłby skutek prawny 

w postaci zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej (art. 115 ust. 2 ustawy 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych). Rozkaz personalny o zwolnieniu ze 

służby wojskowej z uwagi na ustalenie przez wojskową komisję lekarską niezdolności 

do służby żołnierza zawodowego wydawany jest w celach porządkowych, 

ewidencyjnych. Potwierdza on jedynie to co nastąpiło z mocy samego prawa. Cel 

ewidencyjny oznacza wyłącznie zarejestrowanie faktu, że żołnierz został zwolniony 

(stosunek służbowy został rozwiązany ), a nie zwolnienie powodujące rozwiązanie 

stosunku służbowego. Skoro zaś rozkaz personalny podjęty na podstawie art. 111 

pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wydawany 

jest dla celów porządkowych, to nie stanowi on decyzji administracyjnej.  

Ponadto Sąd zauważył, że w wyroku z dnia 25 marca 2011 r., sygn. I OSK 

1683/10 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż określenie "rozkaz personalny 

wydany dla celów ewidencyjnych" powinno być rozumiane w znaczeniu 

"poświadczenia", aktu zbliżonego swym charakterem do zaświadczenia w rozumieniu 

art. 217 K.p.a. z tą różnicą, iż wydawane jest one w sferze wewnętrznej działania 

administracji i w dodatku z urzędu, a nie na żądanie osoby ubiegającej się o jego 

wydanie. Rozkaz personalny wydany dla celów ewidencyjnych nie może być uznany 

za decyzję administracyjną w rozumieniu art. 104 i 107 K.p.a. (orzeczenie dostępne 

na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

W zakresie spraw odnoszących się do Policji na uwagę zasługuje 

postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 1106/11 odrzucające 

skargę na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA z uwagi na 

niedopuszczalność zaskarżenia.  

W orzeczeniu tym Sąd wskazał, że tryb postępowania komisji lekarskich 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych określa rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania 

komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 1991 r., nr 

79, poz. 349 ze zm.). Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że komisje lekarskie 

podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniają na podstawie badań zdolność 

fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, a także m.in. orzekają również o stopniu 

uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem lub chorobami pozostającymi 

w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, związku schorzeń 

i ułomności ze służbą, inwalidztwa i związku tego inwalidztwa ze służbą (§1 ust. 1, 2 
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rozporządzenia). Wojewódzkie komisje lekarskie są, zatem właściwe w zakresie 

badań medycznych i wydawania orzeczeń o stanie zdrowia i stopniu zdolności do 

służby, a także w szczególności o stopniu uszczerbku na zdrowiu, związku schorzeń 

i ułomności ze służbą (§ 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 rozporządzenia). 

Z kolei zasady orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji zawarte są 

w treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. 

w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony 

Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 

emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich 

w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz 

wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. z 1995 r., nr 8, poz. 41 ze zm.). 

Zdaniem Sądu nie może budzić wątpliwości, że wydanie skierowanych do 

skarżącego orzeczeń przez komisje lekarskie nastąpiło w trybie powyższych regulacji 

oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku 

ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz.U. z 2005 r., nr 206, poz. 1723 ze zm.), wydanego na podstawie art. 20 

ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 67, ze zm.). 

W związku z powyższym wskazać należy, iż w orzecznictwie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego podkreśla się, że komisje lekarskie, działające w sprawach 

funkcjonariuszy czy kandydatów do służb mundurowych, są organami administracji 

publicznej i swe rozstrzygnięcia podejmują w formie decyzji administracyjnych, 

nazywanych orzeczeniami. Orzeczenia te łączą elementy wiedzy z elementami 

typowymi dla orzecznictwa administracyjnego. Ma być w nich bowiem rozpoznanie 

lekarskie (element wiedzy medycznej) oraz ustalenie kategorii do służby lub 

określenie związku chorób i ułomności ze służbą (element orzecznictwa). Trzecim 

obligatoryjnym ich składnikiem jest uzasadnienie, które ma wykazać zasadność 

rozpoznania lekarskiego oraz zaliczenia do kategorii zdolności do służby lub 

określenia związku chorób i ułomności ze służbą. Wskazuje to bezspornie na 

władztwo i jednostronność działania takich komisji lekarskich oraz potwierdza 

prawidłowość kwalifikowania omawianych działań do decyzji administracyjnych. 
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Orzeczenia komisji lekarskich działających w sprawach funkcjonariuszy służb 

mundurowych, kandydatów do takiej służby oraz emerytów i rencistów tych służb 

dzielą się na dwie zasadnicze grupy. 

Pierwsza z nich obejmuje kwestie zaliczenia danej osoby do określonej 

kategorii zdolności do służby. Orzeczenia w tych sprawach są wiążące dla organu 

w sprawie powołania danej osoby do służby lub zwolnienia ze służby. Orzeczenia te 

stanowią podstawę do wydania przez właściwe organy decyzji administracyjnej na 

mocy której osoba jest przyjmowana do służby, czy z niej zwalniana. Mają one 

jednak byt w pełni autonomiczny i podlegają odrębnemu zaskarżeniu do sądów 

administracyjnych na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 P.p.s.a. Bowiem stosunek służbowy 

policjanta jest stosunkiem administracyjnym, a decyzje o nawiązaniu i rozwiązaniu 

tego stosunku są decyzjami administracyjnymi wydanymi w wyniku postępowania 

administracyjnego. Dopiero decyzja administracyjna jaką jest rozkaz personalny 

wydawany na podstawie art.32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz.U. nr 30, poz.179 ) należy do kognicji sądu administracyjnego. 

Natomiast druga grupa orzeczeń to orzeczenia ustalające schorzenia danej 

osoby, ich związek ze służbą i stopień inwalidztwa m.in. dla celów emerytalno-

rentowych. Takie orzeczenia nie mają samodzielnego bytu. Są one poddawane 

kontroli przez sądy powszechne w ramach odwołań od decyzji wydawanych w innych 

postępowaniach przez organy właściwe w sprawach odszkodowawczych lub 

emerytalno-rentowych. Orzeczenia z tej drugiej grupy mają wyłącznie charakter 

orzeczenia wstępnego, jako jedna z przesłanek ustalenia prawa do określonych 

świadczeń, ich zakresu i wysokości. W konsekwencji nie podlegają one zaskarżeniu 

do sądu administracyjnego, gdyż sprawy orzekania o inwalidztwie i związku schorzeń 

ze służbą nie należą do jego właściwości (por. wyroki NSA z dnia 30 kwietnia 2010 r., 

sygn. akt I OSK 93/10, z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 667/08 opublik. 

w Centralnej Bazie Orzeczeń NSA, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 

października 1999 r. sygn. III ZP 9/99 OSNAPiUS z 2000 r., nr 5, poz.167, uchwała 

NSA z dnia 19 stycznia 1998 r. sygn. akt OPS 8/97, postanowienie NSA z 6 listopada 

2000 r., sygn. OSA 1/00 ONSA z 2001, nr 2, poz.47 oraz wyrok NSA z 22 lipca 2010 

r. sygn. I OSK 220/10 opublik. w Centralnej Bazie Orzeczeń NSA, postanowienie 

NSA z 7 września 2010 r. sygn. I OSK 1430/10). 

Sąd podniósł, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze sprawą 

administracyjnoprawną. Sprawa w przedmiocie związku rozpoznanych u policjanta 
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chorób i wynikającego z nich inwalidztwa ze służbą w Policji, dla m.in. celów 

zaopatrzenia emerytalnego (rentowego), nie ma charakteru sprawy administracyjnej, 

od której służyłaby skarga do sądu administracyjnego. 

Sprawa z zakresu weryfikacji orzeczeń w przedmiocie stwierdzenia 

niezdolności do służby, związku powstałego schorzenia ze służbą oraz ustalenia 

grupy inwalidztwa, związku inwalidztwa ze służbą w Policji, należy, bowiem do spraw 

dotyczących rent z tytułu niezdolności do pracy, które na mocy art. 476 § 2 pkt 2 

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.) zalicza się do spraw z zakresu ubezpieczeń 

społecznych. Sprawy rentowe na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 477(8) 

§ 1 K.p.c. należą do właściwości rzeczowej sądu powszechnego, to jest Sądu 

Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Warto także zauważyć, iż 

orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA w przedmiocie stwierdzenia 

niezdolności do służby, związku powstałego schorzenia częściowo ze służbą oraz 

ustalenia grupy inwalidztwa jest niezaskarżalne, a jedyną pośrednią drogą weryfikacji 

tego orzeczenia jest odwołanie od decyzji organu rentowego wniesione w trybie 

przepisów K.p.c. 

Omawiając sprawy z zakresu służb mundurowych zwrócić również uwagę na 

wyrok z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt II SA/Po 804/12. W wyroku tym Sąd 

uchylając zaskarżoną decyzję wskazał, że przepis art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) stanowi 

delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, do określenia w drodze 

rozporządzenia, szczegółowych zasad otrzymywania oraz wysokości dodatków do 

uposażenia, o których mowa w ust. 1-4, uwzględniając ich rodzaj i charakter, 

przesłanki przyznawania lub podwyższania na stałe lub na czas określony, warunki 

obniżania lub cofania oraz stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego. 

W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji wydał w dniu 6 grudnia 2001 r .wydał rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego 

policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest 

uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 ze zm.). 

Zgodnie z treścią § 14 ust. 2 powołanego rozporządzenia "wysokość przyznawanego 

dodatku uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta 
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z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez 

policjanta kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą 

jednostką". W myśl zaś § 15 ust. 2 omawianego rozporządzenia, powyższy przepis 

stosuje się odpowiednio przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku 

specjalnego. 

Przywołane przepisy nie były podstawę prawną do cofnięcia skarżącemu 

dodatku specjalnego. Organy obniżyły dodatek służbowy z uwagi na przebywanie na 

długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a tym samym nierealizowanie przez skarżącego 

zadań i czynności służbowych. Należy jednak zauważyć, że ustawa o Policji 

w przepisie art. 121 ust. 1 stanowi, że w razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć 

służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego, policjant 

otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne 

należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym – 

z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do 

uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość. Niewątpliwie 

przepis powyższy ma charakter gwarancyjny i chroni policjanta w wymienionych 

w nim sytuacjach, przed nieuzasadnionym obniżeniem składników uposażenia. 

Samo zaś niezrealizowanie zadań służbowych w okresie choroby, kiedy policjant 

podlega ochronie, nie może być zmianą, o jakiej mowa w tym przepisie. Skarżący nie 

wykonywał bowiem żadnych czynności służbowych z przyczyn od siebie 

niezależnych. Organy orzekające w sprawie błędnie zatem przyjęły, że 

nierealizowanie obowiązków służbowych przez policjanta z powodu choroby jest 

okolicznością mającą wpływ na wysokość dodatku specjalnego. Tego rodzaju 

wykładnia jest nieuprawniona, a ponadto pozostaje w sprzeczności z funkcją 

ochronną omawianego przepisu, mającego zastosowanie m.in. w razie choroby 

policjanta. W uzasadnieniu cytowanego przez skarżącego wyroku NSA z 17 stycznia 

2012 r. I OSK 831/11 sąd wyjaśnił iż co do zasady istnieje ścisły związek pomiędzy 

przyznaniem policjantowi dodatku służbowego w określonej wysokości a sposobem 

wykonywania przez niego obowiązków i zadań. Jednak szczególnie uzasadniony 

przypadek, powodujący, że dodatek służbowy może być obniżony dotyczy 

nienależytego wywiązywania się z obowiązków służbowych, nienależytej realizacji 

zadań i czynności służbowych, a także zmiany zakresu obowiązków służbowych, 

warunków służby bądź ustania innych przesłanek, które uzasadniały przyznanie go 
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w określonej wysokości. Nie obejmuje natomiast sytuacji, gdy przyczyną 

niewykonywania przez policjanta obowiązków służbowych jest choroba. Jest ona 

bowiem objęta odrębną regulacją prawną określoną w art. 121 ust. 1 cyt. ustawy 

o Policji. Przepis ten ma charakter ochronny i co do zasady gwarantuje policjantowi, 

który nie pełni obowiązków służbowych m.in. z powodu choroby zachowanie prawa 

do otrzymywania zarówno uposażenia zasadniczego jak i dodatków do uposażenia 

o charakterze stałym oraz innych należności pieniężnych należnych na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym z uwzględnieniem powstałych w tym okresie 

zmian mających wpływ na prawo do nich i ich wysokość. Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych nie skorzystał bowiem do tej pory z delegacji ustawowej zawartej 

w ust. 2 art. 121 powołanej ustawy o Policji i nie wydał w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy rozporządzenia, w którym mógłby ograniczyć w całości 

lub w części wypłatę niektórych dodatków do uposażenia w okresie choroby.  

 

18. Sprawy mieszkaniowe, w tym ewidencja ludności 

I. 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. 
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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 mieszkalnego. M. in. 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 
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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.  

 

II. 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 polegająca 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 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 
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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 

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 



203 

 

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.”  

 

19. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 

 W 2012 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 

w zakresie spraw dotyczących pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, 

objętych łącznie symbolem 632 – Pomoc społeczna, na dzień 20 grudnia 2012 r. 

wpłynęło 235 skarg w tym, w sprawach:  

− o symbolu 6320 – zasiłki celowe i okresowe – 96 skarg, 

− o symbolu 6321 – zasiłki stałe – 12 skarg, 

− o symbolu 6322 – usługi opiekuńcze, w tym skierowania do domu pomocy 

społecznej – 8 skarg,  

− o symbolu 6324 – rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla 

wychowanka rodziny zastępczej – 1 skarga, 

−  o symbolu 6329 – inne o symbolu podstawowym – 116 skarg, 

−  o symbolu 643/6329 – spory o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami – 

1 skarga, 

− o symbolu 644/6320 – środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu – 1 skarga. 

 Na dzień 20 grudnia 2012 r. do rozpoznania pozostało 48 spraw. W zakresie 

spraw zakończonych: oddalono skargi w 87 sprawach, odrzucono skargi w 36 
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sprawach, w 1 sprawie Sąd stwierdził swoją niewłaściwość, w 1 sprawie Sąd 

stwierdzał nieważność zaskarżonego postanowienia, uchylono decyzje organów obu 

instancji w 28 sprawach, w jednej sprawie uchylono decyzję organu I instancji oraz 

II instancji w części, zaś w 16 sprawach uchylono jedynie zaskarżoną decyzję organu 

II instancji, umorzono 7 postępowań, w tym 6 na podstawie art. 161 P.p.s.a, 10 spraw 

połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.  

Należy zaznaczyć, ze w sprawach z omawianego zakresu przedmiotowego 

często występują sytuacje, gdy jeden skarżący wnosi do Sądu liczne skargi, i tak 

dziewięciu spośród wszystkich skarżących złożyło w 2012 r. ponad 4 skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

W 13 sprawach zostały złożone skargi kasacyjne, w 7 sprawach wniesiono 

zażalenia.  

 

Sprawy o symbolu 6320 

 

Wśród spraw o symbolu 6320 znaczną część stanowiły sprawy dotyczące 

przyznania zasiłku celowego w ramach pomocy dla Rodzin rolniczych.  

 Podstawy prawne w omawianych sprawach stanowiły przepisy dwóch aktów 

prawnych. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 

593 ze zm., dalej – Ups) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 

roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin 

rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji 

rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu 

nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996, dalej - 

rozporządzenie z 2011 r., rozporządzenia ws. klęsk żywiołowych). Na kanwie tych 

spraw Sądy sformułowały następujące poglądy prawne: 

 W wyroku z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 341/12 Sąd wskazał, 

że organ pierwszej instancji uznał, a organ odwoławczy podzielił ten pogląd, że 

przyznanie skarżącej wnioskowanego świadczenia nie jest możliwe, ponieważ 

skarżąca nie spełnia jednej z przesłanek uprawniających do wnioskowanej pomocy, 

mianowicie z tego powodu, że skarżąca nie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym 

rolników. Obydwa organy przyznały przy tym, że skarżąca jest domownikiem 

w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Sąd 
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stwierdzi, że „istotę rozstrzygnięcia stanowi zatem ustalenie zakresu należnego 

pojęciu „rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, objętego 

ubezpieczeniem społecznym rolników", a w szczególności wskazanie czy mieści 

w sobie także domownika rolnika, w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o społecznym ubezpieczeniu rolników. [...] Literalnie rzecz ujmując definicja 

legalna "domownika" tym różni się od definicji "rolnika" stworzonej na użytek tej 

ustawy, iż domownik pracując w gospodarstwie rolnym , nie czyni tego na własny 

rachunek. [...] nie każdy domownik w rozumieniu potocznym, podlega obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego rolników , lecz wyłącznie domownik będący osobą bliską 

rolnika , czyli członek rodziny rolniczej., o jakiej mowa w § 2 rozporządzenia. [...] 

skoro skarżąca , została objęta obowiązkiem rolniczego ubezpieczenia społecznego, 

wynikającym z art. 7 ust 1 pkt 2 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o społecznym 

ubezpieczeniu rolników , to podstawy tego obowiązku należy upatrywać w tym, że 

jest domownikiem rolnika czyli członkiem rodziny rolniczej. [...] wymóg podlegania 

rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy nie samego rolnika w rozumieniu 

art. 6 ust. 1 ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników (w/w), lecz któregokolwiek 

z członków jego rodziny, co niewątpliwie obejmuje domownika rolnika. [...] to nie fakt 

faktycznego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników stanowi o tym 

czy dana osoba jest rolnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o u.s.r., ale fakt 

posiadania takiego gospodarstwa rolnego i prowadzenia go na własny rachunek. Tak 

więc tą okoliczność organy administracji również powinny zbadać. Samo opłacanie 

składek na ubezpieczenie społeczne rolników ma jedynie znaczenie dla świadczeń 

przysługujących z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a nie dla stworzenia 

właściwej definicji rolnika mającej znaczenia dla celów stosowanego w niniejszej 

sprawie rozporządzenia.”. 

 W innym orzeczeniu – wyrok z dnia 9 lutego 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 13/12 

Sąd wskazał, że „Jeśli przyjąć, że wspomniane rozporządzenie miało na celu pomoc 

rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z powodzią, to uzasadnione jest 

przekonanie, że wykładnia omawianego przepisu § 2 pkt 1 powinna opierać się na 

interpretacji celowościowej. Przepis ten należy więc rozumieć w ten sposób, że 

pomocy, o której mowa w rozporządzeniu, udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli co 

najmniej jedna osoba w tej rodzinie spełnia warunki do uznania jej za rolnika 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu 

ubezpieczeniu z mocy ustawy. Nie ma rozstrzygającego znaczenia sam fakt, że 



206 

 

osoba ubiegająca się o pomoc w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych 

przymrozkami wiosennymi w 2011 r. nie figuruje w ewidencji KRUS [...] okoliczność, 

że skarżąca pobiera świadczenie rentowe z KRUS nie oznacza, że nie jest ona 

rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lecz tylko 

nie podlega ona temu ubezpieczeniu z mocy ustawy, bowiem cel ubezpieczenia 

społecznego jaki wynika z tych przepisów został już osiągnięty - skarżąca pobiera 

rentę, co oznacza, że zabezpieczenie to ma zapewnione. Skoro wiec zbędnym jest 

podleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy, to 

skarżąca nie może ponosić negatywnych skutków braku podlegania takiemu 

obowiązkowi.” 

 W innej sprawie – wyrok z dnia 7 marca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 16/12  

Sąd zarzucił z kolei organowi, że „rozpoznając wniosek o udzielenie zasiłku 

celowego w związku z wystąpieniem – w tej sprawie – przymrozków wiosennych 

w 2011 r., organ obowiązany był uwzględnić nie tylko regulację szczególną w postaci 

rozporządzenia ws. klęsk żywiołowych, ale i regulację ogólną (zasady ogólne 

przyznawania pomocy i art. 40 ust. 2 ups). [...]. W sytuacji, gdy zdaniem organów 

skarżący nie spełniał kryteriów uprawniających do przyznania świadczeń z funduszy 

przyznanych na ten cel w związku z realizacją rządowego programu pomocy dla 

rodzin rolniczych, obowiązkiem organu było równoległe rozpatrzenie jego wniosku 

w oparciu o powołany w decyzji przepis art. 40 ust. 2. Wskazać także należy, iż 

organ w żadnej mierze nie wziął pod uwagę możliwości przyznania skarżącemu 

świadczenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i ust. 2, który stwierdza, że zasiłek 

celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty 

w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.” 

 W wyroku z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 225/12 Sąd rozstrzygał 

w związku ze sporem w zakresie rozmiaru szkód spowodowanych w gospodarstwie 

skarżącego przez huragan, a także prawidłowości przyjętej przez organy procedury 

ich szacowania. Sąd wskazał, iż „organ uznał, że jedynym dowodem w sprawie na 

okoliczność poniesionych szkód jest protokół sporządzony przez komisję. Pogląd taki 

jest błędny. Wskazać należy bowiem, że rozporządzenie będące podstawą prawną 

zaskarżonych decyzji wydane zostało na podstawie delegacji zawartej w art. 24 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [...] Rada Ministrów posiadała 

delegację ustawową do określenia wyłącznie zasad i warunków technicznych 

realizacji tego programu pomocy społecznej, natomiast nie była uprawniona do 
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określenia ograniczeń dowodowych i zasad postępowania uregulowanych 

w kodeksie postępowania administracyjnego. Brak jest więc podstaw do 

interpretowania przepisów rozporządzenia w ten sposób, iż wykluczają one, 

w przypadku braku protokołu komisji oszacowania szkody, możliwości uwodnienia 

wysokości szkody w oparciu o inne dowody [...]. Tym samym w postępowaniu 

w przedmiocie przyznania pomocy społecznej z tytułu strat spowodowanych 

wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków 

wiosennych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 

modyfikowane jedynie regulacjami rangi ustawowej zawartymi w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej i jednoznacznymi postanowieniami 

rozporządzenia [...] ustalenia bez wyraźniej podstawy ustawowej, że pewne fakty 

mogą być udowodnione jedynie za pomocą ściśle określonych dowodów, jest 

sprzeczne z art. 75 K.p.a. [...] Protokół oszacowania szkód jest niewątpliwie 

najbardziej pożądanym dowodem potwierdzającym wystąpienie szkód i ich rozmiar, 

ale ograniczenie się przez organy wyłącznie do tego dowodu [...] przy wyjaśnianiu 

okoliczności faktycznych sprawy, stanowi naruszenie podstawowych zasad 

postępowania administracyjnego, wyrażonych w art. 7, 77 § 1, 75 i 80 K.p.a 

w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.” 

 W wyroku z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 215/12 z kolei Sąd 

rozstrzygał w przedmiocie różnicy pomiędzy deszczem nawalnym i powodzią. W tym 

zakresie wskazał, co następuje: „podstawą wydania decyzji odmownej przez organy 

administracji było uznanie, iż w świetle ustalonego stanu faktycznego, 

w szczególności protokołu z dnia 18 czerwca 2010 r. sporządzonego przez Komisję 

powołaną zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego, zeznań członków tej Komisji 

oraz pisma Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 

2010 r., szkody powstałe w gospodarstwie skarżącego były wynikiem deszczy 

nawalnych, a nie powodzi, o której mowa w ustawie o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z usuwaniem skutków powodzi w 2010 r.” Sąd skonstatował, że 

„Stanowisko powyższe uznać należy jednakże za błędne.” i uzasadnił to w sposób 

poniższy: „W opinii Sądu definicja powodzi zawarta w powyższych przepisach jasno i 

precyzyjnie wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem powodzi, jakie powoduje 

skutki i jakie niesie ze sobą zagrożenia. Zestawienie powyższych definicji pozwala 

przyjąć, że kluczowe znaczenie dla zakwalifikowania danego stanu faktycznego jako 

powodzi, ma ustalenie, czy doszło do zalania wodami śródlądowymi, a więc, czy 
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doszło do wezbrania wody w naturalnych ciekach lub zbiornikach, skutkującym 

czasowym pokryciem wodą terenów z nim sąsiadującym. Rozpoznając 

przedmiotową sprawę, pomimo prawidłowego ustalenia stanu faktycznego 

wskazującego, iż doszło do wezbrania Rowu Rozdrażewskiego, a co za tym idzie 

zalania w jego sąsiedztwie pól i łąk, organy błędnie przyjęły, iż straty 

w gospodarstwie rolnym skarżącego powstały na skutek deszczy nawalnych, a nie 

powodzi.” 

 Kolejną grupę spraw objętych zakresem symbolu 6320 stanowiły sprawy 

typowych świadczeń z pomocy społecznej, w których na podstawy prawne składały 

się przede wszystkim przepisy ustawy o pomocy społecznej.  

 W tym zbiorze na uwagę zasługuje m.in. wyrok z dnia 12 września 2012 r. 

sygn. akt IV SA/Po 30/12, w którym Sąd odniósł się do kwestii obowiązku 

współdziałania wnioskodawców pomocy społecznej z organami administracji 

właściwymi w tych sprawach. I tak w ww. wyroku Sąd stwierdził, że „Podstawą 

odmowy przyznania wnioskowanej przez skarżąca pomocy było uznanie przez 

organ, iż skarżąca nie współpracuje z organem w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji 

życiowej. [...] Obowiązek współdziałania wnioskodawców z organami pomocy 

społecznej zastał wielokrotnie zaakcentowany w ustawie o pomocy społecznej, 

niemniej przepisy dokładnie nie wskazują sposobu jego realizacji [...] jeżeli 

w zachowaniu czy postawie zainteresowanej trudno jest dopatrzeć się chęci 

wyłudzenia środków z pomocy społecznej, a jedynie można je raczej zdefiniować 

jako konsekwencje niepowodzeń osobistych, związanych z nagłym pogorszeniem 

stanu zdrowia, to takiej osobie nie można zarzucać złej woli i odmówić przyznania 

stosownej pomocy ale wręcz przeciwnie właśnie objąć ją tą pomocą celem 

umożliwienia jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. [...] Samo stwierdzenie 

o braku współdziałania osoby z organem pomocy nie jest wystarczające do 

przesądzenia, że wobec takiej osoby zachodzi podstawa do odmowy przyznania 

świadczenia w postaci zasiłku celowego. „ 

 W innej sprawie – wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 196/12 

– organy odmówiły skarżącemu przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku 

celowego na zwrot zakupionej ortezy i leków. W tej sprawie Sąd zajął następujące 

stanowisko: „Zakup ortezy należy uznać, za potrzebę pierwszoplanową, gdyż 

umożliwia ona skarżącemu w miarę sprawne poruszanie się i w ocenie Sądu mieści 

się w katalogu niezbędnej potrzeby umożliwiającej życie w warunkach 
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odpowiadających godności człowieka [...] pojęcie "niezbędnej potrzeby bytowej" nie 

zostało zdefiniowane przez ustawodawcę [...] za niezbędną potrzebę bytową należy 

uznać taką, która jest niezbędna do normalnej egzystencji osoby ubiegającej się 

o przyznanie zasiłku, w warunkach odpowiadających godności człowieka [...]. 

Niezbędna potrzeba to taka bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować, 

zagrożone są warunki jej istnienia, a w szczególności życie lub zdrowie [...]. 

Podstawą odmowy nie może być stwierdzenie przez organ, iż skoro skarżący kupił 

ortezę ze środków własnych to odpadła przesłanka niezbędności. Takie stanowisko 

organu przeczy instytucji pomocy społecznej, jest sprzeczne z postanowieniami 

ustawy jak i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej [...] nie można oczekiwać od strony, 

iż do czasu rozpoznania jej wniosku, będzie czekać z kupnem ortezy, czy leków co 

będzie skutkować znacznym pogorszeniem jej warunków zdrowotnych i życiowych. 

[...] co do zasady świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznane wyłącznie 

na zaspokojenie przyszłych potrzeb, to jednakże w niektórych sytuacjach nie można 

wykluczyć, iż takie świadczenie może zostać przyznane pomimo zaspokojenia 

wnioskowanej potrzeby. W tym miejscu zauważyć należy, iż zaspokojenie 

wnioskowanej potrzeby po złożeniu wniosku nie może prowadzić do uznania, iż traci 

ona przymiot niezbędności.” Nadto Sąd wskazał, również, na inną istotną kwestię, 

konstatując, iż „Powoływanie się przez organ na ograniczone środki bez poparcia ich 

konkretnymi wskazaniami i wyliczeniami, są gołosłowne.” 

 Podobny pogląd wyraził Sad w orzeczeniu z dnia 3 października 2012 r. sygn. 

akt IV SA/Po 844/12, wskazując, że: „Odnosząc się do przytoczonego przez organ 

drugiej instancji argumentu o ograniczonych możliwościach finansowych 

przyznawania pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej, należy stwierdzić, iż co do 

zasady, z uwagi na treść art. 3 pkt 3 i pkt 4 Ups, jest to argument uprawniony. 

Nieprawidłowe jest jednak uzasadnienie wysokości przyznania pomocy finansowej 

w oparciu jedynie o tego rodzaju ogólnikowe stwierdzenie, bez odniesienia do 

konkretnej sprawy i możliwości oraz obowiązków finansowych konkretnego Ośrodka 

w danym okresie czasu.”. Sąd wskazał również, że: „uznaniowy charakter decyzji, 

jakimi są decyzje podejmowane na podstawie na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 

2005 r. oraz art. 41 Ups, nie zwalnia organu administracji od obowiązku 

szczegółowego zbadania przedmiotu sprawy i odniesienia się do wszystkich 

oczekiwań i okoliczności podniesionych przez osobę występującą z wnioskiem 

(odwołaniem). Taki stan rzeczy prowadziłby bowiem do dowolności i arbitralności 
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w podejmowaniu tego rodzaju decyzji. Organy winny ustalić rzeczywisty zakres 

oczekiwań wnioskodawcy (odwołującego się) oraz rozważyć czy, a jeśli tak - to 

w jakiej części zasługują na uwzględnienie. Nie znaczy to, iż Organy mają obowiązek 

przyznać pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego, ale, zdaniem Sądu, 

obowiązane są do rozważenia, czy podniesione przez Stronę okoliczności życiowe 

są na tyle szczególne, by rozważyć możliwość udzielenia pomocy w tej formie.” 

 W innej sprawie – wyrok z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 76/12 - 

Sąd rozstrzygał w przedmiocie prawidłowości ustaleń organów, co do wysokości 

dochodu uzyskiwanego przez skarżącego oraz zasadności pomniejszenia go o kwotę 

ponoszonych przez skarżącego wydatków. W tej mierze Sąd stwierdził, że: „żaden 

przepis prawa ani nie obliguje, ani nie uprawnia organów administracji publicznej do 

pomniejszenia kwoty ustalonego z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 i 3 ups dochodu 

wnioskodawcy o kwotę wydatków ponoszonych na światło, gaz, internet, rtv, czynsz, 

czy kartę do komórki. [...] uprawnienie organu administracji państwowej do 

wydawania decyzji o charakterze uznaniowym nie zwalnia tego organu z obowiązku 

zgromadzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i wydania decyzji 

o treści przekonującej pod względem prawnym i faktycznym. Nie może też budzić 

uzasadnionych wątpliwości, że organ działając w granicach uznania 

administracyjnego, zanim podejmie rozstrzygnięcie i zdecyduje w jakim zakresie 

uczyni użytek ze swych uprawnień, ma obowiązek: wyjaśnić wnikliwie 

i wszechstronnie stan faktyczny”. 

 

Sprawy o symbolu 6321 

 

Wśród spraw o tym symbolu na uwagę zasługuje orzeczenie z dnia 24 maja 

2012 r. sygn. akt IV SA/Po 75/12. W sprawie tej organy odmówiły skarżącej „spłaty 

zasiłku stałego z powodu braku współdziałania z pracownikiem socjalnym oraz nie 

wykorzystywania wszystkich swoich uprawnień, zasobów i możliwości.” Sąd 

podniósł, co następuje: „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 ustawy, 

należy traktować jako jedną z form współdziałania. Z uwzględnieniem powyższego 

przyjąć należy, że postawa wnioskodawcy podlega ocenie organu, od której to oceny 
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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. [...] obowiązek współdziałania musi być interpretowany z uwzględnieniem 

zasad i celów pomocy społecznej, z dostosowaniem do konkretnej sytuacji i osoby.” 

 

Sprawy o symbolu 6322 

 

W tej kategorii spraw należy zwrócić uwagę na wyrok z dnia 10 maja 2012 r. 

sygn. akt IV SA/Po 230/12, w którym Sąd rozważał kwestie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, wskazując, iż: „przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego jest istotnym obowiązkiem organu pomocy społecznej, bowiem 

uzyskane w jego trakcie informacje stanowić będą podstawę przyznania 

wnioskowanego świadczenia, lub odmowę jego przyznania. [...] obowiązek 

współdziałania osoby z organem pomocy społecznej dotyczy także przeprowadzenia 

wywiadu środowiskowego i powinien on polegać na umożliwieniu pracownikowi 

socjalnemu przeprowadzenia wywiadu w wyznaczonym terminie i udzieleniu 

wszystkich niezbędnych informacji [...] organ administracji, w razie bezskutecznych 

prób kontaktu ze skarżącym na znany sobie adres, zwróci się do Miejskiego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , a w razie potrzeby również do ZUS-u, 

w celu ustalenia, gdzie skarżący przebywa oraz, czy skarżący korzysta z opieki lub 

pomocy innej osoby. Pomocne może okazać się również rozpytanie sąsiadów 

i właściciela (zarządcy) budynku. Organ I instancji winien dołożyć wszelkich starań 

aby ustalić stan faktyczny, przy czym starania organu powinny zostać utrwalone 

w aktach sprawy. Skarżący przy pierwszej okazji powinien zostać pouczony, że 

rodzinny wywiad środowiskowy należy przeprowadzić tam, gdzie skarżący 

rzeczywiście przebywa oraz, że czym innym jest adres wskazywany dla odbioru 

korespondencji, a czym innym jest miejsce rzeczywistego pobytu skarżącego.  

 

Sprawy o symbolu 6329 

 

Wśród spraw objętych powyższym symbolem wyraźnie zarysowały się 

poglądy Sądu w dwóch kategoriach spraw, tj. związanych z przyznaniem 
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świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

małżonkiem oraz związanych z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego w związku 

z koniecznością sprawowania opieki na osobą, wobec której wnioskodawca nie jest 

obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. 

W pierwszym przedmiocie należy wskazać, na wyraźnie zarysowaną linię 

orzeczniczą. Za przykład niech posłuży tu wyrok z 11 października 2012 r. sygn. akt 

IV SA/Po 401/12, w którym Sąd zaprezentował sposób wykładni przepisów 

dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, wskazując, że:  

„Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do kwestii, czy fakt 

pozostawania przez Żonę Skarżącego w związku małżeńskim, w sytuacji gdy sam 

Skarżący nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

uniemożliwia przyznanie Skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze 

sprawowaną opieką nad Żoną, gdy Skarżący zrezygnował z zatrudnienia w celu 

sprawowania opieki nad żoną legitymującą się orzeczeniem o całkowitej niezdolności 

do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. [...] W ocenie Sądu państwo, 

działające przez swe organy administracji, winno wspierać każde działanie, dzięki 

którym obywatele odciążają go od obowiązków związanych z opieką nad 

niepełnosprawnymi członkami społeczeństwa. Obowiązek prokonstytucyjnej wykładni 

prawa (art. 7 i art. 8 ust. 2 Konstytucji RP) spoczywa nie tylko na sądach, lecz także 

na organach administracji publicznej. W kontrolowanym postępowaniu organy obu 

instancji wadliwie odczytały normatywną treść art. 17 uśr, ograniczając się jedynie do 

wykładni językowej i błędnie odniosły się jedynie do wyroku P 27/07. Przy wykładni 

prawa należy zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny w przywołanym wyroku 

z 18.7.2008 r., P 27/07, OTK-A 2008, nr 6, poz. 107 i w wyroku z 22.7. 2008 r., 

P 41/07, OTK- A 2008, nr 6, poz. 109 (dalej wyrok P 41/07), wypowiadał się 

o normach jedynie w zakresie przedstawionym w pytaniach prawnych. Poza kognicją 

Trybunału pozostały kwestie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego innym 

osobom – w tym pozostałym formom rodzin zastępczych; rozstrzygnięcie w tej 

sprawie stanowiłoby bowiem wyjście poza zakres rozpatrywanych pytań prawnych 

(cz. I uzasadnienia wyroku P 27/07 i cz. I pkt 1 i cz. III pkt 7 uzasadnienia wyroku 

P 41/07). W uzasadnieniu wyroku P 41/07 Trybunał wskazał, że „...na tym tle 

regulacja musi być uznana za niesprawiedliwą i krzywdząca; skoro członek 

najbliższej rodziny (brat/siostra, dziadek/babka czy syn/córka) wywiązuje się ze 

swych obowiązków – moralnych i prawnych – wobec ciężko chorego krewnego 
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i wymaga to odeń rezygnacji z zarobkowania, to winien on w tych działaniach 

otrzymać odpowiednie wsparcie państwa” (cz. III pkt 3 uzasadnienia wyroku 

P 27/07). Umarzając postępowanie postanowieniem z 25.5.2010 r. P 38/09 (OTK-A 

2010, nr 5, poz. 53), Trybunał Konstytucyjny, aprobując dominującą linię 

orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych, opartych na pierwszeństwie wykładni systemowej, celowościowej 

i prokonstytucyjnej (cz. II pkt 2.1, 3.3 uzasadnienia) wskazał, że zadający pytanie 

Sąd Administracyjny nie wykorzystał możliwości samodzielnego usunięcia 

wątpliwości konstytucyjnych w sprawie zbadania zgodności art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a 

uśr w zakresie, w jakim świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom 

wymagającym opieki pozostającym w związku małżeńskim, gdy oboje małżonkowie 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Trybunał 

Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z 1.6.2010 r. S 1/10 (OTK-A 2010, nr 5, 

poz. 54) podniósł, że trudno wskazać ratio legis wymogu, że przyznanie świadczenia 

pielęgnacyjnego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba wymagająca opieki nie 

pozostaje w związku małżeńskim. Krąg osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego został poszerzony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 października 

2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 223, poz. 1456), na 

skutek m.in. wyroku P 27/07. Poszerzenie zakresu podmiotowego świadczenia 

pielęgnacyjnego nie znalazło odzwierciedlenia w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr. 

Rygoryzm traktowania tego przepisu zmuszał osoby wymagające opieki do 

rezygnacji z pozostawania w związku małżeńskim. Trybunał Konstytucyjny 

zaaprobował praktykę sądów administracyjnych, nadania w praktyce sądowej takiego 

brzmienia art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr, które nie prowadziłoby do wniosku 

o wewnętrznej sprzeczności ustawy o świadczeniach. Stosownie do art. 17 uśr, 

najpierw konieczne jest ustalenie, czy Skarżący należy do kategorii osób, które mogą 

ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Odpowiedź na to pytanie jest 

twierdząca, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 2 uśr, który stanowi, że świadczenie 

pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje innym osobom (czyli innym niż matka lub ojciec wymienieni w punkcie 

1 tego przepisu), na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zm., dalej kro) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Taką wykładnię potwierdza wyrok P 27/07, którym orzeczono, że art. 17 ust. 1 
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ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim uniemożliwiał nabycie prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie 

zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki 

nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 

32 ust. 1 Konstytucji RP. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał wyraźnie stwierdził, 

że wybranie z kręgu osób obowiązanych do alimentacji jedynie rodziców i przyznanie 

wyłącznie im prawa do zasiłku stałego narusza konstytucyjną zasadę równości, 

a także zasadę sprawiedliwości społecznej, pojmowaną nie w aspekcie socjalno-

ekonomicznym, lecz odnoszoną również do społecznego poczucia sprawiedliwości, 

które w demokratycznym państwie prawnym nie powinno być przez ustawodawcę 

ignorowane, godzi też w konstytucyjne nakazy ochrony i opieki nad rodziną 

w ogólności oraz szczególnej pomocy władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej. Skutkiem tego wyroku była nowelizacja art. 17 ust. 1 uśr, 

dokonana art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 233, poz. 1456). Jednakże, jak zauważono 

w orzecznictwie (wyrok WSA w Gliwicach z 3.11.2011 r. IV SA/GI 92/11, baza 

orzeczeń NSA), nowela ta nie zmieniła bądź nie uchyliła przepisu art. 17 ust. 5 pkt 2 

lit. a uśr, wyłączającego prawo do świadczenia w przypadku, gdy osoba wymagająca 

opieki pozostaje w związku małżeńskim. W efekcie literalne brzmienie przepisu, 

uniemożliwiające skorzystanie ze świadczenia pielęgnacyjnego w razie konieczności 

rezygnacji z pracy zawodowej z uwagi na opiekę nad współmałżonkiem niweczyło 

skutki orzeczenia Trybunału. Stało się to także przyczyną podjęcia przez Trybunał 

Konstytucyjny postanowienia z dnia 1 czerwca 2010 r. S 1/10 (Lex nr 602861), 

przedstawiającego Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące niezbędności 

działań ustawodawczych, zmierzających do zapewnienia spójności zasad 

przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu Trybunał wskazał, że 

pożądane byłoby podjęcie działań legislacyjnych mających na celu dostosowanie art. 

17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr do nowego brzmienia art. 17 ust. 1 tej ustawy. W ocenie Sądu 

orzekającego w niniejszej sprawie również kolejna nowelizacja art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. 

a uśr, dokonana ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 205, poz. 1212), która 

weszła w życie w dniu 14 października 2011 r., sprawia, że literalne odczytanie 

znowelizowanego przepisu prowadzi do sprzeczności z powołanym wyżej wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego. Wykładnia zaprezentowana przez organy 

w kontrolowanym postępowaniu prowadzi do wniosku, że małżonek ubiegający się 
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o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad swym 

współmałżonkiem sam musiałby być osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Prowadziłoby to do kuriozalnej sytuacji, że świadczenie ustanowione w celu 

zapewnienia wsparcia osobie sprawującej opiekę nad wymagającym opieki 

współmałżonkiem mogłoby być przyznane tylko takiej osobie, która sama również 

wymaga opieki, bo jest niepełnosprawna w stopniu znacznym (wyrok WSA 

w Krakowie z 27.4.2012 r. III SA/Kr 328/12, baza orzeczeń NSA). Odnosząc się do 

argumentacji zaprezentowanej w uzasadnieniu decyzji z 20 marca 2012 r., zmiana 

art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr dokonana nowelizacją sierpniową, w żaden sposób nie 

wpłynęła utratę aktualności poglądów wyrażonych w wyroku P 27/07. 

Nieuzasadnionym było różnicowanie przez SKO sytuacji prawnej podmiotów 

składających podania o przyznanie świadczeń rodzinnych przed bądź po dniu 

wejścia w życie nowelizacji sierpniowej, wobec jednoznacznej w swej treści 

argumentacji zaprezentowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Prokonstytucyjna 

wykładnia powołanych przepisów dotyczy zarówno przepisów w ich brzmieniu sprzed 

wejścia w życie nowelizacji sierpniowej, jak i w brzmieniu po wejściu w życie tej 

nowelizacji. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 

W orzecznictwie Sądów administracyjnych wskazano także, że osoba sprawująca 

opiekę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w art. 128 kro, traci 

prawo do świadczenia z uwagi na zawarcie przez osobę wymagającą opieki związku 

małżeńskiego, jako że obowiązek sprawowania opieki ciążyć będzie na małżonku, 

który uzyska w konsekwencji prawo ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne 

w przypadku rezygnacji z pracy zarobkowej (wyrok WSA w Łodzi z 6.11.2008 r., 

II SA/Łd 814/08; wyrok WSA w Gdańsku z 5.8.2009 r. II SA/Gd 319/09). Za prawem 

do świadczenia pielęgnacyjnego dla żony opiekującej się mężem (bądź dla męża 

opiekującego się żoną) opowiedział się w szczególności WSA w Poznaniu 

w wyrokach z: 21.6.2012 r., IV SA/Po 319/11; 5.7.2012 r., IV SA/Po 342/11; IV SA/Po 

327/12; WSA w Warszawie z: 5.7.2012 r., I SA/Wa 880/12 jak i Wojewódzkie Sądy 

Administracyjne w powołanych w niniejszym uzasadnieniu wyrokach. 

Zaprezentowana w orzeczeniach obu organów interpretacja art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a 

uśr, w szczególności w kontekście wyroków: P 23/05, P 27/07, P 41/07 

i postanowień: P 38/09, S 1/10, nie zasługiwała na aprobatę. W sprawie należało 

dokonać systemowej, celowościowej i prokonstytucyjnej wykładni art. 17 ust. 5 pkt 2 
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lit. a uśr, w myśl której mąż, spełniający przesłanki z art. 17 ust. 1 pkt 2, nabywa 

uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na żoną, legitymującą się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, mimo że oboje pozostają w związku 

małżeńskim, nawet gdy współmałżonek nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności (art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 71 ust. 1 

Konstytucji RP). Odmienna wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 lit. a uśr byłaby 

niezgodna z konstytucyjnymi standardami ochrony rodziny określonymi w art. 18 i art. 

71 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis art. 18 Konstytucji RP stanowi bowiem, że 

małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 

i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 

Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP, Państwo w swojej polityce 

społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się 

w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają 

prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Z systemu prawa winna 

być wyprowadzona w drodze wykładni norma prawna, która umacnia więź rodzinną 

i wspiera osoby alimentujące bliskich, dotkniętych niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym, także przez przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – 

w szczególności małżonków. Przepis art.17 ust. 5 pkt.2 lit. a uśr, wykładany jedynie 

językowo, aktualnie nie będzie mógł być stosowany, gdy o świadczenie 

pielęgnacyjne wystąpi zobowiązany do opieki i alimentacji w rozumieniu art. 27 kro 

małżonek osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający 

jednocześnie wymogi z art. 17 ust. 1 uśr (wyrok WSA w Warszawie z 10.3.2010 r. 

VIII SA/Wa 671/09; wyrok WSA w Olsztynie z 18.8.2011 r. II SA/Ol 456/11, baza 

orzeczeń NSA). Jedynie na marginesie należy wskazać, że językowa wykładnia 

przepisów art. 17 uśr prowadzi do nieakceptowanych rezultatów, spotykających się 

z dezaprobatą Sądów administracyjnych. Przykładowo - w wyroku z 9.3.2012 r., 

I OSK 1982/11, Lex nr 1125345, NSA wskazał, że wykluczenie z kręgu osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zobowiązanego do alimentacji 

powinowatego męża matki dziecka niepełnosprawnego (będącego pełnoletnim 

pasierbem wnioskodawcy), pozostaje w sprzeczności z art. 144 § 1 kro w zw. z art. 

17 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a uśr. W wyroku z 27.11.2008 r., IV SA/Po 210/08, 

z aprobująca glosą J. Mikołajewicza - OSP 2009, nr 11, poz. 116, WSA w Poznaniu 

podniósł, że z systemu prawa dekodowana winna być norma prawna, która umacnia 

więź rodzinną i wspiera osoby alimentujące bliskich (w tym poza ustawowym 
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obowiązkiem alimentacji), dotkniętych niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 

także przez przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzeństwu bądź 

zstępnym rodzeństwa. W wyroku z 10.2.2011 r. I OSK 1873/10 NSA opowiedział się 

za prawem siostrzenicy do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad wujem. 

W szeregu wyrokach Wojewódzkie Sądy Administracyjne opowiedziały się za 

prawem do świadczenia pielęgnacyjnego dla powinowatych I stopnia, których nie 

łączy ustawowy obowiązek alimentacyjny (np. dla synowej, opiekującej się teściową 

bądź teściem – w szczególności: wyrok WSA w Łodzi z 25.11.2011 r., II SA/Łd 

943/11, Lex nr 1129376; wyrok WSA w Poznaniu z: 02.02.2012 r., IV SA/Po 1292/11, 

Lex nr 1292380; 04.7.2012 r., IV SA/Po 388/12; 16.2.2012 r. IV SA/Po 1133/11; dla 

teściowej opiekującej się zięciem - wyrok WSA w Poznaniu z 19.4.2012 r., IV SA/Po 

1275/11; dla wnuka opiekującego się żonatym dziadkiem – wyrok NSA z 12.1.2012 

r., I OSK 1672/11, Lex nr 1109580; dla wnuczki opiekującej się babcią, gdy żyją 

dzieci babci - wyrok WSA w Białymstoku z 3.11.2011 r., II SA/Bk 604/11, Lex nr 

1095646; dla syna opiekującego się ojcem bądź matką, pozostającym w związku 

małżeńskim - wyrok WSA w Bydgoszczy z 25.5.2011 r. II SA/Bd 379/11; wyrok WSA 

w Poznaniu z 11.8.2011 r. II SA/Po 475/11; cbois). Sąd orzekający w sprawie 

niniejszej podziela wykładnię art. 17 ust. 1 pkt 2 i 1a uśr, umożliwiającą 

zrekonstruowanie kręgu uprawnionych do spornego świadczenia, obejmującego 

osoby będące członkami rodziny, ale niezobowiązane do alimentacji, jeśli są one 

jedynymi członkami rodziny, który może się opiekować niepełnosprawnym 

(przykładowo – wyroki: WSA w Lublinie z 12.10.2010 r., II SA/Lu 593/10; WSA 

w Poznaniu z 27.11. 2008 r., IV SA/Po 210/08; WSA w Łodzi z 22.9.2010 r., II SA/Łd 

582/10; WSA w Białymstoku z 20.1.2011 r., II SA/Bk 776/10, cbosa). Dlatego też przy 

ponownym rozpatrywaniu wniosku Skarżącego organy będą obowiązane do 

zastosowania przedstawionej wyżej systemowej, celowościowej i prokonstytucyjnej 

wykładni przepisów prawa i pozostałych przesłanek art. 17 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 lit. a 

uśr.” 

 Poglądy powyższe wyrażone zostały m.in. w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. 

sygn. akt IV SA/Po 319/12 „Podstawą odmowy przyznania skarżącemu powyższego 

świadczenia stanowił fakt pozostawania osoby, nad którą ma być sprawowana 

opieka, w związku małżeńskim. [...] Pogląd, iż fakt pozostawania osoby wymagającej 

opieki w związku małżeńskim nie wyklucza możliwości uzyskania świadczenia 
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pielęgnacyjnego uzyskał aprobatę w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 1 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 38/09, publ. OTK-A 2010/5/53, Lex nr 602860). 

 W wyroku z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 512/12 Sąd 

wskazuje, że: „Wykładnia zaprezentowana przez organy w kontrolowanym 

postępowaniu prowadzi do wniosku, że małżonek ubiegający się o przyznanie 

świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad swoim 

współmałżonkiem sam musiałby być osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Prowadziłoby to do kuriozalnej sytuacji, że świadczenie ustanowione w celu 

zapewnienia wsparcia osobie sprawującej opiekę nad wymagającym opieki 

współmałżonkiem mogłoby być przyznane tylko takiej osobie, która sama również 

wymaga opieki, bo jest niepełnosprawna w stopniu znacznym [...] należy dokonać 

takiej wykładni art. 17 ust.5 pkt.2 lit.a cytowanej ustawy, w myśl której osoba 

sprawująca opiekę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mowa 

w art.128 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, traci prawo do świadczenia z uwagi 

na zawarcie przez osobę wymagającą opieki związku małżeńskiego, jako że 

obowiązek sprawowania opieki ciążyć będzie na małżonku, który uzyska 

w konsekwencji prawo ubiegania się o świadczenie w przypadku rezygnacji z pracy 

zarobkowej”. 

 Przykładowo tematykę rzeczona poruszono również, w duchu ww. poglądów, 

w wyrokach: z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 66/12, z dnia 28 czerwca 

2012 r. sygn. akt IV SA/Po 324/12, z dnia 5 września 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 

533/12, z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt 569/12, z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt 

IV SA/Po 273/12, z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 434/12, z dnia 26 

kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 188/12, z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 

342/12. 

 W zakresie drugiej z wymienionej na wstępie grupy tematycznej spraw 

o symbolu 3629 są sprawy, w których wnioskodawca domaga się przyznania mu 

świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad osobą, 

w stosunku do której nie jest on zobowiązany alimentacyjnie.  

 Na uwagę zasługuje tu np. sprawa o sygn. akt IV SA/Po 325/12 (wyrok z dnia 

26 września 2012 r.), w której Sąd stwierdził:  

 „Kolegium błędnie przywiązuje szczególne znaczenie do tego, czy na osobie 

ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, ciąży obowiązek alimentacyjny wobec 

osoby, którą osoby, którą się opiekuje, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 2 i 1a uśr. 
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Tymczasem przy wykładni prawa należy zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny 

w wyroku z 18.7. 2008 r., P 27/07, OTK-A 2008, nr 6, poz. 107 (dalej wyrok P 27/07) 

i w wyroku z 22.7. 2008 r., P 41/07, OTK- A 2008, nr 6, poz. 109 (dalej wyrok 

P 41/07), wypowiadał się o normach jedynie w zakresie przedstawionym w pytaniach 

prawnych. Poza kognicją Trybunału pozostały kwestie przyznawania świadczenia 

pielęgnacyjnego innym osobom – w tym pozostałym formom rodzin zastępczych; 

rozstrzygnięcie w tej sprawie stanowiłoby bowiem wyjście poza zakres 

rozpatrywanych pytań prawnych (cz. I uzasadnienia wyroku P 27/07 i cz. I pkt 1 i cz. 

III pkt 7 uzasadnienia wyroku P 41/07). [...] Kolegium błędnie opierając się jedynie na 

językowej wykładni art. 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a uśr, pominęło prezentowany 

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych pogląd, 

wynikający z wykładni prokonstytucyjnej, zgodnie z którym ustawodawca przyznaje 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego także osobie, która nie podejmuje lub 

rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 

pełnoletnim członkiem jej rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, wobec którego osoby tej nie obciąża obowiązek 

alimentacyjny, a jednocześnie jest ona jedynym członkiem rodziny osoby, którą się 

może się tą osobą opiekować. [...] Z systemu prawa winna być wyprowadzona 

w drodze wykładni norma prawna, która umacnia więź rodzinną i wspiera osoby 

alimentujące bliskich (mimo braku prawnego obowiązku), dotkniętych 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym, także przez przyznanie prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego - między innymi powinowatym I stopnia. Nie ulega 

bowiem wątpliwości, że powinowactwo oznacza stosunek prawnorodzinny 

zachodzący między jednym z małżonków, a krewnymi drugiego z małżonków. 

 W innej sprawie – wyrok z dnia 4 lipca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 388/12 Sąd 

stwierdził, że: „Powoływany przez organy obu instancji przepis art. 17 ustawy był 

dwukrotnie przedmiotem wyroków Trybunału Konstytucyjnego [przyp. autora. - wyrok 

z dnia 18 lipca 2008 r., P 27/07 i z dnia 22 lipca 2008 r., P 41/07] [...]. 

W uzasadnieniach powołanych wyroków Trybunał Konstytucyjny nie uzależniał 

ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, czy osoby ubiegające się 

o to świadczenie były obciążone ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym. [...] 

W ocenie Sądu prokonstytucyjna wykładnia art. 17 ust. 1 i ust. 1a ustawy, dokonana 

przy uwzględnieniu powołanych wyżej wyroków Trybunału Konstytucyjnego, pozwala 

uznać, że ustawa przyznaje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego także osobie, 



220 

 

która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad pełnoletnim członkiem jej rodziny legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wobec którego osoby tej nie 

obciąża obowiązek alimentacyjny, a jednocześnie jest ona jedynym członkiem 

rodziny osoby, którą się może tą osobą opiekować. 

 W wyroku z dnia 30 sierpnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 444/12 Sąd wskazuje 

również, że:  

 „Powoływany przez organy obu instancji przepis art. 17 ustawy był dwukrotnie 

przedmiotem wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 18 lipca 2008 r., 

P 27/07 (OTK seria A 2008, nr 6, poz. 107) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, 

Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446; z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, 

niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej 

dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 

Konstytucji RP. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że 

w sprawie miał do czynienia z pominięciem ustawodawczym, upoważniającym do 

kontroli konstytucyjności obowiązującego aktu normatywnego z punktu widzenia 

tego, czy w jego przepisach nie brakuje unormowań, bez których może on budzić 

wątpliwości natury konstytucyjnej (wyrok TK z dnia 8 września 2005 r., P 17/04 (OTK 

seria A 2005, nr 8, poz. 90; cz. III pkt 2 uzasadnienia wyroku TK z dnia 18 lipca 2008 

r.). Wyrokiem z dnia 22 lipca 2008 r., P 41/07 (OTK seria A 2008, nr 6, poz. 109) 

Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że: art. 17 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 lit. "b" ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 

992; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 

720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446; z 2008 r. Nr 70, poz. 

416) w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

w związku z koniecznością opieki, o jakiej mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad 

innym niż jej dziecko, niepełnosprawnym, niepełnoletnim członkiem rodziny, dla 

której stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną i wobec którego osobę tę obciąża 

obowiązek alimentacyjny, jest niezgodny z art. 18, art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 
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Konstytucji RP. Pojęcie "opieki" rozumiane jako: troszczenie się o kogoś, dbanie 

o kogoś, pilnowanie kogoś, piecza (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. 

W. Doroszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003, t. 2, s. 1270) obejmuje 

znacznie dalej idące obowiązki niż tylko dostarczanie środków utrzymania. Osobiste 

starania o utrzymanie stanowią realizację obowiązku alimentacji nie tylko dziecka, 

które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (art. 135 § 2 k.r.o.), lecz 

i osoby dorosłej, nieporadnej z uwagi na wiek bądź niepełnosprawność, w sprawach 

codziennych. Alimentacja nie może być zatem postrzegana wyłącznie jako realizacja 

ustawowego obowiązku utrzymywania materialnego. W uzasadnieniach powołanych 

wyroków Trybunał Konstytucyjny nie uzależniał ustalenia prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego od tego, czy osoby ubiegające się o to świadczenie były obciążone 

ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym (por. cz. III pkt 3 uzasadnienia wyroku 

z dnia 18 lipca 2008 r., cz. III pkt 4.3 akapit przedostatni uzasadnienia wyroku z dnia 

22 lipca 2008 r.). W ocenie Sądu prokonstytucyjna wykładnia art. 17 ust. 1 i ust. 1a 

ustawy, dokonana przy uwzględnieniu powołanych wyżej wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego, pozwala uznać, że ustawa przyznaje prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego także osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad pełnoletnim członkiem jej 

rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

wobec którego osoby tej nie obciąża obowiązek alimentacyjny, a jednocześnie jest 

ona jedynym członkiem rodziny osoby, którą się może się tą osobą opiekować (por. 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2008 r., IV SA/Po 210/08, OSP 2009, nr 

11, poz. 116)”. 

 W wyroku z dnia 5 września 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 566/12 Sąd 

orzekający również podzielił wykładnię art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych umożliwiającą poszerzenie kręgu uprawnionych do spornego świadczenia 

również o osoby będące członkami rodziny, ale niezobowiązane do alimentacji, jeśli 

są one jedynymi członkami rodziny, który może się opiekować niepełnosprawnym. 

  W pozostałym zakresie spraw, pominąwszy dwie uprzednio wskazane grupy 

tematyczne, należy zwrócić uwagę na wyrok z dnia 25 października 2012 r. sygn. akt 

IV SA/Po 975/12, w którym Sąd wskazał, iż „podziela stanowisko [...] że przy 

pewnych założeniach, z kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 

nie można wykluczyć dziecka osoby wymagającej stałej opieki w związku 

z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli opieki takiej nie może 
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sprawować współmałżonek tej osoby, mimo iż sam jest osobą niepełnosprawną 

w lżejszym stopniu (umiarkowanym bądź lekkim). [...] W ocenie Sądu, jeżeli 

ze względu na swój stan zdrowia oraz na zakres obowiązków opiekuńczych 

niepełnosprawny współmałżonek nie jest w stanie im podołać, to pozbawienie 

w takiej sytuacji dziecka osoby wymagającej opieki, świadczenia pielęgnacyjnego 

naruszałoby konstytucyjną zasadę równości, a także zasadę sprawiedliwości 

społecznej, pojmowaną nie w aspekcie socjalno-ekonomicznym, lecz odnoszoną 

również do społecznego poczucia sprawiedliwości, które w demokratycznym 

państwie prawnym nie powinno być przez ustawodawcę ignorowane (art. 2 

Konstytucji RP). Godziłoby to też w konstytucyjne nakazy ochrony i opieki nad 

rodziną w ogólności (art. 18 Konstytucji RP) oraz szczególnej pomocy władz 

publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 ust. 1 

Konstytucji RP). 

Inną istotną kwestię poruszył Sąd w wyroku z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt 

IV SA/Po 1/12, wskazując, że: „organ stanął na stanowisku, iż w ustalonym stanie 

faktycznym w kontekście treści art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr brak jest podstaw do 

uwzględnienia wniosku ze względu na to, iż osoba wymagająca opieki pozostaje 

w związku małżeńskim, a żona osoby wymagającej opieki nie posiada orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności [...] Regulacja art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a 

ustawy o świadczeniach rodzinnych musi być interpretowana przez pryzmat przepisu 

art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli bowiem prawo do ubiegania 

się o świadczenie pielęgnacyjne wywodzi się z istnienia obowiązku alimentacyjnego, 

to literalne odczytywanie normy art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych niweczyłoby skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie Sądu 

wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. "a” w związku z art. 17 ust. 1 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, w myśl której osoba sprawująca opiekę, na której ciąży 

obowiązek alimentacyjny traci prawo do świadczenia z uwagi na fakt pozostawania 

osoby, nad którą sprawuje opiekę w związku małżeńskim i to w sytuacji, gdy 

małżonek tej osoby również takiej opieki wymaga, nie jest uprawniona [...] 

Okoliczność, iż skarżący sprawuje opiekę nad pozostającym w związku małżeńskim 

ojcem, nie stanowi zatem podstawy do odmowy przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego, o ile żona ojca takiej opieki nie może samodzielnie sprawować 

z uwagi na swój zły stan zdrowia. Pozostawanie w związku małżeńskim będzie 
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stanowić tyko wtedy przeszkodę w przyznaniu tego świadczenia, gdy małżonek 

osoby wymagającej opieki będzie w stanie skutecznie taką pomoc świadczyć.” 

 W jednej ze spraw (wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 

1089/12) „problematycznym zagadnieniem pozostawało określenie zależności 

pomiędzy świadczeniami rodzinnymi pobieranymi na podstawie uśr, a świadczeniem 

pracy przez męża skarżącej w Niemczech i tym samym podleganiu niemieckiemu 

ustawodawstwu w zakresie świadczeń socjalnych.”. Sąd w tej sprawie doszedł do 

wniosku, iż: „w każdej sprawie, która została przekazana marszałkowi województwa 

z uwagi na zamieszkiwanie członka rodziny wnioskodawcy za granicą, to marszałek 

województwa uprawniony jest samodzielnie ustalić, czy w sprawie mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

i w zależności od dokonanej oceny dokonać merytorycznego rozstrzygnięcia lub 

zwrotu wniosku organowi, który sprawę przekazał [...] W rozpoznawanej sprawie 

organy obu instancji orzekając w przedmiocie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego nie wystąpiły do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

samodzielnie rozstrzygając, że w okresach od 27 kwietnia 2009 r. do 25 lipca 2009 r., 

od 26 kwietnia 2010 r. do 31 lipca 2010 r., od 15 sierpnia 2010 r. do 31 października 

2010 r. miała miejsce koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części 

dotyczącej świadczeń rodzinnych. Bezsporność stanu faktycznego na którą powołały 

się organy obu instancji w niniejszej sprawie nie uprawniała do pominięcia procedury 

uregulowanej w art. 23a uśr.”. 

 Z kolei w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 103/12 (wyrok z dnia 18 kwietnia 

2012 r.) Sąd rozstrzygając kwestie uprawnień do uzyskania prawa do zaliczki 

alimentacyjnej stwierdził, iż: „niezbędnym jest ustalenie, czy osoby uprawnione do 

alimentów występowały wobec dziadków o przyznanie alimentów z uwagi na to, że 

osoba zobowiązana w pierwszej kolejności nie była w stanie uczynić zadość 

ciążącemu na niej obowiązkowi, czy też z tego powodu, że uzyskanie od 

zobowiązanego na czas potrzebnych środków utrzymania jest niemożliwe lub 

połączone z nadmiernymi trudnościami czy też alimenty od dziadków stanowią 

uzupełnienie dla niezaspokojonej części usprawiedliwionych potrzeb. Wyjaśnienie tej 

okoliczności posiada w rozpatrywanej sprawie kluczowe znaczenie, ponieważ 

w zaistnienie pierwszej z przedstawionych sytuacji skutkować musi uznaniem, że jest 

to zastąpienie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na osobie zobowiązanej. 
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Natomiast w pozostałych sytuacjach alimenty nałożone na dziadków stanowiłyby 

uzupełnienie alimentów ciążących na osobie zobowiązanej w pierwszej kolejności 

i nie miałyby one wpływu na świadczenia alimentacyjne”. 

 W kilku sprawach Sąd podkreślał, że: „decyzja wydawana w sprawie 

obciążenia dłużnika alimentacyjnego obowiązkiem zwrotu kwot świadczeń 

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego nie jest decyzją uznaniową. Organ 

w prowadzonym postępowaniu zobowiązany jest jedynie ustalić czy została wydana 

decyzja ostateczna o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i czy 

zostały wypłacone świadczenia, zaś w razie poczynienia w tym zakresie 

pozytywnych ustaleń ma obowiązek wydać decyzję nakazującą zwrot przez dłużnika 

alimentacyjnego wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń. Na etapie 

wydawania decyzji na podstawie art. 27 ust. 2 p.o.u.a. organ nie może badać 

zarówno sytuacji majątkowej zobowiązanego, jak i oceniać potencjalnej możliwości 

wykonania decyzji” (wyrok z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 36/12, wyrok 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 158/12). 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 191/12 (wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r.) 

spór dotyczył [...] tego, czy przyznanie przedmiotowego świadczenia było możliwe 

jeżeli w chwili złożenia wniosku w trybie art. 15 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. [...] 

przyczyną cofnięcia wniosku egzekucyjnego, co wyjaśniał pełnomocnik skarżącej na 

etapie postępowania zarówno przed organem I instancji, jak i w odwołaniu od decyzji, 

była mała operatywność, zdaniem skarżącej konkretnego komornika, a nie fakt, iż 

dłużnik alimentacyjny uregulował należność wynikającą z obowiązku 

alimentacyjnego. [...] Egzekucja w tym samym zakresie została wszczęta ponownie 

na wniosek skarżącej w lipcu 2011r., ponownie okazała się bezskuteczna i skarżąca 

uzyskała świadczenie na rzecz córki na okres od października 2011r. do września 

2012r. [...] W świetle uregulowania art. 2 pkt 2 oraz art. 3 i art. 15 ust. 4 pkt 3b nie 

jest warunkiem przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwanie 

egzekucji przez cały czas postępowania w sprawie przyznania świadczenia. 

Skarżąca złożyła wymagane przepisami ustawy zaświadczenie komornika 

o bezskuteczności egzekucji. W chwili podejmowania rozstrzygnięcia przez organ II 

instancji egzekucja toczyła się i - jak wynika z akt – była bezskuteczna”. 

Rozważając kwestie okresu, na który przyznać należy zasiłek pielęgnacyjny 

Sąd w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 1019/12 stwierdził, że: 
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„osoba niepełnosprawna powinna otrzymać zasiłek pielęgnacyjny za okres, w którym 

jest - zgodnie z orzeczeniem właściwej władzy publicznej - niepełnosprawna 

w stopniu uzasadniającym jego przyznanie niezależnie od tego, czy po utracie 

ważności orzeczenia o niepełnosprawności wpierw wystąpiła z wnioskiem 

o kontynuację tego świadczenia, czy z wnioskiem o ustalenie odpowiedniego stopnia 

niepełnosprawności oraz że istotne jest nie to, kiedy niepełnosprawny wystąpił 

z wnioskiem o kontynuację świadczenia, ale to, czy rzeczywiście, w świetle 

orzeczenia właściwej władzy publicznej, był niepełnosprawny w odpowiednim dla 

przyznania zasiłku pielęgnacyjnego stopniu”. 

 W jednej ze spraw (wyrok z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 

1020/12) Sąd przesądził, co już wielokrotnie było przedmiotem orzekania przez sądy 

administracyjne i poglądy w tej mierze są ugruntowane, że:” nakazanie zwrotu 

świadczenia nienależnie pobranego nie może być orzeczone w tej samej decyzji, co 

samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane. W myśl przywołanego przepisu, 

do zwrotu jest obowiązana osoba, która pobrała nienależnie świadczenie. Dopiero 

zatem, gdy uprawomocni się decyzja uznająca dane świadczenie za nienależnie 

pobrane, można mówić o takim świadczeniu, i w efekcie nakazywać jego zwrot. Nie 

jest natomiast możliwe orzekanie o tych sprawach równocześnie, 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.”. 

 W jednej sprawie Sad orzekał w przedmiocie tzw. „becikowego” (wyrok z dnia 

18 października 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 942/12). W sprawie tej przedmiotem 

zaskarżonej decyzji SKO oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta była 

odmowa przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Świadczenie to zostało przez ustawodawcę zaliczone do grupy świadczeń 

rodzinnych (art. 2 pkt 4 u.ś.r.), które zostały unormowane w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych. Sąd podzielił sposób interpretacji ww. przepisów przedstawiony 

w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 

2012 r. i wskazał, co następuje: „Punktem wyjścia dla tej wykładni jest konstatacja, 

że przez „obowiązek potwierdzenia opieki medycznej”, o którym mowa w art. 18 

zm.k.p. i którego dotyczy też art. 3 zm.u.ś.r. – a to w kontekście wymogu z art. 15b 

ust. 5 u.ś.r. – należy rozumieć: obowiązek lekarzy do wydawania stosownych 

zaświadczeń, uprawnienie zainteresowanych do składania żądań o ich wydanie oraz 

obowiązek organów do wymagania takich zaświadczeń (por. wyrok WSA 
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w Warszawie z 16.06.2010 r., VIII SA/Wa 208/10, CBOSA). W konsekwencji – 

stosownie do art. 3 zm.u.ś.r. – obowiązkiem lekarzy jest wydawanie 

ww. zaświadczeń w stosunku do kobiet, które z dniem 1 stycznia 2012 r., albo po tym 

dniu, znajdą się w 10 tygodniu ciąży, zaś obowiązkiem kobiety jest zabieganie 

o stosowną dokumentację medyczną, która z dniem porodu może stanowić podstawę 

do wykazania pozostawania pod opieką od 10 tygodnia ciąży. Należy podkreślić, 

że obowiązek ten – wbrew stanowisku zajętemu w niniejszej sprawie przez SKO –

dotyczy kobiet, które znalazły się w dziesiątym tygodniu ciąży po dniu 31 grudnia 

2011 r., bowiem do tego dnia stosowanie art. 15b ust. 5 u.ś.r. było zawieszone na 

mocy art. 3 zm.u.ś.r. Tym samym w stosunku do kobiet, które urodziły żywe dzieci, 

ale nie mogły ubiegać się o założenie medycznej dokumentacji ciążowej od 10 

tygodnia ciąży, gdyż w dniu 1 stycznia 2012 r. upłynął już względem nich ostatni 

dzień dziesiątego tygodnia ciąży, nie można wymagać przedstawienia zaświadczenia 

określonego w art. 15b ust. 5 u.ś.r., a jedynie zaświadczenia, o którym mowa w art. 3 

zm.u.ś.r., tj. potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży. [...] 

Jak wynika z akt sprawy Skarżąca urodziła dziecko (córkę), w dniu 27 stycznia 

2012 r. Z zalegającego w aktach administracyjnych sprawy zaświadczenia 

lekarskiego z dnia 19 marca 2012 r. wynika, że Skarżąca pozostawała pod opieką 

medyczną od przypadającego w 20 tygodniu ciąży dniu 19 września 2011 r. Nie 

ulega zatem wątpliwości, że 10 tydzień Jej ciąży przypadł w okresie, gdy nie 

obowiązywał wymóg z art. 15b ust. 5 u.ś.r., uzależniający otrzymanie jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka od pozostawania przez kobietę pod 

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Tym samym 

obowiązek przedstawienia zaświadczenia takiej treści nie mógł być na Nią nałożony i 

jej nie dotyczył. Jak to już bowiem wyżej wskazano, zastosowanie art. 15b ust. 5 

u.ś.r. zostało mocą art. 3 zm.u.ś.r. zawieszone do dnia 31 grudnia 2011 r., a więc 

możliwość jego zastosowania powstała z dniem 01 stycznia 2012 r., czyli w czasie, 

gdy w odniesieniu do Skarżącej upłynął już (i to kilka miesięcy wcześniej) ostatni 

dzień dziesiątego tygodnia ciąży.” 

20. Dofinansowanie w ramach programów operacyjnych 

W 2012 roku rozpoznawane były kolejne skargi związane z udzielaniem 

dofinansowania w ramach programów operacyjnych realizowanych w trybie ustawy 
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z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 

z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.). Dotyczyły one głównie Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dominowały w nich zarzuty naruszenia kryteriów wyboru projektów w ramach 

konkursów o dofinansowanie zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej. 

Pojawiały się też skargi, które nie podlegały kognicji sądów administracyjnych. 

I tak np. w sprawie o sygn. akt III SA/Po 962/11 skargę wniósł uczestnik 

projektu wyłonionego do realizacji w drodze konkursu ogłoszonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 

pomoc na rozwój przedsiębiorczości jest udzielana między innymi w ramach 

działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie", 

w którym podmiotem udzielającym pomocy na rozwój przedsiębiorczości jest 

Beneficjent, który realizując swój projekt, udziela pomocy de minimis w formie 

jednorazowej dotacji lub wsparcia pomostowego grupie docelowych beneficjentów 

pomocy – osobom fizycznym. Inne są zatem stosunki prawne między organizatorem 

konkursu i uczestnikami konkursu oraz stosunki prawne między uczestnikiem 

konkursu (który w wyniku "zwycięstwa" stał się Beneficjentem i otrzymał pomoc na 

realizację swego projektu) i uczestnikami tego projektu (którzy chcieliby w ramach 

projektu uzyskać od Beneficjenta dotację na dofinansowanie rozpoczynanej 

działalności gospodarczej). Uczestnik projektu poprzez przystąpienie do projektu nie 

wchodzi w żadną relację prawną ani z Instytucją Pośredniczącą I stopnia, ani 

z Instytucją Pośredniczącą II stopnia i żaden z tych podmiotów nie był ich partnerem 

w toku realizacji projektu. Sam projekt i zawarty w nim sposób rekrutacji oraz 

późniejszy wybór Beneficjentów Ostatecznych (Pomocy) jest oceniany w konkursie 

i zostaje zaakceptowany. Zatem na etapie jego realizacji Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia może nadzorować jedynie, czy podejmowane w ramach projektu działania 

są zgodne z samym projektem i zawartą umową. Stosunki między uczestnikami 

projektu, a Beneficjentem są regulowane projektem i wydanym na jego podstawie 

Regulaminem. Na działania Beneficjenta w toku realizacji projektu nie służy 

uczestnikowi projektu skarga do sądu administracyjnego. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 258/12 skargę wniósł uczestnik projektu 

systemowego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie był on 

jednak uprawniony do składania środków odwoławczych, przewidzianych w systemie 

realizacji programu operacyjnego, ani skargi przewidzianej w przepisach ustawy 
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o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Środki finansowe z programów 

operacyjnych mogą bowiem być dystrybuowane do beneficjentów za pośrednictwem 

projektów, indywidualnych, systemowych oraz konkursowych. Ustawa o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju przewiduje, że tylko wnioskodawca, który ubiega się 

o dofinansowanie w ramach konkursu, ma prawo do złożenia środków odwoławczych 

od negatywnej oceny projektu, a po ich wyczerpaniu jest uprawniony do wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego. W efekcie spod kognicji sądu administracyjnego 

wyłączone zostały projekty, które uzyskują dofinansowanie jako projekty 

indywidualne albo projekty systemowe. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 934/12 zaskarżono uchwałę Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie odmowy umorzenia należności, 

przysługujących Województwu Wielkopolskiemu na podstawie ugody przed Sądem 

Rejonowym. Rozpoznając skargę Sąd podkreślił, że ustawodawca pozostawił 

organom jednostek samorządu terytorialnego swobodę w zakresie określenia trybu 

udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym zgodnie z art. 59 

ustawy i 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Jednostki samorządu terytorialnego mogą więc określać 

w tym zakresie dopuszczalną drogę administracyjnoprawną albo cywilnoprawną. 

Jeżeli jednostki samorządu terytorialnego przyjmują tryb umorzenia należności 

cywilnoprawnych w drodze czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego, nie 

mają wówczas zastosowania przepisy dotyczące rozpatrywania wniosków w trybie 

postępowania administracyjnego. Zasady dotyczące należności o charakterze 

cywilnym dla Województwa Wielkopolskiego zostały określone w uchwale nr V/59/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z dnia 21 marca 2011 roku, w sprawie 

szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 

z 2011 roku, Nr 118, poz. 1956). 

Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy 

umorzenia zaległości o charakterze cywilnoprawnym, należy traktować jako 

czynność podjętą w odpowiedniej formie, przewidzianej przez uchwałę Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku, nr V/59/11. 
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Zaskarżona uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie 

odmowy umorzenia należności cywilnoprawnych, objętych ugodą, zawartą przed 

sądem powszechnym, nie podlega zatem zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

Właściwym trybem dochodzenia tego rodzaju należności pozostaje sąd powszechny 

- cywilny. Wskazuje na to fakt, że w omawianej sprawie, przed sądem powszechnym, 

toczyło się już postępowanie dotyczące należności związanych z umową 

o dofinansowanie i brakiem jej realizacji. Strony umowy o dofinansowanie, przyjęły 

więc już wcześniej drogę cywilnoprawną, jako właściwą dla rozwiązania wszelkich 

sporów, dotyczących zwrotu udzielonego wcześniej dofinansowania, czego efektem 

była zawarta ugoda sądowa. Skoro umarzanie należności pieniężnych, do których 

nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, w przypadku należności 

cywilnoprawnych, następuje w drodze czynności prawnych prawa cywilnego, a tryb 

postępowania administracyjnego jest wyłączony, nie jest dopuszczalna też skarga do 

sądu administracyjnego. 

Wśród rozpoznawanych spraw należy również zwrócić uwagę na skargę 

z zakresu dofinansowania projektu w ramach programu operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”, który jest realizowany w innym szczególnym trybie.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 948/12 wniesiono skargę na pismo 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, odmawiające przyznania pomocy 

finansowej, na realizację wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 4.1. 

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W postępowaniach administracyjnych 

w sprawach o przyznanie pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie są 

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. z 2009 roku, Nr 72, poz. 619) nie stosuje się przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości 

miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, 

udostępnienia akt, a także skarg i wniosków. W przypadku pisemnej odmowy 

przyznania pomocy finansowej, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu 

administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 §2 pkt 4 P.p.s.a. Rozpoznając skargę w tym 

względzie organ nie jest związany ograniczeniami wynikającymi z art. 24 § 3 K.p.a.. 

W przypadku wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie dochodzi do ponownego 
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merytorycznego rozpoznania sprawy. Zatem nie może być uznany za zasadny zarzut 

wskazujący na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie jak i wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa przez tę samą osobę. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 

przewidziane w art. 52 § 3 P.p.s.a. nie jest instytucją postępowania 

administracyjnego (nie jest środkiem zaskarżenia), tylko formalnym wymogiem 

wniesienia skargi.  

Istotę sporu w powyższej sprawie stanowiła kwestia dotycząca proporcji 

kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami projektu pod nazwą "Budowa sceny 

pływającej na Jeziorze Królewskim wraz z przebudową ulicy Mickiewicza jako drogi 

dojazdowej do miejsca realizacji inwestycji". W zgłoszonym projekcie koszt 

przebudowy objętej wnioskiem ulicy stanowił 83,33% kosztów całego projektu, 

budowa sceny stanowiła 1,52% tych kosztów, plac pod pomostem wraz z alejką 

gruntową 2,37%, zaś montaż pomostu pływającego 12,78% kosztów całego projektu. 

Taka struktura podziału kosztów inwestycji świadczyła o tym, że przebudowa drogi 

nie była inwestycją towarzyszącą planowanego projektu, tylko jego głównym 

elementem. Taki zakres inwestycji nie odpowiadał przesłankom określonym w art. § 

3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 

października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 

priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w 

programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371). Ponadto odmowa 

dofinansowania zgłoszonego projektu nie naruszyła zakresu uchwały Nr 2 Komitetu 

Koordynacyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia linii demarkacyjnej 

pomiędzy Programem Operacyjnym Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Regionalnej 

i Wspólnej Polityki Rybackiej. Wskazana linia demarkacyjna rozgraniczyła działania 

objęte wsparciem ze środków publicznych w obszarach, w których zaistniała 

potrzeba wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania tego samego typu 

projektów. Zgodnie z nią projekty dotyczące dróg wojewódzkich, powiatowych oraz 

gminnych nie są przedsięwzięciami dofinansowanymi z programu operacyjnego Ryby 

2007-2013 tylko z innych programów operacyjnych o zasięgu regionalnym 

i krajowym. W złożonym projekcie proporcje kosztów pomiędzy poszczególnymi 

elementami projektu zostały odwrócone wskazując, że głównym zadaniem 
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planowanym do realizacji w jego ramach jest remont istniejącej drogi, zamiast 

dofinansowanie zadania z zakresu rozwoju sektora związanego z rybołówstwem. 

21. Sprawy ze skarg na bezczynność i przewlekłość  

Problematyka skarg na bezczynność i przewlekłość w roku 2012 r. wymaga 

odrębnego omówienia. Orzecznictwo z ostatniego roku jest w tym zakresie 

szczególnie interesujące, gdyż opiera się na znacząco znowelizowanych przepisach 

Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wskazać należy, że 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. 

Wprowadzenie przewlekłości postępowania wywołało pewne wątpliwości 

w praktyce, które - jak się wydaje - zostały jednak ostatecznie rozstrzygnięte, 

a praktyka orzecznicza w ciągu ostatniego roku ustabilizowała się. 

Po pierwsze, pojawiła się wątpliwość czy skarga wniesiona jednocześnie na 

przewlekłość i bezczynność w tej samej sprawie powinna być rozdzielona 

i zarejestrowana jako dwie odrębne skargi. W pierwszej połowie 2012 r. kwestia ta 

była dyskutowana, zwłaszcza w kontekście najnowszego orzecznictwa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Wskazywano, że pogląd o odrębności skarg na 

bezczynność i przewlekłość Naczelny Sąd Administracyjny zdaje się podzielać 

w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt I OSK 2278/11, w którym 

oddalono skargę kasacyjną od orzeczenia zawierającego odrębne rozstrzygnięcia 

w odniesieniu do skargi na bezczynność i w odniesieniu do skargi na przewlekłość 

postępowania (dotyczących tej samej sprawy administracyjnej). Z kolei w nowszym 

postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OSK 774/12 Naczelny Sąd 

Administracyjny wyraźnie wskazuje na tożsamość spraw o bezczynność 

i o przewlekłość, w sytuacji gdy żądanie stron dotyczy wydania tego samego aktu 
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w tym samym postępowaniu. W orzeczeniu tym Sąd podkreślił też, że w takiej 

sytuacji nie ma podstaw do rozdzielania skarg i rejestrowania ich pod odrębnymi 

sygnaturami. Również w wyroku z dnia 20 kwietnia 2012 r. o sygn. akt I OSK 128/12 

Naczelny Sąd Administracyjny zdaje się akceptować pogląd, iż zarzuty bezczynności 

i przewlekłości postępowania należy rozpoznać w ramach jednej skargi.  

W praktyce, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

w pierwszej części 2012 r. w niektórych sprawach zdecydowano się zarejestrować 

pod odrębnymi sygnaturami skargi na bezczynność i przewlekłość wniesione 

w jednym piśmie (art. 57 § 3 P.p.s.a.). Tak uczyniono np. w sprawach objętych 

sygnaturami IV SAB/Po 19/12 i IV SAB/Po 20/12, w których odrębnie zarejestrowano 

skargi na bezczynność i przewlekłość. Drugiej połowie 2012 r. kwestię sposobu 

rejestracji i rozpoznawania skargi na bezczynność i przewlekłość ponownie 

przedyskutowano, co pozostawało w związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, zwłaszcza postanowieniem z dnia 6 czerwca 2012 r. o sygn. akt 

I OSK 1247/12. W postanowieniu tym Sąd, odpowiadając na zarzut naruszenia art. 

57 § 3 P.p.s.a. zajął jednoznaczne stanowisko, że „przedmiot zaskarżenia 

(przewlekłość i bezczynność - przyp. aut.) nie uzasadniał (…) rozdzielenia skarg 

i zarejestrowania ich pod odrębnymi sygnaturami – na bezczynność oraz na 

przewlekłość”. Biorąc pod uwagę orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z drugiej połowy 2012 r. wydaje się, że w ugruntowuje 

się w nim pogląd zbieżny z wyrażonym w postanowieniu o sygn. akt I OSK 1247/12. 

W dwóch wyrokach: z dnia 26 lipca 2012 r. o sygn. akt IV SAB/Po 21/12 oraz z dnia 

10 października 2012 r. o sygn. akt IV SAB/Po 59/12 oraz dwóch postanowieniach: 

z dnia 21 listopada 2012 r. o sygn. akt III SAB/Po 7/12 oraz z dnia 21 listopada 2012 

r. o sygn. akt III SAB/Po 8/12 Sąd zdecydował się w jednej sprawie orzec zarówno 

w sprawie bezczynności i przewlekłości.  

Uzupełniająco należy wskazać, że kwestia rejestrowania skarg, w których 

pojawia się zarówno zarzut bezczynności i przewlekłości budzi nada pewne 

kontrowersje, co może wpłynąć na przyszłe orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu (np. w postanowieniach z dnia 11 września 2012 r. 

o sygn. akt II OZ 734/12 i II OZ 735/12 Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie 

opowiedział się z koniecznością rozdzielenia i odrębnego rejestrowania skarg na 

bezczynność i przewlekłość). 
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Na tle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi pojawiła się również wątpliwość, co do tego czy po 

nowelizacji art. 149 P.p.s.a. nadal należy stosować zasady wypracowane 

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym na gruncie uchwały z dnia 26 listopada 

2008 r. sygn. akt I OPS 6/08, a więc czy zachodzą podstawy do umorzenia 

postępowania w sytuacji wydania przez organ decyzji autokontrolnej. Kontrowersje 

wynikały z faktu, że przepisy art. 149 § 1 zd. 2 i § 2 P.p.s.a. - odczytywane literalnie - 

uprawniają sąd do dodatkowych rozstrzygnięć związanych ze stwierdzeniem czy 

przewlekłość (albo bezczynność) miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz 

związanych z możliwością orzeczenia grzywny, jedynie w sytuacji zobowiązania 

przez sąd organu do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub do 

dokonania czynności („jednocześnie”). Wymienione w poprzednim zdaniu 

uprawnienia sądu powiązano też z „uwzględnieniem skargi”, co może być rozumiane 

jako nakazanie organowi wydania aktu lub podjęcia określonych czynności. 

Powyższa problematyka, zanim stała się przedmiotem orzeczeń, była 

przedmiotem dyskusji w środowisku sędziowskim. Ostatecznie w orzecznictwie 

sądów administracyjnych skłoniono się ku poglądowi, że „przepis art. 149 P.p.s.a. 

w aktualnym brzmieniu zawiera normę, według której uwzględnienie skargi na 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego polega 

nie tylko na zobowiązaniu organu do wydania aktu w określonym terminie, ale także 

na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa albo nie 

miało charakteru rażącego. Użycie w zdaniu drugim § 1 art. 149 P.p.s.a. wyrazu 

«jednocześnie» nie oznacza, że ta część przepisu ma zastosowanie tylko wówczas, 

gdy sąd zobowiązuje organ do wydania aktu w określonym terminie. Wręcz 

przeciwnie z analizy tego przepisu, w kontekście przepisu art. 4171 § 3 K.c., wynika, 

że uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

administracyjnego może polegać na stwierdzeniu, że bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa albo że 

naruszenie prawa nie było rażące, mimo że są podstawy do umorzenia 

postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania 

aktu, z uwagi na to, że akt taki został wydany przez organ po wniesieniu skargi do 

sądu. Należy więc przyjąć, iż wydanie przez organ decyzji po wniesieniu do sądu 

skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, 
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nie powoduje, stosownie do art. 149 § 1 P.p.s.a., że w zakresie dotyczącym 

rozstrzygnięcia o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się 

bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.” 

(postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2012 r. o sygn. 

akt II OSK 1360/12, podobnie zob. też postanowienie z dnia 5 lipca 2012 r. o sygn. 

akt II OSK 1031/12). 

Pogląd wyrażony w wyżej cytowanym postanowieniu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wyrażony został w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego kilkukrotnie i zdaje się nie budzić już kontrowersji. Pierwszym 

wyrokiem, w którym skargę na bezczynność oparto wyłącznie o art. 149 § 2 P.p.s.a., 

a w zakresie zobowiązania organu do załatwienia sprawy umorzono postępowanie 

(wobec autokontroli organu), był wyrok z dnia 24 maja 2012 r. o sygn. akt IV SAB/Po 

27/12. W kolejnym wyroku z dnia 10 października 2012 r. o sygn. akt IV SAB/Po 

66/12 - w związku z dyskusją jaka toczyła się wokół sposobu stosowania art. 149 

P.p.s.a. (zob. wskazane wyżej orzecznictwo NSA) - Sąd przedstawił szerszą 

argumentację odwołując się wprost do postanowienia z dnia 26 lipca 2012 r. o sygn. 

akt II OSK 1360/12. Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

wypowiedział się w wyroku z dnia 18 grudnia 2012 r. o sygn. akt II SAB/Po 62/12; 

ponadto postanowienia o sygn. akt II OSK 1360/12 i II OSK 1031/12 zaakceptowano 

w wyroku z dnia 5 października 2012 r. o sygn. akt II SAB/Po 50/12. 

Warto też odnotować, że w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, w pierwszych orzeczeniach odnoszących się do 

przewlekłości postępowania Sąd zawarł pewne refleksje na temat tej nowej instytucji. 

W postanowieniu o sygn. akt IV SAB/Po 21/12 Sąd zaakceptował poglądy doktryny, 

w myśl których stany faktyczne poddane ocenie (niedziałanie organu) mogą być 

kwalifikowane zarówno jako bezczynność, jak i przewlekłość postępowania – 

„niewydajnie decyzji w terminie prowadzić musi przecież również do owej 

przewlekłości” (W. Chróścielewski, Zmiany w zakresie przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, ZNSA 2011, nr 4, s. 13). Sąd wskazał dalej, że „instytucja prawna 

skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego jest zatem w swej istocie 

podobna do skargi na bezczynność. Taki sam jest cel obu tych instytucji prawnych. 

Powyższe konstatacje nie przeczą jednak temu, by uznać odrębność instytucji 
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bezczynności organu i przewlekłości postępowania”. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że w postanowieniu Sąd rozpoznał skargę na bezczynności 

i przewlekłość pod jedną sygnaturą. 

Podsumowując powyższe wydaje się, że w ciągu roku 2012 orzecznictwo 

w sprawach bezczynności i przewlekłości ustabilizowało się i rozstrzygnięte zostały 

początkowe wątpliwości interpretacyjne, jaki pojawiły się w pierwszych miesiącach 

obowiązywania nowelizacji art. 149 P.p.s.a.. 

 

22. Sprawy z wniosku o nałożenie grzywny oraz, w których grzywna została 

nałożona z urzędu 

Ilość spraw, w których sąd administracyjny obowiązany jest rozważyć 

zasadność nałożenia grzywny na organ znacząco wzrosła w 2012 r. Wiąże się to 

z nowelizacją art. 149 P.p.s.a. Ustawą 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, w 2011 r. spodziewano się, że przypadków 

wymierzenia grzywny w związku z bezczynnością albo przewlekłym prowadzeniem 

będzie znacznie więcej. 

Analiza spraw po całym roku obowiązywania znowelizowanych przepisów 

pokazuje, że nie nastąpił jednak spodziewany znaczący wzrost ilość spraw, 

w których wymierzana jest grzywna z tytułu bezczynności lub przewlekłości organu 

administracji. Szersza analiza orzecznictwa może wskazywać, że jest to związane 

z konstrukcją znowelizowanego art. 149 § 2 P.p.s.a. W przepisie tym przewiduje się, 

że wymierzenie grzywny następuje fakultatywnie na wniosek albo z urzędu. Oznacza 

to, że sąd może, ale nie musi wymierzyć grzywny, nawet jeżeli wnosi o to strona. 

Taka konstrukcja przepisu kryje intencję ustawodawcy, aby grzywny wymierzane były 

w przypadkach kwalifikowanych, choć nie koniecznie tylko w przypadkach 

stwierdzenia, że bezczynność albo przewlekłość miała miejsce z rażącym 
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naruszeniem prawa (jest to odrębne orzeczenie określone w art. 149 § 1 zd. 2 

P.p.s.a.). 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu grzywny z tytułu 

stwierdzonej bezczynności albo przewlekłości prowadzonego postępowania 

wymierzono w 4 sprawach. Zdarzyły się grzywny stosunkowo duże, co świadczy 

o daleko idących zaniedbaniach ze strony organu, które wymagały nałożenia na 

niego tego rodzaju kary. 

W sprawie IV SAB/Po 76/12 skarga na bezczynność dotyczyła nie 

rozpoznania przez właściwy organ wniosku o wznowienie postępowania w sprawie 

warunków zabudowy. Sąd ustalił na podstawie akt administracyjnych, że od dnia 

wystąpienia przez skarżącą z wnioskiem czyli 4 lipca 2011 r. do dnia 2 lipca 2012 r. 

tj. złożenia zażalenia na bezczynność organu, organ nie podjął żadnych istotnych 

działań, zmierzających do rozpoznania wniosku. Sąd jednoznacznie odrzucił 

argumentację organu, w której powoływał on fakt, iż akta sprawy wypożyczane były 

innym organom i instytucjom. Wskazał, że organ administracji publicznej mając na 

uwadze zasadę szybkości postępowania powinien podjąć kroki, które pozwolą na 

orzekanie także wtedy, gdy akta zostaną wypożyczone innemu organowi. Zdaniem 

Sądu możliwe jest choćby skserowanie zgromadzonej dokumentacji i prowadzenie 

w oparciu o nią dalszego postępowania do czasu otrzymania zwrotu akt. Zaniechanie 

działań zmierzających do szybkiego załatwienia sprawy niepotrzebnie przedłużało 

postępowanie. Stwierdzenie ponad rocznego okresu załatwiania sprawy skłoniło Sąd 

do stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem 

prawa. Dodatkowo Sąd uznał, iż oczywiste niezastosowanie przepisów prawa, jak 

również długotrwałość prowadzonego postępowania uzasadniła ukaranie skarżonego 

organu grzywną, której wysokość - jako adekwatną do okoliczności sprawy Sąd 

określił na kwotę 3000 zł., stosownie do art. 149 § 2 w zw. z art. 154 § 6 P.p.s.a. 

W sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 66/12 Sąd zdecydował się orzec o grzywnie 

pomimo, iż organ wydał akt, którym zakończył postępowanie (analiza tej kwestii 

zawarta została w punkcie „Sprawy ze skarg na bezczynność i przewlekłość”). 

Sprawa dotyczyła bezczynności organu w zakresie wydania uwierzytelnionych 

kserokopii dokumentów. Sąd stwierdził, że organ pozostając w bezczynności przez 

okres blisko ośmiu miesięcy, rażąco naruszył prawo. Podkreślił przy tym, że 

obowiązki organu po wpłynięciu wniosku skarżącego sprowadzały się jedynie do 

wyjaśnienia czy skarżący ma ważny interes w uzyskaniu wnioskowanych 
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dokumentów oraz załatwienia sprawy poprzez doręczenie dokumentów lub wydanie 

orzeczenia o odmowie ich wydania. Była to więc sprawa nieskomplikowana, nie 

wymagająca dużego nakładu pracy, przeprowadzenia wielu czynności, dowodów itd. 

W tej sytuacji Sąd uznał, że opieszałość organu, upływ prawie ośmiu miesięcy od 

złożenia przez skarżącego wniosku inicjującego postępowanie, w czasie których 

organ nie wykazał żadnej aktywności w celu załatwienia sprawy wskazuje, że 

nastąpiło kwalifikowane naruszenie prawa. Na wniosek skarżącego Sąd, mając na 

uwadze poczynione ustalenia oraz rażące naruszenie prawa, wymierzył też organowi 

grzywnę na podstawie art. 149 § 2 P.p.s.a. w związku z art. 154 § 6 P.p.s.a. 

Zważając, że ostatecznie organ załatwił sprawę jednocześnie z przesłaniem akt do 

Sądu, a także wszystkie okoliczności sprawy, Sąd wymierzył organowi grzywnę 

w kwocie 1000 zł, uznając, że będzie ona miała dostateczne działanie prewencyjne 

i represyjne. 

Sprawa IV SAB/Po 46/12 dotyczyła bezczynności organu samorządowego 

w zakresie załatwienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Analizując sprawę 

Sąd stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa 

z uwagi na sposób, nieefektywność i długość prowadzonego postępowania (w istocie 

ustalanie warunków zabudowy trwało 4 lata). Dodatkowo Sąd, w oparciu o art. 149 

§ 1 P.p.s.a., orzekł o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości 2000 zł. 

W kolejnej sprawie IV SAB/Po 8/12, która dotyczyła bezczynności w sprawie 

z wniosku o rozgraniczenie nieruchomości Sąd wymierzył organowi stosunkowo 

niewielką grzywnę w wysokości 200 zł, pomimo stwierdzenia, iż bezczynność trwałą 

wiele lat. Z okoliczności sprawy opisanych w uzasadnieniu można jednak 

wnioskować, że Sąd określił wysokość grzywny mając na uwadze fakt, iż 

bezczynność wiązała się z komplikacjami związanymi z reorganizacją organów 

i przekazaniem akt. 

Grzywny w podobnej wysokości (średnio) Wojewódzki Sąd Administracyjny 

zdecydował się wymierzyć w sprawach ze skarg na niewykonanie prawomocnego 

wyroku sądu (art. 154 § 1 P.p.s.a.). 

W sprawie IV SA/Po 1075/12 Sąd stwierdził, że organ dopuścił się 

przewlekłego prowadzenia postępowania po prawomocnym wyroku Sądu, 

a przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wymierzył też 

organowi grzywnę w wysokości 1000 zł. Warto odnotować argumenty, jakie 

powołano co do wysokości grzywny. Sąd stanął na stanowisku, że w rozpatrywanym 
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przypadku istotny był sam fakt wymierzenia grzywny, stwierdzając, że jej wysokość 

ma charakter drugorzędny. W ocenie Sądu dyscyplinujący dla organu jest przede 

wszystkim fakt jej wymierzenia, a nie jej wysokość. Zaznaczył, że określił grzywnę na 

kwotę 1000 zł biorąc pod uwagę, iż grzywna zostanie zapłacona ze środków 

publicznych, a ewentualny regres jest mało prawdopodobny. Przyjęta wysokość kary 

odegra przy tym rolę dyscyplinującą. 

Grzywnę w wysokości 1000 zł Sąd wymierzył także w sprawie II SA/Po 

561/12. Sprawa ta była o tyle nietypowa, że organ Dyrektor Okręgowej Komisji 

Organizacyjnej powołał się na fakt niewykonalności wyroku w związku ze 

zniszczeniem arkusza egzaminacyjnego skarżącego, na podstawie którego 

obowiązany był „dokonać oceny arkusza egzaminacyjnego skarżącego z geografii na 

poziomie podstawowym przez uprawnionych egzaminatorów oraz ustalić wynik 

pisemnego egzaminu maturalnego z obowiązkowej geografii na poziomie 

podstawowym przeprowadzonego w sesji wiosennej 2010 r., zgodnie z warunkami 

i sposobem oceniania tego egzaminu”. Sąd nie zgodził się z argumentacją organu. 

Wskazał w pierwszej kolejności, że w wyroku, który obowiązany był wydać organ 

został jednoznacznie określony obowiązek organu. Pomimo upływu ponad trzech 

miesięcy od uprawomocnienia się tego wyroku organ nie zrealizował wskazań 

zawartych w tym wyroku i nie podjął się czynności oceny arkusza egzaminacyjnego 

skarżącego oraz ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego zgodnie 

z warunkami i sposobem oceniania tego egzaminu. Zaznaczył, iż co prawda 

w sprawach egzaminów maturalnych postępowanie nie toczy się według przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego i nie mają do niego zastosowania terminy 

określone w art. 35 i nast. tego Kodeksu, to jednak nie ulega też wątpliwości, że 

obowiązkiem organu było wykonanie wyroku bez zbędnej zwłoki od daty 

uprawomocnienia się wyroku. Nie podejmując nakazanych czynności pomimo 

bezskutecznego upływu trzech miesięcy organ pozostawał więc w bezczynności. 

Następnie Sąd wskazał, że aby przesądzić czy w sprawie można mówić 

o bezprawnym ignorowaniu prawomocnego wyroku sądowego w rozumieniu art. 154 

§ 1 P.p.s.a. konieczne jest także odniesienie się do powoływanych przez Dyrektora 

OKE przyczyn jego niedziałania. Zaznaczył, że od obowiązku wymierzenia organowi 

grzywny w przypadku jego niedziałania po wyroku sądu z art. 154 § 1 P.p.s.a. 

wyprowadza się w drodze wykładni dwa wyjątki. W orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że wymierzenie organowi grzywny na mocy 
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art. 154 § 1 P.p.s.a. może mieć miejsce tylko wtedy, gdy po wyroku uchylającym lub 

stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, organ administracji pozostaje 

w bezczynności z przyczyn od niego zależnych. Pogląd taki wywiedziony został 

w oparciu o sytuacje, w których na organie ciążył obowiązek wykonania wyroku, 

przekroczony został termin do podjęcia wymaganego orzeczenia, jednakże organ nie 

uczynił tego w powodu obiektywnych i niezależnych od niego przeszkód takich jak 

np. ograniczona dostępność do akt sprawy (zob. zwłaszcza powołany wyrok I OSK 

1177/11), albo wystąpienie zagadnienia wstępnego (wyrok z dnia 5 października 

2009 r. o sygn. akt I OSK 201/09, publ. Lex 570998). Innymi słowy, grzywny z art. 

154 § 1 P.p.s.a. nie wymierza się, jeżeli niedziałanie organu jest spowodowane 

obiektywnymi i niezależnymi od niego okolicznościami. 

Drugim przypadkiem, kiedy niedziałanie organu po wyroku sądu uchylającym 

orzeczenie organu (analogicznie: stwierdzającym nieważność aktu) nie daje 

podstawy do wymierzenia grzywny, to sytuacja, gdy z uwagi na charakter 

wyeliminowanego z obrotu orzeczenia (aktu) nie powstaje konieczność dalszego 

orzekania albo działania w tym zakresie organu (zob. wyrok z dnia 15 czerwca 

2010 r. II OSK 2068/09, publ. ONSAiWSA 2011 r., Nr 5, poz. 96). 

W ocenie Sądu, okoliczności powołane przez Dyrektora OKE jako przyczyna 

niewykonania wyroku nie mieszczą się w żadnym z wymienionych wyżej, przyjętych 

w orzecznictwie wyjątków. Uznał, że zniszczenie arkusza egzaminacyjnego w czasie 

postępowania sądowego było działaniem ewidentnie przez organ zawinionym i do 

tego działaniem, które godzi w zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym 

zwłaszcza poszanowania dla wymiaru sprawiedliwości. Dlatego powoływany przez 

organ fakt, że arkusz egzaminacyjny nie istnieje nie zmienia oceny, iż organ dopuścił 

się zawinionego ignorowania wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem Sądu nie ma 

znaczenia, kiedy zniszczono dokumentację niezbędną do wykonania wyroku. Istotne 

jest, że organ uchylił się w ten sposób spod władzy wymiaru sprawiedliwości, 

doprowadzając z własnej winy do powstania faktycznej przeszkody w realizacji 

wskazań wyroku. 

W dalszych motywach Sąd podkreślił też, że ewidentnie niewłaściwe 

postępowanie organu powołane przez niego jako przyczyna niewykonania wyroku 

nie mogły prowadzić do odmówienia skarżącemu prawa do żądania wymierzenia 

temu organowi kary w oparciu o art. 154 § 1 P.p.s.a. Skarga o wymierzenie organowi 

grzywny z tytułu niewykonania wyroku nie tylko zmierza do nałożenia określonej kary 
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temu organowi (co jest w interesie publicznym), ale przede wszystkim daje 

skarżącemu możliwość uzyskania prejudykatu, otwierającego drogę do dochodzenia 

ewentualnego odszkodowania za skutki niewykonania wyroku w oparciu o art. 154 

§ 4 i 5 P.p.s.a. w zw. z art. 4171 § 3 Kodeksu cywilnego. Dlatego tym bardziej – 

w kontekście faktu, że powoływana przez organ przeszkoda w wykonaniu wyroku 

nastąpiła wyłącznie z przyczyn leżących po stronie organu - odmowa wymierzenia 

grzywny (oddalenie skargi) z art. 154 § 1 P.p.s.a. poważnie godziłaby w poczucie 

sprawiedliwości, gdyż zamykałaby skarżącemu drogę do dochodzenia 

odszkodowania. Skarżący byłby wtedy w istocie pozbawiony jakiejkolwiek ochrony 

prawnej, zarówno w oparciu o uzyskane orzeczenie sądu administracyjnego, jak 

i ewentualnej rekompensaty z tytułu jego niewykonania przez sądem powszechnym. 

Odnosząc się natomiast do wysokości grzywy, Sąd wskazał, że zgodnie z art. 

154 § 6 P.p.s.a. biorąc pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w 2011 r. (M.P. 2012 r., nr 63) mogła być ona wymierzona 

do wysokości 33995,20 zł. Sąd wymierzył ją w stosunkowo niewielkiej wysokości (ok. 

1/4 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej), zważając, że ze względu 

na stosunkowo późne uprawomocnienie się wyroku (2012 r.) jego niewykonanie nie 

wywołało poważnych skutków prawnych dla skarżącego, zwłaszcza nie opóźniło 

uzyskania przez skarżącego świadectwa maturalnego (uzyskał je w 2011 r.). 

Warte odnotowania jest to, że w powyższej sprawie grzywna została 

wymierzona, choć jednocześnie Sąd nie zdecydował się orzec, że bezczynność 

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

W sprawie IV SA/Po 110/12 grzywna wymierzona organowi wyniosła 5000 zł. 

Sąd zauważył, że organ po wydanym w sprawie wyroku uchylającym nie podjął się 

załatwienia sprawy, a po wniesieniu skargi ograniczył się do zawieszenia 

postępowania celem określenia stron postępowania. Uczynił to ponadto nie 

sprawdzając wcześniej czy są już znani spadkobiercy zmarłej strony, chociażby 

zwracając się ze stosownym pytaniem do znanych mu stron, bądź sądu spadku. 

Ponadto po zawszeniu postępowania także nie podjął w sprawie żadnych czynności. 

Zdaniem Sądu takie działanie organu stoi w jawnej sprzeczności z ogólnymi 

zasadami postępowania wyrażającymi się w art. 8 i 12 K.p.a. i nakazującymi 

organowi działanie w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej oraz działanie 

wnikliwe i szybkie. 
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W sprawie IV SA/Po 1178/11 Sąd wymierzył grzywnę w wysokości 1000 zł. 

Uzasadniając wymiar grzywny wskazał, że w myśl art. 154 § 6 P.p.s.a. grzywnę, 

o której mowa w art. 154 § 1 P.p.s.a., wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: 

"GUS") na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa 

GUS z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w gospodarce narodowej w 2011 r. (M. P. z 2012 r. poz. 63), wynagrodzenie to 

wyniosło 3399,52 zł. W oparciu o te wskaźniki doszedł do przekonania, że kwota 

grzywny (1000 zł) jest, w świetle całokształtu okoliczności sprawy, kwotą 

odpowiednią. Sąd też - co warte odnotowania - wziął pod uwagę, że niezastosowanie 

się przez organ do wytycznych zawartych w wyroku odnośnie dalszego toku 

postępowania było niewątpliwe; zarazem miał na względzie, że po otrzymaniu 

wyroku organ podjął jednak w sprawie określone czynności, działając, jak można 

mniemać, bez złej woli i w przekonaniu (niestety błędnym), iż czyni wytycznym 

wyroku zadość. Bezczynność po wydaniu wyroku polegała zdaniem Sądu na 

niewykonaniu konkretnej czynności procesowej (nieumorzeniu postępowania 

administracyjnego), a nie na bezczynności w ogóle. 

 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. 200 zł w sprawie II SO/Po 5/12 oraz 100 zł w sprawie II SO/Po 9/12), 

w kilku przypadkach wyniosły jednak 1000 zł (II SO/Po 10/12, II SO/Po 3/12). 

Niestety odnotować można przypadki rażącego zaniedbania obowiązku 

wynikającego z art. 54 § 2 P.p.s.a. W sprawie IV SO/Po 7/12 Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Poznaniu zostało obciążone wysoką grzywną w wysokości 

1500 zł za nieprzekazanie akt przez okres prawie pięciu miesięcy.   

23. Sygnalizacja 

 
 W roku sprawozdawczym 2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

czterokrotnie skorzystał z instytucji sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 P.p.s.a.  
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 W sprawie IV SA/Po 999/12, w ocenie Sądu, doszło do istotnego naruszenia 

prawa, w szczególności art. 153 P.p.s.a. Wskazano, że sąd administracyjny 

(w sprawach II SA/Po 111/08 i IV SA/Po 1199/11) dwukrotnie już wypowiadał się, 

dając wyraźne wytyczne organowi administracji co do dalszego trybu postępowania 

w sprawie. Mimo tego organ nie ustosunkował się do tych wiążących wskazówek. 

W związku z czym nie ulega wątpliwości, iż takie postępowanie organu stanowi 

rażące naruszenie prawa i może prowadzić do przewlekłego prowadzenia 

postępowania. Sąd podkreślił, że postępowanie administracyjne zostało wszczęte 

w 2006 r. Od tego czasu organy obu instancji wydały łącznie w przedmiocie siedem 

decyzji ( z czego organ II instancji czterokrotnie się w sprawie wypowiadał w datach 

31 październik 2007 r., 31 maj 2010 r., 28 lipiec 2011 r., 27 czerwiec 2012 r.). 

Administracyjne postępowanie dowodowe, w ocenie Sądu nie wskazuje, aby sprawa 

należała do szczególnie skomplikowanych i zawiłych pod względem faktycznym czy 

prawnym, a w kontekście wydanych przez Sąd wytycznych czyni ją jeszcze prostszą. 

Dlatego też poprzez wydanie niniejszego postanowienia Sąd pragnie podkreślić, iż 

procedowanie w sprawie przez organy administracji świadczy o lekceważeniu przez 

nie podstawowych zasad postępowania sądowo-administracyjnego. 

W sprawie IV SAB/Po 18/12 Sąd poinformował organ administracji publicznej 

o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku 

postępowania sądowego wywołanego skargą na bezczynność Dyrektora 

Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Zdaniem Sądu, organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wpływające do nich wnioski o udostępnienie informacji powinny oceniać w zakresie 

przysługujących im kompetencji. Przyjęcie zaś, że wnioski obywateli dotyczą 

udostępnienia informacji publicznej, powinno wiązać się z ich merytoryczną analizą 

i ich ewentualnym rozpoznaniem w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. W sytuacji zaś, w której organ Agencji ma do czynienia z informacją 

publiczną, ale uważa, że nie powinna ona zostać udostępniona wnioskodawcy 

z uwagi na np. ochronę danych osobowych, zastosowanie powinny znaleźć art. 

5 ust. 2, art. 16 ust. 1 powołanej ustawy. W takim bowiem przypadku organ 

powinien wydać decyzję administracyjną odmawiającą wydania informacji publicznej 

z powołaniem się na ochronę danych osobowych beneficjenta lub prawo do 

prywatności. W konkluzji Sąd uznał, że postępowanie organów Agencji nie było 

prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami (nie wydano decyzji) i nie mogło 
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budzić zaufania społeczeństwa do władzy publicznej, oraz należytego 

i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, 

które mogą mieć wpływ na ich prawa i obowiązki będących przedmiotem 

postępowania administracyjnego. Poprzez wydanie postanowienia sygnalizacyjnego 

Sąd podkreślił, że procesowanie w sprawie przez poszczególne organy Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świadczy o lekceważeniu przez nie 

podstawowych zasad postępowania administracyjnego, ale także o lekceważącym 

stosunku do strony postępowania i jej gwarancji procesowych. 

W sprawie II SA/Po 172/12 Sąd poinformował Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze o istotnych naruszeniach prawa, których dopuścił się organ II instancji 

przy rozpoznawaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta. W sprawie, którą 

kontrolował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odwołanie od decyzji 

organu I instancji wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 

17 grudnia 2010 r., po czym bez przeprowadzania jakichkolwiek czynności 

procesowych oraz bez informowania stron o przyczynach opóźnienia w załatwieniu 

sprawy rozpoznane zostało dopiero po blisko roku. Zdaniem Sądu tak przewlekłe 

załatwianie sprawy w postępowaniu odwoławczym naruszyło wszelkie terminy 

załatwiania spraw w instancyjnym postępowaniu administracyjnym określone w art. 

35 § 3 K.p.a.  

Lekceważenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze terminów 

załatwiania spraw (art. 35 § 3 K.p.a.) i naruszanie praw strony do informowania jej 

o przyczynach niezałatwienia sprawy we właściwym terminie (art. 36 § 1 K.p.a.) - 

podważa zaufanie do organów administracji publicznej, narusza zasadę szybkości 

postępowania oraz zasadę praworządności wynikającą nie tylko z przepisów K.p.a., 

lecz także z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez wydanie 

postanowienia Sąd zdecydował się ze szczególną mocą podkreślić, że sposób 

procedowania w sprawie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. świadczy 

nie tylko o lekceważeniu przez ten organ podstawowych zasad postępowania 

administracyjnego, lecz także o lekceważącym stosunku do stron postępowania i ich 

gwarancji procesowych. Zauważyć także należy, iż uchylenie przez Sąd zaskarżonej 

decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. stanowiło w znacznej mierze 

następstwo rażącej bezczynności tegoż organu przy rozpoznawaniu odwołania 

E. i M. J., albowiem to właśnie w następstwie tej blisko rocznej bezczynności doszło 
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do zdezaktualizowania się operatu szacunkowego stanowiącego kluczowy dowód 

w sprawie o ustalenie opłaty adiacenckiej. 

W sprawie II SA/Po 1150/12 Sąd doszedł do przekonania, że zachodzi 

konieczność poinformowania Starosty Pilskiego o istotnych naruszeniach prawa, 

których dopuścił się przy rozpoznawaniu wniosku o umorzenie należności z tytułu 

obowiązku zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Sąd 

wskazał na nierespektowanie przez orzekającego Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy (w sprawie umorzenia należności z tytułu obowiązku zwrotu refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego) 

opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i poprzestawaniu w tym zakresie na opinii 

Komisji problemowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących umorzenia 

nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych, zwrotu refundacji kosztów 

wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, refundacji z tytułu prac interwencyjnych 

i robót publicznych oraz jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej przy Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Poprzez wydanie postanowienia 

Sąd pragnął podkreślić, że sposób procedowania w sprawie przez Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy świadczy nie tylko o lekceważeniu przez ten organ 

podstawowych zasad postępowania administracyjnego, lecz także o lekceważącym 

stosunku do stron postępowania i ich gwarancji procesowych. 
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V. PYTANIA PRAWNE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

  

 W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skierował dwa pytania 

prawne do Trybunału Konstytucyjnego. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 543/12 Sąd wniósł o rozstrzygnięcie: „czy § 1 

ust. 2 uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne (niepublikowana) w zakresie w jakim ogranicza krąg osób do których 

kierowana jest pomoc mająca na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych wyłącznie do matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka 

spełniającego kryteria o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych z pominięciem osób sprawujących opiekę nad innymi niż dziecko 

członkami rodziny legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 18 i art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,  

- czy § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych 

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746 z 2011 r.) 

w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie przewidzianej w nim pomocy osobom 

uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego innym niż matka, ojciec 

lub opiekun faktyczny dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej i majątkowej tych 

osób jest zgodny z art. 2, art. 18 i art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 i art. 92 ust. 1 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Po 583/12 postanowiono przedstawić Trybunałowi 

Konstytucyjnemu pytanie: „czy art. 19 ust. 1 a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 

i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 52 poz. 525 ze zm.) w zakresie w jakim 

wskazuje przesłanki, w oparciu o które możliwe jest dokonanie czynności materialno 

technicznej odebrania broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność 

posiadania broni, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne 

o przestępstwa określone w art.15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, jest zgodny 

z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej” 
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VI. POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO 

SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

Udział sędziów w naradach, konferencjach, sympozjach i seminariach 

naukowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego z udziałem 

środowisk naukowych w kraju 

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, także w roku 2012 uzupełnieniem funkcji 

orzeczniczej Sądu był udział sędziów WSA w Poznaniu w licznych konferencjach, 

szkoleniach i naradach organizowanych przez tut. Sąd, jak też inne sądy i instytucje.  

 

Konferencje i szkolenia 
 

 W dniu 30 stycznia 2012 r. w tut. Sądzie odbyła się konferencja referendarzy 

i asystentów WSA w Poznaniu. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Prezesa 

WSA Jerzego Stankowskiego, wykłady wygłosili sędziowie WSA: Ewa Kręcichwost-

Durchowska nt. „Dostęp do informacji publicznej w świetle aktualnego orzecznictwa 

sądów administracyjnych”, Katarzyna Nikodem nt. „Opodatkowanie nabycia 

wierzytelności”, Donata Starosta nt. „Ochrona przed zanieczyszczeniami (prawo 

emisyjne)”. 

 W dniu 21 lutego 2012 r. sędzia WSA Walentyna Długaszewska uczestniczyła 

w konferencji nt. „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją 

praworządności i praw człowieka” zorganizowanej przez Krajową Radę 

Sądownictwa. Celem konferencji była dyskusja o niezbędnych reformach i coraz 

trudniejszej sytuacji polskiego sądownictwa.  

 W dniach 12 i 13 marca 2012 r. Prezes WSA Jerzy Stankowski uczestniczył 

w naradzie Prezesów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zorganizowanej 

w Łodzi przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedmiotem narady 

było omówienie projektowanej nowelizacji postępowania przed sądami 

administracyjnymi w I i II instancji, zagadnień związanych z budżetem sądów 

administracyjnych oraz problematyki związanej z funkcjonowaniem sądownictwa 

administracyjnego, w tym zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem 

wojewódzkimi sądami administracyjnymi.  
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 Dnia 26 marca 2012 r. sędziowie tut. Sądu: NSA Włodzimierz Zygmont, WSA 

Katarzyna Nikodem, WSA Barbara Drzazga, WSA Małgorzata Górecka, WSA 

Walentyna Długaszewska oraz sędzia WSA Anna Jarosz, uczestniczyli w konferencji 

nt. „Uzasadnianie wyroków sądowych – zasady i kontrowersje”, zorganizowanej 

przez BO NSA. 

 W dniach 14 do 16 maja 2012 r. Prezes WSA Jerzy Stankowski, Wiceprezes 

Tadeusz M. Geremek oraz sędzia WSA Tomasz Grossmann wzięli udział 

w ogólnopolskiej konferencji sędziów, która odbyła się w Cedzynie k/Kielc. 

W konferencji brali udział sędziowie Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz sędziowie 

wojewódzkich sądów administracyjnych. 

 W dniu 22 maja 2012 r. sędzia NSA Włodzimierz Ryms – Prezes Izby 

Ogólnoadministracyjnej NSA przedstawił w siedzibie tut. Sądu wykład nt. „Zmiany 

w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w ustawie Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym skarga na bezczynność 

i przewlekłość prowadzonego postępowania oraz inne zagadnienia procesowe”. 

W spotkaniu wzięli udział sędziowie, referendarze oraz asystenci sędziów. 

 W dniach od 4 do 6 czerwca 2012 r. Prezes WSA Jerzy Stankowski, 

Wiceprezes Tadeusz M. Geremek oraz sędziowie WSA: Małgorzata Górecka, 

Walentyna Długaszewska, Mirella Ławniczak, Beata Sokołowska, Marzenna 

Kosewska i Włodzimierz Zygmont uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji 

szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych zorganizowanej w Nałęczowie przez 

Izbę Gospodarczą NSA oraz WSA w Lublinie.  

 W dniach od 18 do 20 czerwca 2012 r. sędziowie Walentyna Długaszewska 

i Karol Pawlicki wzięli udział w zorganizowanej przez Wydział Informacji Sądowej 

NSA, konferencji poświęconej problemom wyłaniającym się w działalności 

orzeczniczej sądów administracyjnych na tle stosowania przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która miała miejsce 

w Sterdynii. 

 W dniach od 24 do 26 września 2012 r. Prezes Jerzy Stankowski uczestniczył 

w zorganizowanym przez prezesa Izby Finansowej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego spotkaniu konferencyjno-szkoleniowym w Juracie, poświęconym 

ocenie orzecznictwa podatkowego oraz problematyce postępowania 

międzyinstancyjnego.  
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 W dniach 1 do 3 października 2012 r. Wiceprezes Tadeusz M. Geremek, 

sędzia WSA Bożena Popowska, sędzia WSA Karol Pawlicki oraz referendarz sądowy 

Robert Talaga uczestniczyli w zorganizowanej w Ośrodku Integracji Europejskiej 

w Rokosowie konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 pt. 

„Formalno prawne aspekty realizacji regionalnych programów operacyjnych 

w kontekście procedur związanych z udzielaniem, zwrotem dofinansowania 

w ramach RPO 2007 - 2013 oraz sądową kontrolą działań IZ RPO". W trakcie 

konferencji wiceprezes T. M. Geremek wystąpił z referatem nt. „Sądowa kontrola 

działań Instytucji Zarządzającej związanych z przyznawaniem dofinansowania 

w ramach RPO”, natomiast sędzia B. Popowska przedstawiła referat pt. „Założenia 

polityki rozwoju, specyfika regionalnych programów operacyjnych oraz status prawny 

beneficjenta w ramach RPO; procedura zwrotu dofinansowania w kontekście ustawy 

o finansach publicznych - charakter prawny decyzji o zwrocie i konsekwencje 

formalne wydania decyzji o zwrocie dofinansowania. Z kolei sędzia WSA Karol 

Pawlicki wystąpił z referatem nt. „Sądowoadministracyjna kontrola decyzji wydanych 

przez Instytucję Zarządzającą". 

 W dniu 4 października 2012 r. na zaproszenie Prezesa Jerzego 

Stankowskiego w siedzibie tut. Sądu wykład nt. „Przewlekłość i bezczynność 

w postępowaniu administracyjnym” przedstawił sędzia NSA Jan Paweł Tarno. 

W spotkaniu wzięli udział sędziowie, referendarze oraz asystenci sędziów. 

 W okresie od 10 do 12 października 2012 r. w Międzyzdrojach odbyła się 

konferencja szkoleniowa dla referendarzy i asystentów sędziego poświęcona 

zagadnieniom dot. bieżących problemów orzeczniczych sądów administracyjnych. 

Konferencję zainaugurował i wykład nt „Uzasadnianie orzeczeń – zagadnienia 

wybrane” wygłosił sędzia NSA Bogusław Dauter. W drugim dniu konferencji 

uczestnicy wysłuchali wykładów: prof. dr hab. Macieja Zielińskiego nt. „Problem 

poprawności wykładni prawa na podstawie wybranych orzeczeń sądów 

administracyjnych” oraz dr Agnieszki Choduń nt. „Poprawność językowa uzasadnień 

wyroków sądów administracyjnych”. 

 W dniach od 11 do 12 października 2012 r. Prezes WSA Jerzy Stankowski 

i sędzia WSA Donata Starosta uczestniczyli w konferencji nt. „Wybrane zagadnienia 

prawa budowlanego”, zorganizowanej w Mszczonowie przez WSA w Warszawie 

z udziałem sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA.  
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 W okresie od 15 do 17 października 2012 r. Wiceprezes Tadeusz M. Geremek 

oraz sędziowie WSA Barbara Koś i Szymon Widłak, uczestniczyli w konferencji 

szkoleniowej dla sędziów Izby Gospodarczej NSA oraz sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych orzekających w sprawach gospodarczych, zorganizowanej przez 

WSA we Wrocławiu.  

  W dniu 19 października 2012 r. Prezes WSA Jerzy Stankowski uczestniczył 

w zorganizowanym pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP 

i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, VI Seminarium Warszawskim 

poświęconym „Stosowaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności w krajowym porządku prawnym”. 

 W dniu 9 listopada 2012 r. w siedzibie tut. Sądu odbyła się Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa poświęcona zagadnieniom aktualnych problemów 

postępowania egzekucyjnego w administracji Polski i Niemiec. Gospodarzem 

konferencji był Prezes Jerzy Stankowski, przy współpracy z Katedrą Postępowania 

Administracyjnego UAM w Poznaniu. Patronat honorowy nad przebiegiem 

konferencji objął Prezes NSA prof. zw. dr hab. Roman Hauser oraz Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski. 

Tematyka konferencji objęła nie tylko analizę dogmatyczną i teoretyczną 

obowiązujących uregulowań wskazanego działu prawa administracyjnego 

i pojawiające się w tej płaszczyźnie problemy praktyczne, lecz również dokonanie 

porównania rozwiązań prawnych funkcjonujących w obu porządkach prawnych. 

W tym celu do wygłoszenia referatów zaproszono przedstawicieli nauki i praktyki 

zarówno z obszaru prawa polskiego (dr Krzysztof Sobieralski, prof. UJ dr hab. 

Wojciech Jakimowicz, sędzia NSA Mieczysław Markowski, dr. hab. Paweł 

Grzegorczyk), jak i niemieckiego (prof. dr. dr. h.c. Franz Joseph Peine oraz 

sędziowie OVG Berlin - Brandenburg: dr. Axel Schreier i Dirk Maresch) .  

 W dniu 21 listopada 2012 r. asystenci sędziów: Maria Grzymisławska-

Cybulska, Paweł Daniel, Przemysław Ostojski i Wojciech Piątek uczestniczyli 

w Konferencji Naukowej nt. „Odpowiedzialność administracyjna i w administracji” 

zorganizowanej w Łodzi przez Uniwersytet Łódzki. W trakcie konferencji m.in. 

asystenci Wojciech Piątek i Przemysław Ostojski przedstawili referat nt. „Orzeczenie 

sądu administracyjnego jako podstawa odpowiedzialności administracji publicznej 

w Polsce i w Niemczech”. 
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 W dniu 26 listopada 2012 r. Prezes Jerzy Stankowski, Wiceprezes Jolanta 

Szaniecka oraz sędziowie WSA Anna Jarosz i Donata Starosta wzięli udział 

w zorganizowanej przez BO NSA konferencji nt. „Zaskarżalność aktów prawa 

miejscowego do sądu administracyjnego”. 

 W dniu 29 listopada 2012 r. sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska oraz 

asystenci sędziów Maria Grzymisławska-Cybulska i Agnieszka Roszkowiak 

uczestniczyli w konferencji nt. „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle 

orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału 

Konstytucyjnego”, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.  

 W dniu 13 grudnia 2012 r. sędziowie WSA: M. Jaśniewicz, K. Wolna-Kubicka, 

M. Bejgerowska, W.Zygmont, B. Drzazga., W. Batorowicz, D. Rzyminiak-Owczarczak 

oraz W. Długaszewska uczestniczyli w konferencji nt. „Źródła prawa 

administracyjnego, a ochrona praw i wolności obywatelskich”, która miała miejsce 

w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie konferencji omówiono 

zagadnienia mające istotne znaczenie tak w teorii jak i w praktyce administracyjnej 

oraz sądowoadminstracyjnej.  

 

Wydarzenia 

 W dniu 23 lutego 2012 r. Wiceprezes Tadeusz M. Geremek uczestniczył 

w centralnej uroczystości zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Poznania na 

Cytadeli Poznańskiej z okazji 67 rocznicy zakończenia walk w Poznaniu. Prezes, 

jako reprezentant Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, złożył wieniec pod 

pomnikami: Cytadelowców, Żołnierzy Radzieckich i Alianckich.  

 W dniu 21 marca 2012 r. Wiceprezes Tadeusz M. Geremek wziął udział - jako 

członek jury - w zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów 

Prawa ELSA w Poznaniu, XVI Lokalnym Konkursie Krasomówczym na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego 

celem jest promocja sztuki mowy sądowej i popularyzacja różnych dziedzin prawa 

wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji. Wiceprezes WSA wręczył 

najlepszym uczestnikom Konkursu nagrody książkowe i pisma gratulacyjne Prezesa 

WSA.  

 Z dniem 1 września 2012 r. w stan spoczynku przeszedł Pan Sędzia NSA prof. 

dr hab. Jerzy Małecki orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Poznaniu. Pan sędzia Jerzy Małecki urodził się w dniu 9 maja 1944 r. 
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w Czarnkowie w województwie wielkopolskim. W latach 1963 – 1968 studiował na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ukończył te 

studia z wynikiem bardzo dobrym. Od września 1968 r. podjął pracę w Katedrze 

Prawa Finansowego UAM przechodząc wszystkie kolejne stopnie kariery 

akademickiej (w 1973 r. – doktorat, w 1982 r. – habilitacja). Z dniem 1 sierpnia 

1991 r. Jerzy Małecki został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu. W okresie orzekania w tut. 

Sądzie Pan sędzia J. Małecki wykonywał swoje obowiązki niezwykle sumiennie, 

z dużym zaangażowaniem podejmując najtrudniejsze kwestie z zakresu prawa 

finansowego. Należy podkreślić Jego niezwykłą pracowitość, rzetelność 

i odpowiedzialność w wykonywaniu swoich obowiązków. Cechy te sprawiły, że miał 

on bezpośredni i istotny wpływ na orzecznictwo w sprawach podatkowych tut. Sądu. 

W dniu 28 kwietnia 2000 r. Prezydent RP nadał Panu sędziemu Jerzemu 

Małeckiemu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Pan sędzia Jerzy Małecki 

posiada wielki dorobek naukowo – dydaktyczny, jest autorem bardzo wielu publikacji 

naukowych zwłaszcza z zakresu prawa finansowego. Jest wychowawcą wielu 

pokoleń studentów prawa i aplikantów. 

  Z dniem 23 października 2012 r. do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego 

WSA powołany został Maciej Busz.  

 

Współpraca międzynarodowa 
 

 W dniach od 19 do 22 czerwca 2012 r. delegacja sędziów WSA 

z Wiceprezesem Sądu Tadeuszem M. Geremkiem na czele, gościła w Niemczech na 

zaproszenie Prezesa Wyższego Sądu Administracyjnego Dolnej Saksonii. Delegacja 

ta była wyrazem kontynuacji współpracy między sądami administracyjnymi Dolnej 

Saksonii, a WSA w Poznaniu.  

 Celem wizyty było zapoznanie się z problemami orzeczniczymi 

i organizacyjnymi sądów administracyjnych Dolnej Saksonii, zwłaszcza Sądu 

Administracyjnego w Braunschweig. Polscy sędziowie brali również udział 

w pierwszym zgromadzeniu sędziów administracyjnych Dolnej Saksonii. Wysłuchano 

szeregu wykładów nt. codziennej praktyki sędziowskiej, a także zagadnień 

proceduralnych, które zaistniały w tych sądach. Sędziowie polscy nawiązali również 

osobiste kontakty z sędziami niemieckimi, prowadzili z nimi rozmowy nt. zawodowe. 
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Delegacja polska obejrzała także wspólnie z sędziami niemieckimi mecz piłkarski 

Niemcy-Czechy, co również sprzyjało głębszej integracji. 

 

Szkolenia pracowników 
 
 W dniu 23 stycznia 2012 r. pracownik Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. 

Sądu uczestniczył w szkoleniu nt „Podatek dochodowy od osób fizycznych - 

obowiązki płatnika, rozliczenie roczne oraz zmiany na rok 2012”.  

 W dniu 3 lutego 2012 r. pracownik oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczył w szkoleniu nt. „Składki i zasiłki – zasady obowiązujące w 2012 roku”. 

Program szkolenia obejmował tematy: zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym, zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

świadczenia w razie choroby i macierzyństwa. 

 W dniach 20 i 21 lutego 2012 r. pracownik Sekretariatu Wydziału Informacji 

Sądowej uczestniczył w szkoleniu nt. „Podstawy praktycznej komunikacji w języku 

migowym oraz obowiązki organów administracji publicznej wynikające z wchodzącej 

w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się”. 

 W dniu 16 marca 2012 r. pracownik Sekretariatu Wydziału I uczestniczył 

w szkoleniu zorganizowanym przez firmę AMJ Usługi Finansowo-Prawne, którego 

tematem były zasady obsługi programu Płatnik – problemy praktyczne. 

  W dniu 29 marca 2012 r. pracownicy Oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczyli w szkoleniu pt. ”Składki i zasiłki – zasady obowiązujące w 2012 roku”. 

Program szkolenia obejmował tematy: zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym, zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

świadczenia w razie choroby i macierzyństwa. 

 W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie nt. „Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych w odniesieniu do przepisów prawa pracy i prawa 

podatkowego”, w którym uczestniczyli pracownicy Oddziału Finansowo-

Budżetowego. 

 W dniu 15 maja 2012 r. Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego 

uczestniczył w szkoleniu nt. „Książka Obiektu Budowlanego”. 

 W dniu 17 maja 2012 r. pracownicy Oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczyli w szkoleniu pt. „Wydatki budżetowe – zmiany i problemy” Program 
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szkolenia obejmował zagadnienia: zasady rachunkowości wg ustawy 

o rachunkowości, zasada kasowa i memoriałowa, wznowienie wydatków, wydatki 

a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, plany finansowe, wydatki 

niewygasające, zaangażowanie wydatków budżetowych, konta pozabilansowe, 

zobowiązania finansowe, zaliczki wypłacane pracownikom, pogotowie kasowe, karty 

płatnicze. 

 W dniach od 28 do 30 maja 2012 r. pracownik Oddziału Finansowo-

Budżetowego wziął udział w szkoleniu nt. „Zasady prowadzenia rachunkowości 

w sądownictwie administracyjnym z uwzględnieniem aktualnych przepisów 

prawnych”.  

 W dniu 31 maja 2012 r. asystenci oraz kierownik Wydziału Informacji Sądowej 

uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska w siedzibie 

Sądu Najwyższego w Warszawie. Konferencja odbyła się ze specjalnym udziałem 

prof. dr hab. Ewy Łętowskiej, a tematem przewodnim były „Innowacyjne technologie 

i narzędzia w pracy prawnika”. 

 W dniu 15 czerwca 2012 r. pracownik Oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczył w szkoleniu, którego tematem była „Technika sporządzania list płac”.  

  W dniu 3 lipca 2012 r. dwóch pracowników administracyjnych uczestniczyło 

w szkoleniu z dziedziny wykrywania fałszywych banknotów. Omówione zostały 

zarówno unikalne cechy banknotów jak też cechy świadczące o ich oryginalności, co 

ma umożliwić szybką i sprawną ocenę autentyczności banknotów. 

 W dniach od 17 do 19 września 2012 r. w Sterdynii k/Warszawy odbyło się 

kolejne seminarium szkoleniowe kierowników sekretariatów wydziałów sądów 

administracyjnych. Po otwarciu konferencji przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego prof. Romana Hausera, problematykę dot. biurowości w sądach 

administracyjnych przedstawiła sędzia NSA Maria Wiśniewska Dyrektor Biura 

Orzecznictwa NSA. Z kolei uwagi z wizytacji wojewódzkich sądów administracyjnych 

przedstawiła inspektor ds. biurowości NSA Barbara Dzięcioł. W trakcie konferencji 

referaty wygłosili: Joanna Figura nt. „Komunikacji w zarządzaniu” oraz mec. Anna 

Telec nt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”.  

 W dniu 19 listopada 2012 r. pracownicy Oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczyli w szkoleniu pt. „Delegacje, podróże służbowe w kraju i zagranicą”. 

Program szkolenia obejmował zagadnienia: omówienie obowiązujących zasad 

naliczania i wypłacania delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych, podróż 
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służbowa samochodem do celów służbowych. Omówiono też zmiany dot. tej tematyki 

w 2013 r.  

 W dniu 14 grudnia 2012 r. pracownicy Oddziału Finansowo-Budżetowego 

uczestniczyli w szkoleniu nt. „Zamknięcie roku 2012” Program szkolenia obejmował 

zagadnienia: zasady sporządzania sprawozdań finansowych, inwentaryzacja, 

wycena bieżąca a bilansowa, koszty na przełomie roku, sporządzenie rocznego 

sprawozdania budżetowego.  

 

Publikacje fachowe sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego 

 

- Grossmann Tomasz sędzia WSA, „Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych” komentarz, [w:] T. Grossmann, W. Snopkiewicz, J. Sebzda-

Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski, Warszawa 2013. 

- Małecki Jerzy sędzia NSA, „Rola zasobów publicznych w finansowaniu sektora non 

profit (uzasadnienie, źródła, metody i perspektywy)”, „Prawo Finansowe w warunkach 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej” Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor 

Wandzie Wójtowicz pod red. A. Pomorskiej, P. Smolenia, J. Stelmasiaka, A. Gorgola, 

Lublin 2011. 

- Małecki Jerzy sędzia NSA, „Przełożenie reguły <Lex falsa lex non est w prawie 

podatkowym>”, [w:] „Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku” Księga 

pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu pod red. Ireny 

Czaja-Hliniak, Kraków 2012. 

- Mączyński Dominik sędzia WSA, „Ochrona praw podatników w postępowaniu 

w przedmiocie wymiany informacji podatkowych w Unii Europejskiej”, Prawo 

Finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej” Księga 

Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz pod red. A. Pomorskiej, 

P. Smolenia, J. Stelmasiaka, A. Gorgola, Lublin 2011. 

- Mączyński Dominik sędzia WSA, „Międzynarodowa współpraca przy doręczeniach 

w sprawach podatkowych”, [w:] „Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku” 

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu pod red. 

Ireny Czaja-Hliniak, Kraków 2012. 

- Mączyński Dominik sędzia WSA, „Procedury ostrożnościowe i sanacyjne – 

instrument ochrony przed nadmiernym zadłużeniem?”, „Ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego”, Warszawa 2011 
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- Mączyński Dominik sędzia WSA, „Międzynarodowa współpraca przy poborze 

należności podatkowych”, [w:] „Finanse publiczne i prawo finansowe – realia 

i perspektywy zmian” Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi 

Ruśkowskiemu pod red. Leonarda Etela i Marcina Tyniewickiego, Białystok 2012 

- Talaga Robert asystent sędziego, „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego 

w zakresie prowadzenia polityki rozwoju”, [w:] „Legislacja administracyjna - teoria, 

orzecznictwo, praktyka” pod red. naukową Małgorzaty Stahl i Zofii Duniewskiej 

- Ostojski Przemysław, Piątek Wojciech asystenci sędziów, „Kontrola 

sądowoadministracyjna aktów normatywnych stanowionych przez administrację 

publiczną w Niemczech i w Polsce”, [w:] „Legislacja administracyjna - teoria, 

orzecznictwo, praktyka” pod red. naukową Małgorzaty Stahl i Zofii Duniewskiej 

- Piątek Wojciech asystent sędziego, „Wiążące wskazania sądu administracyjnego 

oraz okoliczności sformułowane przez organ odwoławczy w perspektywie 

ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej”, „Wykładnia i stosowanie prawa 

administracyjnego” pod red. naukową Dariusza Ryszarda Kijowskiego, Joanny 

Radwanowicz-Wanczewskiej i Mirosława Wincenciaka, Warszawa 2012  

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Ryzyko wyrządzenia znacznej szkody lub 

spowodowania trudnych do odwrócenia skutków jako przesłanki wstrzymania 

wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, 

„Administracja – teoria-dydaktyka-praktyka”, 2011 nr 3 

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Strony postępowania w sprawie pozwolenia na 

użytkowanie oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego”, „Przegląd 

Prawa Publicznego” 2012, nr 5  

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Wstrzymanie wykonania aktów prawa 

miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym”, „Samorząd Terytorialny w Polsce a sądowa kontrola 

administracji” pod red. Bogdana Dolnickiego i Jana Pawła Tarno, Warszawa 2012 

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Odpowiedzialność administracyjna z tytułu 

naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego w świetle nowelizacji 

ustawy o transporcie drogowym”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego 

2012, nr 5 

- Daniel Paweł asystent sędziego, „Charakter prawny decyzji o warunkach 

zabudowy”, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 10, 2012 
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- Engelgardt Włodzimierz asystent sędziego, „Podatkowe aspekty sprzedaży przez 

Internet”, „Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne” pod red. Mariusza Zelek, 2012 

- Grossmann Tomasz sędzia WSA, „Charakter prawny terminu do wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych – próba reinterpretacji art. 30 ust. 5 

prawa budowlanego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 1  

- Grzymisławska-Cybulska Maria asystent sędziego, „Bezczynność organu 

i przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji z 3 grudnia 

2010 r.”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, nr 5 

- Hauser Agata, Talaga Robert referendarz sądowy, omówienie wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego; sygn. akt I FSK 995/11, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 8, 

sierpień 2012, 

- Hauser Agata, Talaga Robert referendarz sądowy, omówienie wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego; sygn. akt II GSK 1140/11, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 

9, wrzesień 2012, 

- Hauser Agata, Talaga Robert referendarz sądowy, omówienie wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego; sygn. akt II OSK 2122/10, „Europejski Przegląd Sądowy”, 

październik 2012,    

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Zakres znaczeniowy pojęcia 

„sporadyczność” w rozumieniu przepisów o VAT – wyrok WSA w Poznaniu 

z 18 stycznia 2012 r., I SA/Po 640/11”, „Jurysdykcja podatkowa” 2012 nr. 1 

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Wystawienie tytułu wykonawczego 

w polskim prawie o egzekucji administracyjnej”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego 2012, nr 2 

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Zabezpieczenie jurysdykcyjne w polskim 

prawie podatkowym”, „Kwartalnik Prawa podatkowego” 2/2011 

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Zmiana udziału w zysku w SKA w trakcie 

roku obrotowego a zasady ustalania dochodu – wyrok WSA w Poznaniu z 22 lutego 

2012 r. ISA/Po 878/11”, „Jurysdykcja podatkowa” 2012 nr 2 

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Wydatki na rzecz pośrednika w obrocie 

nieruchomościami nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – wyrok WSA 

w Poznaniu z 11 kwietnia 2012 r. I SA/Po 202/12”, „Jurysdykcja podatkowa” nr 

3/2012 
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- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Doręczenia w postępowaniu 

przymusowym w Polsce i Niemczech”, Administracja – teoria-dydaktyka-praktyka”, 

2011 nr 2 

- Piątek Wojciech asystent sędziego, „Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie 

sądów administracyjnych”, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, kwartał 

pierwszy - 2012  

- Piątek Wojciech asystent sędziego, stała rubryka „Przegląd Orzecznictwa - Prawo 

Administracyjne” w Forum Prawniczym” 2012 

- Piątek Wojciech, Bul Radosław, „Prawne oraz terytorialne aspekty funkcjonowania 

gminnych jednostek pomocniczych w dużych miastach”, „Samorząd terytorialny” nr 

7 - 8, 2012 

- Piątek Wojciech asystent sędziego, „Zarządzenia w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 

2012, nr 6 

- Szuma Jan asystent sędziego, Szuma Karolina, „Dopuszczalność ustalenia 

środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów 

administracyjnych”, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011, nr 3 

- Szuma Jan asystent sędziego, „Uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni 

wiatrowych w Polsce”, „Prawo Ochrony przyrody a wolność gospodarcza” red. 

M. Górskiego, Łódź-Poznań 2011 

- Szuma Jan asystent sędziego, „Rozdrobnienie planów miejscowych a prawo do ich 

zaskarżenia”, [w:] „Legislacja administracyjna - teoria, orzecznictwo, praktyka” pod 

red. naukową Małgorzaty Stahl i Zofii Duniewskiej 

- Talaga Robert referendarz sądowy, Agata Hauser, „Wyrok NSA z 14.03.2012 r. 

(II FSK 1603/10)”, „Europejski Przegląd Sądowy” grudzień 2012 

 

Glosy: 

- Jaśniewicz Maciej, sędzia WSA – glosa do wyroku TK z 12 kwietnia 2011 r., 

P 90/08 [dot. zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej], „Zeszyty Naukowe 

Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 1  

- Daniel Paweł asystent sędziego – glosa do wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 

1 lutego 2012 r., IISAB/Go 59/11, „Orzecznictwo sądów polskich”, 2012, nr 10  
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- Daniel Paweł asystent sędziego, glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z 17 maja 2011 r., (II SA/Po 7/11), „Samorząd 

Terytorialny” 2012, nr 11 

- Daniel Paweł asystent sędziego, glosa do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 24 

listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Po 404/11 [dot. oparcia na wyroku interpretacyjnym 

TK z jednoczesnym dokonaniem bezpośredniej prokonstytucyjnej wykładni 

przepisów ustawy], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 6  

- Ostojski Przemysław asystent sędziego, glosa do wyroku NSA z dnia 19 lipca 

2011 r. (II FSK 314/10) – podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego, 

„Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012, nr 5  

- Piątek Wojciech asystent sędziego, Skoczylas Andrzej – glosa do wyroku NSA 

z dnia 25.12.2011 r., II OSK 1716/10 „Orzecznictwo sądów polskich”, 2012, nr 11  

- Żok Krzysztof, „Nadużycie umocowania przez pełnomocnika”, „Monitor Prawniczy” 

12/2012  
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VII. RUCH KADROWY 

 
Na dzień 1 stycznia 2012 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Poznaniu orzekało 39 sędziów i 5 referendarzy – łącznie 44 osoby (8 sędziów to 

sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 31 - 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 23 października 2012 r. nominację na stanowisko sędziego 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu otrzymał Maciej Busz.  

 Z dniem 1 stycznia 2012 r. w stan spoczynku przeszła sędzia NSA Ewa 

Makosz-Frymus, orzekająca dotychczas w Wydziale IV, a z dniem 1 września 2012 r. 

w stan spoczynku przeszedł sędzia NSA Jerzy Małecki orzekający dotychczas 

w Wydziale I tut. Sądu, w związku z czym na koniec grudnia br. w poznańskim WSA 

orzekało 38 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 2012 roku zatrudnionych było 136 pracowników.  

Funkcję Dyrektora Sądu pełnił Wiesław Bąkowski. Stanowisko głównego księgowego 

jest nieobsadzone, natomiast od 1 grudnia 2012 r. funkcję zastępcy głównego 

księgowego objęła Grażyna Wolarska-Toboła. 

 Funkcje Kierowników Sekretariatów pełniły: 

Katarzyna Rzeczkowska - Sekretariatu Wydziału I (od maja 2012 r.) 

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: 
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Marcin Gościniak - Oddziału Administracyjno Gospodarczego 

Halina Wicher - Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych 
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VIII. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ SĄDU 

 

Jak to wynika z przedstawionej informacji i zawartych w niej szczegółowych 

danych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2012 r. realizował wszystkie 

swoje zadania wynikające zwłaszcza z ustawy Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr. 153, poz. 1269) oraz ustawy 

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

(Dz.U z 2012 r., poz. 270). 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, co obliguje sędziów do stałego 

poszerzania swojej wiedzy prawniczej oraz podnoszenia kwalifikacji. Podkreślenia 

wymaga fakt, że wszelkie zmiany społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim nowe 

regulacje prawne znajdują swoje odbicie w ilości wnoszonych skarg oraz w ich 

tematyce. Jak to już przedstawiono na wstępie niniejszego opracowania, w roku 

2012 r. wpłynęło 5006 spraw, tj. o 345 spraw więcej niż w roku poprzednim, zaś 

załatwionych zostało łącznie 4923 skarg, a zatem o 375 skarg więcej niż w 2011 r. 

Przeciętny miesięczny wpływ w 2012 r. kształtował się na poziomie 417 spraw w tym 

na akty administracyjne i inne czynności 397 spraw, zaś na bezczynność organów 

administracji 18 spraw. Wpływ ten był zróżnicowany w poszczególnych wydziałach; 

i tak do Wydziału I wpłynęło 1058 spraw, do Wydziału II - 1233 sprawy, do Wydziału 

III - 1345 spraw a do Wydziału IV -1370 spraw. Zróżnicowanie to było podobne jak 

w latach poprzednich. Na koniec roku pozostało do załatwienia 1219 spraw, co 

stanowi 11,3% 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 który w 2012 r. wyniósł 

2,9 m-ca. W poszczególnych wydziałach czas oczekiwania na rozprawę przedstawiał 

się następująco: 

− Wydział I - 2,8 m-ca 

− Wydział II - 2,9 m-ca 

− Wydział III - 3,7 m-ca 

− Wydział IV - 2,3 m-ca. 
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Podkreślić należy że - podobnie jak w latach poprzednich - kierownictwo Sądu 

podejmowało stałe działania monitorujące czynności Przewodniczących Wydziałów, 

które zmierzały do poprawy tego wskaźnika. Problem ten był również podnoszony 

wielokrotnie w toku narad sędziowskich jak i odbywanych zgromadzeń ogólnych 

Sądu. Działania te przynoszą pozytywne wyniki o czym świadczą przedstawione 

powyżej dane. 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 zadowalające. 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 trafności rozstrzygnięć, 

o czym świadczą również 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 jalc i informacja odnosząca się do właściwości sądu, a także niezbędne 

porady prawne.  

Podobnie jak w roku ubiegłym pozytywnie należy ocenić publikacje sędziów 

i referendarzy sądowych zamieszczanych w różnego rodzaju pismach 

i wydawnictwach prawniczych. Publikacje te, których ilość zwiększa się corocznie, 

mają istotny wpływ na podnoszenie kwalifikacji i wiedzy prawniczej kadry 

sędziowskiej oraz referendarzy i asystentów sądowych. 

Informacja z działalności Sądu w 2012 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 a także z dorobku orzeczniczego sędziów 

orzekających w WSA w Poznaniu. 
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Ocena rozwiązywania problemów, które pojawiły się w toku prezentowanego 

orzecznictwa zawierają poszczególne rozdziały tematyczne opracowania. Nie 

wszystkie orzeczenia mogły być jednak przekazane w syntetycznej formie, z uwagi 

na często rozbudowany i skomplikowany stan faktyczny.  

Podnieść również należy, że w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są 

możliwości przekazywania materiałów przydatnych w pracy sędziów drogą 

elektroniczną jak również wykorzystywanie w bieżącej działalności Centralnej Bazy 

Orzeczeń Sądów Administracyjnych jak i wewnętrznej Bazy Orzeczeń, która jest na 

bieżąco aktualizowana. 

W podsumowaniu, zatem stwierdzić należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu w 2012 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 2012 roku Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań 

wyznaczonych § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych. Działalność Wydziału koncentrowała się na: informowaniu osób 

zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych oraz o stanie spraw 

załatwianych w Sądzie i udostępnianiu im do wglądu akt sądowych, prowadzeniu 

spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu informacji publicznej o działalności 

Sądu, prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej oraz obsłudze medialnej Sądu. 

 Podobnie jak w latach poprzednich, wiele informacji, m.in. o stanie spraw, 

właściwości sądu, trybie uzyskania prawa pomocy, terminach i środkach zaskarżenia 

oraz innych uprawnieniach i obowiązkach procesowych stron, udostępnianych było 

niezwłocznie, w formie ustnej – najczęściej na żądanie telefoniczne lub w siedzibie 

Sądu. W ramach tych działań w czytelni akt udostępniano akta spraw do wglądu 

stronom, uczestnikom postępowania oraz ich pełnomocnikom. 

  Informacja o działalności Sądu oraz wydawanych rozstrzygnięciach - w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, 

poz. 1198 ze zm.) – udzielana była przez Wydział Informacji Sądowej zarówno drogą 

pocztową, jak i w formie elektronicznej. W 2012 r. w powyższym trybie wpłynęło 

ogółem 12 wniosków, z czego pozytywnie załatwiono 10 wniosków (udzielono 

stosownych informacji), a w dwóch sprawach wydano decyzje odmowne. Decyzje 

o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydano w sprawach dot. udzielenia 

harmonogramu posiedzeń sądowych, których przedmiotem była problematyka 

zobowiązań podatkowych. Przyczyną odmowy było stwierdzenie braku interesu 

publicznego po stronie ubiegającej się o informacje o charakterze przetworzonym. 

 Wydział Informacji Sądowej nadzorował również funkcjonowanie strony 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu, poprzez publikację i aktualizację informacji dot. funkcjonowania Sądu.  

 W omawianym okresie Wydział Informacji prowadził także sprawy z zakresu 

petycji, skarg i wniosków jak również sprawy z zakresu działalności statystycznej 

Sądu. Zarejestrowano ogółem 137 pism do załatwienia w trybie przewidzianym 

w Dziale VIII K.p.a.  
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 W oparciu o sprawozdania przesłane przez Wydziały Orzecznicze, Sekretariat 

WIS sporządzał zbiorcze sprawozdania statystyczne z ruchu i sposobu załatwienia 

spraw, podsumowujące działalność Sądu. Opracowywał ponadto analizy, dane 

statystyczne i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, 

Przewodniczącego Wydziału, Biura Orzecznictwa NSA i innych jednostek. 

 W Wydziale zarejestrowano również 7 wniosków o udzielenie informacji 

w ramach współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi. W tym zakresie 

udostępniono orzeczenie sądowe wraz z uzasadnieniem w jednej ze spraw oraz 

udzielono informacji o aktualnym stanie w 6 sprawach sądowoadministracyjnych. 

 W ramach „Współpracy z NSA i WSA oraz innymi sądami i prokuraturami” 

Wydział zrealizował 17 wniosków przez udzielenie informacji o stanie spraw 

sądowoadministracyjnych, w tym 1 wniosek poprzez przesłanie odpisu orzeczenia 

z uzasadnieniem. 

 Wydział Informacji Sądowej przygotowywał i koordynował prace Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

W wyniku prac Zespołu w 2012 r. do publikacji w zbiorze urzędowym 

zakwalifikowanych zostało 13 orzeczeń. 

 Do Biura Orzecznictwa przesyłano również informacje dotyczące 

pozaorzeczniczej działalności Sądu. Ponadto, w oparciu o przepis art. 13 pkt 5 zw. 

z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych, Wydział Informacji Sądowej przesłał do 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 25 

prawomocnych orzeczeń uwzględniających skargi na akty prawa miejscowego. 

 Przez Wydział Informacji Sądowej prowadzona była także obsługa medialna 

Sądu. Przewodniczący Wydziału, pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego Sądu, 

udzielał dziennikarzom stosownych informacji lub komentarzy nt. wydanych przez 

Sąd rozstrzygnięć i ich uzasadnień, wyjaśniał zasady postępowania przed sądami 

administracyjnymi oraz udzielał informacji nt. funkcjonowania Sądu. 

 W 2012 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 nt. postępowania sądowoadministracyjnego przed sądem 

I instancji.  
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 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 2012 r. księgozbiór biblioteczny liczył 

około 5106 egzemplarzy książek o łącznej wartości 267.058,39 zł, a także około 

75 tytułów czasopism, przydatnych w pracy sędziów oraz pracowników 

administracyjnych. W 2012 r. przeprowadzone zostały także szkolenia z nowych 

modułów programów prawniczych.  

 Wydział Informacji Sądowej, w oparciu o dane statystyczne oraz materiały 

przedstawione przez Wydziały Orzecznicze Sądu, opracowuje także niniejszą 

Informację o działalności WSA w Poznaniu w 2012 r.  
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ZAŁĄCZNIKI 
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Tabela 1. 
Wpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2008-2012 (SA, SAB i SO) 

 

Wpłynęło skarg Załatwiono skarg 

Na akty 
administracyjne 

Na bezczynność 
organu 

Zarejestrowa-
nych 

w repertorium 
SO 

Ogó-
łem Na rozprawie Na posiedzeniu 

niejawnym 

Pozo-
stało 

na rok 
następ

ny Rok 

Pozo-
stało 
z po-

przed-
niego 
roku 

Ogó-
łem 

1.b % 1.b % 1.b %  1.b % 1.b %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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 

2012 1136 5006 4760 95,1 212 4,2 34 0,7 4.923 3.316 67,4 1.607 32,6 1.219 

I Wydział 181 1.058 1.047 98,96 4 0,4 7 0,7 990 773 78,1 217 21,91 249 

II Wydział 340 1.233 1.122 91,0 95 7,7 16 1,3 1.278 835 65,3 443 34,7 295 

III Wydział 300 1.345 1.332 99,0 10 0,7 3 0,2 1.228 882 71,8 346 28,2 417 

IV Wydział 315 1.370 1.259 91,9 103 7,5 8 0,6 1.427 826 57,9 601 42,1 258 
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Tabela 2. 
Wpływ skarg na akty administracyjne w zależności od organu, który wydał akt 

w latach 2008-2012 
 

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 

2012 4.573 4.116 90,0 457 10,0 

W tym: Wydział I      1.040 775  74,5 265 5,8 

           Wydział II     1.199 1.045 87,2 24 0,5 

           Wydział III    1.326 1.175 88,6 151 3,3 

          Wydział IV    1.138 1.121 98,5 17 0,4 

 
 

Tabela 3. 
Załatwienie na rozprawach skarg na akty administracyjne w latach 2008-2012 

 

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 

2012 3.232 1.273 39,4 1.867 57,8 49 1,5 43 1,3 

 
Uwaga: od 2009 roku w tabeli ujęto również sprawy, w których odrzucono skargę 
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Tabela 4. 

Skargi na akty administracyjne organów terenowych (samorządowych i rządowych) 
oraz centralnych według województw w latach 2008-2012 

 
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 

2011 3.807 88,2 

1 wielkopolskie 

2012 4.115 90,0 

2008 22 0,6 

2009 11 0,3 

2010 7 0,2 

2011 0 0 

2 lubuskie 

2012 1 0,02 

2008 163 4,3 

2009 328 8,2 

2010 487 13,1 

2011 507 11,8 

3 organy 
centralne 

2012 457 10,0 

2008 0 0 

2009 298 7,4 

2010 2 0,1 

2011 0 0 

4 inne 
województwa 

2012 0 0 

2008 3.777 100,0 

2009 4.016 100,0 

2010 3.721 100,0 

2011 4.314 100,0 

5 ogółem 

2012 4.573 100,0 
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Tabela 5. 

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 0 0 0 0 

2 II 0 0 0 0 

3 III 0 0 0 0 

4 IV 6 3 3 0 

razem I-IV 6 3 3 0 

 
 
 
 
 
 

Tabela 6. 
Załatwienia spraw w trybie postępowania mediacyjnego 

 

l.p. wydziały 
sprawy, w których wszczęto 
postępowanie mediacyjne 

sprawy 
załatwione w 

postępowaniu 
mediacyjnym 

1 I 0 0 

2 II 0 0 

3 III 0 0 

4 IV 0 0 

razem I-IV 0 0 
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Tabela 7. 
Sprawy o wymierzenie organom grzywien na podstawie art. 55 §1, art. 112, art. 149 

§ 2 i art.154 §1 P.p.s.a  w 2012 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 

 19 21 13 5 3 

2 
grzywna z art. 
112  P.p.s.a. 0 0 0 0 0 

3 
grzywna z 
art.149 § 
2p.p.s.a 

13 13 5 0 8 

3 
grzywna z art. 

154 § 1 
P.p.s.a. 

13 14 4 3 7 

 


