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WPROWADZENIE  
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w 2011 roku funkcjonował w niezmienionej 

strukturze organizacyjnej dwóch wydziałów orzeczniczych, wydziału informacji sądowej  

i oddziałów: finansowego, spraw osobowych i ogólnych oraz administracyjno gospodarczego. 

 

 Działalność orzeczniczą w 2011 r. Sąd rozpoczął z obsadą 21 sędziów, 9 sędziów orzekało w 

wydziale I i 12 sędziów w wydziale II. 

 

 Z dniem 1 kwietnia 2011 r. w stan spoczynku przeszła sędzia Kazimiera Sobocińska orzekająca 

w wydziale I. Przez okres dwóch miesięcy dwoje sędziów wydziału II, sędzia NSA Elżbieta Makowska i 

sędzia NSA Iwona Tomaszewska orzekały w ramach delegacji w Izbie Ogólnej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

 Od 17 maja 2011 r. obowiązki orzecznicze w wydziale I podjęła sędzia WSA Ewa Wojtysiak. Na 

podstawie obwieszczenia Prezesa NSA z dnia 16 maja 2011 r. (DZ. U. Monitor Polski Nr 39 poz. 449) 

została wszczęta procedura naboru kandydata na wolne stanowisko sędziego w wydziale I. 

 

 W okresie sprawozdawczym w WSA w Szczecinie orzekało 4 referendarzy i pracowało: 13 

asystentów sędziego (w tym dwoje w wymiarze ½ etatu) oraz 45 pracowników administracyjnych  

i obsługi (43 ½ etatu). 

 

W przeciągu okresu sprawozdawczego, z powodu przejścia w stan spoczynku sędziego  

z wydziału I-go oraz kilkumiesięcznej absencji z uwagi na stan zdrowia kolejnych trzech sędziów (jednego 

z wydziału I i dwóch z wydziału II) trzeba było maksymalnie racjonalnie organizować pracę sądu, by 

przeciwdziałać powstawaniu zaległości i niedopuszczać do przewlekłości postępowania.  

 

Powyższa uwaga ma istotne znaczenie dla oceny sprawności postępowania, ponieważ wpływ 

spraw pod względem przedmiotowym, był podobny jak w latach ubiegłych ale z tendencją wzrostu ich 

ogólnej liczby. 

 

Dążąc do możliwie sprawnego załatwiania skarg, kładziono nacisk na podnoszenie kwalifikacji i 

poziomu wiedzy nie tylko przez sędziów, ale i pozostałych pracowników. 
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 I. WPŁYW SKARG I WYNIKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 

 

W 2011 r. w repertorium SA zarejestrowano 2.491 spraw, w tym w wydziale I – 1.104  

a w wydziale II – 1.400). Z poprzedniego okresu pozostało niezałatwionych 662 spraw w tym 264  

w wydziale I i 398 w wydziale II. Załatwiono łącznie 2.479 spraw zarejestrowanych w repertorium SA,  

w wydziałach odpowiednio 1.102 i 1.377, w tym na rozprawach łącznie 1.703 (838 + 865) a na 

posiedzeniu niejawnym 776 (264 + 512). Spraw z repertorium SA pozostało 664 (253 + 421). 

 

 Skarg na bezczynność rejestrowanych w repertorium SAB w 2011 roku wpłynęło łącznie 165 

(13+152).  

Z poprzedniego okresu zostało łącznie 14 (3+11) spaw. Załatwiono łącznie 172 sprawy (16 i 156).  

i na następny okres pozostało niezałatwionych 7 spraw w wydziale II. 

W przykładowo wybranych kategoriach rejestr spraw w repertorium SA i SAB przedstawiał się 

następująco: 

 

 
Symbol 

 

 
Rodzaj sprawy 

 
Rok 2010 

 
Rok 
2009 

601 budownictwo, nadzór 
architektoniczno-budowlany 

189 218 

603 utrzymanie i ochrona dróg 
publicznych, ruch kołowy na 
tych drogach 

217 189 

607 gospodarka mieniem 
państwowym i komunalnym 

119 100 

611 podatki i inne świadczenia 
pieniężne 

583 630 

615 zagospodarowanie 
przestrzenne 

118 131 

630 obrót towarami z zagranicą, 
należności celne 

250 147 

632 pomoc społeczna 
 

206 187 

653 środki publiczne nie objęte 
innymi symbolami 

142 88 

655 subwencje unijne, fundusze 
strukturalne 

110 146 

 
656 

interpretacje podatkowe 82 54 

 

W repertorium SO w okresie sprawozdawczym zarejestrowano łącznie w wydziałach 17 

spraw.  

Z poprzedniego okresu pozostało niezałatwionych po 2 sprawy w wydziale. Załatwiono łącznie 20 

spraw i jedna sprawa w wydziale I została niezałatwiona. 

 

Liczba spraw rejestrowanych w WSA w Szczecinie w repertoriach SA, SAB i SO wyniosła w 

2011 roku 2.663. Załatwiono łącznie 2.671 spraw pozostawiając na następny okres 682 sprawy 

niezałatwione. 
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Ruch spraw w poszczególnych miesiącach roku 2011 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

obrazuje poniższa tabela:  

 

 

  
  

m-c 
  

2010 r. 

Wydział 

  
  

Pozostało 
z poprzed-

niego 
okresu 

  
  

Wpłynęło 

Załatwiono 

  
  

Pozostało 
na okres 
następny 

  
Łącznie 

w tym 

na 
rozprawie 

na  
posiedzeniu 
niejawnym 

ogółem 
z tego 

wyrokiem 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 

  
styczeń 

Wydział I 267 94 79 62 17 0 282 

Wydział II 409 127 96 76 20 0 440 

Razem 676 221 175 138 37  722 

  
luty 

Wydział I 282 130 88 59 29  324 

Wydział II 440 136 103 86 17  473 

Razem 722 266 191 145 46  797 

  
marzec 

Wydział I 324 129 87 72 15  366 

Wydział II 473 111 147 88 59  437 

Razem 797 240 234 160 74  803 

  
kwiecień 

Wydział I 366 85 111 87 24  340 

Wydział II 437 145 124 90 34  458 

Razem 803 230 235 177 58  798 

maj 

Wydział I 340 80 102 76 26  318 

Wydział II 458 146 125 43 82  476 

Razem 798 226 227 119 108  797 

  
czerwiec 

Wydział I 318 66 144 99 45  240 

Wydział II 479 117 195 74 121  401 

Razem 797 183 339 173 166  641 

 
lipiec 

Wydział I 240 89 69 50 19  260 

Wydział II 401 119 149 70 79  371 

 
Razem 

641 208 218 120 98  631 

sierpień 

Wydział I 260 115 72 56 16  303 

Wydział II 371 138 66 28 38  443 

Razem 631 253 138 84 54  746 

wrzesień 

Wydział I 303 53 68 44 24  288 

Wydział II 443 168 107 58 49  504 

Razem 746 221 175 102 73  792 

  

październik 

Wydział I 288 102 104 92 12  286 

Wydział II 504 111 144 98 46  471 

Razem 792 213 248 190 58  757 

  
listopad 

Wydział I 286 92 102 79 23  276 

Wydział II 471 143 164 103 61  450 

Razem 757 235 266 182 84  726 

  
grudzień 

 

Wydział I 276 69 92 65 27  254 

Wydział II 450 91 113 82 31  428 

Razem 726 160 205 147 58  681 
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 Porównując wpływ 2011 r. do roku 2010, nastąpił znaczny wzrost zarejestrowanych spraw, 

łącznie o 308. Wpływ spraw w 2010 roku odpowiednio w repertoriach SA, SAB i SO przedstawiał się 

następująco: 2.243+88+27, natomiast w 2011 roku ten wpływ wynosił odpowiednio 2.491+165+17. 

 

W 2011 r. przeciętny miesięczny wpływ spraw rejestrowanych w rejestrach SA, SAB i SO 

wyniósł 222 sprawy i był wyższy o 34 sprawy w stosunku do roku 2010.  

 

Mając na uwadze ilość spraw zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym (2.671 spraw) 

oraz ilość spraw pozostałych z ubiegłego okresu (676), średnie obciążenie na sędziego (z 

uwzględnieniem nieobsadzonego jednego etatu i zmniejszonego obciążenia sędziów funkcyjnych – 

18.25 sędziego) wynosiło 183.39 sprawy. Średnio na sędziego orzekającego według ilości 

obsadzonych w 2011 roku etatów (21) wskaźnik ten wyniósł 159,38. 

 

Wskaźnik pozostałości na koniec 2011 roku spraw zarejestrowanych w repertorium SA i SAB 

wyniósł 3.08 (pozostałość dzielona przez średni miesięczny wpływ (682:221=3.08). 

 

 W okresie sprawozdawczym skargi na akty administracyjne i bezczynność organów 

administracji publicznej wnosiły następujące podmioty: 

• osoby fizyczne    - 1.987 (763+1.224), 

• osoby prawne    - 661 (340+321), 

• organizacje społeczne   - 0, 

• prokuratorzy    - 18 (1+17), 

• Rzecznik Praw Obywatelskich  -  - 3 (0+3) 

W sprawach rozstrzygniętych w okresie sprawozdawczym wystąpiło:  

• pełnomocników organów administracji  

       publicznej    - 753 (521+232), 

• adwokatów jako pełnomocników skarżących  

       i uczestników postępowania  - 215 (92+123),  

• radców prawnych jako pełnomocników skarżących  

       i uczestników postępowania  - 337 (177+160), 

• doradców podatkowych  - 99 

• prokuratorów   - 57 (1+56). 

• Rzeczników Patentowych  - 0 

• Rzecznik Praw Obywatelskich  -   - 3. 

 

Nie rozpoznano żadnej sprawy w postępowaniu mediacyjnym. W wydziale I jedną sprawę 

rozpoznano w postępowaniu uproszczonym. 

W 2011r. wpłynęło 10 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. 

Załatwiono 12 spraw, w 5 sprawach wymierzając grzywnę, a 6 spraw załatwiono w inny sposób. 

 

Skarg o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 § 1. w 2011 r. wpłynęło 17.Załatwiono 

16 spraw, w 2 sprawach skargę oddalając a w 14 skargę odrzucając. 
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W okresie sprawozdawczym wystąpiono na podstawie art. 155 § 2 p.p.s.a. z sygnalizacjami w 

dwóch sprawach I SA/Sz-848/11 i II SA/Sz-762/11. 

W sprawie I SA/Sz-848/11 Sąd skierował sygnalizację na niestaranną legislację prawa 

lokalnego, przez regulowanie tych samych spraw kolejnymi uchwałami. 

W sprawie II SA/Sz-762/11. Sąd skierował sygnalizację do Prezesa SKO w przedmiocie 

wyrażenia w odpowiedzi na skargę etycznej oceny postępowania strony, kwestionującej wysokość 

opłaty adiacenckiej, z uwagi na naruszenie zasady państwa prawa i budowanie zaufania do organu 

Państwa. 

 

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 489 wniosków, o przyznanie prawa 

pomocy(odpowiednio w wydziałach 182 i 307). 

Rozpatrzono łącznie 499 wniosków, przyznając prawo pomocy w całości w 208 sprawach, 

przyznając prawo pomocy w części w 63 sprawach, odmówiono przyznania prawa pomocy w 196 

sprawach, w 23 sprawach wniosek pozostawiono bez rozpoznania a 8 spraw załatwiono w inny 

sposób.  

 

Referendarze sądowi rozpatrzyli 280 wniosków, przyznając prawo pomocy w całości w 80 

sprawach, przyznając prawo pomocy częściowo w 81 sprawach, w 94 sprawach odmówiono prawa 

pomocy a w 16 sprawach pozostawiono wniosek bez rozpoznania i 9 spraw załatwiono w inny 

sposób.  

 

W stosunku do ilości wniosków o przyznanie prawa pomocy, które wpłynęły w 2010 r. (361) 

nastąpił znaczący wpływ. Tak jak w latach ubiegłych, zasadniczym problemem przy rozpatrywaniu 

wniosków o przyznanie prawa pomocy była ocena rzetelności oświadczenia skarżącego o jego 

sytuacji majątkowej i rodzinnej w konfrontacji z przedstawionymi na żądanie Sądu dowodami 

mającymi potwierdzić ich rzetelność. 

 

Wydatki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opłacenie w roku sprawozdawczym 

świadczonej przez adwokatów i radców prawnych pomocy prawnej wyniosła 43.149,15. 

 W roku 2010 wydatki te wynosiły 40.122,81 zł. a w 2009 roku 61.213,99 zł. 

 

W 2011 roku, od orzeczeń WSA w Szczecinie wpłynęło 532 (odpowiednio w wydziałach 

311+221) skargi kasacyjne, z czego 30 skarg kasacyjnych odrzucono postanowieniem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z powodu złożenia skargi z uchybieniem 

terminu do jej wniesienia lub sporządzenie skargi kasacyjnej przez osobę nieuprawnioną. 468 skarg 

kasacyjnych (odpowiednio przez wydziały 300+168) przekazano do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

Naczelny Sąd Administracyjny w 2011 roku rozpatrzył 367 skarg kasacyjnych, w tym 31 skarg 

kasacyjnych odrzucił lub załatwił w inny sposób, 259 skarg kasacyjnych oddalił a 77 skarg 

kasacyjnych uwzględnił uchylając wyrok sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego 

rozpoznania. 
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Odsetek skarg kasacyjnych uwzględnionych w stosunku do ilości skarg kasacyjnych 

rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2011 roku wyniósł 20,98%. W roku 2010 ten 

wskaźnik wynosił 24,67% a w 2009 r. 21,95%. 

 

W roku 2011 zostało zawieszonych 225 postępowań, w tym odnotowanych w trybie § 66 

Zarządzenie Nr 11 Prezesa NSA zostało 218. Przyczyną zawieszenia wielu spraw jest oczekiwanie na 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące skarg na niekonstytucyjność przepisu art. 20 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych czy pytanie skierowane do TK i ETS dotyczące przepisów 

dot. gier hazardowych. W tej kategorii spraw na 131 skarg zarejestrowanych, 110 postępowań 

zawieszono. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego, w WSA w Szczecinie zostało nie załatwionych 16 spraw, 

w których od ich pierwszej rejestracji upłynęło ponad 2 lata.  

 

Poza sprawami o sygnaturze II SA/Sz-774/08 i II SA/Sz-1173/09, w których toczy się 

postępowanie nieprzerwanie od pierwszej rejestracji, na bieżąco są podejmowane czynności (sprawa 

II SA/Sz-774/08 ma wyznaczony termin a w sprawie II SA/Sz-1173/09 akta przesłano do NSA z 

zażaleniem strony), pozostałe sprawy zostały ponownie wpisane do repertorium pod koniec okresu 

sprawozdawczego na skutek podjęcia zawieszonego postępowania lub w wyniku uchylenia 

orzeczenia sądu I instancji i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania.  

We wszystkich 14 sprawach zostały wyznaczone terminy rozpraw przypadające  

w następnym okresie sprawozdawczym. 
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II. WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA 
 

Podatek od towarów i usług  

 

Podobnie jak w roku poprzednim, także w roku 2011 pośród rozpatrywanych spraw wynikłych 

ze skarg na decyzje organów podatkowych dotyczące podatku od towarów i usług występowały 

sprawy, w których zaskarżonymi decyzjami organy podatkowe weryfikowały, poprzez jego obniżenie, 

deklarowany przez podatnika podatek należny wynikający z wystawionych przez niego faktur, co do 

których dokonane w postępowaniu podatkowym ustalenia wskazywały, iż dokumentują one czynności, 

jakie w rzeczywistości nie miały miejsca i które w związku z tym nie rodziły po stronie jej wystawcy 

obowiązku podatkowego, jak i sprawy, w których zaskarżonymi decyzjami organy te kwestionowały 

prawo podatnika, który faktury takie otrzymał, do obniżenia swego podatku należnego o kwoty 

podatku naliczonego z faktur tych wynikające. Weryfikując w tym zakresie deklarację podatnika 

poprzez obniżenie podatku należnego - w przypadku wystawcy tzw. pustych faktur, jak i poprzez 

obniżenie kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od podatku należnego w przypadku 

odbiorcy faktury, a tym samym wysokość ich zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i 

usług, pierwszymi z tych decyzji nakładano jednocześnie na podatnika obowiązek zapłaty 

wykazanego w fakturze podatku stosownie do przepisu art. 108 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku 

od towarów i usług. Przykładem takich spraw mogą być sprawy rozpatrywane pod sygn. akt: I SA/Sz 

500/11, I SA/Sz 333/11,I SA/Sz 438/11, I SA/Sz 350/11; wydane w tych sprawach orzeczenia sądowe 

(zaskarżone skargą kasacyjną) akceptowały co do zasady stanowisko organów podatkowych, że tego 

rodzaju faktury nie podlegają rozliczeniu w ramach obowiązku podatkowego, a wskazany w nich 

podatek obciąża wystawcę faktury na podstawie art. 108 ustawy i nie podlega obniżeniu o podatek 

naliczony przy nabyciu przezeń towarów i usług. 

Innym zagadnieniem, jakie wyłoniło się w trakcie rozpoznawania omawianego rodzaju spraw 

w tymże okresie, była kwestia opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji 

stwierdzonego przez organy podatkowe braku dostatecznego udokumentowania wywozu towaru poza 

granice kraju. Akceptując dokonane przez te organy ustalenia faktyczne dotyczące wartości 

dowodowej przedstawionych przez podatnika dokumentów, składy orzekające akceptowały też 

stanowisko tychże organów co do braku podstaw do traktowania dokonanej przezeń czynności za 

wewnątrzwspólnotową dostawę opodatkowana stawką 0 %. Przykładem tego rodzaju spraw jest 

sprawa rozpatrywana pod sygn. akt I SA/Sz 895/10, w której istota sporu dotyczyła rozstrzygnięcia 

tego, czy dostawa towarów na pokład prze-bywającego w polskim porcie statku bandery niemieckiej 

może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Oddalając skargę podatnika na 

decyzję organu podatkowego, skład orzekający w sprawie odwołał się przede wszystkim do art. 3 ust. 

2 VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r., definiującego pojęcie „terytorium kraju” jako terytorium 

poszczególnych państw członkowskich określone w art. 227 Traktatu Rzymskiego, w którego skład 

wchodzą też wody terytorialne, co oznacza, że „transakcje tam wykonywane podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej na takich samych zasadach jak transakcje 

dokonywane na obszarze lądowym danego państwa”, tymczasem dostarczając towar na statki 

bandery niemieckiej i traktując tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową, skarżący podatnik nie posiadał 

- w świetle dokonanych ustaleń faktycznych - dowodów potwierdzających fakt wywozu tych towarów 

poza terytorium kraju, a dysponował jedynie oświadczeniem uzyskanym od ich odbiorcy, „że 
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zakupiony towar wywożony jest poza terytorium Polski”, co w ocenie tego składu nie spełniało 

przesłanek z art. 42 ust. 4 pkt 4 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług. 

W zakresie spraw dotyczących podatku od towarów i usług przedmiotem rozpatrywanych 

skarg były też wydane w roku 2011 indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów. 

Akceptując w większości te interpretacje jako nie naruszające prawa, w jednej ze spraw (I SA/Sz 

571/11) doszło do uchylenia zaskarżonej interpretacji wobec stwierdzenia przez skład orzekający, iż 

wydana ona została z naruszeniem art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, polegającym na braku 

wskazania w niej argumentów prawnych, uzasadniających negatywną ocenę stanowiska 

wnioskodawcy. W innej sprawie (I SA/Sz 849/10) doszło do uchylenia zaskarżonej interpretacji, której 

istota sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie o możliwość przechowywania kopii faktur w systemie 

informatycznym wnioskodawcy, bez jednoczesnej konieczności wystawiania ich w formie papierowej. 

Uznając za naruszającą prawo negatywną ocenę stanowiska wnioskodawcy, uznającego 

dopuszczalność przechowywania kopii faktur wyłącznie w systemie informatycznym (a więc bez 

konieczności ich wystawiania w formie papierowej), skład orzekający w sprawie stwierdził, iż w świetle 

obowiązującego stanu prawnego „nie ma normatywnych przeciwwskazań do istnienia mieszanego 

systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej 

oraz przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej, z gotowością wydrukowania jej na każde 

żądanie uprawnionego organu” oraz że za taką wykładnią prawa „przemawiają także względy 

celowościowe, jak ekologiczne oraz ekonomiczne”. Prezentując takie stanowisko skład orzekający w 

sprawie odwołał się przy tym do dotychczasowego orzecznictwa, przywołując określone orzeczenia 

wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W podobny 

sposób rozstrzygnięta została sprawa o sygn. akt I SA/Sz 79/11, w której także interpretacja 

indywidualna dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy wnioskodawca „może nie drukować kopii faktur w 

dacie dokonania sprzedaży, tylko przechowywać je w systemie informatycznym”. 

 

Podatek akcyzowy 

 

W 2011 r. wśród spraw związanych z podatkiem akcyzowym sporą grupę stanowiły sprawy 

związane z określeniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w z tytułu sprzedaży oleju 

opałowego przeznaczonego na cele opałowe w sytuacji nie dochowania warunków uprawniających do 

dokonywania sprzedaży tego oleju w warunkach obniżonej stawki akcyzy z uwagi na braki i 

nieprawidłowości oświadczeń odbieranych przez podatników od nabywców tego oleju. Braki te 

dotyczyły zwykle braku numerów PESEL oraz numerów NIP, natomiast nieprawidłowości związane 

były między innymi z podawaniem przez nabywców niepełnych dat wystawienia oświadczeń, 

niepełnych adresów nabywców, brakiem wskazania miejsca wystawienia oświadczeń, a także 

wystawieniem oświadczeń przez nabywców fikcyjnych, a zatem nie spełniały warunków, o których 

mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 

obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.). 

I tak, np. w sprawach o sygn. I SA/Sz 748/11, I SA/Sz 749/11, I SA/Sz 726/11, I SA/Sz 765/11, 

I SA/Sz 64/11, I SA/Sz 65/11, I SA/Sz 66/11, I SA/Sz 75/11, I SA/Sz 906/11 (wszystkie wymienione 

orzeczenia nieprawomocne) oraz w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 575/10 (wyrok prawomocny) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalał skargi podatników wskazując, że celem 

wprowadzenia obowiązku uzyskiwania oświadczeń, o których mowa w § 4 wymienionego 

rozporządzenia, było umożliwienie sprawowania kontroli nad obrotem olejami opałowymi, które mogły 
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być wykorzystywane do innych celów niż opałowe. Wymóg uzyskiwania oświadczeń jest bowiem 

jednym z elementów takiej kontroli, pozwalającym stwierdzić, czy sprzedawca sprzedał olej opałowy 

przeznaczony na cele opałowe (wymieniony w rozporządzeniu warunek stosowania obniżonej stawki 

akcyzy), a następnie także na dokonanie weryfikacji wykorzystania oleju przez nabywcę. Ze 

składanego pisemnego oświadczenia nabywcy oleju opałowego wynikać ma, w ocenie tut. Sądu, 

zamiar przeznaczenia oleju na cele opałowe, a zatem ustalenie przez sprzedawcę tego, jaką stawkę 

akcyzy powinien zastosować przy dokonywaniu transakcji sprzedaży oleju uzależnione jest właśnie od 

tego, czy "uzyskał" (otrzymał) od nabywcy oświadczenie, o jakim mowa w § 4 rozporządzenia. 

Dokonanie sprzedaży oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy możliwe jest bowiem tylko po 

uzyskaniu takiego oświadczenia, zawierającego "co najmniej" dane zawarte w przepisach 

rozporządzenia. To prawodawca ustalił bowiem warunki sprzedaży oleju opałowego z preferencyjną 

stawką podatku akcyzowego, zatem sprzedawca takiego oleju dla jej stosowania obowiązany jest 

spełnić te warunki, w przeciwnym bowiem razie naraża się na konsekwencje wynikające z przepisów 

ustawy o podatku akcyzowym. Niespełnienie warunków przewidzianych dla stosowania przez 

sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy oznacza bowiem, iż taka transakcja nie mogła być dokonana z 

obniżoną stawką akcyzy. Powyższe oznacza zarazem, że sprzedawca oleju opałowego nie 

odpowiada za sposób zużycia oleju przez nabywcę i nie ponosi żadnych negatywnych skutków (także 

podatkowych), jeżeli uzyskał od nabywcy oleju prawidłowe pod względem formalnym (zgodne z 

wymogami rozporządzenia) i materialnym (zgodne ze stanem rzeczywistym) oświadczenie od 

nabywcy oleju. Uzyskanie takiego oświadczenia, jak podkreślił Sąd, w istocie służy interesom obu 

stron transakcji, umożliwia bowiem nabywcy zakup oleju po niższej cenie, a zarazem umożliwia 

sprzedawcy dokonywanie sprzedaży po takiej niższej cenie – co ma zasadnicze znaczenie dla 

zachowania konkurencyjnych warunków sprzedaży oleju opałowego. 

Jednocześnie w wymienionych orzeczeniach wskazano, że podkreślenia wymaga, iż 

uzyskanie od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu na cele opałowe nabywanego oleju musi 

nastąpić przed dokonaniem sprzedaży oleju, bowiem od oświadczenia tego zależy zastosowanie 

właściwej stawki akcyzy przez sprzedawcę. Przy ocenie, czy sprzedawca miał prawo sprzedać olej z 

obniżoną stawką akcyzy, nie ma więc w istocie znaczenia sposób zużycia oleju przez nabywcę, czy 

też późniejsze uzyskanie oświadczenia albo uzupełnienie jego braków formalnych, bowiem brak 

spełnienia warunków obniżenia stawki akcyzy w momencie dokonywania sprzedaży oleju oznacza, że 

w tym momencie powstał obowiązek podatkowy w akcyzie, związany z dokonaniem czynności 

podlegającej opodatkowaniu - sprzedaż wyrobu akcyzowego, bez określenia akcyzy w należnej 

(nieobniżonej) wysokości). 

Brak uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe oznacza więc, że 

sprzedawca użył posiadany przez siebie olej "niezgodnie z przeznaczeniem", bowiem nabył on 

uprzednio ten olej składając oświadczenie o takim jego przeznaczeniu, natomiast sprzedał go z 

nieznanym (nieokreślonym zgodnie z prawem) przeznaczeniem. Podobnie zatem, w ocenie tut. Sądu, 

należy ocenić sytuację, gdy sprzedawca uzyskał od nabywcy oświadczenie zawierające braki lub 

nieprawidłowości. 

Jednocześnie, we wskazanych powyżej rozstrzygnięciach zauważono, że w orzecznictwie 

sądowym wyrażany jest też pogląd, iż jedynie istotne braki w oświadczeniach, uniemożliwiające 

zidentyfikowanie nabywcy, mogą pozbawiać sprzedawcę prawa do sprzedaży oleju z obniżoną stawką 

akcyzy (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2011 r., sygn. akt I GSK 244/10), 

jednakże dominującym jest zapatrywanie, iż przedmiotowe oświadczenie powinno być prawidłowe 

zarówno pod względem formalnym, jak i materialnym (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 
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dnia 22 czerwca 2011 r. - sygn. akt I GSK 258/10, 422/10 i 713/10, z dnia 10 maja 2011 r. - I GSK 

194/10, z dnia 5 lipca 2011 r. - I GSK 416/10 i 579/10, z 14 września 2011 r. - I GSK 496/10).  

Podzielając to ostatnie zapatrywanie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, 

podkreślił zatem, iż chcąc dokonać sprzedaży oleju z obniżoną stawką akcyzy sprzedawca musi 

spełnić wszystkie wymagania nałożone przez prawodawcę do zastosowania takiej stawki i nie jest on 

upoważniony do decydowania o tym, które wymogi oświadczenia przewidziane w rozporządzeniu 

musi spełnić, a które może pominąć. Jakkolwiek można się zgodzić z poglądem, iż w konkretnym 

stanie faktycznym drobne nieprawidłowości formalne oświadczenia (np. pomyłka literowa w nazwisku 

nabywcy czy w adresie jego miejsca zamieszkania) można uznać za nie pozbawiające sprzedawcy 

prawa do sprzedaży oleju z obniżoną stawką akcyzy, to jednakże do takich nieprawidłowości nie 

można zaliczyć braku zarówno numeru NIP czy numeru PESEL ( wyroki NSA z dnia 22 czerwca 2011 

r. - I GSK 374/10, 422/10 i 713/10, z dnia 28 czerwca 2011 r. - I GSK 698/10). 

W kilku wyrokach jednak tutejszy Sąd zaprezentował pogląd odmienny wskazując, że 

stanowisko organów podatkowych, iż takie nieprawidłowości w oświadczeniach, jak brak numerów 

NIP i PESEL oraz daty i miejsca wystawienia oświadczenia w chwili ich odebrania przez Spółkę od 

nabywców oleju opałowego, jako niespełniające wymogów o których mowa jest w przepisie § 4 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku 

akcyzowego, skutkują zastosowaniem w sprawie przepisu art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku 

akcyzowym, gdyż w tej sytuacji niejako a priori użył olej opałowy, niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

jest błędne, co skutkowało uchyleniem zaskarżonych decyzji Dyrektora Izby Celnej (wyrok w sprawie 

o sygn. akt I SA/Sz 24/11 wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 310/11, obydwa orzeczenia 

nieprawomocne). 

Z kolei, w części spraw dotyczących wskazanego powyżej problemu tutejszy Sąd stanął na 

stanowisku, że konieczne jest zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z uwagi na 

fakt, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2011 r., 

sygn. akt I SA/Bk 99/11, przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne: "Czy 

art. 89 ust. 5 i ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 

78 poz. 483 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza zastosowanie stawki akcyzy określonej w art. 89 

ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w art. 89 

ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym zawierają wady nieistotne z punktu widzenia ustalenia 

tożsamości nabywcy oraz przeznaczenia wyrobu energetycznego?". 

I tak, w sprawach o sygnaturach: I SA/Sz 607/11, I SA/Sz 608/11, I SA/Sz 609/11 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Szczecinie przytoczył uzasadnienie postanowienia WSA w Białymstoku, 

wskazując, że wprawdzie powyższe pytanie dotyczy zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a w zawieszanych sprawach zastosowanie mają przepisy 

poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym i przepisy 

wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 

obniżenia stawek podatku akcyzowego, to jednak przepisy nowej ustawy, będące przedmiotem 

pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące konieczności uzyskiwania od nabywców 

oleju opałowego stosownych oświadczeń o jego przeznaczeniu, są analogiczne w brzmieniu do 

przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym i przepisów ww. rozporządzenia 

wykonawczego, a powstające się na gruncie tych przepisów istotne wątpliwości są tożsame z 

wątpliwościami podniesionymi w pytaniu prawnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Bydgoszczy . Z tego też względu tut. Sąd stanął na stanowisku, że w związku z tym, iż kwestia oceny i 
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skutków, jakie wywołują ww. wady oświadczeń ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 

rozstrzygnięcia zawieszanych spraw, uznać należy, że sposób tego rozstrzygnięcia zależy od 

rozstrzygnięcia, jakie Trybunał Konstytucyjny podejmie udzielając odpowiedzi na pytanie 

sformułowane w sentencji ww. postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy. 

Ciekawy problem zarysował się w sprawach o sygn. I SA/Sz 479/11, I SA/Sz 480/11, I SA/Sz 

481/11 oraz I SA/Sz 482/11 które dotyczyły naruszenia przez podatnika przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2, 

ust. 5 pkt 3 i ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

I tak, w wymienionych sprawach podatniczka stała na stanowisku, że ustalony w sprawie stan 

faktyczny, wskazujący w sposób niebudzący wątpliwości, że posiadając kuter rybacki i prowadząc 

działalność gospodarczą polegającą na połowie ryb, wykorzystała zakupiony olej napędowy zgodnie z 

przeznaczeniem do celów żeglugi, stanowi wystarczającą przesłankę do stwierdzenia, że olej 

napędowy wykorzystany został zgodnie z przeznaczeniem, a zatem jest zwolniony z akcyzy i nie 

powinien być, z uwagi na brak ewidencji, opodatkowany. 

Strona wskazała ponadto, że brak prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie, nie może być, wobec ustalonego stanu faktycznego, podstawą do 

wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, w sytuacji gdy podatnik 

posiada inną dokumentację, tj. Dziennik Połowowy Unii Europejskiej dla jednostki pływającej (…), 

Dziennik Pokładowo - Maszynowy dla tej jednostki, a także rejestry zakupu dla celów VAT i księgi 

podatkowe, które pozwalały i pozwalają na dokonanie szczegółowego rozliczenia zużycia nabytego 

paliwa. Zdaniem podatniczki, w sytuacji, w której prowadzone są inne obowiązkowe ewidencje tych 

wyrobów niż przewidują to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, pozwalające na dokonanie 

ustaleń w zakresie ilości i terminu otrzymania paliwa, podatnik nie traci prawa do zwolnienia od 

akcyzy.  

Dokonując analizy prawnej w wymienionych sprawach Sąd wskazał, że stosownie do zapisów 

ustawy, warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w 

stosunku do podmiotu zużywającego jest: 

- prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem (art. 32 ust. 5 pkt 3 

ustawy),  

- pisemne poinformowanie właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia 

ewidencji (art. 32 ust. 7 ustawy),   

 - ewidencjonowanie w ewidencji informacji umożliwiających ustalenie ilości otrzymanych 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych 

wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach 

dostawy (art. 32 ust. 8 ustawy),   

 - przechowywanie ewidencji do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym została sporządzona (art. 32 ust. 9 ustawy). 

Oznacza to zatem, że dopiero spełniając te warunki podatnik nabywa prawo do zwolnienia 

przedmiotowego, a skoro skarżąca nie prowadziła stosownej ewidencji wymaganej do zwolnienia 

nabywanych przez nią wyrobów akcyzowych od podatku, słusznie organy uznały, że skarżąca nie 

nabyła prawa do zwolnienia od akcyzy nabywanych wyrobów akcyzowych ze względu na 

przeznaczenie.  

Jednocześnie, odnosząc się do zakwestionowanej w skardze podstawy prawnej rozstrzygnięcia, tj. 

art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, który według skarżącej nie może stanowić podstawy do określenia jej 
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zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, gdyż przepis ten dotyczy nabycia lub posiadania 

wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a zatem nie ona 

jest adresatem tej normy bowiem nabyła wyrób zwolniony od akcyzy, a nie znajdujący się poza 

procedura zawieszenia poboru akcyzy, Sąd wskazał, że zgodnie z brzmieniem tego przepisu, według 

stanu prawnego aktualnego w czerwcu 2009 r., przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również 

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że 

podatek został zapłacony. 

Zdaniem Sądu, z okolicznościach rozpoznawanych spraw wynika w sposób nie budzący 

wątpliwości, że skarżąca w czerwcu 2009 r. nabyła i weszła w posiadanie wyrobów akcyzowych, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, od których nie została zapłacona 

akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego nie 

ustalono, że podatek został zapłacony, a zatem zaistniałe okoliczności wypełniły dyspozycję normy 

prawnej z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, co uzasadniało określenie podatniczce zobowiązania 

podatkowego w podatku akcyzowym. 

Podobny problem rozstrzygany był również przez tutejszy Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 

536/11, w której skargę podatnika także oddalono. 

Inny problem zarysował się w sprawach o sygn. akt I SA/Sz 882-901/11 bowiem spór 

sprowadzał się do tego, czy stronie, która nie poniosła ciężaru ekonomicznego podatku akcyzowego 

uiszczonego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej należna jest nadpłata w tym podatku na podstawie 

art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz czy skarżąca jest podatnikiem podatku 

akcyzowego jako producent energii, którą sprzedaje dystrybutorowi, który nie jest jej ostatecznym 

konsumentem. 

Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskazał, 

podobny problem rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze akt III SA/GI 

1223/09, toczącej się ze skargi ze skargi podatnika wytwarzającego energię elektryczną na decyzję 

Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym. Sąd w 

składzie orzekającym w tej sprawie zwrócił się do całej Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z następującym pytaniem prawnym: „Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą 

kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten 

kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego". Izba Gospodarcza Naczelnego Sądu 

Administracyjnego udzielając odpowiedzi na to pytanie prawne podjęła uchwalę z 22 czerwca 2011 r., 

sygn. akt I GPS 1/11, w której stwierdziła: „W rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie jest nadpłatą kwota podatku 

akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie 

poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego". 

 W uzasadnieniu tej uchwały NSA stwierdził, że norma prawna wyprowadzona z art. 72 § 1 pkt 

1 Ordynacji podatkowej przy użyciu wyłącznie wykładni językowej jest niezgodna z regulacjami 

konstytucyjnymi (art. 1, art. 64 i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), gdyż norma wyinterpretowana z 

powołanego przepisu przy zastosowaniu wykładni językowej mogłaby stanowić podstawę do zwrotu 

świadczenia podatkowego podmiotowi, który nie poniósł ciężaru ekonomicznego opodatkowania. 

Prowadziłoby to bowiem do powstania sytuacji, w której zwrócony podatnikowi podatek stanowiłby dla 
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niego dodatkowe źródło wzbogacenia się co należy ocenić za sprzeczne z powołanymi przepisami 

Konstytucji. 

 Tutejszy Sąd podzielił powyższe stanowisko, co skutkowało oddaleniem skarg w sprawach, 

dotyczących tego problemu. 

Natomiast, jeżeli chodzi o drugą, wskazaną powyżej, kwestię Sąd stanął na stanowisku, że po 

dokonaniu prowspólnotowej wykładni przepisu prawa krajowego, tj. art. 6 ust. 5 ww. ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, należy przyjąć, że pod pojęciem sprzedaży energii 

elektrycznej mieści się pojęcie dostawy przez dystrybutora (redystrybutora), a moment wydania 

energii elektrycznej obejmuje moment jej dostawy przez dystrybutora (redystrybutora) finalnemu 

odbiorcy. Powyższy pogląd, zaakceptowany przez Sąd, jest już utrwalony w orzecznictwie sądów 

administracyjnych (wyroki NSA: z 29 czerwca 2010 r., I GSK 938/09 z 30 czerwca 2010 r., I GSK 

1010/09, z 21 lipca 2010 r., I GSK 859/09). 

 Zatem w sytuacji, gdy z wykładni art. 6 ust. 1 ustawy, dokonywanej w zgodzie z treścią art. 21 

ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy energetycznej wynika, że na skarżącym nie ciążył obowiązek w 

podatku akcyzowym, nie można było wydawać w stosunku do niego decyzji wymiarowej w zakresie 

tego podatku. Wobec braku obowiązku podatkowego po stronie spółki z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej zaskarżone decyzje należało uznać za naruszające art. 21 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej. 

 Zdaniem Sądu, za uznaniem zaskarżonych decyzji za prawidłowe nie mogła przemawiać 

argumentacja wyrażona w uchwale NSA z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11. W uchwale tej 

NSA nie zawarł argumentacji pozwalającej na uznanie strony za podatnika podatku akcyzowego z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej w zakresie wymiaru podatku. Co więcej - z treści tej uchwały oraz 

zawartych w niej odwołań do ww. wyroku TS UE wynika, że na skarżącym obowiązek ten nie ciążył. 

Jednakże głównym celem tej uchwały było udzielenie odpowiedzi, czy zwrot podatku akcyzowego 

zapłaconego przez producenta energii pomimo, że nie ciążył na nim obowiązek podatkowy, jest 

dopuszczalny w sytuacji, gdy podmiot ten nie poniósł ciężaru ekonomicznego tego podatku. Celem tej 

uchwały było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przesłanką do odmowy zwrotu podatku mogą być 

inne okoliczności, niż brak po stronie sprzedawcy energii elektrycznej obowiązku podatkowego w 

akcyzie. 

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekający w wymienionych powyżej sprawach uznał zatem, 

że organ podatkowy nie mógł w stosunku do strony określić podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży 

energii elektrycznej dystrybutorowi, który nie był jej ostatecznym konsumentem, pomimo tego, iż 

energia elektryczna stanowi wyrób akcyzowy i podlega temu podatkowi oraz faktu, że skarżącemu, w 

świetle treści powołanej uchwały, nie przysługiwało prawo uzyskania zwrotu zapłaconej przez nią 

akcyzy od sprzedawanej energii. Art. 11 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, jako 

przepisy umożliwiające nałożenie podatku akcyzowego na producenta energii także wtedy, gdy nie 

jest on konsumentem ani dystrybutorem końcowym, pozostają bowiem w kolizji z przepisami unijnymi 

i nie powinny być stosowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęło 23 skargi na 

decyzje organów podatkowych w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. W 

przeważającej liczbie (17 skarg) były to interpretacje podatkowe, w których podnoszone przez strony 

sporne kwestie dotyczyły opodatkowania jako źródła przychodu nieodpłatnych świadczeń (sygn. akt I 

SA/Sz 383/11), rozliczania różnic kursowych od otrzymanych środków finansowych (zapłata za 

dostawy) w walucie obcej na rachunek walutowy, następnie wykorzystanych do zapłaty za 

zobowiązania w walutach obcych (sygn. akt I SA/Sz 533/11), kwestie zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów, wydatków poniesionych przez Spółdzielnie na nabycie składników majątku 

wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej (sygn. akt I SA/Sz 555/11) oraz 

wydatków związanych z podwyższeniem przez Spółkę kapitału zakładowego, w tym w szczególności: 

podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat notarialnych i sądowych, kosztów obsługi prawnej 

(sygn. akt I SA/Sz 641/11,I SA/Sz 642/11). 

Ocenie Sądu poddano również problematykę odniesienia w ciężar kosztów uzyskania 

przychodów opłaconej składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

obecnych, byłych czy też przyszłych członków Zarządu Spółki (sygn. akt I SA/Sz 535/11). 

We wszystkich tych sprawach Sąd utrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, powołując się w 

tej mierze na utrwalone orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W dwóch sprawach, w których przedmiotem sporu był moment zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację projektu deweloperskiego oraz 

odsetek od kredytu bieżącego, w części wykorzystanej do realizacji konkretnej inwestycji (sygn. akt I 

SA/Sz 188/11, I SA/Sz 189/11), Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.  

Spółka przedstawiając zaistniały stan faktyczny wskazała, że prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, a także świadczy usługi 

budowlane. Źródłem finansowania projektów deweloperskich są kredyty celowe, które Spółka spłacać 

będzie przez kolejne okresy (czas uzależniony od tempa sprzedaży). Częściowo inwestycje 

finansowane są również z kredytu zaciągniętego na działalność bieżącą, dotyczy to w szczególności 

inwestycji nowo rozpoczętych, które nie otrzymały jeszcze kredytu celowego. W związku z powyższym 

Spółka płaci miesięcznie odsetki od uzyskanych kredytów. Przychody Spółka rozpoznaje dopiero z 

chwilą sprzedaży poszczególnych lokali, natomiast ponosi różnego rodzaju koszty związane z budową 

i przygotowaniem procesu sprzedaży. Koszty te z bilansowego punktu widzenia traktuje jako 

produkcję w toku. Po oddaniu do użytkowania kompletne lokale stanowią produkty gotowe. Koszt 

wytworzenia produktów gotowych jest odnoszony w koszty jako koszt własny sprzedaży lokali w 

momencie przeniesienia prawa własności lokali na nabywców. Spółka wskazała dalej, iż zgodnie z 

przyjętą polityką rachunkowości odsetki zarachowane i zapłacone w okresie od dnia udzielenia 

kredytu do dnia zakończenia budowy, staną się, jako element kosztu wytworzenia, kosztem 

bilansowym w momencie sprzedaży produktu gotowego. 

W związku z powyższym, Spółka zadała pytanie: czy odsetki zapłacone od kredytu 

zaciągniętego na realizację projektu deweloperskiego oraz odsetki od kredytu bieżącego, w części 

wykorzystanej do realizacji konkretnej inwestycji, stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich 

poniesienia, a więc w momencie ujęcia dowodu księgowego dokumentującego ich poniesienie w 

księgach rachunkowych na określony dzień? 
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Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka wskazała, że odsetki powinny być 

traktowane jako koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty, niezależnie od tego w jaki 

sposób odsetki te są ujmowane dla celów bilansowych. Wydatki te bowiem mają na gruncie prawa 

podatkowego związek pośredni z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami, bowiem służą 

zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów, przez co stanowią koszty inne niż bezpośrednio 

związane z przychodami. 

Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko 

Spółki, jest nieprawidłowe. Organ wskazał na definicję kosztów uzyskania przychodów z przepisu art. 

15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając 

jednocześnie na uwadze art. 16 ust. 1 pkt 11 a contrario, wskazał iż kosztami uzyskania przychodów 

mogą być odsetki zapłacone albo skapitalizowane. Organ wskazał, że w analizowanym przypadku 

płacone odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę na finansowanie projektów 

deweloperskich oraz na finansowanie bieżącej działalności. Zdaniem Organu, dla momentu uznania 

wydatku za koszt uzyskania przychodów istotny pozostaje moment ujęcia go w księgach 

rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Organ stwierdził, iż skoro dla 

Spółki, zgodnie z prowadzoną polityką rachunkowości zapłacone odsetki będą stanowiły koszt 

bilansowy w momencie sprzedaży produktu gotowego, w konsekwencji stosownie do treści art. 15 ust. 

4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dopiero w tym momencie Spółka będzie mogła 

zaliczyć wskazane koszty do kosztów uzyskania przychodów. 

Uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną, Sąd powołując się na uchwałę Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FPS 1/06, wskazał, iż „w sprawach 

skarg na decyzje administracyjne wydane na podstawie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, jest 

obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej 

dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. 

Jednakże sąd administracyjny nie jest władny dokonywać interpretacji, zastępując w ten sposób organ 

interpretacyjny, ale jest obowiązany wytknąć błąd wykładni, który doprowadził do zajęcia stanowiska 

niezgodnego z prawem.” Trudno natomiast wytknąć organowi interpretacyjnemu błąd w wykładni, gdy 

w zaskarżonej interpretacji organ nie odniósł tej wykładni do stanu faktycznego przedstawionego 

przez wnioskodawcę. W rozpatrywanych sprawach dotyczyło to nie przeprowadzenia analizy przepisu 

art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod kątem przedstawionego przez stronę 

stanu faktycznego. 

Zasadniczy wątek sprawy, odnoszący się do charakteru uiszczonych odsetek od kredytu 

bankowego jako kosztu uzyskania przychodu został zdaniem Sądu, w realiach stanu faktycznego 

przedstawionego przez Wnioskodawcę, ujęty w zaskarżonej interpretacji w oderwaniu od 

przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego. Organ wskazuje na kredyty na projekty 

deweloperskie, a jak była o tym mowa, Wnioskodawca powoływał się na zaciągnięcie kredytów na 

konkretne zadanie inwestycyjne. 

Na uwagę zasługuje również sprawa, w której przedmiotem sporu były zasady zaliczania 

nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (sygn. akt I SA/Sz 132/11).W 

przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, iż dokonał sprzedaży hurtowej towarów 

(kurcząt i elementów kurcząt) na podstawie otrzymanych w formie elektronicznej zamówień od 

Przedsiębiorcy, wpisanego do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Transakcje sprzedaży zostały udokumentowane fakturami VAT. Odbiorca towaru, nigdy nie wnosił 
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jakichkolwiek zastrzeżeń czy reklamacji. Jednakże pomimo wystosowanego przez Wnioskodawcę 

wezwania do zapłaty, żadna z faktur nie została przez Przedsiębiorcę zapłacona. Powyższe 

wierzytelności zostały ujęte w księgach Spółki jako przychody należne w rozumieniu ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Część wierzytelności skierowana została w trybie postępowania 

upominawczego do Sądu Rejonowego, w wyniku czego wydany został nakaz zapłaty zaopatrzony w 

klauzulę wykonalności. Objęta powyższym tytułem wykonawczym kwota dochodzona była w trybie 

postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy powiadomił jednak Spółkę, iż podjęte w sprawie 

czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne. Ostatecznie postępowanie egzekucyjne zostało 

umorzone przez organ postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy Kpc.  

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie: czy musi odrębnie udokumentować 

nieściągalność każdej wierzytelności przysługujących jej wobec dłużnika, czy też będzie uznane za 

wystarczające postanowienie komornika o nieściągalności części jednej spośród wierzytelności 

wymienionych w opisie stanu faktycznego wobec okoliczności, że postępowanie egzekucyjne 

należności objętej nakazem zapłaty zostało umorzone z powodu braku majątku dłużnika, z którego 

mogłaby być egzekwowana wierzytelność? 

Zdaniem Spółki, postanowienie o umorzeniu egzekucji wobec części wierzytelności w sposób 

wystarczający dokumentuje nieściągalność zarówno całości tej wierzytelności, jak i pozostałych 

wierzytelności od tego samego, niewypłacalnego dłużnika, a co za tym idzie wierzyciel może zaliczyć 

ich wartość netto do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o 

podatku dochodowym o osób prawnych. Nie jest konieczne odrębne udokumentowanie 

nieściągalności każdej wierzytelności, dla której wystawiona została odrębna faktura, tj. nie jest 

racjonalne, i tym samym niezbędne przeprowadzenie całej procedury sądowo-egzekucyjnej jedynie w 

celu uzyskania od organu egzekucyjnego wielu dokumentów opartych na tym samym stanie 

faktycznym. Niemożność wyegzekwowania części należności w sposób wystarczający dokumentuje, 

bowiem nieściągalność pozostałej wartości wierzytelności od tego samego, niewypłacalnego dłużnika.  

Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko 

Spółki, jest nieprawidłowe. 

Organ wskazał, iż ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania 

przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków. Co do zasady bowiem 

wierzytelności odpisane jako nieściągalne nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Przede 

wszystkim wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako 

przychody należne zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wierzytelności te powinny być również odpisane jako nieściągalne (powinien być dokonany 

odpowiedni zapis w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych) oraz powinny zostać udokumentowane w sposób wskazany w art. 16 ust. 2 tej 

ustawy. Jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w art. 16 ust. 2 ww. ustawy nie może 

udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności. Poza tym wierzytelności mogą zostać 

zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie uległy przedawnieniu (art. 16 ust. 1 pkt 

20). 

Zdaniem Organu, w przypadku gdy podatnik posiada kilka wierzytelności wobec jednego 

dłużnika i tylko w stosunku do jednej wierzytelności postanowienie, z którego treści jednoznacznie 

wynika, że dłużnik nie ma majątku, nie może zakwalifikować pozostałych wierzytelności do kosztów 
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uzyskania przychodów, ponieważ każda z nich aby być uznana za nieściągalną, powinna być 

udokumentowana w sposób określony wart. 16 ust. 2 ww. ustawy.  

 W rozpatrywanej sprawie, Sąd oddalił skargę Spółki na wydaną interpretację indywidualną, 

podzielając pogląd prawny wyrażony przez organ podatkowy, że nie można w sposób jednoznaczny 

stwierdzić, iż przy tożsamości dłużnika wszelkie jego wierzytelności można uznać za nieściągalne na 

podstawie jednego postanowienia o nieściągalności wydanego przez właściwy organ egzekucyjny 

(art. 16 ust. 2 pkt 1 u.p.d.p.) dotyczącego tylko jednej z wielu wierzytelności.  

W kolejnej sprawie o sygn. akt I SA/Sz 29/11 ( podobnie w sprawie I SA/Sz 30/11) Sąd oddalił 

skargę Spółka z o.o. w (…) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy 

uzupełnienia decyzji dotyczącej określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. 

Spór w sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy organ podatkowy w ramach 

przewidzianego w art. 213 ustawy Ordynacja podatkowa uprawnienia do uzupełnienia wydanej decyzji 

w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, jest uprawniony do jej uzupełnienia 

również o rozstrzygnięcie w przedmiocie nadpłaty tego podatku za ten sam (jeden) okres 

rozliczeniowy.  

Zdaniem Spółki, jeżeli organ podatkowy stwierdzi w postępowaniu podatkowym w sprawie 

określenia wysokości zobowiązania, że występuje nadpłata, powinien wydać na podstawie art. 21 § 3 

ustawy Ordynacja podatkowa decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego i na 

podstawie art. 74a tej ustawy określić wysokość nadpłaty. Skarżąca Spółka zakwestionowała 

określanie nadpłaty w postanowieniu w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących 

zobowiązań podatkowych w trybie art. 76a Ordynacji podatkowej, gdyż takie postanowienie jedynie 

rozlicza kwotę nadpłaty zgodnie z postanowieniami ustawy, nie określając jej wysokości. Spółka 

dodała też, że takie postanowienie może dotyczyć tylko przypadków, gdy na podatniku ciążą inne 

zaległości lub bieżące zobowiązania podatnika.  

Dyrektor Izby Skarbowej, przywołując treść art. 213 § 1 Ordynacji podatkowej wskazał zaś, że 

rozstrzygnięcie podejmowane przez organ podatkowy w przedmiocie wniosku o uzupełnienie decyzji 

stanowi kwestię odrębną od przedmiotu postępowania podatkowego i dotyczyć może tylko dwóch 

elementów decyzji, tj. uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w 

stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego 

albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Organ wyjaśnił, że przepis 

ten ma na celu uzupełnienie określonych braków decyzji, co nie może być utożsamiane z brakami w 

zakresie materiału dowodowego, ustaleń organu podatkowego czy postępowania wyjaśniającego. 

Odnosząc się do wnioskowanego przez Spółkę uzupełnienia decyzji o określenie nadpłaty w podatku 

dochodowym od osób prawnych za 2006 rok na podstawie art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa, 

organ wskazał, że wiązałoby się to z koniecznością ewentualnego zebrania i oceny materiału 

dowodowego oraz sporządzenia uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji zgodnie z art. 210 § 4 

Ordynacja podatkowa. Organ stwierdził, że żądanie podatnika dotyczy w istocie postępowania 

podatkowego i nie obejmuje przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisie art. 213 

w/w ustawy. Dodatkowo organ odwoławczy, powołując się na doktrynę i orzecznictwo, wyraził pogląd, 

że organ podatkowy, określając wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie niższej niż 

wynikająca z deklaracji (art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej), określa jednocześnie wysokość powstałej 

nadpłaty, ale już na podstawie art. 74 a. Jest to działanie, które prowadzi do jednoznacznego 
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określenia tej nadpłaty, co jest ważne zwłaszcza wówczas, gdy są wątpliwości co do jej kwoty. Organ 

określa więc nadpłatę zawsze w związku z decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. 

W skardze na powyższe postanowienie, skarżąca Spółka wskazała, iż jej wniosek o 

uzupełnienie decyzji jest zasadny, ponieważ organ orzekł tylko o części sprawy, którą się zajmował. 

Decyzja podlega uzupełnieniu, gdyż brak jest pełnego rozstrzygnięcia. Podnosząc, że środki 

zaskarżenia dotyczą decyzji w zakresie istniejącym, t.j. rozstrzygnięć wyartykułowanych, Spółka 

dowodziła, że nie miała możliwości zaskarżenia decyzji w części nieistniejącej i dlatego wniosła o jej 

uzupełnienie. 

W wydanym orzeczeniu Sąd podzielając stanowisko Organu podniósł, iż art. 213 Ordynacji 

podatkowej normuje naprawianie wad decyzji małej wagi, gdyż naprawianie wad istotnych następuje 

w trybie środków zaskarżenia (zwyczajnym i nadzwyczajnym). Uzupełnienie może dotyczyć dwóch 

składników decyzji odmiennych od siebie co od treści i znaczenia w załatwieniu sprawy, tj. 

rozstrzygnięcia i pouczenia. Wszelkie zarzuty merytoryczne i proceduralne dotyczące decyzji, której 

uzupełnienia żądano, mogą być postawione w odwołaniu od tej decyzji w trybie art. 220 albo 213 §4 i 

5 O.p., taką bowiem funkcję ustawodawca przypisał temu środkowi zaskarżenia. Rola decyzji 

uzupełniającej jest zgoła odmienna, służy wyłącznie uzupełnieniu jej braków w ramach 

przewidzianych przepisem art. 213 Ordynacji podatkowej.  

Sąd, podzielając wyrażoną zarówno przez Stronę, jak i Organ, konieczność orzeczenia w 

przedmiocie nadpłaty podatku wraz z określeniem zobowiązania podatkowego w podatku 

dochodowym od osób prawnych za dany okres rozliczeniowy, wskazał, że może to być dokonane 

jedynie po uprzednim przeprowadzeniu postępowania podatkowego, chociażby na skutek odwołania 

złożonego w trybie art. 220 czy 213 § 4 i 5 O.p. Podkreślił przy tym, że przepisy regulujące instytucję 

uzupełnienia decyzji nie przewidują możliwości przeprowadzenia dodatkowego postępowania 

podatkowego poprzedzającego uzupełnienie decyzji.  

Sąd wskazał również, że na dzień wydania wyroku, decyzja, której uzupełnienia domaga się 

strona została uchylona przez organ podatkowy II instancji i to z przyczyn, wymienionych przez 

Spółkę w jej wniosku o uzupełnienie tej decyzji. 

W innej sprawie o sygn. akt I SA/Sz 728/11, Sąd oddalił skargę Spółki na decyzję Dyrektora 

Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie 

podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. Skarżąca Spółka, składając wniosek o 

wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora Izby Skarbowej, wskazała na 

przesłankę określoną w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. W uzasadnieniu żądania Spółka podniosła, że 

rozstrzygnięcia w sprawie, dokonane zarówno przez organy jak i sądy administracyjne, są 

konsekwencją rozstrzygnięć podjętych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 

r. Powołując się na uzasadnienia wyroków sądów administracyjnych wydanych w zakresie podatku 

dochodowego za 2002 r., Spółka wskazała, iż za kluczowy dowód w zakresie weryfikacji ustaleń 

dokonanych przez organy uznane zostało przesłuchanie J.K. w charakterze świadka, a na skutek 

niewłaściwego prowadzenia postępowania przez organ kontroli skarbowej oraz późniejszego wyjazdu 

tej osoby z kraju, Spółka pozbawiona została możliwości przeprowadzenia dowodu potwierdzającego 

zasadność podnoszonych przez nią argumentów. Do wniosku Spółka załączyła oświadczenie J.K., 

złożone na prośbę Spółki, dla potwierdzenia, jakie faktycznie prace wykonywał on na rzecz Spółki. W 

końcowej treści oświadczenia J.K. zadeklarował chęć udzielenia dokładniejszych odpowiedzi na 

konkretne pytania w zakresie ww. prac, o ile mu pamięć pozwoli. Wyjaśnił też, że wcześniej nie mógł 
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złożyć wyjaśnień z uwagi na przebywanie w tym czasie za granicą, co miało ścisły związek z jego 

chorobą, bowiem leczył i leczy się psychiatryczne, a jednym z objawów choroby są m. in. zaburzenia 

pamięci - obecnie jednak objawy choroby nie są tak silne i może złożyć wyjaśnienia w deklarowanym 

zakresie. Zdaniem Spółki, okoliczności, które miały być przedmiotem wyjaśnień J.K. istniały już w 

chwili wydania decyzji przez organ kontroli skarbowej, jak i organ odwoławczy, nie były one jednak 

znane tym organom. 

Dyrektor Izby Skarbowej wznowił postępowanie w sprawie i po rozpatrzeniu wniosku Spółki, 

po uprzedniej odmowie przesłuchania J.K. w charakterze świadka, decyzją odmówił uchylenia ww. 

decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej stwierdzając, że nie istnieją podstawy faktyczne i 

prawne do uchylenia tej decyzji. Po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy 

własną, wcześniejszą decyzję. 

Uzasadniając takie rozstrzygnięcie podjęte w postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby 

Skarbowej wskazał na treść art. 128 i art. 240 § 1 O.p., stwierdzając, że instytucja wznowienia 

postępowania nie może być wykorzystywana do pełnej merytorycznej kontroli decyzji wydanej w 

postępowaniu instancyjnym, a organ podatkowy prowadzący postępowanie "wznowieniowe" ma 

obowiązek w pierwszej kolejności rozstrzygnąć kwestię zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 

240 § 1 O.p. Organ odwoławczy stwierdził, że kwestia wykonania przez firmę J.K. na rzecz Spółki 

usług, była już przedmiotem analizy organów podatkowych obu instancji, bowiem zakres i wartość 

robót określonych spornymi fakturami, jak również faktyczne wykonanie, zostały ustalone już na 

etapie wcześniej prowadzonego postępowania w trybie zwykłym. Twierdzeniu, iż wskazane w 

fakturach roboty zostały wykonane przez firmę J.K. na rzecz Spółki nie dano natomiast wiary ze 

względu na wiele istotnych udowodnionych faktów, które zaprzeczyły tej tezie. 

Zdaniem Organu, nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że ostateczna decyzja Dyrektora Izby 

Skarbowej w tej kwestii, podlegała kontroli sądowej w związku ze złożoną przez Podatnika skargą, a 

następnie skargą kasacyjną, zakończona jej oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny. Organ 

stwierdził, że Spółka nie może oczekiwać, iż w ramach postępowania wznowieniowego sprawa 

zostanie ponownie zbadana co do meritum, niezależnie od tego, że została już prawomocnie 

osądzona.  

Sąd oddalając skargę Spółki, podzielił stanowisko organu podatkowego, że postępowanie 

wznowieniowe nie jest kolejną, trzecią instancją merytorycznego rozpoznania sprawy podatkowej, lecz 

jest postępowaniem prowadzonym w trybie nadzwyczajnym, służącym wyeliminowaniu z obrotu 

prawnego decyzji, wydanej w postępowaniu obarczonym jedną z wad wymienionych w art. 241 § 1 

O.p. i dlatego zasadniczą, wstępną, kwestią jest ustalenie, czy wystąpiła w sprawie jedna (lub więcej) 

z takich przesłanek pozwalających na ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. W 

przeciwnym razie organ podatkowy odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej (art. 245 § 1 pkt 1 i 2 

– z zastrzeżeniem pkt. 3 - O.p.).Sąd podkreślił przy tym, że ocena właściwego przeprowadzenia 

postępowania dowodowego w postępowaniu zwyczajnym, w tym prawidłowości uwzględnienia 

wniosków dowodowych strony, nie stanowi przedmiotu postępowania wznowieniowego. Okoliczność, 

czy J.K. wykonał sporne usługi na rzecz Spółki była przedmiotem badania w postępowaniu 

wymiarowym, na co wskazują uzasadnienia decyzji organów obu instancji wydane w sprawie oraz ww. 

wyroki. Za taką "nową okoliczność" spełniającą ww. warunki nie można też uznać ujawnienia 

możliwości przesłuchania wskazywanego przez Spółkę świadka. Taka możliwość nie stanowi bowiem 

nowej okoliczności faktycznej, o której mowa w ww. przepisie Ordynacji podatkowej. 
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Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 
W przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych zostały rozpoznane dwie sprawy, w 

tym: 

- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 439/11, w której Sąd oddalił skargę, wskazując przy tym, że istotą 

sporu w sprawie była ocena, czy organy podatkowe prawidłowo odmówiły skarżącym małżonkom 

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych uznając, że nie ma podstaw do 

zastosowania wobec skarżących zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych, przewidzianego w art. 9 pkt 2 lit a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649). 

Sąd uzasadniając wyrok uznał, że skoro nabywcy nieruchomości rolnej – skarżący małżonkowie - w 

dniu jej nabycia, nie byli właścicielami innej nieruchomości rolnej, która na skutek przedmiotowej 

czynności mogłaby utworzyć gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, nie mogą 

oni skorzystać z przewidzianej w przepisie art. 9 pkt 2 lit a ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych ulgi od tego podatku, wskazując przy tym, że z tego też względu organy podatkowe 

słusznie odmówiły stwierdzenia nadpłaty w tym podatku oraz 

- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 110/11, w której Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby 

Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnej i 

poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, wskazując w uzasadnieniu wyroku, że 

zaskarżona decyzja wydana została z przekroczeniem zasady swobodnej oceny dowodów w 

następstwie uznania opinii biegłego za niewadliwą i rzetelną, a ponadto, bez należytego wyjaśnienia, 

czy biegły dla ustalenia wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży wziął pod uwagę przeciętne ceny 

stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca 

położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 

dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. 

Sąd tutaj uznał, że organy podatkowe - dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego, w tym z uwzględnieniem opinii biegłego - nie wyjaśniły, czy przyjęty przez biegłego 

sposób określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej jest zgodny z przepisami 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, czy biegły dla ustalenia wartości rynkowej 

przedmiotu sprzedaży wziął pod uwagę przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie 

prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i 

ciężarów (art. 6 ust. 2 pcc), co w konsekwencji oznacza także, że wykorzystując tę wadliwą i 

nierzetelną opinię biegłego przeprowadziły postępowanie podatkowe z naruszeniem przepisów art. 

122 i art. 187 § 1 oraz z przekroczeniem zasady swobodnej oceny dowodów określonej w art.191 

Ordynacji podatkowej w związku z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, które to naruszenia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

 

Podatki i opłaty lokalne 

 

W 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał 93 wyroki w sprawach z zakresu 

wymiaru podatku od nieruchomości oraz 13 wyroków w przedmiocie podatku od środków transportowych. 
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Nie odnotowano skarg na decyzje organów samorządowych co do wymiaru opłaty targowej, podatku od 

posiadania psów, podatku leśnego ani łącznego zobowiązania pieniężnego. 

Spośród najliczniejszej grupy spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, tj. podatku od 

nieruchomości, na uwagę zasługują następujące, niżej opisane, sprawy. 

W sprawie o sygn. I SA/Sz 624/11 (podobnie w sprawach I SA/Sz 625/11, 626/11, 598/11) 

uchylono zaskarżoną przez U. S.A. z siedzibą w (…) decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. Przedmiot skargi dotyczył opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Skarżąca Spółka, wskazując na 

orzecznictwo sądów administracyjnych, publikację dr. Wojciecha Morawskiego "Opodatkowanie 

podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" oraz uzasadnienie z dnia 18 grudnia 2009 r. do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, prezentowała stanowisko, z którego wynikało, 

że organ odwoławczy wydając zaskarżoną decyzję zawężająco zinterpretował przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 

lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 

844 ze zm.) – dalej: u.p.o.l. - w związku z czym nie przeprowadził właściwej subsumpcji, stosując 

niewłaściwie do niektórych sytuacji faktycznych podpadających pod regulację art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, 

przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l., przez co błędnie zastosował prawo i tym samym określił wysokość 

zobowiązania podatkowego Spółki w podatku od nieruchomości w zawyżonej wysokości. 

Skarżąca podniosła, że w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. mowa jest o budynku lub jego części, 

zajętym na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie o 

budynku lub jego części, zajętym na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zdaniem skarżącej, dla ustalenia 

właściwej stawki istotne było jedynie to, czy dany budynek, bądź jego część, jest zajmowany na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, czy też nie jest na 

prowadzenie takiej działalności zajmowany. W ocenie strony, nie można czynić podziału, w szczególności 

szpitala uzdrowiskowego, na strefę przeznaczoną na zabiegi medyczne i na tę część, którą uznać można 

niejako za ich zaplecze, gdyż bez tego tzw. zaplecza nie byłoby dopuszczalne wykonywanie zabiegów 

medycznych. Skarżąca zarzuciła, że organ odwoławczy nie dostrzegł, iż dla wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych muszą być urządzone szatnie, poczekalnie, 

rejestracja, informacja, pokoje pacjenta, łazienki, składy bielizny czystej i brudnej, kuchnie dietetyczne, 

jadalnie, pralnie, spalarnie odpadów, pomieszczenia dla personelu medycznego i administracyjnego, 

kotłownie i agregaty prądotwórcze - są to pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa lecznictwa uzdrowiskowego, których konieczność urządzenia wynika ze stosownych 

przepisów prawa - przez co należy uznać, iż są to pomieszczenia zajęte na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.  

Wskazując, że w zakresie spornego zagadnienia panuje jednolita linia orzecznictwa sądów 

administracyjnych, organ odwoławczy przedstawił analizę treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l., w 

której odwołał się do definicji gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej, zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., oraz do pojęcia "świadczenia zdrowotne", 

zdefiniowanego w art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W konkluzji organ ten stwierdził, że w 

2008 r. z preferencyjnego opodatkowania mogły korzystać jedynie pomieszczenia zajęte na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, w których są świadczone usługi stricte zdrowotne, przez osoby wykonujące 

zawody medyczne. Kolegium podkreśliło przy tym, że Spółka, świadcząc usługi lecznictwa 
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uzdrowiskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony środowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. 

U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), prowadzi również działalność hotelową (obiekty noclegowe turystyczne i 

miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), działalność gastronomiczną, w tym restauracje i dostarczanie 

żywności na zewnątrz, działalność rozrywkową i rekreacyjną, itp. Okoliczności te dowodzą, że udzielanie 

świadczeń zdrowotnych jest tylko jednym z rodzajów udzielanych przez Spółkę świadczeń, co także 

przemawia za brakiem podstaw do przyjęcia, że do wszystkich budynków, będących własnością Spółki, 

powinna mieć zastosowanie stawka preferencyjna, dotycząca budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł iż, w ramach budynków lub ich części "zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" nie mieszczą się 

pomieszczenia o charakterze administracyjnym, gospodarczym i socjalnym, a także związane z 

zamieszkiwaniem oraz wyżywieniem kuracjuszy sanatorium. Nie ulega również wątpliwości, że czasowe, 

sporadyczne wykorzystywanie pomieszczeń zakwaterowania kuracjuszy do udzielania świadczeń 

zdrowotnych uzależnione od losowych zdarzeń (choroby kuracjusza) nie zmienia istoty tych pomieszczeń 

z pomieszczeń zamieszkiwania na pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. 

Mając na uwadze powyższe, w przekonaniu Sądu budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oznaczają budynki lub ich części 

faktycznie zajęte na realizowanie świadczeń zdrowotnych. Pojęcie "zajęcie na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" należy wiązać z bezpośrednim związkiem 

pomieszczeń budynku z udzielaniem tego rodzaju świadczeń, co w odniesieniu do szpitali oraz zakładów 

opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dotyczyć będzie całych budynków, w których 

wskazane szpitale i zakłady są prowadzone. Stąd też przy ustalaniu, czy budynki lub ich części są zajęte 

na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, należy za każdym razem 

uwzględnić charakter wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj zakładu, który ich udziela, a 

także, skoro mamy do czynienia z preferencyjną stawką opodatkowania, badać czy zachodzi 

bezpośrednie związanie tych pomieszczeń z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 754/11, 755/11, 756/11, 757/11, 758/11, 759/11, 760/11 Sąd 

oddalił skargi Spółki z o.o. z siedzibą w (…) na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010. Przedmiotem sporu 

w sprawie było ustalenie, czy samo posiadanie obiektów infrastruktury portowej uprawnia do zwolnienia 

od podatku od nieruchomości stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., jak twierdziła strona skarżąca.  

Sąd orzekający podzielił pogląd prawny wyrażony przez organy podatkowe, że zwolnienie 

podatkowe przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. może dotyczyć jedynie tych ogólnodostępnych 

obiektów, urządzeń i instalacji, które są wykorzystywane przez podmiot zarządzający portem do 

świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej. W przedmiocie "budowli 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich", regulacja art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 

tworzy unormowanie ulgi podatkowej uwzględniając - poprzez art. 5 ust. 2 ustawy o portach i 

przystaniach morskich – treść przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w 

sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej 

dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Porty, w obszarze których strona 

posiada sporne w ocenie podatkowej obiekty, należą do kategorii mających podstawowe znaczenie dla 
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gospodarki narodowej; przytoczone rozporządzenie, zgodnie z dosłownym jego brzmieniem do portów 

tych przedmiotowo się odnosi. Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie i w granicach 

ustawowego upoważnienia wskazanego jednoznacznie w ustawie o portach i przystaniach morskich, 

posiada więc znaczenie prawne z ustawy tej się wywodzące. Pośród przedmiotowo określonej 

infrastruktury zapewniającej dostęp do wymienionych portów (…) prawodawca nie wskazał natomiast 

obiektów, do których strona dochodzi dla siebie ulgi podatkowej. Z tego powodu posiadanie obiektów 

niewymienionych w przywoływanym rozporządzeniu nie daje podstaw do ulgi podatkowej na podstawie 

art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., albowiem na unormowanie tejże ulgi, oprócz przywołanego przepisu ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, składają się również art. 5 ust. 2 ustawy o portach i przystaniach 

morskich oraz wydane z jego upoważnienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 

r. 

W kolejnej sprawie o sygn. akt I SA/Sz 521/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 

oddalił skargę podatników w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży 

zlokalizowanych w budynku mieszkalnym stawką jak za budynki pozostałe. Nie zgadzając się z 

zastosowaną przez organy podatkowe stawką podatku skarżący wskazali, że garaże niezależnie od tego 

czy są odrębną nieruchomością, nadal są częścią budynku mieszkalnego. Sąd, oddalając skargę 

podatników na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wskazał, iż spór między stronami 

dotyczy kwestii, czy w stanie faktycznym sprawy organ podatkowy prawidłowo zastosował do "lokalu 

niemieszkalnego – garażu" skarżących stawkę podatku jak dla "budynków lub ich części pozostałych" – 

art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l., czy też powinien – jak uważają skarżący - zastosować stawkę 

przewidzianą dla "budynków lub ich części mieszkalnych". Sąd zauważył, iż nie jest natomiast sporny fakt 

nabycia przez skarżących garaży zlokalizowanych w budynku zawierającym lokale mieszalne, ani 

powierzchnia użytkowa tych garaży.  

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie Sąd wskazał, iż z przepisu art. 2 ust. 1 u.p.o.l. wynika, 

że przedmiotami opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in. "budynki lub ich części" (art. 2 ust. 

1 pkt 2), przy czym podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 

w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami albo posiadaczami samoistnymi 

tych obiektów budowlanych (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l.). Logiczna wykładnia tych przepisów wskazuje, 

że w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. wymieniono dwa odrębne przedmioty opodatkowania, tj. "budynki" (jako 

całość) stanowiące własność (albo będące w posiadaniu samoistnym) ww. podatników, a także "części 

budynków" – również stanowiące własność (albo będące w posiadaniu samoistnym) takich podatników. 

Oznacza to, że opisany w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. przedmiot opodatkowania jako "część budynku" 

stanowić musi wyodrębnioną prawnie z budynku jego część, jako odrębna własność. Taką wyodrębnioną 

własnościowo część budynku stanowią lokale (lokale mieszkalne i lokale użytkowe), natomiast nie będą 

nimi niewyodrębnione własnościowo z budynku pomieszczenia techniczne albo pomieszczenia 

gospodarcze (pomocnicze). Pomieszczenia takie (gospodarcze, pomocnicze) mogą być jednak częścią 

składową wyodrębnionego własnościowo lokalu mieszkalnego – w takim wypadku podlegają 

opodatkowaniu jako część takiego lokalu (odrębnego od budynku, przedmiotu opodatkowania). Mając 

powyższe na względzie przy dokonywaniu wykładni przepisów art. 5 u.p.o.l., określającego stawki 

podatkowe, zauważyć należy, że w ust. 1 pkt 2 tego artykułu określono takie stawki "od budynków lub ich 

części". Ustawodawca użył więc zbieżnego wyrażenia, jak w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., przy określaniu 

przedmiotów opodatkowania. Zatem, odczytując przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 należy mieć na uwadze, że 

odpowiednie stawki podatkowe dotyczą "budynków" (jako całości) lub "ich części" - czyli wyodrębnionych 
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własnościowo z budynku, lokali. W dalszej części tego przepisu (lit. a-e) ustawodawca określił stawki 

podatkowe dla budynków lub ich części – czyli lokali: "mieszkalnych" (lit. a) i "pozostałych" – czyli 

niemieszkalnych (lit. e). Dodatkowo (lit. b-d) ustawodawca wyodrębnił stawki podatkowe dla ww. 

budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w zależności od tego czy są związane lub zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej (lit. b i c) albo związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

(lit. d), a ponadto - w odniesieniu do budynków/lokali pozostałych (lit. e), także na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego. Należy więc zauważyć, że w sytuacjach określonych pod lit. 

b-d ustawodawca zróżnicował stawki podatku nie ze względu na kategorię budynku lub lokalu, lecz ze 

względu na sposób ich wykorzystania. W tych sytuacjach, a także w sytuacji opisanej pod lit. e 

(prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego), ustawodawca wprowadził również 

możliwość stosowania odrębnych stawek podatku także do takich części budynku/lokalu, które nie są 

prawnie z nich wyodrębnione (nie stanowią odrębnej nieruchomości) – chodzi tu o takie ich części, które 

faktycznie zostały zajęte na wymienione w tych przepisach rodzaje działalności. Ta uwaga odnosi się 

także do kategorii budynków/lokali "mieszkalnych" (lit. b), jeżeli są one w całości albo tylko w części 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Odnosząc powyższe wywody do spornych garaży, których skarżący są właścicielami, Sad 

stwierdził, że opisane garaże stanowią niewątpliwie nieruchomości, a zatem stanowią odrębny przedmiot 

opodatkowania. Niewątpliwie też nie jest to budynek, lecz jego wyodrębniona własnościowo część, czyli 

lokal. Nie powinno też budzić wątpliwości, iż nie jest to lokal mieszkalny. Z tego więc powodu brak 

podstaw, aby taki lokal (użytkowy – garaż) był opodatkowany stawką podatkową przewidzianą dla lokali 

mieszkalnych. Wobec tego, że nie są one wykorzystywane w sposób przewidziany w art. 5 ust. 1 pkt. 2 

lit. b-d u.p.o.l., zasadnie zostały przez organy podatkowe opodatkowane stawką przewidzianą dla lokali 

"pozostałych" (lit. e). Powyższe stwierdzenie, według Sądu, potwierdza też wykładnia systemowa prawa 

podatkowego, tj.: art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, ze zm.), stosownie do którego podstawę (m.in.) wymiaru podatków, stanowią 

dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz art. 2 pkt 8 tej ustawy, w myśl którego pod 

określeniem ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się jednolity dla kraju, 

systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o 

innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. 

Z kolei w wyroku o sygn. akt I SA/Sz 579/11 Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, jak 

również wyrażone w orzecznictwie poglądy, iż ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym 

dokumentem stanowiącym źródło informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. 

Decydujące znaczenie dla obciążenia podatkiem ma więc klasyfikacja gruntu uwidoczniona w 

prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów. Ustalając wysokość zobowiązań podatkowych organy nie 

są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Od 

tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki, a zatem organy ustalające wysokość zobowiązań w 

podatku od nieruchomości nie są uprawnione do pominięcia tych danych w postępowaniu podatkowym i 

przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. 

Istota sporu w sprawie sprowadzała się do stwierdzenia, czy organy podatkowe prawidłowo 

dokonały wymiaru podatku od nieruchomości, przyjmując jako podstawę opodatkowania dane wynikające 

z ewidencji gruntów i budynków (oznaczenie symbolem K), w sytuacji kwestionowania przez stronę 

skarżącą rzetelności tej ewidencji, nie odzwierciedlającej jej zdaniem rzeczywistego charakteru gruntu, 

który stanowi nieużytek, jest w całości zadrzewiony i zakrzewiony oraz nie podlega rekultywacji. 
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Jak podkreślił Sąd, zasadą jest również, że ewidencja gruntów i budynków powinna być 

utrzymywana w stałej aktualności nie tylko co do stanu faktycznego, ale i prawnego. Zmian w stanie 

prawnym zapisanym w ewidencji gruntów dokonuje się m.in. na podstawie prawomocnych orzeczeń 

sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych (§ 46 ust. 2 

rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. Nr 38, poz. 

454), na wniosek osób, organów lub jednostek organizacyjnych wymienionych w § 10 i § 11 ww. 

rozporządzenia, tj.: właścicieli nieruchomości, osób lub jednostek organizacyjnych, które 

nieruchomościami władają, użytkowników wieczystych gruntów, jednostek organizacyjnych sprawujących 

zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, państwowych osób prawnych którym Skarb Państwa 

powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, 

organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości, 

użytkowników gruntów państwowych i samorządowych. Organ podatkowy nie mieści się w żadnej z 

kategorii ww. podmiotów, a zatem to podatnik jako właściciel nieruchomości, kwestionujący prawidłowość 

danych zawartych w ewidencji gruntów powinien wszcząć procedurę ich zmiany przed organem 

prowadzącym ewidencję, tj. składając wniosek do właściwego w sprawie starosty. Następnie, w 

przypadku uwzględnienia jego zastrzeżeń, na podstawie zmienionych danych z ewidencji podatnik może 

wnosić o wzruszenie ostatecznych decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych. Za 

całkowicie bezzasadny Sąd uznał zatem zarzut strony, iż to organ podatkowy winien przeprowadzić 

postępowanie odnośnie ustalenia zgodności zapisów w ewidencji z rzeczywistym stanem prawnym. W 

rozpoznawanej sprawie sporne grunty w 2011 r. sklasyfikowane były w ewidencji gruntów i budynków 

jako grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiące użytki kopalne (K). Dlatego też dla ich 

opodatkowania nie może mieć znaczenia okoliczność, że spełniają warunki do zdefiniowania ich jako 

nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, do czego zmierza strona skarżąca. Dopiero zmiana 

oznaczenia gruntu w ewidencji, na oznaczenie klasyfikujące sporne grunty według rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków (Dz. U. Nr 383, poz. 454), jako nieużytki lub grunty zadrzewione i zakrzewione, mogłaby dać 

organom podstawę do zwolnienia z podatku tych gruntów. 

Odnośnie spraw dotyczących podatku od środków transportowych na uwagę zasługuje 

orzeczenie w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 99/11. Istota sporu w sprawie sprowadzała się do kwestii oceny 

zasadności opodatkowania podatkiem od środków transportu za rok 2010 w wysokości 1.764 zł 

samochodu ciężarowego (…) o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 23.000 kg (23 tony), liczbą osi 3, 

stanowiącego własność skarżącego. Zdaniem podatnika, który złożył korektę pierwotnej deklaracji, 

podatek powinien wynosić 1.128 zł, ponieważ dla przedmiotowego pojazdu o masie równej 23.000 kg 

właściwy jest próg opodatkowania "nie mniej niż 21 ton - mniej niż 23 tony", wynikający z Uchwały Nr (…) 

Rady Miasta z dnia (…) r. W ocenie podatnika, kryteria opodatkowania zawarte w ww. uchwale są 

nieprawidłowe. Rozpoznając sprawę Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego podnosząc, iż zgodnie z 

art. 10 ust. 1 u.p.o.l. rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie skonkretyzowanych stawek podatku na 

dany rok podatkowy, z tym, iż roczna stawka podatku nie może przekroczyć kwot wskazanych w 

wymienionym artykule ustawy. Powyższe oznacza, że stawki podatku skonkretyzowane w uchwale rady 

gminy znajdują zastosowanie przez cały rok podatkowy którego dotyczy uchwała, tj. od 1 stycznia do 

końca grudnia. Generalnie z art. 11 ust. 1 u.p.o.l. wynika, że podatek od środków transportowych jest 

płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. 
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Zgodnie z pkt 2 ust. 1 powołanego przepisu art. 10 u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., w 

przypadku samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy (tj. samochodów 

ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton) - a więc jak w stanie faktycznym sprawy - podatek od 

takich środków transportowych w roku 2010 nie mógł przekroczyć 2.786,03 zł – z tym, że w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku nie mogły być 

także niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Z treści załącznika nr 1 do ustawy w 

brzmieniu ogłoszonym przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 6 października 2009 r. (M. P. Nr 

67, poz. 872) wynika natomiast, iż w roku 2010 stawka minimalna dla pojazdu o liczbie 3 osi i DMC w 

przedziale nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony wynosi 665,55 zł, a dla pojazdu o DMC wynoszącej nie 

mniej niż 23 ton a mniej niż 25 tony, wynosi 1025,15 zł. Z kolei z uchwały Nr (…) Rady Miasta z dnia (…) 

r. w sprawie podatku od środków transportowych wynika, iż od samochodu ciężarowego o DMC równej 

lub wyższej niż 12 ton w zależności liczby osi, DMC i rodzaju zawieszenia wysokość rocznych stawek 

podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały. W załączniku do przedmiotowej uchwały określono m.in. dla 

pojazdów posiadających trzy osie jezdne, DMC "równej lub wyższej niż 12 ton": 

a/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

- o DMC nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony – stawkę 732 zł, 

- o DMC nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton – stawkę 1.128 zł, 

b/ z zakresie innych systemów zawieszenia osi jezdnych: 

- o DMC nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony – stawkę 1.128 zł, 

- o DMC nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton – stawkę 1.764 zł. 

W rozpoznawanej sprawie bezsporne było, iż zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, 

branym pod uwagę przy ustalaniu parametrów środka transportowego (w tym dopuszczalnej masy 

całkowitej) dla celów podatkowych, będący własnością skarżącego wskazany wyżej samochód ciężarowy 

posiada DMC 23.000 kg oraz 3 osie, nie może ciągnąć przyczepy i nie występuje w zespole pojazdów. 

Zatem, stosownie do załącznika nr 1 do uchwały, stawka podatku dla takiego samochodu ciężarowego, 

którego DMC - w ocenie Sądu - mieści się w przedziale "nie mniej niż 23 tony" oraz "mniej niż 25 ton" 

wynosi 1.764 zł. Zdaniem Sądu, użyty bowiem we wskazanym przepisie zwrot "nie mniej niż 23 tony a 

mniej niż 25 ton" ponad wszelką wątpliwość oznacza, iż w tym progu podatkowym znajdują się pojazdy o 

DMC równej i większej niż 23 tony, oraz o maksymalnej masie poniżej 25 ton. Ustalona w ww. uchwale 

Rady Miasta stawka podatku dla takich pojazdów nie przekracza ustawowych maksymalnych stawek 

wynikających z ustawy podatkowej, nie uchybia także stawce minimalnej wynikającej z załącznika nr 1 do 

tej ustawy. Sąd zauważył też, że w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. stawka dla samochodów ciężarowych o 

masie powyżej 12 ton na rok 2010 wynosiła maksymalnie 2.354,12 zł, a więc wysokość stawki uchwalona 

przez radę gminy w kwocie 1.764 zł była niższa niż maksymalna. Wobec tego Sąd nie podzielił 

rozumowania skarżącego, iż posiadany pojazd powinien być opodatkowany stawką niższą, przewidzianą 

w uchwale, gdyż mieści się on w przedziale "mniej niż 23 tony". W świetle opisanych regulacji prawnych, 

zdaniem Sądu, nie było dopuszczalne przyjęcie sposobu rozliczenia podatku postulowanego przez 

stronę, aby pojazd o masie równej 23.000 kg opodatkować w przedziale dla pojazdów o masie mniejszej 

niż 23 tony (przedział "nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony"). 

 

Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych-oznaczenie symbolu 655 

Pomoc finansowa i inne regulacje związane z członkostwem w Unii Europejskiej-opis symbolu 655 
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Przedmioty spraw w ramach symboli: 

I. Płatności do gruntów rolnych- symbol 6550 

Sprawy z ww. zakresu związane są z różnymi płatnościami przysługującymi rolnikom do działek 

rolnych. W większości spory rolników z organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

dotyczyło wskazania błędnych powierzchni działek uprawnionych do płatności ujawnionych metodą 

inspekcji terenowej (min. ortofotopamy). 

Przykładowe sprawy: 

1. w sprawach m.in. o sygn. akt I SA/Sz 417/11, 595/11, 421/11, 780/11- Sąd uchylił zaskarżone 

decyzje administracyjne z uwagi na naruszenie art. 107 § 1 Kpa, tj. niewyjaśnienie stanu faktycznego 

w sprawie; była to główna przyczyna uchyleń decyzji administracyjnych w 2011 r.; 

2. w sprawach o sygn. akt I SA/Sz 635/11 i 636/11, Sąd uznał, że uprawnionym do płatności jest 

ten rolnik, który faktycznie użytkował grunty uprawnione do dopłat, a nie ten producent rolny, któremu 

zostało przywrócone posiadanie działek przez sąd cywilny; 

3. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 371/11, Sąd rozważył kwestię posiadania a zarządu działek 

rolnych. Zarządca ustanowiony na podstawie art. 931 § 2 Kpc na nieruchomości dłużnika działa we 

własnym imieniu, lecz na rzecz dłużnika. Jest on uprawniony do złożenia wniosku o dopłaty, ale nie 

może domagać się przyznania ich na swoja rzecz, gdyż nie jest posiadaczem na podstawie art. 2 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 6, poz. 40 ze zm.); 

4. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 208/11, Sąd rozważył kwestię błędu oczywistego. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu 

administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego 

wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz 

określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. U. UE L 141 z 30.04.2004), reguluje kwestie 

oczywistych omyłek i zawinienia. W ww. rozporządzeniu w pkt 26 preambuły postanowiono, że jeśli 

wnioski pomocowe zawierają oczywiste błędy, to powinna istnieć możliwość ich skorygowania w 

każdym czasie. Natomiast, w art. 19 wskazano, że z zastrzeżeniem art. 11 i 18, wniosek pomocowy 

może być skorygowany w każdym momencie po jego złożeniu, w przypadku gdy właściwe władze 

wykryją oczywiste błędy. A, z przepisu art. 68 ust. 1 wynika, że obniżki i wyłączenia nie mają 

zastosowania w przypadku, gdy rolnik złożył wniosek poprawny pod względem faktycznym lub, gdy 

może wykazać że nie jest winny nieprawidłowości. 

W niniejszej sprawie rolnik użytkował powierzchnię użytków rolnych zgodnie z wielkością 

powierzchni deklarowanej do płatności, a nr działek podał według informacji otrzymanej od 

wydzierżawiającego grunty - Nadleśnictwa.  

Powyższe, zdaniem Sądu, stanowiło błąd oczywisty, który nie miał wpływu na obniżki i wyłączenia 

w zakresie płatności rolnych. 

II. Zalesianie gruntów rolnych- symbol 6552 

Przykładowe sprawy: 

1. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 987/10, Sąd uznał, że prawo rolnika do otrzymania pomocy na 

zalesianie w latach następnych po złożeniu pierwszego wniosku nie wygasło, bowiem z przyczyn 

leżących po stronie organu, rolnik mógł wnioski na następne lata złożyć dopiero po uprawomocnieniu 

się decyzji o przyznaniu płatności za pierwszy rok. 
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2. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 840/10, Sąd rozważył kwestię czy z uwagi na położenie 

zadeklarowanej przez skarżącego we wniosku o płatność na zalesianie działki rolnej, organy Agencji 

prawidłowo odmówiły mu przyznania pomocy, uznając że skoro w dacie złożenia wniosku ww. obszar 

należał do tzw. proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, a w dacie 

rozstrzygania przez organ I instancji, obszar ten znajdował się już na zatwierdzonej przez Komisję 

Europejską liście obszarów objętych ochroną Natura 2000, to zgodnie z § 4 ust. 2 i § 10 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych 

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 - 2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 ze zm.) nie można było przyznać pomocy na zalesianie. 

Skarżący twierdził, że pojęcie: "proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty" nie jest 

równoznaczne z użytym w § 4 ust. 2 wskazanego rozporządzenia pojęciem: "obszaru Natura 2000", a 

zatem obszar ten nie podlegał wyłączeniu z płatności. 

Sąd uznał, że stanowisko skarżącego jest błędne, a wynika z pominięcia w toku wykładni prawa 

hierarchii źródeł prawa oraz braku konstatacji, że skoro płatność na zalesianie pochodzi ze środków 

unii europejskiej, to nie może ona być przyznawana wbrew przepisom prawa wspólnotowego jak i 

spójnego z nim ustawodawstwa krajowego, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz wskazanego powyżej rozporządzenia z dnia 18 

czerwca 2007 r. 

 

III. Polityka rozwoju-symbol 6559  

Postępowanie w sprawach oparte jest o ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju ( Dz. U. Nr 277, poz. 1658 ze zm.). 

Przykładowe sprawy: 

1. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 735/11, Sąd rozważył kwestię zmian w zapisach procedury 

odwoławczej w toku sprawy, która powodowała pogorszenie sytuacji skarżącego. 

W ocenie Sądu, organ zobowiązany był przeprowadzić ponowną ocenę projektu skarżącego  

wyłącznie w zakresie kryteriów kwestionowanych w proteście, tj. kryteriów punktowanych, co 

potwierdzała procedura odwoławcza obowiązująca w dacie składania wniosku o dofinansowanie 

projektu. Organ nie dokonał takiej oceny, a mianowicie "pod względem kryteriów wskazanych w 

proteście", przeprowadził zaś ocenę kryteriów spoza zakresu zarzutów protestu, chociaż pierwotna ich 

ocena była pozytywna, przekraczając swoje kompetencje w tym zakresie. Tym samym doszło do 

naruszenia ze strony organu zasad przewidzianych art. 26 ust.2 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki, a w szczególności organ nie dochował ustawowego obowiązku zapewnienia przejrzystości 

reguł stosowanych przy ocenie projektów poprzez zmianę reguł odwoławczych w toku toczącego się 

postępowania odwoławczego dotyczącego tego samego projektu. Zmiana reguł postępowania 

organów w toku postępowania stanowi naruszenie zasady przewidzianej art. 7 Konstytucji RP. 

2. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 566/11, Sąd rozważył kwestię zasadności wstrzymania 

zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania do 

czasu zakończenia procedury odwoławczej wszczętej przez wnioskodawcę takiego projektu, który 

został oceniony negatywnie. 

Zdaniem Sądu, procedura odwoławcza wywołana przez skarżącego, która zakończyła się 

skierowaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, nie mogła wstrzymać zawierania umów z 
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wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Skoro w czasie 

trwania procedury rozpoznawania środków odwoławczych inne projekty zostały wcześniej 

zakwalifikowane do dofinansowania (i ich dofinansowanie było możliwe w ramach środków 

konkursowych), Instytucja Zarządzająca RPO WZ zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz 

dyspozycją art. 30f ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwana dalej „u.z.p.p.r.” musiała 

przekazać dofinansowanie tym projektom. Celem tego przepisu jest zapewnienie, aby sytuacja 

prawna i faktyczna tych wnioskodawców, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania 

nie była uzależniona od czasu trwania i wyników procedur odwoławczych uruchamianych przez innych 

wnioskodawców, a przez to także przyspieszenie realizacji dofinansowania dla uczestników konkursu, 

spełniających jego warunki. Procedura odwoławcza, o której mowa w przepisach u.z.p.p.r. obejmuje 

także postępowanie sądowoadministracyjne (dwuinstancyjne). 

Zdaniem Sądu, zasada wyrażona w art. 30f u.z.p.p.r. obejmuje także wnioskodawców 

zakwalifikowanych do dofinansowania, lecz z powodu braku środków finansowych, umieszczonych na 

liście rezerwowej. Taka lista tworzona jest bowiem nie tyle z powodu wniesionych protestów, lecz dla 

umożliwienia objęcia dofinansowaniem także tych wnioskodawców spełniających wymogi 

konkursowe, którzy nie zostali umieszczeni na iście rankingowej właśnie z powodu braku 

dostatecznych środków na dofinansowanie, a których dofinansowanie może okazać się możliwe w 

razie uzyskania dodatkowych środków na realizację konkursu lub w wyniku "oszczędności" 

powstałych z przyczyn zależnych od uczestników konkursu. Możliwość umieszczania projektów na 

listach rezerwowych umożliwia więc systematyczne przekazywanie środków miarę ich pojawiania się 

w ramach danego konkursu. Jeżeli zatem takie środki zostaną uzyskane, brak jest podstaw prawnych, 

aby instytucja zarządzająca wstrzymywała się z zawieraniem umów z beneficjentami, których projekty 

przeszły pozytywnie ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w kolejności w jakiej zostali 

oni umieszczeni na liście rezerwowej. Zasady konkursu nie uzależniały, bowiem zawierania takich 

umów z wnioskodawcami umieszczonymi na liście rezerwowej od ostatecznego zakończenia 

wszystkich postępowań odwoławczych. 

3. w sprawach o sygn. akt I SA/Sz 373/11, 589/10, Sąd uznał, że informacja dotycząca oceny 

wniosku winna zawierać uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia oraz wskazanie o przysługujących 

stronie środkach zaskarżenia. Brak powyższego pozbawił wnioskodawcę możliwości kwestionowania 

w postępowaniu odwoławczym prawidłowości dokonanych ocen. 

4. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 384/11, Sąd rozważył kwestię utraty statusu 

mikroprzedsiębiorstwa przez wnioskodawcę po zakończeniu postępowania konkursowego na etapie 

podpisywania umowy o dofinansowanie. 

Zdaniem Sądu, dopiero podpisanie umowy o dofinansowanie kończy ocenę zgłoszonego 

projektu, a zatem aż do tego momentu Instytucja Zarządzająca jest uprawniona, a zarazem 

zobowiązana, do dokonywania oceny spełnienia przez wnioskodawcę warunków konkursu. Dokonanie 

oceny formalnej dokumentów przedłożonych przez Spółkę na etapie poprzedzającym zawarcie 

umowy nie może być uznane za naruszające prawo unijne lub krajowe. Jeżeli zatem na tym (ostatnim) 

etapie Instytucja Zarządzająca stwierdziła, że spółka nie spełnia warunków ustalonych dla 

przedmiotowego konkursu (bowiem utraciła już status mikroprzedsiębiorstwa), obowiązana była do 

odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przeciwnym razie dofinansowanie w 

ramach konkursu skierowanego do mikroprzedsiębiorstw uzyskałby podmiot nie będący takim 

przedsiębiorstwem, co byłoby zaprzeczeniem istoty takiego konkursu, a zarazem nierównym 

traktowaniem wnioskodawców, bowiem wśród beneficjentów tego dofinansowania znalazłyby się 
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zarówno mikroprzedsiębiorstwa (do których kierowano konkurs), jak i inne, np. małe lub średnie 

przedsiębiorstwa. 

5. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 58/11, Sąd  uznał, że wnioskodawcy służy protest na uchwałę 

Zarządu Województwa o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie po zakończeniu procedury 

konkursowej. 

6. w sprawach o sygn. akt  I SA/Sz 37/11, 267/11, 157/11, 278/11- Sąd uznał, że na 

wnioskodawcy ciąży obowiązek zapoznania się procedurą konkursową i uważne wypełnienie wniosku, 

bowiem samodzielne korygowanie wniosku przez organ jest niedopuszczalne. Błędy popełnione przez 

wnioskodawcę przy wypełnianiu wniosku obciążają wnioskodawcę. 

 

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych  

 

 W roku 2011 w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawach 

z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych rozpoznano 115 spraw. Wydano 73 wyroków, 

sporządzając pisemne uzasadnienie w 44 z nich. Najliczniejszą grupę stanowiły sprawy w 

przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym (vide 

np. sprawy o sygn. akt: I SA/Sz 708/10, 788/10, 917/10, 70/11, 88/11 ), umorzenie postępowania 

egzekucyjnego (np.: I SA/Sz 1001/10, 651/11, 676/11,730/11)). Pozostałe sprawy dotyczyły kwestii: 

odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia zarzutów (I SA/Sz 978/10, 554/10 ), stanowiska 

wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym odmowy zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego (I SA/Sz 877/10 ); obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego (I 

SA/Sz259/11 );  

Spośród spraw wymienionych powyżej najliczniejszą grupę stanowiły ( podobnie jak w roku 

ubiegłym ) te które dotyczą egzekucji obejmującej należności z tytułu nieuiszczonych opłat w strefie 

płatnego parkowania ( 46 wyroków ).  

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 708/10 Sąd oddalił skargę na postanowienie Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego. W rozpatrywanej sprawie przedmiotem skargi było wydane w postępowaniu 

egzekucyjnym ostateczne postanowienie odmawiające uwzględnienia zarzutów, wobec czego - w 

związku z charakterem obowiązku, jaki wskazany został w wystawionym przez wierzyciela tytule 

wykonawczym, tj. poniesienia opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju w strefie płatnego 

parkowania –Sąd wskazał , iż obowiązek poniesienia takich opłat określony został w przepisach 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, ze zm.). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, "korzystający z dróg publicznych są obowiązani do 

ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania". Strefę taką ustala rada gminy (rada miasta) - art. 13b ust. 3 ustawy. Opłatę, o 

której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się, jak to określa art. 13b ust. 1 ustawy, za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, tzn. w wyznaczonym miejscu, w określone 

dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Ustawodawca w art. 13b ust. 2 ustawy 

wskazał też cel ustalania stref płatnego parkowania, stanowiąc, że: "Strefę płatnego parkowania 

ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli 

uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów 

samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia 
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dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla 

komunikacji zbiorowej". 

Za nieuiszczenie takiej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania 

pobiera się opłatę dodatkową, której wysokość oraz sposób jej pobierania również określa rada gminy 

(art. 13f ust. 1 i 2). Z przytoczonych wyżej przepisów ustawy o drogach publicznych wynika, że 

obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania 

jest obowiązkiem wynikającym z mocy samego prawa. Obowiązek taki winien być wykonany 

niezwłocznie po wystąpieniu określonego stanu faktycznego (zaparkowania w strefie płatnego 

parkowania, a w odniesieniu do opłaty dodatkowej - nieuiszczenia opłaty parkingowej), z 

wystąpieniem którego ustawa wiąże ten obowiązek. Dla realizacji obowiązku poniesienia opłaty 

parkingowej nie jest zatem konieczna jego konkretyzacja w drodze indywidualnego aktu 

administracyjnego, np. decyzji. Ze względu na jej funkcjonalne związanie z opłatą za parkowanie w 

strefie płatnego parkowania, również w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty 

dodatkowej, wydanie takiego indywidualnego aktu administracyjnego nie jest wymagane. Co więcej, 

ustawodawca nie upoważnił organów administracji, do wydawania takich aktów. Również przepisy 

ustawy stwierdzające, iż opłaty te są "pobierane", a nie np. wymierzane, ustalane, określane przez 

organ administracji, dodatkowo potwierdza zasadność tego wniosku.  

Sporządzane przez inspektora SPP (działającego z upoważnienia zarządcy drogi) zawiadomienie o 

nieopłaconym postoju w strefie płatnego parkowania – jak to w rozpatrywanej sprawie miało miejsce w 

86 przypadkach, w okresie od 20 stycznia 2004 r. do 17 grudnia 2007 r. - którego oryginał 

umieszczany jest za wycieraczką pojazdu, stanowi dokument (dowód) potwierdzający nieuiszczenie 

opłaty, a zarazem stanowi dla korzystającego z drogi dodatkową i wystarczającą informację o 

(powstałym z mocy prawa) obowiązku uiszczenia opłaty. Ani przepisy ustawy o drogach publicznych, 

ani postanowienia uchwał Rady Miasta nie ustanawiają obowiązku doręczania takich zawiadomień "za 

potwierdzeniem odbioru", nie można też uznać, by taki sposób dodatkowego informowania 

korzystającego ze strefy płatnego parkowania naruszał prawa gwarantowane w Konstytucji, tym 

bardziej, iż dokument ten nie nakłada na korzystającego z parkingu jakichkolwiek obowiązków, a 

jedynie dodatkowo informuje o nieopłaconym postoju. Obowiązek poniesienia opłaty powstał bowiem 

z mocy prawa w momencie zaparkowania pojazdu w strefie. Poza sporem w rozpatrywanej sprawie 

pozostaje, że będąca przedmiotem egzekucji kwota pieniężna 3.580 zł stanowi (wraz z kosztami 

upomnienia) konsekwencję stwierdzenia przez powołanych do tego inspektorów SPP braku 

poniesienia w 86 przypadkach opłaty za parkowanie należącego do skarżącej samochodu osobowego 

marki (…) w strefie płatnego parkowania. Niesporne jest również, że wierzyciel (Prezydent Miasta) 

wzywał skarżącą do uiszczenia ww. kwoty, a wobec niedokonania zapłaty, wystawił wobec 

zobowiązanej tytuł wykonawczy i skutecznie go doręczył, wszczynając tym samym postępowanie 

egzekucyjne, występując w nim w roli organu egzekucyjnego. Odnosząc się do treści zarzutów skargi, 

Sąd stwierdził że zarzut naruszenia art. 33 pkt 1 i 4 ustawy egzekucyjnej nieistnienia obowiązku błędu 

co do osoby zobowiązanego nie są zasadne. Mimo wezwania przez wierzyciela, skarżąca nie 

wykazała by w dniach wskazanych w wezwaniu uiściła opłatę parkingową. Organ – wierzyciel 

poinformował skarżącą o możliwości zapoznania się z tymi dokumentami z czego skarżąca nie 

skorzystała. Jej wnioski w tym zakresie, nie spełniały jak trefnie wskazał organ, przesłanek o których 

mowa w art. 73 § 2 kpa, skoro skarżąca nie domagała się uwierzytelnienia sporządzonych przez 

siebie kopii dokumentów i nie wskazała jaki ma w tym interes. Zdaniem Sądu, nie wystąpiła 

okoliczność wymagająca wydania w tym zakresie postanowienie, co czyni zarzut naruszenia 

przepisów art. 73 i art. 74 kpa nieuzasadnionymi. 
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Zarzut naruszenia art. 33 pkt 4 ustawy egzekucyjnej, skarżąca uzasadniła tym, że z samochodu marki 

(…) mogły korzystać inne osoby, co obligowało zarządcę drogi Prezydenta Miasta do ustalenia kto 

korzystał faktycznie ze strefy, skoro właściciel nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

korzystających z samochodu i przechowywania takiej dokumentacji przez okres 3 – 5 lat. Zdaniem 

Sądu, logiczna wykładnia przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

wskazuje, iż "korzystającym z drogi" w chwili parkowania pojazdu w SPP jest osoba pozostawiająca 

pojazd w tej strefie (praktycznie osoba kierująca pojazdem), gdyż jest to osoba, która posiada (a 

przynajmniej powinna posiadać) świadomość parkowania pojazdu w takiej strefie i praktycznie tylko 

ona może w tym momencie dokonać technicznej czynności dokonania opłaty (poprzez nabycie i 

zakreślenie biletu parkingowego lub dokonanie opłaty w tzw. Parkomacie i umieszczenie tych 

dowodów w widocznym miejscu w pojeździe). Zasadnymi logicznym zatem było określenie w art. 13 

ust. 1 pkt 1 ustawy, iż obowiązanym do poniesienia opłaty ("zwykłej") za parkowanie jest "korzystający 

z drogi publicznej", bowiem kierowany jest on do każdej osoby, która pozostawia pojazd w strefie 

płatnego parkowania. Jeżeli jednak opłata taka nie zostanie dokonana, a więc powstanie obowiązek 

uiszczenia opłaty dodatkowej, wezwanie do jej uiszczenia powinno być kierowane do właściciela 

pojazdu. Za takim rozumieniem ww. przepisów przemawia logiczna i celowościowa ich wykładnia. W 

orzecznictwie sądowym wskazuje się, iż kierowanie egzekucji do właściciela samochodu opiera się 

zwykle na dwóch powiązanych elementach, tj. na domniemaniu faktycznym wynikającym z 

doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania, że to przede wszystkim właściciel samochodu z 

niego korzysta (a więc jest "korzystającym z dróg publicznych"), a ponadto z założenia, iż jeśli 

właściciel samochodu w danym dniu z niego nie korzystał, to wie kto z pojazdu korzystał – pomija się 

tu (nie występujące w przedmiotowej sprawie) przypadki kradzieży pojazdu, jak i sytuacje, gdy 

właścicielem pojazdu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej (vide: wyrok NSA z 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 591/08). Zdaniem Sądu, należy 

podkreślić, iż istotną (relewantną) przesłanką powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest 

fakt pozostawania (parkowania) pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania bez 

uiszczonej opłaty za parkowanie - a taki stan przekreśla cele wprowadzenia stref płatnego 

parkowania, określone w art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych. W takiej sytuacji prawne 

znaczenie dla postania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i jej egzekwowania ma więc fakt 

zajmowania przez pojazd miejsca w takiej strefie (co uniemożliwia parkowanie innych pojazdów w tym 

miejscu), a zatem bez znaczenia dla powstania tego obowiązku jest to, kto pozostawił pojazd w 

strefie, istotne jest natomiast, czyj pojazd to miejsce zajmował. Prawidłowa wykładnia wymienionych 

przepisów ustawy o drogach publicznych uzasadnia zatem stwierdzenie, że publicznoprawny 

obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania bez 

uiszczenia opłaty za parkowanie obciąża właściciela pojazdu (z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych, 

np. udokumentowanej kradzieży pojazdu, czy używania pojazdu na podstawie umowy leasingu z 

bankiem), a nie osobę, która pozostawiła pojazd w tej strefie. Nie ma więc ani prawnego ani 

logicznego uzasadnienia, dla ustalania w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym ściągnięcia 

nieuiszczonych opłat dodatkowych osoby, która pozostawiła pojazd w takiej strefie. Ustalanie takiej 

osoby byłoby niezbędne w razie naruszenia przepisów o ruchu drogowym, bowiem naruszenie takie 

może skutkować nałożeniem kary (mandatu) za takie wykroczenie, jednak obowiązek poniesienia 

omawianej opłaty dodatkowej nie wynika z takiego karalnego zachowania. 

Wydanie pojazdu przez właściciela do używania innym osobom nie powinno więc mieć - w ocenie 

Sądu - znaczenia w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłaty dodatkowej. 

Stanowić ono może podstawę do ewentualnego żądania zwrotu poniesionej opłaty na drodze 

postępowania cywilnego, co gwarantuje ochronę praw właściciela pojazdu. Wskazać też należy, że 
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uchwała Rady Miasta umożliwia też uiszczenie opłat za parkowanie poprzez wykupienie abonamentu 

(od jednodniowego do dwunastomiesięcznego) - § 5 pkt 2 uchwały z 1 grudnia 2003 r. - co także 

pozwala właścicielowi pojazdu (w szczególności osobom prawnym i innym jednostkom 

organizacyjnym, a także indywidualnym pracodawcom) na uniknięcie przypadków nieuiszczenia 

opłaty za parkowanie przez osoby, którym przekazali pojazd do używania, skutkujących obowiązkiem 

poniesienia opłaty dodatkowej. Wykładnia przepisów ustawy o drogach publicznych zwłaszcza art. 13 

ust. 1 pkt 1 w skardze, sugerująca w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym ściągnięcia opłat 

dodatkowych konieczność ustalanie osób, które faktycznie pozostawiły pojazd samochodowy w strefie 

płatnego parkowania nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Pomijając względy praktyczne, a także 

prawne, związane z takim ustalaniem np. konieczność rozstrzygania sporów pomiędzy właścicielem, a 

wskazaną przez niego osobą lub osobami – które jako wynikające z czynności cywilnoprawnych 

powinny być rozstrzygane przez sądy cywilne w procesach o zwrot uiszczonej opłaty dodatkowej, 

stwierdzić należy, że w takim razie osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne w istocie byłyby 

zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat dodatkowych, bowiem podmioty te nie byłyby 

"korzystającymi z drogi publicznej" w prezentowanym przez skarżącą rozumieniu tych przepisów, co 

świadczyłoby o nierównym traktowaniu korzystających z dróg publicznych przez ustawodawcę. 

Mając powyższe na uwadze wskazanie przez organ administracji skarżącej, bezspornie 

współwłaścicielki przedmiotowego samochodu, jako zobowiązanej do zapłaty opłaty dodatkowej za 

parkowanie tego samochodu w strefie płatnego parkowania, zdaniem Sądu nie narusza prawa. 

W sprawie o sygnaturze I SA/Sz 788/10 Sąd również oddalił skargę uznał bowiem że wbrew 

stanowisku zobowiązanej, fakt złożenia przez właściciela przedmiotowego pojazdu wniosku o 

wszczęcie postępowania mającego na celu ustalenie osoby, od której powinna być pobrana opłata za 

nieopłacony postój i przeprowadzenie w tym zakresie postępowania dowodowego, nie skutkuje tym, 

że to na organie egzekucyjnym ciąży obowiązek podejmowania dalszych czynności (w tym 

przesłuchania), które miałyby doprowadzić do jednoznacznego ustalenia osoby/osób, które faktycznie 

ten pojazd użytkowały w dniach i godzinach, w których wystawiono zawiadomienia o nieopłaconym 

postoju. Odnosząc się do tej kwestii, na wstępie Sąd wskazał, że w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym, jak i literaturze przedmiotu zgodnie przyjmuje się, że w razie nieuiszczenia 

opłaty za parkowanie, obowiązek jej zapłaty co do zasady obciąża właściciela pojazdu, a kierowanie 

egzekucji do właściciela samochodu opiera się zwykle na dwóch powiązanych elementach. 

Pierwszym jest domniemanie faktyczne, że to właściciel samochodu jest korzystającym z dróg 

publicznych. Do przyjęcia takiego domniemania uprawniają zasady doświadczenia życiowego i 

logicznego rozumowania. Jeśli ktoś jest właścicielem samochodu, to przede wszystkim on z niego 

korzysta. Drugim elementem jest zaś założenie, że jeśli właściciel samochodu z niego w danym dniu 

nie korzystał, to wie, kto to czynił i może udowodnić, że swój pojazd użyczył innej osobie. Uznaje się 

także, że organ egzekucyjny nie jest przy tym zobowiązany do prowadzenia specjalnego 

postępowania wyjaśniającego, dążącego do precyzyjnego ustalenia osoby korzystającej z drogi 

publicznej przez zaparkowanie samochodu, ponieważ na prowadzenie tego postępowania nie 

pozwala mu art. 29 § 1 u.p.e.a., zakazujący organowi badania zasadności i wymagalności obowiązku 

objętego tytułem wykonawczym. Z tego powodu organ egzekucyjny (także będący jednocześnie 

wierzycielem dochodzonej należności) ma prawo domniemywać co do zasady, że korzystającym z 

dróg publicznych był właściciel pojazdu (t.j. osoby upoważnione przez Spółkę do korzystania z 

pojazdu), a ten może dochodzić swych racji (w przypadku, gdy wskazuje na istnienie innego podmiotu 

korzystającego z samochodu) przez podniesienie w toku postępowania egzekucyjnego zarzutu błędu 
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co do osoby zobowiązanego (art. 33 pkt. 4 u.p.e.a.). Organ jest wobec tego uprawniony do 

stosowania domniemania faktycznego, zgodnie z którym za zobowiązanego do zapłaty uważa się 

właściciela pojazdu aż do chwili, gdy ten zwolni się z obowiązku, wskazując faktycznego użytkownika 

samochodu. To na właścicielu pojazdu spoczywa zatem ciężar udowodnienia faktu, z którego 

wywodzi on korzystne dla siebie skutki prawne (vide np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia: 12 czerwca 2007 r., sygn. akt I OSK 209/07, Lex nr 344875; 11 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 

1513/08 i 9 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 869/09 i I OSK 868/09, dostępne w internetowej bazie 

orzeczeń NSA). Dowód taki musi zaś polegać na wskazaniu konkretnej osoby i wszystkich danych 

tak, aby było możliwe skuteczne wyegzekwowanie należnych opłat od tej osoby (vide: wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 

198/10, dostępne w internetowej bazie orzeczeń NSA). 

Sąd wskazał, że właściciel przekazując pojazd innej osobie bierze na siebie ryzyko, że osoba ta nie 

wywiąże się z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej i tym samym musi ponieść skutki zaniechania 

obowiązku przez tę osobę. Wierzyciel, jak i organ egzekucyjny, nie ma możliwości poszukiwania 

faktycznego użytkownika samochodu. Zasadnie zatem skarżony organ przyjął, że dowód w tym 

zakresie obciąża właściciela pojazdu,.  

Interesujący wyrok zapadł w sprawie o sygn. akt  I SA/Sz 1001 w przedmiocie odmowy umorzenia 

postępowania egzekucyjnego. Istota sporu między stronami sprowadza się do odpowiedzi, czy w 

sprawie wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjnego.  

Sąd zauważył że wykładnia językowa art. 59 § 1 u.p.e.a. wskazuje na to, iż w przepisie tym 

wymienione zostały tzw. obligatoryjne przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego w 

administracji. W przypadku zatem ich wystąpienia, zgodnie z dyspozycją § 3 tego artykułu, organ 

egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, innymi słowy 

jest do tego zobowiązany. Postanowienie to wydaje się na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela 

albo z urzędu (art. 59 § 4 u.p.e.a.).  

Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje wtedy, gdy w jego toku zaistnieją przeszkody o 

charakterze trwałym, które powodują, że dalsze prowadzenie postępowania jest niemożliwe lub 

niecelowe. Są to przesłanki, będące przeszkodami tak natury prawnej, jak i faktycznej. Obowiązkiem 

organu egzekucyjnego wszczynającego egzekucję administracyjną, zgodnie z art. 29 § 1 ust. 1 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest badanie dopuszczalności egzekucji tj. czy 

wniosek oraz tytuł wykonawczy pochodził od uprawnionego wierzyciela i odpowiadał wymaganiom art. 

24 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym czy nie istnieje przesłanka 

negatywna dopuszczalności egzekucji - m.in. np. przedawnienia obowiązku.  

Jakkolwiek zarzut przedawnienia skarżący podniósł dopiero na etapie skargi to upływ terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego i jego wygaśnięcie powinny być uwzględnione z urzędu 

przez organ egzekucyjny, jako podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z art. 59 

§ 1 pkt 2 u.p.e.a. Bezspornie z regulacji zawartej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji wynika, iż organ egzekucyjny ma obowiązek (również z urzędu) w toku całego 

postępowania badania czy nie wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 59 § 1 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku stwierdzenia wystąpienia tych przesłanek 

ma obowiązek umorzenia postępowania. Kwestię przedawnienia reguluje nowela z dnia 29 lipca 2005 

r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, 

poz. 1486) zmieniająca ustawę o drogach publicznych z dniem 4 października 2005 r. w art. 40 d 
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dodano ust. 3, w którym zawarto między innymi przepis, że obowiązek uiszczenia opłat określonych w 

art. 13 f przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powinny 

zostać uiszczone. Analizując przywołane unormowania należy postawić pytanie czy przepisy 

dotyczące przedawnienia zawarte w znowelizowanej ustawie o drogach publicznych w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 4 października 2005 r. mają zastosowanie również do należności z tytułu opłat 

za nieuiszczenie opłat parkingowych nakładanych na podstawie przepisów ustawy o drogach 

publicznych, które obowiązywały w dacie zdarzenia, tj. tak jak wynika to w niniejszej sprawie 

poczynając od lutego 2004 r. Na postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Stosownie do 

art. 32 ust. 1 Konstytucji RP "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne." Zgodnie z art. 8 ustawy zasadniczej, Konstytucja jest 

najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba 

że Konstytucja stanowi inaczej. Przyjęcie innego poglądu prowadziłoby do nieracjonalnych wniosków, 

że przedmiotowo takie same należności z tytułu opłat za nieuiszczenie opłat parkingowych ulegają 

bądź nie ulegają przedawnieniu tylko i wyłącznie w zależności od tego, czy zostały nałożone na 

podstawie przepisów przed nowelizacją, czy też na podstawie przepisów po nowelizacji. Co więcej, 

odrzucenie powyższej koncepcji prowadziłoby do wniosku, że opłata dodatkowa, której obowiązek 

zapłaty powstał przed nowelizacją ustawy o drogach publicznych, nigdy nie ulegałyby przedawnieniu i 

wierzyciel przez wiele lat (bez ograniczeń) mógłby żądać jej zapłaty w trybie postępowania 

egzekucyjnego w administracji. Biorąc pod uwagę również reguły wykładni systemowej jak i 

celowościowej przyjąć należy, że skoro w przepisach ustawy o drogach publicznych w brzmieniu od 

dnia 29 lipca 2005 r. nie ma wyraźnego wyłączenia, że przepisy art. 40d ust. 3 nie mają zastosowania 

do opłat za brak opłaty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zdarzenia, to 

przepis ten dotyczący przedawnienia należy stosować również do tych opłat. Brak przepisów 

przejściowych w tej materii nie należy rozstrzygać na niekorzyść podmiotów zobowiązanych do 

zapłaty daniny publicznej.  

Konkludując Sąd stwierdził, że upływ terminu przedawnienia zobowiązań z tytuł opłaty 

dodatkowej za nieopłacony postój i jego wygaśnięcie na podstawie art. 40d ust. 3 ustawy o drogach 

publicznych, powinny być uwzględnione z urzędu przez organ egzekucyjny, jako podstawa umorzenia 

postępowania egzekucyjnego w związku z art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. 

 

Sprawy celne 

 
 W 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęło 250 skarg na 

decyzje organów celnych, co stanowiło 22,91% wszystkich spraw. 

Wniesione skargi dotyczyły przede wszystkim decyzji wydanych w przedmiocie 

retrospektywnego zaksięgowania kwoty długu celnego (8 wyroków, w tym 6 w jednorodnych sprawach 

ze skarg tego samego podmiotu, m. in opisany niżej o sygn. akt I SA/Sz 200/11), określenia kwoty 

długu celnego (8 wyroków), uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe (7 wyroków), określenia 

wartości celnej oraz podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (6 wyroków, w tym opisany 

niżej o sygn. akt I SA/Sz 14/11), odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (2 wyroki), 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (2 wyroki), odmowy 

stwierdzenia nieważności decyzji (1 wyrok), odmowy wznowienia postępowania (1 wyrok o sygn. akt I 

SA/Sz 997/10, opisany niżej), odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (1 wyrok).  
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Po rozpoznaniu 36 spraw zakończonych wyrokami w 2011 r., składy orzekające w 35 

przypadkach skargi oddaliły, a w 1 sprawie (I SA/Sz 14/11) decyzje organów obu instancji zostały 

uchylone.  

Sprawy, w których wniesiono skargi sądowoadministracyjne, wszczęte z urzędu przez organy 

celne, dotyczyły głównie retrospektywnego zaksięgowania kwoty długu celnego, określenia kwoty 

długu celnego, uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia wartości celnej (oraz 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego), decyzje zaś, w których to same strony 

inicjowały postępowania celne, dotyczyły kwestii proceduralnych, tj. odmowy przywrócenia terminu do 

wniesienia odwołania, jak też odmowy uruchomienia trybów nadzwyczajnych wzruszenia decyzji 

ostatecznych lub odmowy uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji po uruchomieniu trybów 

nadzwyczajnych.  

Nie wpłynęła żadna skarga na decyzję odmawiającą umorzenia należności celnych. 

Nie odnotowano także spraw, w których kwestia zawieszenie lub odmowy zawieszenia 

postępowania stanowiłaby podstawę skarg skierowanych do sądu.  

Szczególnie istotne problemy interpretacyjne nie wystąpiły w ww. sprawach, natomiast w 

następujących sprawach składy orzekające wyraziły poglądy i oceny prawne wymagające 

odnotowania: 

1. Określenie kwoty długu celnego (także podatku od towarów i usług). 

W 6 sprawach rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po raz 

trzeci (wyroki wydawane poprzednio dwukrotnie, w wyniku skarg kasacyjnych organu celnego, zostały 

uchylone; sporna była kwestia oceny umocowania pełnomocnika skarżącego do działania w 

postępowaniu celnym), sąd wypowiedział się co do meritum sprawy i uznał, że dokonana przez 

organy celne klasyfikacja taryfowa odbiorników satelitarnych do kodu PCN 8528 12 94 0 nie narusza 

reguły 2 (a) ORINS interpretowanej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (Dz. U. Nr 74 poz.830 ze zm.), 

dotyczących artykułów niekompletnych lub niegotowych oraz wyrobów przedstawianych w stanie 

niezmontowanym lub rozmontowanym. Prawidłowo, według sądu, organy celne obu instancji przyjęły, 

iż w sprawie mamy do czynienia z wyrobem kompletnym w stanie niezmontowanym, czyli z 

odbiornikami do odbioru telewizji satelitarnej w postaci elementów, głównie w blokach montażowych, 

które po połączeniu w zestawy w wyniku montażu stanowią odbiornik satelitarny jeszcze niegotowy, 

który pełną funkcjonalność uzyskuje dopiero po przeprowadzeniu procesu wgrywania 

oprogramowania, która to czynność przeprowadzana jest, gdy urządzenie jest już kompletne, tj. 

spełniające wymagania reguły 2(a) ORINS. Zastosowaniu Reguły 2(a) ORINS nie stała również na 

przeszkodzie, według sądu, czynność wymiany opornika wykonywana przed złożeniem odbiornika w 

celu dostosowania zasilacza do standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Polsce oraz wgranie 

oprogramowania w języku polskim. Oprogramowanie jest wartością niematerialną i jako takie może 

być odrębnym przedmiotem obrotu rynkowego, podobnie jak oprogramowanie w komputerze, który 

można importować i kupić bez oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że tuner w sensie fizycznym 

nie jest tunerem. Z punktu widzenia Taryfy celnej jest to obojętne, gdyż Taryfa nie czyni rozróżnienia 

między tunerami z oprogramowaniem i bez oprogramowania. A zatem, pomimo tego, iż 

programowanie, tak jak to wskazał skarżący, decyduje o możliwości pełnienia przez odbiornik TV-Sat 

swojej funkcji czynność ta jako prowadzona po zmontowaniu wyrobu, nie ma znaczenia dla 

prawidłowego zaklasyfikowania do odpowiedniego kodu PCN. Według sądu, odbiornik bez 

oprogramowania jest w stanie niegotowym, niemniej jednak brak tej gotowości nie wynika z 

niekompletności odbiornika, który zawiera już wszystkie niezbędne elementy, zaś wgranie 
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oprogramowania stanowi nieskomplikowaną operację, która fizycznie nie ingeruje w części składowe 

urządzenia, a w szczególności nie zmienia sposobu ich ostatecznego złożenia przyczyniając się 

jedynie o uzyskanie przez nie pełnej funkcjonalności wyrobu gotowego. W konsekwencji, prawidłowo, 

według sądu, organy celne wywiodły, że skarżący wprowadził na polski obszar celny niekompletne 

odbiorniki satelitarne w stanie rozmontowanym, posiadające charakter wyrobu gotowego, które winny 

być klasyfikowane do kodu PCN 8528 12 94 0.  

 

2. Określenie wartości celnej (także podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego).  

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 14/11, w której wskazano, że aczkolwiek istotą zaskarżonej 

decyzji ostatecznej było jedynie określenie prawidłowej wysokości podatku akcyzowego i podatku od 

towarów i usług należnego z tytułu dokonanego importu samochodu osobowego z USA objętego 

zgłoszeniem celnym, to w rzeczywistości występujący w rozpatrywanej sprawie spór sprowadzał się 

głównie do oceny zasadności dokonanej przez organ celny weryfikacji tego zgłoszenia celnego w 

zakresie dotyczącym deklarowanej przez importera wartości celnej towaru objętego procedurą 

dopuszczenia do wolnego obrotu, a ściślej mówiąc - do oceny zgodności z prawem działania tego 

organu polegającego na odrzuceniu wartości transakcyjnej jako jednego z wyznaczników wartości 

celnej tego towaru i ustalenia tej wartości metodami zastępczymi, prowadzącej w konsekwencji do 

ustalenia innej niż deklarowana podstawy opodatkowania. 

Sąd wyraził pogląd, że wszczynając po pięciu latach od daty przyjęcia zgłoszenia celnego 

postępowanie w sprawie wymiaru w prawidłowej kwocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i 

usług oraz ustalenia dla potrzeb tych podatków prawidłowej wartości celnej towaru, organ celny 

pierwszej instancji zastosował się do procedury określonej w art. 181a ust. 2 RWKC i powiadomił 

zainteresowanego importera o swoich wątpliwościach co do tego, czy deklarowana wartość celna 

stanowi całkowitą faktycznie zapłaconą lub należną sumę określoną w art. 29 WKC, a to ze względu 

na ustalenie - na podstawie notowań na stronach internetowych pojazdów podobnych na rynku 

eksportera - że deklarowana wartość rażąco odbiega od cen na tym rynku, wzywając go zarazem - 

pismem z tejże samej daty - do nadesłania w terminie 7 dni wszelkich informacji, czy też dokumentów 

potwierdzających wartość importowanego pojazdu, np. dokumentów notowań rynkowych, z których 

wynikałoby, iż wartość transakcyjna zadeklarowana w zgłoszeniu celnym jest zbliżona do „wartości 

porównawczych”, bankowego potwierdzenia zapłaty za towar kontrahentowi zagranicznemu (np. w 

drodze przelewu itp.), dokumentów poświadczających wartość dokonanej transakcji (oferta cenowa, 

korespondencja, dokumenty ubezpieczeniowe itp.), a także dokumentów odzwierciedlających stan 

techniczny pojazdu w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego. 

Według sądu, nie sposób się zgodzić z założeniem organu celnego, iż wynikający z wydruków 

ze strony amerykańskiego portalu internetowego www. automart.com materiał porównawczy może 

być reprezentatywny dla rynku amerykańskiego, pomijając już kwestię, że wynikające z tych 

wydruków ceny sprzedaży są cenami oferowanymi, a nie cenami zrealizowanymi, dopiero wówczas 

mogącymi kształtować poziom rzeczywistych cen rynkowych. O ile zatem, według sadu, należy się 

zgodzić z tezą, iż uzasadnieniem wątpliwości, o których stanowi przepis art. 181a RWKC, może być 

ujawnienie się rażących różnic między deklarowaną wartością transakcyjną określonego towaru a 

występującą na rynku eksportera ceną rynkową towaru porównywalnego, to jednakże warunkiem 

uznania takich wątpliwości za uzasadnione jest to, że ich źródłem jest wartość rynkowa o charakterze 

reprezentatywnym, a więc wynikająca bądź to z instytucjonalnych badań rynkowych (jak ma to 

miejsce w przypadku badań publikowanych, np. w katalogu Info-Ekspert), bądź to z takiej ilości 
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jednostkowych zdarzeń rynkowych, które nie pozwalają wątpić w ich reprezentatywność. Nie może 

natomiast ulegać wątpliwości, że ustalenie wyłącznie trzech podobnych zdarzeń rynkowych, 

niezależnie od stopnia ich wiarygodności, nie może być uznane za dostateczny wyznacznik poziomu 

ceny rynkowej na rynku takim, jak rynek amerykański, charakteryzującym się 250-milionową populacją 

oraz znacznym zróżnicowaniem geograficznym i gospodarczym, zbyt wielkie jest bowiem w tych 

warunkach prawdopodobieństwo wyjątkowości tych zdarzeń, a nie ich powszechności. Tak więc, 

porównanie wartości transakcyjnej, wynikającej z przedstawionego przez importera dokumentu 

sprzedaży samochodu, którego autentyczność nie została przez organy celne zakwestionowana, 

wyłącznie z oferowaną ceną sprzedaży trzech porównywalnych pojazdów ustaloną w oparciu o 

informacje wynikające z jednego tylko portalu internetowego na wielomilionowym rynku 

amerykańskim, nie sposób było uznać, według sądu, za miarodajne dla powzięcia uzasadnionych 

wątpliwości co do tego, czy zadeklarowana wartość transakcyjna stanowi całkowitą faktycznie 

zapłaconą lub należną sumę określoną w art. 29 WKC. Zatem, już tylko z tego powodu uznać 

należało, że zaskarżona decyzja, jak i decyzja ją poprzedzająca, wydane zostały z naruszeniem 

wskazanych wyżej przepisów prawa, a w szczególności art. 29 ust. 1 WKC, jak i art. 182a ust. 1 

RWKC. 

Niezależnie od wyżej wskazanych naruszeń prawa, sąd uznał że skoro importer przedstawił 

organowi celnemu wyjaśnienia co do okoliczności towarzyszących nabyciu importowanego 

samochodu, w szczególności, iż do jego nabycia doszło w wyniku aukcji, na której zgłoszona przez 

niego oferta okazała się najwyższa, a do odwołania załączył pismo sprzedawcy potwierdzające te 

okoliczności i wskazujące na przesłanki leżące u podstaw uzyskanej na aukcji ceny, które to pismo 

organ celny uznał, jak wynika to z uzasadnienia decyzji, za pozbawione wartości dowodowej 

wyłącznie z tego powodu, iż złożony został pod nim nierozpoznawalny dla organu podpis jego autora, 

zaś deklarowana przez importera wartość transakcyjna odbiega rażąco od ujawnionych przez organ 

celny trzech przypadków oferowania w tym okresie do sprzedaży na rynku amerykańskim 

porównywalnych samochodów, znana była organowi celnemu już w dniu przyjęcia zgłoszenia 

celnego, czego dowodzi notatka organu, jednakże ze sporządzonego w tymże dniu protokołu z 

przeprowadzonej kontroli celnej nie wynika, aby o tej okoliczności oraz o związanych z tym 

wątpliwościach co do rzetelności informacji dot. ceny zakupionego pojazdu importer został w tym 

czasie uprzedzony, co w przeciwnym razie mogłoby go skłonić do poszukiwania dowodów rzetelność 

tej informacji potwierdzających, to takie działanie organu celnego, który mając uzasadnione, w swoim 

przekonaniu, wątpliwości, czy deklarowana wartość transakcyjna odpowiada cenie faktycznie 

zapłaconej za importowany towar, o swych wątpliwościach nie informuje niezwłocznie samego 

importera, lecz czyni to po pięciu latach od przyjęcia zgłoszenia celnego, dopiero wówczas domagając 

się od importera (podatnika) przedstawienia dowodów mogących wątpliwości te rozwiać, a więc 

przerzucając w istocie na importera ciężar dowodzenia tego, że wątpliwości organu celnego co do 

rzeczywiście zapłaconej za towar ceny nie są uzasadnione, a następnie dezawuowanie jego 

wyjaśnień co do okoliczności towarzyszących nabyciu spornego samochodu (aukcja internetowa, 

powypadkowy stan techniczny pojazdu), mających w ocenie importera uzasadniać relatywnie niską 

cenę jego zakupu, nie można było, według sądu, uznać za działanie mieszczące się w kategoriach 

zasady określonej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą postępowanie podatkowe 

(celne) winno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (celnych), a 

więc w taki sposób, który stronie tego postępowania gwarantuje rzeczywistą, a nie tylko iluzoryczną 

możliwość korzystania z przysługujących jej uprawnień procesowych. 

 

3. Odmowa wznowienia postępowania celnego. 
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W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 997/11 kwestią sporna była ocena, czy w sprawie zaistniała 

przesłanka do wznowienia postępowania określona w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, tj. z tej 

przyczyny, że - jak twierdził skarżący - nie z własnej winy nie brał udziału w postępowaniu celnym 

zakończonym decyzją ostateczną w sprawie zgłoszenia celnego, na podstawie którego inna osoba 

(K.N.) za jego wiedzą zgłosiła do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu samochód osobowy, a 

w konsekwencji, czy w sprawie której dotyczy wniosek o wznowienie postępowania, posiadał on 

status strony. Według organów rozstrzygających sprawę w obu instancjach, takiego statusu w tym 

postępowaniu skarżący nie posiadał. Trafność tej ceny podzielił także skład orzekający w sprawie i 

wyraził następujący pogląd:  

Z żądaniem wznowienia postępowania mogła wystąpić wyłącznie strona. Zgodnie z przepisem 

art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że: stroną w postępowaniu podatkowym jest 

podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-

117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której 

czynności organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu 

podatkowego dotyczy, w związku z przepisem art. 4 pkt 18 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC), 

stanowiącym, że: zgłaszającym jest osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu 

lub, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne oraz art. 4 pkt 12 WKC, przewidującym, że: 

dłużnikiem jest każda osoba zobowiązana do zapłacenia długu celnego - dłużnikiem jest zgłaszający, 

a zatem stroną tego postępowania celnego była K. N., a nie skarżący. Ze stanu faktycznego sprawy, 

niespornie wynikało, że zgłoszenia do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu samochodu 

dokonała K. N., której nazwisko widnieje na dokumencie SAD, podpisanym przez nią własnoręcznie; 

K. N. występuje też jako kupująca na rachunku sprzedaży oraz jako zleceniodawca przelewu na 

rachunek Izby Celnej w S. kwoty wynikającej z długu celnego i należnych z tytułu importu podatków. 

Okoliczności te wskazują na to, że skarżącemu nie przysługiwał ani status zgłaszającego, ani 

dłużnika, bowiem nie dokonując importu, nie był on zobowiązany do zapłaty należnych z tego tytułu 

opłat celnych i podatkowych, tak więc nie był on stroną postępowania zakończonego ww. decyzją 

ostateczną. W konsekwencji, to K. N., jako stronie postępowania, przysługiwały uprawnienia 

procesowe określone w Ordynacji podatkowej w zakresie żądania wznowienia postępowania, a nie 

skarżącemu. 

Konkludując, sąd wskazał, że ocena, czy w sprawie wystąpiła podstawa wznowienia, o której 

była mowa jest w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, musiała być przeprowadzana z punktu 

widzenia tego podmiotu, o którego obowiązku rozstrzygnięto decyzją ostateczną, czyli dłużnika 

celnego. To, że w art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej stwierdzono, iż stroną w postępowaniu 

podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następcy prawni, a także osoby trzecie 

wymienione w art. 110 – 117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu 

podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego 

działanie organu podatkowego dotyczy, nie oznacza, że w każdym postępowaniu podatkowym 

(celnym) wszystkie te podmioty mają status strony. Każdy z wymienionych w tym przepisie podmiotów 

ma status strony w tym postępowaniu podatkowym (celnym), które dotyczy jego prawnie chronionych 

interesów lub obowiązków. Podstawą zaś do oceny, czy takie interesy lub obowiązki wystąpiły, jest 

prawo materialne, w tej sprawie - celne. W świetle tego prawa, w szczególności ww. przepisów WKC, 

prawidłowo organ wywiódł, że skarżący nie był stroną postępowania celnego zakończonego ww. 
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decyzją ostateczną skierowaną do K. N. Tym samym, skarżący nie mógł skutecznie powoływać się na 

podstawę do wznowienia postępowania zawartą w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej.  

 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 
 
 
W sprawie II SA/Sz 420/09, Sąd uchylił decyzje organów obu instancji i zasądził od organu 

odwoławczego na rzecz skarżącej koszty postępowania, uznając, że decyzje wydane zostały z 

naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. 

Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowił art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2007 r. 

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665 – zwaną 

dalej ustawą zmieniającą).  

Zgodnie z tym przepisem, do obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez 

wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez 

właściwy organ administracji publicznej, jeżeli budowa została zakończona po dniu 31 grudnia 1994 r. 

a przed dniem 11 lipca 1998 r., i przed dniem 11 lipca 2003 r. nie zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne przez właściwy organ nadzoru budowlanego, nie stosuje się do dnia 1 stycznia 2008 

r. przepisów art. 48-49b ustawy - Prawo budowlane (ust. 1); w takim przypadku, na właścicielu 

spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; w razie 

nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę 

obiektu budowlanego lub jego części (ust. 2); właściciel obiektu budowlanego jest obowiązany 

dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwentaryzację powykonawczą obiektu 

budowlanego, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i 

ekspertyzę techniczną, potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania oraz oświadczenia, o 

których mowa w art. 57 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane (ust. 3); jeżeli obiekt budowlany, o którym 

mowa w ust. 1, nie narusza: 1) przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie 

uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, 2) ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w dniu zakończenia budowy 

albo w dniu orzekania - właściwy organ nadzoru budowlanego, po protokolarnym potwierdzeniu 

zgodności inwentaryzacji powykonawczej ze stanem faktycznym, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 5, 

decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie (ust. 4); jeżeli obiekt budowlany narusza przepisy lub 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie umożliwiającym 

doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, właściwy organ nadzoru budowlanego, w 

drodze postanowienia, nakłada obowiązek usunięcia tych naruszeń w wyznaczonym terminie; w razie 

niewykonania obowiązku w terminie, organ ten nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego 

części (ust. 5).  

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że odnosi się wyłącznie do tych obiektów 

budowlanych, które zostały wybudowane pomiędzy dniem 1 stycznia 1995 r. a dniem 10 lipca 1998 r. 

w przypadku, gdy do 11 lipca 2003 r. nie zostało wszczęte w stosunku do nich postępowanie 

administracyjne. Jednocześnie ustawodawca ograniczył czasowo możliwość preferencyjnej legalizacji 

owych obiektów, stwierdzając, że przepisów art. 48 - 49b ustawy - Prawo budowlane, w brzmieniu 

nadanym im ustawą z dnia 27 marca 2003 r. "nie stosuje się" do dnia 1 stycznia 2008 r.  

W przedmiotowej sprawie podstawą odmowy zastosowania przepisu art. 3 ustawy 
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zmieniającej przez organy obu instancji było stwierdzenie, że w stosunku do obiektu budowlanego, o 

legalizację, którego ubiegała się skarżąca, wydana została w dniu 12 maja 1999 r. decyzja ostateczna 

nakazującą jego rozbiórkę. 

Dokonując analizy akt przedmiotowej sprawy Sąd stwierdził, że stanowisko organów nie 

znajduje odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. W aktach znajduje się wprawdzie 

kserokopia decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (…)  w przedmiocie nakazu  

rozbiórki: „bliżej nieokreślonych obiektów tymczasowych o tzw. nazwie (…) zlokalizowanych w (…) 

przy ul. (…). Jednak tak ogólnikowy opis obiektu budowlanego bez podania nr ewidencyjnego działki 

lub chociaż tzw. numeru policyjnego, zarówno w rozstrzygnięciu, jak i uzasadnieniu, nie pozwala na 

jednoznaczne stwierdzenie, że dotyczy ona tego samego obiektu, co do którego skarżąca ubiega się 

o legalizację. Należy tu również podkreślić, że rzeczona decyzja nie została skierowana do skarżącej.  

Opisane niedokładności i braki decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 

(…) powodują, że nie może ona stanowić dowodu na okoliczność wszczęcia przez organ nadzoru 

budowlanego postępowania administracyjnego w stosunku do obiektu budowlanego skarżącej. 

W takiej sytuacji Sąd przyjął, że stan faktyczny sprawy nie został dokładnie przez organy 

wyjaśniony, czym naruszono przepisy art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego w stopniu 

mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W sprawie II SA/Sz 833/10 również Sąd uchylił decyzje organów obu instancji z powodu 

naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy.  

Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowił  art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 

2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665 - 

dalej jako ustawa zmieniająca). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, do obiektu budowlanego lub 

jego części, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też 

pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ administracji publicznej - jeżeli budowa została 

zakończona po dniu 31 grudnia 1994 r. a przed dniem 11 lipca 1998 r., i przed dniem 11 lipca 2003 r. 

nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez właściwy organ nadzoru budowlanego - nie 

stosuje się do dnia 1 stycznia 2008 r. przepisów art. 48-49b ustawy, o której mowa w art. 1.  

  Faktem istotnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy było jednoznaczne ustalenie, czy roboty 

budowlane, wykonane przez inwestora, polegające na budowie domku rekreacyjnego, spełniały 

warunki do zastosowania wyżej przytoczonego przepisu, w szczególności, czy obiekt został 

wybudowany przed 11 lipca 1998 r. 

Ustalenia organu w tym zakresie, jak słusznie podniesiono w skardze, nie można uznać za 

wyczerpujące wypełnienie dyspozycji przepisu art. 7 K.p.a., w myśl którego w toku postępowania 

organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne 

do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes 

społeczny i słuszny interes strony. 

Zdaniem Sądu organy prowadząc postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie nie 

wykorzystały w pełni środków dowodowych przewidzianych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego w Rozdziale „Dowody”. Kodeks postępowania administracyjnego przyjmuje zasadę 

równej mocy środków dowodowych co oznacza, iż w myśl art. 75 K.p.a. jako dowód należy dopuścić 

wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy a nie jest sprzeczne z prawem. W 

szczególności dowodem mogą  być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. 
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Jedyne ograniczenie dotyczy środka dowodowego w postaci przesłuchania strony. W myśl art. 86 

K.p.a. jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione 

fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśniania może 

przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków z wyłączeniem 

przepisów o środkach przymusu. Z rozwiązań prawnych dotyczących przesłuchania stron wynika, że 

jest to środek dowodowy posiłkowy, dopuszczalny w postępowaniu administracyjnym w ostateczności 

(vide. Komentarz postępowania administracyjnego, B. Adamiak, Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2006r. str. 

426). Organ prowadzący postępowanie, korzystając z przesłuchania strony musi pamiętać o tym, że 

jest to podmiot bezpośrednio zainteresowany w danej sprawie. Skorzystanie więc z tego środka 

dowodowego bez procedury właściwej przesłuchaniu świadka, a więc sporządzenie protokołu, 

pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego zeznania, pouczenie o prawie do 

odmowy odpowiedzi na pytanie, czyni złożone wyjaśnienia mało wiarygodne.   

Sąd podkreśla, że przepis art. 3 ustawy zmieniającej, jest regulacją szczególną, a jego 

zastosowanie w danej sprawie winno zostać poprzedzone wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym 

zmierzającym do ustalenia stanu faktycznego w takim stopniu, aby nie było wątpliwości co do 

możliwości jego stosowania, z pominięciem regulacji ogólnych zawartych w art. 48-49b Prawa 

budowlanego.  

Zdaniem Sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy, organ administracji pierwszej instancji 

winien przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe i w sposób wyczerpujący zebrać i 

rozpatrzyć cały materiał dowodowy, mając na celu ustalenie daty wybudowania obiektu przez 

inwestora, aby doprowadziło to do zastosowania prawidłowych norm prawa materialnego. 

Zaniechanie dokonania ustaleń faktycznych w zakresie postępowania dowodowego w rozpoznawanej 

sprawie, stanowi naruszenie zasady ogólnej postępowania administracyjnego określonej w art. 7 

K.p.a., czyli zasady prawdy obiektywnej, która znajduje rozwinięcie w art. 75 § 1, art. 77 i art. 86 K.p.a.  

Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz 717/10. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2010r. 

uchylono decyzję organu II instancji wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 i art. 104  Kodeksu 

postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej od decyzji nr 

(…) Starosty, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbudowę 

Żłobka Miejskiego (…) oraz budowy zjazdu (zmiana lokalizacji zjazdu) na działce nr (…) w obrębie 

ewidencyjnym (…) m. (…), uchylającą w całości decyzję organu I instancji i, na podstawie art. 28, art. 

33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 w związku z art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 K.p.a., po rozpatrzeniu 

wniosku inwestora z dnia 23 lipca 2009 r. orzekającą o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzieleniu pozwolenia na budowę dla przebudowy i rozbudowy budynku Żłobka Miejskiego, na działce 

nr (…) w obrębie ewidencyjnym (…) m. (…), wraz z przebudową przyłącza wodociągowego, 

rozbudową zewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

wodociągowej, cieplnej niskich parametrów oraz przebudową węzła cieplnego (bez budowy nowego 

zjazdu). 

Sąd nie mógł skontrolować czy trafny jest zarzut strony skarżącej, iż planowana inwestycja 

realizowana ma być również w granicach działki nr (…), bowiem w nadesłanych Sądowi aktach 

sprawy brak jest projektu rozbudowy przyłącza wodociągowego, mimo że zaskarżoną decyzją 

zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę również dla przebudowy przyłącza 

wodociągowego. W tym miejscu Sąd wyjaśnił, że budowa, jak również przebudowa, przyłączy może 
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być realizowana w oparciu albo o zgłoszenie właściwemu staroście, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 

pkt 1a) ustawy Prawo budowlane, albo na podstawie przepisu art. 29a tej ustawy, albo może być 

realizowane na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli jest to sprzężone z budową obiektu 

budowlanego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pozwolenie na 

budowę dotyczy całego zamierzenia. Oczywiście inwestor może zdecydować, że nie będzie 

obejmował wnioskiem o pozwolenie na budowę budowy (przebudowy) przyłącza, lecz równolegle 

skorzysta z procedury przewidzianej w przepisie art. 29a ustawy Prawo budowlane. Jeżeli jednak, tak 

jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie, objął wnioskiem o pozwolenie na budowę również 

przebudowę przyłącza wodociągowego, to w takim przypadku całość zamierzenia winna zawierać się 

w projekcie budowlanym, który podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Niedopuszczalne jest bowiem udzielenie pozwolenia na budowę bez zatwierdzenia projektu 

budowlanego, do czego doszło w niniejszej sprawie. W rezultacie inwestor nie przedłożył projektu 

budowlanego obejmującego przebudowę przyłącza wodociągowego i mimo to uzyskał pozwolenie na 

budowę, co powoduje, że nie będzie zobowiązany przeprowadzać procedury przewidzianej w 

przepisie art. 29a, ani żadnej innej. Inaczej mówiąc inwestor uzyskał pozwolenie na przebudowę 

przyłącza wodociągowego nie przedkładając żadnej dokumentacji na tą okoliczność i nie ma już 

obowiązku przedłożenia takiej dokumentacji. Takiej działanie organów obu instancji narusza przepis 

art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, które to naruszenie uznano za mające wpływ na wynik 

sprawy.  

W sprawie II SA/Sz 409/11 zaskarżono decyzję Wojewody z dnia (…) r., wydaną na podstawie 

art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia (…) r., 

odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku 

letniskowego z własnym ujęciem wody, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki i odbiorczą linią 

kablową, w miejscowości (…), gmina (…).  

Z treści zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, że inwestor w dniu 9 września 2010r. 

wystąpił do Starosty (…) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę budynku letniskowego z 

własnym ujęciem wody, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki i odbiorczą linią kablową, w 

miejscowości (…). W przedmiotowej sprawie skarżąca zakwestionowała stanowisko prezentowane 

przez organy architektoniczno-budowlane obu instancji o niezgodności rozwiązań prezentowanych w 

projekcie dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę, z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości (…).  

Dokonując oceny zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu na 

podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Sąd zgodził się ze 

stanowiskiem organów budowlanych, iż proponowane przez skarżącą rozwiązanie w zakresie 

odprowadzenia ścieków, przewidujące budowę zbiornika na ścieki jest niezgodne z § 2 ust. 7 pkt. 1 

lit.c miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 

(…).  

Z przepisu tego jednoznacznie bowiem wynika, iż neutralizacja odpadów płynnych na 

obszarze objętym inwestycją może się odbywać w ramach odprowadzenia ścieków do wiejskiej 

kanalizacji sanitarnej. Oznacza to, iż wydanie pozwolenia na budowę, przewidującego takie 

rozwiązanie w zakresie neutralizacji odpadów płynnych, możliwe jest dopiero wtedy, gdy co najmniej 

wydane zostanie pozwolenie na budowę wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi KW-3. 
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Gmina nie złożyła dotychczas wniosku o pozwolenie na budowę sieci sanitarnej na tym terenie. Z tego 

względu zaproponowane przez skarżącą rozwiązanie nie mogło być uznane za zgodne z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Organy nie mogą kwestionować postanowień planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

dochodzić do wniosków odmiennych, niż wynikają z jednoznacznych przy zastosowaniu metody 

wykładni językowej zapisów tego planu. Projekt budowlany musi być bezwzględnie zgodny z 

ustaleniami planu miejscowego. 

Uwzględniając powyższe za prawidłowe Sąd uznał także wydanie przez organ I instancji 

postanowienia z dnia (…) r., którym w oparciu o przepis art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane zobowiązano inwestora (skarżącą) do dostosowania dokumentacji projektowej do 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego to zobowiązania skarżąca 

nie wykonała, co skutkowało odmową zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę dla 

przedmiotowej inwestycji. Analiza ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi do 

wniosku, że inwestycje na terenie oznaczonym (…) wymagają włączenia inwestycji do systemu 

komunalnego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. 

Wprawdzie § 2 ust. 7 pkt 2 lit. b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

dopuszcza możliwość realizacji indywidualnych ujęć wody, ale tylko w sytuacji, gdy przekroczony 

zostanie bilans wody dla miejscowości (…), a zatem gdy wyczerpie się możliwość przyłączenia 

nowych użytkowników do sieci wodociągowej ze względu na limit zasobów w istniejącym ujęciu w 

(…). Z informacji zawartych w aktach sprawy należy wywnioskować, iż Gmina planuje budowę sieci 

wodociągowej, która przebiegać będzie obok działki skarżącej. Zapisy planu miejscowego nie 

przewidują natomiast regulacji tymczasowej, tym samym należy przyjąć, iż budowa indywidualnych 

ujęć wodnych, byłaby sprzeczna z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy w uchwale z dnia (…) 

odnośnie sposobu zaopatrzenia w wodę miejscowości m. (…).     

 Za nietrafne uznał Sąd twierdzenie skarżącej o możliwości zastosowania w przedmiotowej 

sprawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U z 

2005r. Nr 236 poz.2008 ze zm.) w zakresie umożliwiającym budowę zbiornika na ścieki. Przepisy tej 

ustawy mają za przedmiot określenie zadań gminy oraz obowiązków właścicieli nieruchomości 

dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom 

świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustaw. Określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy 

możliwość odprowadzania ścieków za pomocą zbiornika bezodpływowego, nie może odnieść 

żądanego przez stronę skutku, skoro miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w inny 

sposób uregulował sposób odprowadzania ścieków w obszarze planowanej budowy.  

 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą ograniczać prawo 

własności, i nie można uznać, iż jest to ograniczenie niekonstytucyjne. Umocowanie do podjęcia 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które mogą prowadzić do 

ograniczenia w wykonywaniu prawa własności, poparte jest przepisem rangi ustawowej, co w pełni 

odpowiada powołanemu przez skarżącą przepisowi art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Przestrzeganie 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powoduje zatem sprzecznego z 

prawem naruszenia prawa własności skarżącej. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP akty prawa miejscowego, w tym również przyjęte w 

drodze uchwały rady gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowią źródło 

powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły i jako takie 
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wiążą erga omnes czyli wszystkie podmioty, w tym wszystkie organy wydające akty administracyjne, 

które muszą być oparte na tych przepisach. 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być kwestionowane 

pod kątem ich zgodności z prawem jedynie w trybie skargi na uchwałę rady gminy o zatwierdzeniu 

takiego planu, w oparciu o art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

Natomiast wykładnia przepisów planu, dokonywana w procesie stosowania prawa (planu) nie 

może ignorować ich jednoznacznej treści normatywnej, wynikającej z zastosowania wykładni 

językowej. 

Reasumując, Sąd uznał, że organ przedstawił argumentację, opartą na trafnej wykładni 

przepisów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wskazany we wniosku skarżącej z 

dnia (…) teren inwestycyjny, że przedłożony przez nią wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i 

dokumentacja projektowa nie są zgodne z wymogami tego planu w zakresie dotyczącym podłączenia 

projektowanego budynku do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, co uzasadniało 

odmowę udzielenia pozwolenia na budowę.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 370/11, Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w 

przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działkach nr (…) (dr) w obrębie nr (…) przy ul. (…) w (…). 

Zdaniem Sądu wniesiona w niniejszej sprawie skarga zasługiwała na uwzględnienie chociaż 

nie wszystkie argumenty strony skarżącej uznano za trafne. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej, że 

przedłożony przez nią do zatwierdzenia projekt budowlany zgodny jest z zarówno z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego terenu „(…)” w (…), jak i odpowiada wymogom 

określonym w rozporządzeniu 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 tym zakresie Sąd podzielił stanowisko Wojewody, że jeżeli uznać, jak chce tego skarżąca, 

iż przedłożony przez nią projekt budowlany dotyczy czterech budynków w dwóch zespołach, to w 

każdym z zespołów jeden z budynków nie spełnia wymogów § 66 ww. rozporządzenia. Zdaniem Sądu 

z przepisu tego, w związku z § 44 rozporządzenia, wynika że każdy budynek musi mieć 

zaprojektowane schody stałe. Przy tym nie jest istotne czy schody te będą wewnątrz budynku, czy też 

będą przylegać do budynku, istotne jest aby budynek posiadał własne schody. Natomiast jeżeli uznać, 

że przedłożony projekt budowlany dotyczy dwóch budynków, to niezgodny jest z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czego jak się wydaje skarżąca nie 

kwestionuje. W każdym z tych przypadków brak było podstaw do wydanie na rzecz skarżącej 

pozytywnej decyzji, a zatem za prawidłowe uznać należy stanowisko organów, że przedłożony do 

zatwierdzenia projekt budowlany zawiera nieprawidłowości wymagające usunięcia.  

Niezależnie od powyższego zdaniem Sądu zaskarżona decyzja wydana została z 

naruszeniem ogólnych zasad procedury administracyjnej, które wymagają prowadzenia postępowania 

nie tylko z zachowaniem praworządności i dokonywania wszelkich kroków niezbędnych dla 

wyjaśnienia stanu faktycznego ale również w taki sposób, aby zapewnić stronie czynny udział w 

każdym stadium postępowania oraz pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa (art. 7, art. 77, 

art. 8 art. 9 i art. 10 K.p.a.), wobec czego skarga została uwzględniona. 
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W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że z chwilą wszczęcia postępowania administracyjnego, 

na organie administracji ciąży obowiązek zapewnienia stronie czynnego udziału w każdej fazie tego 

postępowania w taki sposób, aby strona mogła uczestniczyć zarówno w zbieraniu materiału 

dowodowego jak i mieć możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami. Szczególne znaczenie ma 

tutaj art. 10 § 1 K.p.a., który nakłada na organy administracji obowiązek umożliwienia każdej stronie, 

przed wydaniem decyzji, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach, które w niniejszej 

sprawie nie występowały (art. 10 § 2 K.p.a.).  

Wszczęcie postępowania zobowiązuje również organ do wyczerpującego informowania stron 

o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 

będących przedmiotem sprawy. Organy czuwają nad tym, by strony nie poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek (art. 9 K.p.a.).  

W niniejszej sprawie, dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę, ścisłe przestrzeganie w/w zasad było szczególnie istotne i ważne. 

Wynika to z faktu, że organ I instancji postanowieniem z dnia 15 września 2010 r., na podstawie 

przepisu art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 ze zm.), nałożył na skarżącą obowiązek usunięcia nieprawidłowości złożonego wniosku, między 

innymi poprzez doprowadzenie do spójności części opisowej z częścią graficzną projektu 

budowlanego załączonego do wniosku i wykazaniu zgodności projektowanego zamierzenia z 

ustaleniami planu miejscowego. W dniu 7 października 2010 r. skarżąca złożyła dokumenty 

uzupełniające wniosek i mogła się spodziewać, że wypełniając nałożone postanowieniem obowiązki 

otrzyma pozytywną decyzję. Rzeczony bowiem przepis zezwala na wydania decyzji o odmowie 

zatwierdzenia projektu i udzielania pozwolenia na budowę, tylko w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu. A zatem skoro skarżąca w terminie podjęła kroki zmierzające do wykonania nałożonych 

obowiązków, to nie może być mowy o bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Jeżeli w 

ocenie organu działania podjęte przez stronę nie były skuteczne, to zobowiązany był poinformować o 

tym stronę i ponownie wyznaczyć termin do usunięcia pozostałych nieprawidłowości.  

Tymczasem organ I instancji bez ponownego wezwania oraz umożliwienia stronie końcowego 

wypowiedzenia się w sprawie wydał niekorzystną dla skarżącej decyzję.  

W przedmiotowej sprawie umożliwienie skarżącej na etapie postępowania odwoławczego 

czynnego udziału w postępowaniu było tym bardziej istotne, że, jak słusznie podniesiono w skardze, 

decyzja organu I instancji nie zawiera wyczerpującego uzasadnienia. W zasadzie poza opisem stanu 

faktycznego oraz przytoczeniem przepisów organ ten zawarł jedynie stwierdzenie, że w świetle tych 

przepisów załączony przez inwestora do wniosku o pozwolenia na budowę projekt budowlany dotyczy 

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na froncie działki przylegającej do ul. 

(…), posiadających bryłę zróżnicowaną pod względem ilości kondygnacji, wysokości, kąta nachylenia 

głównych połaci dachowych.  

Sąd zgodził się z kolejnym zarzutem skargi, że brak szczegółowych rozważań w decyzji 

organu I instancji wyjaśniających motywy podjętego rozstrzygnięcia, uniemożliwił skarżącej 

odniesienie się do zgromadzonego w sprawie materiału, w tym kwestii związanych z usuwaniem 

braków wniosku. Wychodząc z założenie, że nie ma potrzeby uzupełniania postępowania 

dowodowego organ odwoławczy bezsprzecznie pozbawił stronę możliwości ewentualnej korekty 

złożonego wniosku i powielił błędy popełnione przez organ I instancji. 
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Wyrokiem w sprawie II SA/Sz 998/10 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie organ nie wyjaśnił wszystkich okoliczności 

faktycznych, stanowiących podstawę przeprowadzenia procedury legalizacji samowolnie 

wzniesionego budynku przez B.C. 

Organ nadzoru budowlanego badając okoliczności powstania tego budynku przyjął, że 

materiał dowodowy pozwala na ustalenie, iż budowa została ukończona najpóźniej w dniu 31 grudnia 

1994 r. W związku z tym na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) zastosował do procedury legalizacyjnej przepisy 

Prawa budowlanego z 1974 r. W konsekwencji nakazano poprawę stanu technicznego obiektu, a po 

spełnieniu tego wymogu przez inwestora organ nadzoru budowlanego wyraził zgodę na użytkowanie 

tego budynku, uznając go jako obiekt gospodarczy, towarzyszący zabudowie mieszkaniowej.  

Skarżąca słusznie jednak wskazała, że obiekt ten ma inne przeznaczenie, a mianowicie 

mieszkalne. Na okoliczność tą wskazał również w swej decyzji organ odwoławczy, stwierdzając, że w 

budynku wydzielono pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia sanitariatów oraz pomieszczenia 

pokoi letnich. Z tym, że odnosząc się w tej kwestii do zarzutu skarżącej wyjaśnił, powołując się na 

treść § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, że w pojęciu „budynek 

gospodarczy” nie ma kryteriów odnoszących się do wyposażenia tego obiektu, a jedynie do jego 

przeznaczenia. Wykorzystanie budynku gospodarczego do innych celów stanowi zmianę sposobu 

użytkowania. 

W myśl § 3 pkt 8 cyt. rozporządzenia budynkiem gospodarczym jest budynek przeznaczony 

do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów narzędzi, 

sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania 

zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia. Treść powołanego przepisu 

wskazuje zatem, że istotne jest przy określeniu charakteru obiektu jego przeznaczenie. Z materiału 

procesowego zebranego w sprawie wynika natomiast, że budynek faktycznie od dawna jest 

wykorzystywany na cele mieszkalne, a nie na cele gospodarcze.  

Skoro ustawodawca w § 3 ust. 8 cyt. rozporządzenia wskazał na przeznaczenie budynku na 

cele gospodarcze, to o tym przeznaczeniu decyduje sposób zagospodarowania, wyposażenia i 

korzystania z tego obiektu. Jest wewnętrznie sprzeczne przyjęcie przez organ, że budynek ma funkcję 

gospodarczą i taką funkcję organ zalegalizował i stwierdzenie jednocześnie, że są tam urządzone 

pokoje letnie, co wprost wskazuje na funkcję mieszkalną.  

Sąd wskazał, że inne są wymogi stawiane budynkom przeznaczonym na cele mieszkalne, a 

inne na cele gospodarcze. Zatem organ błędnie dokonał legalizacji budynku gospodarczego, 

ponieważ takim ten budynek nie był. Zwłaszcza, że jak wyjaśnił inwestor budynek został przez niego 

wybudowany „w obecnej formie” w latach 1979-1980. 

Zatem zdaniem Sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy nadzoru budowlanego 

winny uwzględnić rzeczywiste funkcje jaką spełnia przedmiotowy obiekt i w zależności od tego 

przeprowadzić dalsze postępowanie. 
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 W tych sprawach należy przede wszystkim wskazać na orzeczenia dotyczące nałożenia kary 

z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. Dokonane przez ustawodawcę w tym zakresie zmiany 

prawa budowlanego spowodowały konieczność dokonania przez Sąd wykładni obowiązujących 

przepisów, a zwłaszcza przepisów intertemporalnych, co miało decydujący wpływ na sankcje (kary) 

stosowane wobec inwestorów naruszających przepisy budowlane.  

W sprawie II SA/Sz 421/11, WSA w Szczecinie uchylił zaskarżone postanowienie oraz 

poprzedzające je postanowienie organu I instancji o nałożeniu kary za nielegalne użytkowanie 

obiektu. W sprawie tej organ nadzoru budowlanego działając na podstawie art. 57 ust. 7 w zw. z art. 

59f ust. 1-4, art. 59g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nałożył w dniu (…) r., na 

inwestora karę w wysokości (…) zł, po stwierdzeniu, że przystąpił on do użytkowania części budynku 

centrum handlowo-usługowego (sklepy-hurtownie) wybudowanego na podstawie pozwolenia na 

budowę z dnia (…) r., bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Postanowienie organu I instancji zostało poddane kontroli instancyjnej ale organ II instancji 

utrzymał je w mocy.  

W skardze do Sądu inwestor zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie 

art. 55 i art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 ze zm.) przez niewłaściwą interpretację i nietrafne przyjęcie, iż przystąpiono do użytkowania 

pomieszczeń magazynowych bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a więc nie istniała 

podstawa do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania. Zarzucono nadto naruszenie 

przepisów prawa procesowego, tj. art. 7 k.p.a. polegające na nie wyjaśnieniu wszystkich okoliczności 

sprawy oraz art. 77 i 80 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., poprzez niedokonanie wyczerpującego 

rozpatrzenia całego materiału dowodowego i przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów. 

Odnosząc się do treści zarzutów podniesionych w skardze Sąd stwierdził, że skargę należy 

uwzględnić, ale z innych powodów niż te, które zostały w niej podniesione. W ocenie Sądu organy obu 

instancji zastosowały przepis art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego w brzmieniu wprowadzonym ustawą z 

16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

do zdarzenia polegającego na przystąpieniu do nielegalnego użytkowania części budynku centrum 

handlowo-usługowego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę z 2000 r., a więc do 

inwestycji realizowanej na podstawie decyzji wydanej przed nowelizacją Prawa budowlanego, która 

wprowadziła możliwość wymierzenia grzywny z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 

budowlanego. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że regulacje prawne dotyczące przystąpienia do 

użytkowania obiektu budowlanego podlegały zmianom w związku z nowelizacjami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przed nowelizacją tej ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o zmianie Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 80, poz. 718), która zaczęła obowiązywać od 11 

lipca 2003 r., art. 54 § 1 i § 2 Prawa budowlanego stanowił jedynie, że zgłoszenie przystąpienia do 

użytkowania obiektu budowlanego powinno nastąpić co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem 

przystąpienia do użytkowania. Zgodnie zaś z art. 93 pkt 7 Prawa budowlanego nielegalne 

przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również bez wymaganego zawiadomienia 

o zakończeniu budowy, traktowane było jak wykroczenie.  

Zmiana Prawa budowlanego dokonana nowelizacją z dnia 27 marca 2003 r. spowodowała, że 

do art. 57 Prawa budowlanego dodano ust. 6 w myśl którego zawiadomienie o zakończeniu budowy 

lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego stanowią wezwanie 
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właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Tą samą nowelą dodano też do tego 

przepisu ust. 7 stanowiący, że w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i art. 55 Prawa budowlanego, właściwy organ 

obowiązany jest do dokonania bezzwłocznie obowiązkowej kontroli obiektu. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. wprowadziła też w art. 7 przepis intertemporalny stanowiący 

generalną zasadę stosowania do spraw wszczętych przed dniem wejścia jej w życie, przepisów 

dotychczasowych, dodatkowo precyzując w ust. 3, że do obiektów budowlanych, w odniesieniu do 

których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenie na budowę, nie stosuje się 

przepisów o obowiązkowej kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie.  

W związku z tym art. 57 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego w obecnym brzmieniu,  tj. 

wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. znajdują zastosowanie tylko do tych obiektów, w 

odniesieniu do których pozwolenie na budowę wydano po wejściu w życie ustawy nowelizującej, z 

dnia 27 marca 2003 r. tj. po 11 lipca 2003 r. Natomiast do spraw związanych z nielegalnym 

użytkowaniem obiektów budowlanych, wzniesionych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę 

wydanych przed 11 lipca 2003 r. należało stosować przepisy dotychczasowe. Obiekty wzniesione 

przed dniem 11 lipca 2003 r. nie podlegały obowiązkowej kontroli W związku z tym należy przyjąć 

należy, że wyłączone jest wobec nich stosowanie przepisów o karze, o której mowa w art. 57 ust. 7, 

będącej konsekwencją obowiązkowej kontroli. W konsekwencji należy przyjąć, że art. 57 ust. 7 Prawa 

budowlanego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 

budowlane nie ma zastosowania do obiektów wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę 

wydanego przed 11 lipca 2003 r.  

W ocenie Sądu ratio legis ograniczeń w zakresie stosowania obowiązkowej kontroli i 

związanej z tym kary za istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne rażące 

naruszenia warunków pozwolenia na budowę w związku z postępowaniem dotyczącym przystąpienia 

do użytkowania obiektów budowlanych (art. 54-59 Prawa budowlanego) należy łączyć z zasadą 

zaufania do państwa, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Zasadnicze znaczenie w zakresie 

regulowanym art. 57 ust. 7 ma zasada lex retro non agit, w myśl której akty normatywne nie powinny 

obowiązywać w stosunku do stosunków prawnych zaistniałych i trwających w czasie do wejścia w 

życie nowej regulacji prawnej (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2006 r., P 

27/05). Takie stanowisko zaakceptowało orzecznictwo sądów administracyjnych (zob. wyrok NSA z 28 

XI 2008 r. II OSK 923/07; wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 X 2009 r., II SA/Kr 1219/09). 

Wskazaną wyżej wykładnię art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego przyjęto również w sprawach: II 

SA/Sz 429/11, II SA/Sz 656/10, II SA/Sz 994/11. 

Inną sprawą związaną z procesem budowlanym na którą należy wskazać jest sprawa II SA/Sz 

352/10, zakończona wyrokiem, którym uchylono postanowienia organów obu instancji o ustaleniu 

opłaty legalizacyjnej.  

Postanowieniem organu I instancji ustalono inwestorowi wysokość opłaty legalizacyjnej na kwotę (…) 

zł, w związku z samowolną rozbudową budynku wypoczynkowego. Orzeczenie to zaskarżył inwestor, 

zarzucając, że architekt, który sporządził projekt budowlany błędnie określił kategorię budynku jako 

XIV, gdy w istocie powinien on być zakwalifikowany do kategorii III. Jest to bowiem typowy dla 

otoczenia budynek letniskowy, spełniający funkcje gospodarcze i sezonowo letniskowe. Wielkość 

obiektu dowodzi, że nie może być on zaliczony do kategorii XIV, w której znajdują się budynki 
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zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, takie jak hotele, motele, pensjonaty, domy 

wypoczynkowe, schroniska turystyczne.  

Organ II instancji utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, a odnosząc się do podniesionych 

zarzutów stwierdził, że inwestor dobudował do istniejącego budynku wypoczynkowego, 

dwukondygnacyjny budynek murowany przykryty dachem jednospadowym, drewnianym z dwoma 

pomieszczeniami, jednym na parterze, drugim na piętrze piętra, funkcjonalnie połączonymi z 

budynkiem istniejącym. Inwestor prace te wykonał samowolnie bez uzyskania pozwolenia na budowę. 

W związku z tym mają zastosowanie art. 48 i 49 Prawa budowlanego. 

Organ stwierdził nadto, że w myśl przepisów (załącznik do Prawa budowlanego) domy 

wypoczynkowe (taki obiekt wybudował inwestor) zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę do 

kategorii XIV (budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego). Opłatę legalizacyjną ustalono 

zatem zgodnie z art. 59f ust. 1, co równa się iloczynowi stawki (s = (…) zł), współczynnika kategorii 

obiektu budowlanego (k = 1,0 - dla kubatury samowolnie dobudowanych pomieszczeń), 

współczynnika wielkości obiektu (w = 15) i wynosi: s x k x w x 50 = (…) = (…) zł.  

Od orzeczenia organu II instancji  inwestor złożył skargę do Sądu zarzucając naruszenie art. 59 

f ust. 1 i 3 oraz przepisów załącznika do ustawy Prawo budowlane, a także naruszenie art. 7-9 kpa.  

Odnosząc się do treści zarzutów podniesionych w skardze Sąd stwierdził, że skargę należy 

uwzględnić przede wszystkim z uwagi na naruszenie art. 7 kpa, ponieważ w toku postępowania 

administracyjnego nie wyjaśniono wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określeniem 

kategorii obiektu, co ma decyduje znaczenie przy określaniu wysokości opłaty legalizacyjnej. Ustalając 

opłatę legalizacyjną organ wskazał tylko na kategorię XIV przyjmując, że dopuszczono się samowoli 

rozbudowując „budynek wypoczynkowy” ale bliżej tych ustaleń nie wyjaśnił pomimo, że na podstawie 

art. 107 § 2 kpa był do tego zobowiązany. Natomiast organ II instancji odnosząc się do kwestii 

kategorii obiektu poprzestał na ogólnym stwierdzeniu, że zgodnie z załącznikiem do Prawa 

budowlanego domy wypoczynkowe należą do kategorii XIV, a samowolna rozbudowa dotyczy 

budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego. Stwierdzenie organu nie zostało poparte 

szczegółową analizą wzniesionego obiektu. 

Przyjęte przez ustawodawcę kategorie obiektów budowlanych dotyczą: kategoria XIV budynków 

zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, 

schroniska turystyczne. Kategoria zaś III, wskazywana przez skarżącego odnosi się do innych 

niewielkich budynków jak domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk 

włącznie. Wskazanie obiektów w ramach poszczególnych kategorii jest tylko przykładowe, a zatem 

ciężar ustalenia właściwej kategorii obiektu spoczywa na organie, który powinien uwzględnić 

wszystkie istotne elementy charakteryzujące dany obiekt. W kategorii XIV ustawodawca posłużył się 

pojęciem „domy wypoczynkowe” w kontekście budynków zakwaterowania turystycznego i 

rekreacyjnego, natomiast w kategorii III pojęciem „domy letniskowe” w kontekście  innych niewielkich 

budynków. Zatem przy ustalaniu opłaty legalizacyjnej istotne znaczenie ma ocena (charakterystyka) 

przedmiotowego obiektu, czy jest on domem wypoczynkowym, czy domem letniskowym. Dokonanie 

takiej oceny jest obowiązkiem właściwego organu i musi ona być zobiektywizowana i możliwa do 

skontrolowania.  

Następną grupą spraw istotnych z punktu widzenia orzecznictwa w sprawach budowlanych są 

orzeczenia dotyczące zgłoszenia przez organ sprzeciwu do zamiaru wykonania  zgłoszonych robót 

budowlanych. Są to sprawy: II SA/Sz 244/11, II SA/SZ 914/10, II SA/SZ1088/10. 
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W pierwszej z nich - II SA/Sz 244/11, Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody utrzymującą w 

mocy decyzję Starosty w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu co do robót budowlanych polegających na 

ustawieniu, jak określił te roboty inwestor, tzw. „Domku Holenderskiego", na terenie należącej do 

niego nieruchomości.  

Organ odwoławczy wskazał, ż w myśl art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane 

można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem, 

że niektóre rodzaje budów i robót budowlanych zostały objęte obowiązkiem zgłoszenia. Rodzaje 

obiektów budowlanych oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostały 

skatalogowane w art. 29 Prawa budowlanego. Z treści zgłoszenia oraz załącznika (kserokopia mapy 

katastralnej) wynika, że inwestor zaplanował ustawienie na działce rolnej, obiektu mieszkalnego, 

kontenerowego wyposażonego w drzwi i okna. Umieszczenie go na nóżkach lub na płytkach 

chodnikowych powoduje, że jest to obiekt kontenerowy nietrwale związany z gruntem, do którego ma 

zastosowanie definicja tymczasowego obiektu budowlanego, zawarta w art. 3 pkt. 5 Prawa 

budowlanego. Budowa tymczasowego obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestor planuje ustawienie obiektu w określonym terminie, nie 

dłuższym jednak niż 120 dni. Wówczas może skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszenia. W 

związku z tym inwestor został wezwany do uzupełnienia braków zgłoszenia, a mianowicie załączenia 

do wniosku opisu obiektu oraz sposobu jego posadowienia na działce, wykazaniu prawa do działki 

objętej zgłoszeniem oraz zaznaczeniu na szkicu miejsca lokalizacji obiektu. Ponieważ w 

wyznaczonym terminie braki te nie zostały uzupełnione została wydana decyzja o sprzeciwie na 

podstawie art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego. 

Od decyzji organu odwoławczego inwestor złożył skargę do Sądu zarzucając, że obiekt, który 

ustawił na działce stanowiącej jego własność, nie jest budowlą lecz stanowi kontener mieszkalny w 

pełni wyposażony. Jest on posadowiony na bloczkach betonowych, a więc nietrwale z gruntem. Nie 

można tego obiektu nazywać więc budową. Do skorzystania z takiego obiektu jako mieszkania 

zmusiła go sytuacja finansowa, ponieważ on i żona są na rentach, a uzyskiwany dochód nie pozwalał 

na utrzymanie mieszkania, dlatego musieli je sprzedać. Poza tym skarżący wskazał, że jest osobą 

niepełnosprawną. 

Odnosząc się do treści skargi Sąd wskazał, że nałożenie na inwestora obowiązku 

uzupełnienia braków zgłoszenia było zgodne z prawem. Organ trafnie ocenił charakter obiektu i 

wskazał na aspekty prawne związane z dopuszczalnością jego posadowienia na nieruchomości 

skarżących. Umieszczenie przyczepy na nóżkach ewentualnie na płytach chodnikowych daje 

podstawę do przyjęcia, że jest to obiekt kontenerowy nietrwale związany z gruntem, odpowiadający 

definicji ustawowej „tymczasowego obiektu budowlanego" zawartej art. 3 pkt. 5 Prawa budowlanego, a 

z informacji inwestora wynika, że będzie on miejscem jego zamieszkania. Możliwość ustawienia 

obiektu tymczasowego na czas 120 dni na postawie zgłoszenia wynika z treści art. 29 ust. 1 pkt. 12 

Prawa budowlanego. Z tym jednak, że z uwagi na nie uzupełnienie w oznaczonym terminie 

dokonanego zgłoszenia dało podstawę myśl art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego do zgłoszenia 

sprzeciwu. Sąd wskazał nadto że zarówno pozwolenie na budowę jak i zgłoszenie robót budowlanych 

stanowi administracyjną formę reglamentacji działalności budowlanej. Inwestor w zależności od 

rodzaju robót budowlanych nabywa prawo ich wykonania jednak dopiero po uprzednim uzyskaniu 

pozwolenia na budowę lub po upływie czasu, w którym organ może zgłosić drodze decyzji sprzeciw 

(art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego). W rozpoznawanej sprawie inwestor ustawił już przedmiotowy 
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obiekt, bez wyczerpania toku postępowania wynikającego z Prawa budowlanego. W kwestii, 

natomiast złej sytuacji majątkowej inwestora wskazano, że sąd administracyjny przy orzekaniu bierze 

pod uwagę zgodność zaskarżonego aktu administracyjnego z prawem, ale nie uwzględnia 

okoliczności pozaprawnych chyba, że co innego wynika z przepisów. W rozpoznawanej sprawie taka 

sytuacja nie występuje. 

W drugiej sprawie - II SA/SZ 914/10, w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru 

zmiany sposobu użytkowania obiektu, Sąd uchylił decyzję organów obu instancji, stwierdzając 

naruszenie prawa.  

W sprawie tej inwestor zgłosił zamiar zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego 

(warsztatu elektrycznego) na budynek mieszkalny jednorodzinny. Wraz z wnioskiem przedstawił opis i 

rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego, opis techniczny, oświadczenie o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję ostateczną wójta ustalającą 

warunki zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego ze zmianą sposobu 

użytkowania na funkcję mieszkalną jednorodzinną oraz usługowo-wypoczynkową wraz z przyłączami 

W toku postępowania. na podstawie art. 71 ust 3 Prawa budowlanego, inwestora 

zobowiązano do przedłożenia uproszczonej inwentaryzacji budynku (jako warsztatu) oraz ekspertyzy 

technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie możliwości 

dokonania zmiany sposobu użytkowania, a także przedłożenia potwierdzenia dokonania przywrócenia 

stanu pierwotnego budynku o funkcji usługowej (warsztat) wydanego przez organ nadzoru 

budowlanego.  

Wobec niewykonania przez inwestora w zakreślonym terminie wskazanych przez organ 

obowiązków organ I instancji zgłosił sprzeciw wobec zamiaru zmiany sposobu użytkowania. 

Orzeczenie to zaskarżył inwestor, lecz organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji 

wskazując, że jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Od orzeczenia organu odwoławczego skargę do Sądu administracyjnego złożył inwestor 

zarzucając naruszenie przepisów procedury administracyjnej polegające na nie wyjaśnieniu 

wszystkich okoliczności sprawy oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie  art. 71 

ust. 3 Prawa budowlanego. 

Uchylając orzeczenia organów obu instancji Sąd stwierdził, że przy zmianie sposobu 

użytkowania ma zastosowanie art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego, który definiuje pojęcie takiej zmiany, 

określa wymogi jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, oraz tryb postępowania w razie konieczności 

uzupełnienia zgłoszenia, a także konsekwencje prawne nie uzupełnienia braków. Ponadto wskazał, że 

zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części.  

Oceniając zasadność nałożonych na inwestora obowiązków Sąd stwierdził, że nie znajdują 

one oparcia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisie art. 71 ust. 2 Prawa 

budowlanego. Z treści art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego wynika, iż zawarte w nim wyliczenie, 

dotyczące rodzajów dokumentów podlegających uzupełnieniu, jest wyczerpujące. To oznacza, że 

zobowiązanie skarżącego do przedłożenia uproszczonej inwentaryzacji budynku, potwierdzenia 

dokonania przywrócenia stanu pierwotnego budynku o funkcji usługowej (warsztat) wydanego przez 

organy nadzoru budowlanego, i w konsekwencji, w związku z nie złożeniem przez inwestora tych 

dokumentów, wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania budynku 

usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, było pozbawione podstaw prawnych i 
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przedwczesne. Tym  uzasadniało uchylenie zaskarżonego. Tym samym uzasadnione było 

stwierdzenie, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa.  

W trzeciej sprawie – II SA/Sz 1088/10 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody utrzymującą 

w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie robót budowlanych 

polegających na ustawieniu, wolno stojącego nośnika reklamowego nie związanego trwale z gruntem. 

W uzasadnieniu sprzeciwu organ I instancji wskazał, że inwestor zgłosił zamiar wykonania 

robót budowlanych, a z przedłożonego projektu technicznego nośnika reklamowego wynika, nośnik 

składa się z elementów prefabrykowanych (tablica, trzon nośny, fundament żelbetowy) i zamontowany 

w miejscu ustawienia stanowi budowlę trwale połączoną z gruntem, konsekwencji planowany zakres 

robót wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w myśl art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. 

Od decyzji organu I instancji odwołał się inwestor zarzucając naruszenie art. 29 ust. 2 pkt 6 w 

zw. z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego przez przyjęcie, że przepisu tego nie stosuje się do 

wolnostojących urządzeń reklamowych  trwale związanych z gruntem, a więc do budowli w rozumieniu 

art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdy z przepisów tych wynika, że znajduje on zastosowanie do 

wszystkich urządzeń reklamowych.  

Organ odwoławczy nie podzielił stanowiska inwestora i utrzymał zaskarżone orzeczenie w 

mocy.  

W skardze do Sądu inwestor powołał się na zarzuty sformułowane wcześniej w odwołaniu od 

decyzji organu I instancji, które w jego ocenie uzasadniały stwierdzenie, że zaskarżone orzeczenie 

zostało wydane z naruszeniem prawa.   

Odnosząc się do treści skargi Sąd uznał, że podniesione przez inwestora zarzuty nie są 

uzasadnione i wskazał, że w rozpoznawanej sprawie inwestor zgłosił zamiar wykonania robót 

budowlanych polegających na instalacji wolno stojącego nośnika reklamowego. Opis techniczny 

obiektu pozwala stwierdzić, że tablica reklamowa o rozpiętości 5,4 m ma być usytuowana na słupie o 

wysokości 6,47 m zamocowanym w stopie fundamentowej żelbetowej prefabrykowanej o wymiarach 3 

m x 1,5 m x 0,5 m i masie 4,5 tony, a poszczególne elementy urządzenia reklamowego tj. fundament, 

trzon nośny oraz tablica reklamowa wymagają montażu w miejscu usytuowania budowli. Nośnik 

reklamowy objęty zgłoszeniem ma być ustawiony na gruncie.  

Sąd podkreślił, że w Prawie budowlanym można wyróżnić dwa rodzaje urządzeń 

reklamowych. Pierwszej grupa, to wolno stojące urządzenia reklamowe trwale związane z gruntem 

(art. 3 pkt 3), a druga to tablice i urządzenia reklamowe nie wymagające uzyskania pozwolenia na 

budowę (art. 29 ust. 2 pkt 6). Zgodnie z tym przepisem, pozwolenia na budowę nie wymaga 

instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do 

rejestru zabytków. Z brzemienia tego przepisu wynika, że dotyczy on tablic i urządzeń reklamowych 

instalowanych na obiektach, z wyłączeniem wskazanych w tym przepisie obiektów zabytkowych. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 II 2010 r., II OSK 249/09 wskazał, że pojęcie 

instalowania użyte w art. 29 ust. 2, zawsze dotyczy robót montażowych na istniejącym obiekcie 

budowlanym co sprawie, że wymienione w art. 3 pkt 3 budowle zdefiniowane jako wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe nie powstają w wyniku instalowania. Zatem zgodnie 

z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego ich wykonanie musi poprzedzać uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę, skoro budowa tych urządzeń nie została objęta wyjątkami od tego wymogu 

wymienionymi w art. 29 ust. 1. Pojęcie „instalacja” definiowane jest powszechnie jako wykonywanie 

czynności montażowych w wyniku których powstaje urządzenie reklamowe, które można umieścić w 



 55 

dowolnym miejscu, bez wykonywania robót budowlanych. Wykonanie inwestycji objętej zgłoszeniem 

wymaga robót budowlanych. Stanowisko inwestora, że art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego 

dotyczy także wolno stojących urządzeń reklamowych, nie jest zasadne. Przepis ten dotyczy tablic i 

urządzeń reklamowych instalowanych na innych obiektach.  

Zdaniem Sądu urządzenie reklamowe będące przedmiotem zgłoszenia stanowi budowlę w 

rozumieniu art. 3 pkt 3. Jest więc wolno stojącym, trwale związanym z gruntem  urządzeniem 

reklamowym. Posadowienie takiego obiektu wymaga przygotowania określonego nośnika (stopy 

żelbetowej) i wiąże się z koniecznością zadziałania w określony sposób na istniejący w miejscu jego 

posadowienia grunt. Stopa żelbetowa musi stanowić wystarczającą podstawę dla słupa z tablicą. Dla 

przyjęcia trwałego związania urządzenia reklamowego z gruntem istotne jest to, że posadowienie na 

gruncie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim 

konstrukcję. Konieczne jest zatem zapewnienie słupowi i tablicy stabilnej podstawy, która 

uniemożliwia łatwe jej przesuniecie, przeniesienie w inne miejsce, czy zniszczenie przy silnych 

podmuchach wiatru. Zwarty układ konstrukcyjny jaki tworzą stopa żelbetowa, słup oraz tablica 

stanowią służącą jednemu celowi techniczno-użytkową, całość stabilnie zamocowaną na gruncie. Nie 

można zatem przyjąć, że urządzenie reklamowe wskazane z zgłoszeniu nie jest budowlą, ponieważ 

nie jest trwale związane z gruntem. Natomiast okoliczność, że urządzenie to może być rozmontowane 

i zamontowane w innym miejscu nie ma znaczenia dla oceny, że jako całość techniczno-użytkowa, po 

zamontowaniu, stanowi budowlę. W związku z tym, że zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych dotyczyło wykonania samodzielnego obiektu budowlanego, niesienie sprzeciwu było 

uzasadnione.   

 

Sprawy z zakresu nadzoru budowlanego 
 

 W zakresie spraw budowlanych podlegających właściwości organów nadzoru budowlanego 

(symb.6014) nadal dominowały sprawy dotyczące samowoli budowlanych, związane z wydaniem 

decyzji opartych na art. 48 - 52 Prawa budowlanego nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub 

jego części, bądź doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego, a także związane z legalizacją 

samowoli budowlanych. 

 Istotną ilość stanowiły też skargi na decyzje nakładające obowiązek przedłożenia ekspertyzy 

technicznej obiektu budowlanego bądź obowiązek usunięcia  stwierdzonych nieprawidłowości w 

obiekcie budowlanym (art. 61, 66 Prawa budowlanego). Sprawy te przez okres od stycznia do 

września 2011r. rozpatrywane były przez wydzieloną sekcję Wydziału II. 

 Sprawy te w zasadzie nie wywoływały już kontrowersji orzeczniczych. Większość problemów, 

związanych ze stosowaniem przepisów art. 48-72 Prawa budowlanego została bowiem w 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym rozwiązana, kształtując linię orzeczniczą, którą sędziowie 

naszego sądu w większości podzielali. 

Analiza zaskarżonych decyzji wskazuje, iż orzecznictwo sądowoadministracyjne, mimo 

częstego jego przytaczania w decyzjach organów administracji budowlanej, nie zawsze jest właściwie 

rozumiane i stosowane przez te organy.  

Przykładem takim może być sprawa o sygn. II SA/Sz 1045/10, w której przedmiotem skargi 

była decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, utrzymująca w mocy wydaną w 

oparciu o art. 48 ust.1 i 4, art. 52 i art. 83 ust.2 Prawa budowlanego decyzja PINB, nakazująca 
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inwestorowi dokonanie rozbiórki dobudowanych do budynku jednorodzinnego części, tj. 

pomieszczenia mieszkalnego z tarasem oraz ganku murowanego. 

 Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, iż w dniu 15 lipca 2009 r. 

pracownicy PINB dokonali oględzin nieruchomości podczas których stwierdzono wykonywanie prac 

budowlanych w budynku jednorodzinnym. Inwestor przedłożył inspektorom projekt architektoniczno-

konstrukcyjny przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego, zatwierdzony decyzją Starosty o 

pozwoleniu na budowę z dnia (…) r. Decyzja opatrzona była pieczęcią organu z klauzulą 

ostateczności z dniem 15 lipca 2009 r.  

 Inwestor przyznał, że roboty budowlane zostały rozpoczęte przed uzyskaniem w/w pozwolenia 

na budowę.  

Postanowieniem z dnia (…) r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 

48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego wstrzymał roboty budowlane i nałożył na inwestora obowiązek 

dostarczenia w terminie do 31 października 2009 r. zaświadczenia wójta o zgodności budowy z 

ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku w/w planu, dostarczenia 

czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wymaganymi innymi dokumentami, oraz 

oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Inwestor nie wykonał obowiązków nałożonych w/w postanowieniem, co stało się powodem 

wydania decyzji z dnia (…) r. nakazującej dokonanie rozbiórki dobudowanych części.  

Od powyższej decyzji organu I instancji inwestor, złożył odwołanie, wnosząc o uchylenie 

zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie 

przepisów art. 6, art. 7, art. 8 kpa oraz naruszenie art. 48 ustawy Prawo budowlane. Ponadto 

zaskarżył w/w postanowienie z dnia (…) r., wskazując, że podstawą wydania tego postanowienia mógł 

być jedynie przepis art. 50 a nie art. 48 Prawa budowlanego, który - jego zdaniem - nie znajduje 

zastosowania w przypadku, gdy inwestor posiada ostateczne pozwolenie na budowę, a wybudowany 

obiekt jest zgodny z warunkami pozwolenia.  

Z akt sprawy wynikało nadto, że Starosta decyzją z dnia (…) r. uchylił decyzję ostateczną z 

dnia (…) r. w sprawie udzielenia w/w pozwolenia na budowę. W wyniku wniesienia przez inwestora 

odwołania od w/w decyzji Wojewoda uchylił powyższą decyzję organu I instancji i przekazał mu 

sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym rozpoznaniu powyższej sprawy Starosta  

ostateczną decyzją z dnia (…) r. odmówił uchylenia decyzji o udzieleniu w/w pozwolenia na budowę z 

dnia (…) r.  

Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji PINB z dnia (…) r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego i zaskarżoną, decyzją z dnia (…) r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji 

nakazującą rozbiórkę dobudowanych części obiektu budowlanego. W uzasadnieniu powyższego 

rozstrzygnięcia organ odwoławczy, powołując się na ustalenia dokonane w postępowaniu przed 

organem I instancji, stwierdził, iż przebudowę z rozbudową przedmiotowego budynku mieszkalnego 

rozpoczęto w warunkach samowoli budowlanej, tj. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

udzielonego decyzją z dnia (…) r., co inwestor przyznał. Z uwagi na niespełnienie przez inwestora w 

wyznaczonym terminie obowiązków wskazanych w postanowieniu z dnia (…) r., umożliwiających 

przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego, organ odwoławczy uznał decyzję wydaną przez 

PINB o nakazie rozbiórki dobudowanych części obiektu budowlanego na podstawie art. 48 ust. 1 w 

zw. z ust. 4 prawa budowlanego za zgodną z prawem. 
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Po rozpatrzeniu wniesionej przez inwestora skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Szczecinie wyrokiem z dnia 16 marca 2011r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją 

decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (…) r., a także postanowienie 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (…) r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja 

nie podlega wykonaniu, 

Zdaniem Sądu, nie można odmówić słuszności wyrażonemu w skardze stanowisku co do 

braku podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

Z dokonanych w sprawie ustaleń bezspornie wprawdzie wynika, iż skarżący rozpoczęli 

przebudowę z rozbudową swego budynku przed uprawomocnieniem się pozwolenia na budowę, 

zawartego w decyzji Starosty z dnia (…) r. jednakże decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, nakazująca rozbiórkę została wydana w momencie, gdy skarżąca legitymowała się już 

ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowę. 

Nie stwierdzono, iż zrealizowana inwestycja narusza warunki tego pozwolenia. 

Organy nadzoru budowlanego, orzekające w niniejszej sprawie, stanęły na stanowisku, że 

inwestor, który rozpoczął budowę na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

dopuszcza się samowoli budowlanej, co uzasadnia zastosowanie w stosunku do wybudowanych lub 

będących w budowie obiektów lub ich części art. 48 Prawa budowlanego, nakazującego organowi 

wydanie nakazu rozbiórki tych obiektów. Sąd przyznał, iż stanowisko takie było dawniej prezentowane 

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. 

Obecnie ukształtowana linia orzecznicza prezentuje jednak stanowisko, które podziela skład 

orzekający, że ani literalne brzmienie art. 48 Prawa budowlanego, ani cel tego przepisu nie dają 

podstawy do objęcia jego dyspozycją każdego naruszenia przez inwestora art. 28 tej ustawy (wyroki 

NSA O/Z w Szczecinie z dnia 5 września 2001 r. SA/Sz 2652/00 WSA w Warszawie z dnia 23 maja 

2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 174/06, oraz wyrok NSA z dnia 30 września 2005 r., sygn. akt OSK 

1490/04.  

Sąd wskazał nadto, iż z brzmienia art. 48 Prawa budowlanego jednoznacznie wynika, że 

przesłanką jego zastosowania jest brak wymaganego pozwolenia na budowę. Musi on występować w 

momencie wydawania decyzji opartej na art. 48 Prawa budowlanego. Przepis ten, ze względu na swą 

prewencyjną funkcję oraz represyjny charakter, nie może być interpretowany rozszerzająco. Celem tej 

regulacji jest niedopuszczenie do budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na 

budowę i doprowadzenie do likwidacji stanu niezgodnego z prawem, powstającego wskutek realizacji 

takiej budowy. Tylko wówczas stwierdzić można, że służy ona ochronie interesu publicznego. 

Pozwolenie na budowę jest rozstrzygnięciem administracyjnym, wieńczącym całe postępowanie, które 

ma na celu zbadanie, czy projektowana inwestycja nie narusza istotnych z punktu widzenia dobra 

powszechnego wartości, jak ochrona środowiska, krajobrazu, bezpieczeństwo, ochrona dóbr kultury 

oraz praw osób trzecich. 

Ustawodawca, stanowiąc normę zawartą w art. 48 Prawa budowlanego, miał niewątpliwie na 

celu zapobieganie powstawaniu obiektów budowlanych, których inwestorzy nie posiadają pozwolenia 

na budowę, a tym samym przeciwdziałanie sytuacji, w której nie zostało przeprowadzone wskazane 

wyżej postępowanie i kontrola zgodności inwestycji z obowiązującym prawem. 

Sytuacja taka nie zachodzi, gdy w momencie orzekania w kwestii samowoli budowlanej 

inwestor posiada ostateczne pozwolenie na budowę, a wybudowane obiekty są zgodne z jego 
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warunkami. W takim bowiem przypadku zostało przeprowadzone całe postępowanie poprzedzające 

wydanie pozwolenia na budowę oraz kontrola projektowanej inwestycji pod względem jej zgodności z 

prawem. 

Należy też mieć na uwadze, iż już samo doręczenie stronom decyzji o pozwoleniu na budowę 

oznacza wprowadzenie tej decyzji do obrotu prawnego. Jej treścią związany jest również organ. 

Wyeliminowanie takiej decyzji z obrotu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w kodeksie 

postępowania administracyjnego. 

Nieuzasadnione jest zrównywanie sytuacji prawnej inwestora, który nie wystąpił o udzielenie 

pozwolenia na budowę lub pozwolenia nie otrzymał, z inwestorem, który posiada wymagane 

ostateczne pozwolenie, a zrealizowana z naruszeniem art. 28 Prawa budowlanego budowa nie 

narusza jego warunków.  

Przyjąć zatem należy, iż w sytuacji, gdy inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę, 

rozpoczął budowę z naruszeniem art. 28 Prawa budowlanego, organ nie może wydać decyzji 

przewidzianej w art. 48 ust. 1 bez uprzedniego wyeliminowania z obrotu prawnego, w trybie 

przewidzianym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, pozwolenia na budowę. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest użycie w art. 50 ust. 1 Prawa 

budowlanego, zwrotu: „w przypadkach innych niż określone w art. 48”, wskazującego na objęcie tym 

unormowaniem także stanu faktycznego polegającego na przystąpieniu do wykonywania robót 

budowlanych przed ostatecznością pozwolenia na budowę, skutkującym wydaniem postanowienia o 

wstrzymaniu robót budowlanych w trybie unormowań tego właśnie przepisu, nie zaś art. 48 Prawa 

budowlanego.  

Skoro zatem nie było podstaw do zastosowania w sprawie przepisu art. 48, nie może także 

ostać się wydane na podstawie ust. 2 i 3 tego przepisu postanowienie PINB z dnia (…) r., w 

przedmiocie wstrzymania prac budowlanych i nałożenia obowiązku przedłożenia stosownych 

dokumentów, które Sąd również uchylił w oparciu o przepis s art. 135 p.p.s.a. 

Podobne stanowisko Sąd wyraził w sprawie II SA/Sz 20/10. 

W sprawie II SA/Sz 473/10 Sąd uchylił decyzje obu instancji organów nadzoru budowlanego 

nakazującą inwestorowi dokonanie rozbiórki samowolnie wykonanej rozbudowy balkonu w 

mieszkaniu. 

Z treści zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, iż w dniu (…) r. organ pierwszej 

instancji - na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane wydał postanowienie, którym 

wstrzymał prowadzenie robót budowlanych związanych z zabudową przedmiotowego balkonu oraz 

nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. określonych 

dokumentów. 

W terminie tym inwestor nie dostarczył do organu powiatowego wymaganych w/w 

postanowieniem dokumentów. W związku z powyższym PINB, w dniu (…) r. na podstawie art. 48 ust. 

1 w zw. z ust. 4 ustawy Prawo budowlane, wydał decyzję nakazującą rozbiórkę samowolnie 

wykonanej zabudowy balkonu I piętra w mieszkaniu (…). 

W odwołaniu od wyżej wskazanej decyzji inwestor podniósł, że nie przedłożył w wyznaczonym 

terminie dokumentów nakazanych postanowieniem organu, gdyż w terminie tym nie mógł uzyskać z 

Urzędu Miasta zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Odwołująca się wskazała, że 20 listopada 2009 r. złożyła w 

Urzędzie Miejskim stosowne dokumenty, po czym poinformowano ją, że termin wyznaczony przez 
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PINB jest zbyt krótki i niemożliwe jest wydanie w tym terminie ww. dokumentu. W dniu 29 grudnia 

2009 r. skarżąca złożyła do PINB prośbę o zmianę terminu przedłożenia wymaganych dokumentów, 

która została jednak rozpatrzona negatywnie. Z uwagi na powyższe skarżąca wniosła o przywrócenie 

terminu do złożenia dokumentów wymaganych w procesie legalizacji, pozwolenie na dokończenie 

zabudowy oraz odstąpienie od nałożenia opłaty legalizacyjnej ze względu na trudną sytuację 

materialną. 

Odnosząc się do powyższych argumentów Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

stwierdził, że tryb legalizacji samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego można przeprowadzić, 

jeżeli spełnione zostaną warunki wskazane w art. 48 ust. 2, 3 Prawa budowlanego. 

W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

stosuje się przepis ust. 1 (nakaz rozbiórki obiektu lub jego części). 

Inwestor nie przedłożył dokumentów wymaganych postanowieniem z dnia (…) r., zaś organ 

właściwy do ewentualnej zmiany terminu złożenia dokumentów wymaganych do zalegalizowania 

samowoli budowlanej, tj. PINB odmówił zmiany powyższego terminu, wobec czego organ powiatowy 

zmuszony był do zastosowania art. 48 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., czyli do 

orzeczenia nakazu rozbiórki. 

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżąca podniosła, że nie z jej winy 

nastąpiło niedochowanie terminu do przedłożenia dokumentów w postępowaniu legalizacyjnym. 

Dopiero w dniu 5 maja 2010 r. otrzymała z Urzędu Miejskiego decyzję o warunkach zabudowy, z 

której wynika, że zabudowanie balkonu jest zgodne z warunkami ww. decyzji. 

Sąd nie podzielił stanowiska wyrażonego przez organ pierwszej instancji w zakresie 

charakteru terminu, jaki został określony w przepisie art. 48 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane.  

Zdaniem Sądu przepis ten, w odróżnieniu od terminu o którym stanowi art. 49 ust. 2 Prawa 

budowlanego, pozostawia organowi swobodę w zakresie ustalenia terminu, w jakim wskazane w nim 

dokumenty winny być przedłożone, przy braku jakichkolwiek kryteriów w tym zakresie. Takie 

pozostawienie przez ustawodawcę ustalenia terminu dokonania określonej czynności do uznania 

organu podyktowane jest różnorodnością stanów faktycznych, jakie mogą być rozpatrywane. Stąd też 

termin ten winien być dostosowany do przedmiotu postępowania, złożoności i obszerności 

dokumentacji obejmującej samowolę budowlaną, jak również winien uwzględniać sytuacje, w których 

inwestor może mieć obowiązek przedłożenia decyzji innych organów, gdzie w żaden sposób nie 

będzie miał wpływu na datę uzyskania takiego ostatecznego rozstrzygnięcia.  

Organ dysponuje zatem w tym zakresie tzw. uznaniem administracyjnym, gdyż zakres i bieg 

tego terminu nie wynika wprost z przepisu prawa, lecz z woli organu administracji.  

Konsekwencją takiego charakteru terminu z art. 48 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane jest to, 

że termin ten może być zmieniany przez organ, jeżeli są ku temu powody. Nie można też inwestora 

(adresata postanowienia) obciążać negatywnymi skutkami niewykonania w terminie nałożonych na 

niego obowiązków, jeżeli przyczyny tego były od niego niezależne. 

Sąd zwrócił też organowi uwagę na treść art. 7 i 8 kpa, zgodnie z którymi organy adm inistracji 

publicznej podejmują wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia 

sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz prowadzić 

postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz ich 

świadomość i kulturę prawną. 
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Nieodniesienie się przez organ do argumentów zawartych przez inwestora we wniosku o 

zmianę wskazanego terminu do przedłożenia dokumentu stanowi istotne naruszenie zasad 

postępowania administracyjnego wyrażonych w art. 7-9, a także art. 77 k.p.a. To naruszenie 

przepisów postępowania administracyjnego doprowadziło w istocie do błędnego rozstrzygnięcia 

sprawy przez niewłaściwe, a co najmniej przedwczesne, zastosowanie w niniejszej sprawie rygoru art. 

48 ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane. 

Zagadnienie dotyczące procedury legalizacyjnej były też przedmiotem sprawy II SA/Sz 

1142/10 

 W sprawie tej skarżący D.M. w dniu 17 września 2009r. zgłosił w Urzędzie Miejskim zamiar 

wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu bramy przesuwnej, w miejsce dwóch 

przęseł ogrodzenia, po wewnętrznej stronie jego posesji, obejmującej działkę nr (…). 

 Decyzją z dnia (…) r. Prezydent Miasta wniósł sprzeciw do wykonania robót budowlanych 

objętych w/w zgłoszeniem, ponieważ  inwestor nie uzupełnił w terminie braków tego zgłoszenia, 

określonych w postanowieniu Prezydenta Miasta z dnia (…) r., tj.  

- oznaczenia w zgłoszeniu numeru obrębu ewidencyjnego dla miejsca planowanego zamierzenia 

budowlanego; 

- dołączenia rysunku ogrodzenia (wysokość, szerokości przęseł, słupki) wraz z oznaczeniem 

usytuowania i zwymiarowaniem projektowanej bramy i przedstawieniem sposobu jej mocowania 

do istniejących elementów ogrodzenia; 

- przedstawienia usytuowania projektowanej bramy w ogrodzeniu, na działce nr (…); 

- usunięcia wady w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane;  

- przedłożenia zgody zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miejskich) na zjazd do działki nr ew. (…) z działki 

nr ew. (…), poprzez wykonanie bramy wjazdowej.  

 Wojewoda decyzją z dnia (…) r., na skutek rozpatrzenia odwołania D.M, utrzymał w mocy 

decyzję Prezydenta Miasta z dnia (…) r., uznając na podstawie zebranego w sprawie materiału 

dowodowego, iż inwestor nie wykonał obowiązku uzupełnia zgłoszenia do wykonania robót 

budowlanych. Sama zaś przesyłka o zgłoszeniu sprzeciwu do wykonanych robót budowlanych została 

nadana przez organ przed upływem 30-dniowego terminu określonego w art. 30 pkt 5 ustawy Prawo 

budowlane, co powoduje, że sprzeciw został wniesiony skutecznie.  

 Postanowieniem z dnia (…) r., wydanym na podstawie 50 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał 

prowadzenie robót budowlanych, związanych z budową drugiej przesuwnej bramy wjazdowej w 

miejscu ogrodzenia na działce nr (…) przy ul. (…) w (…). Ponadto organ ten nałożył na inwestorów 

obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego postanowienia następujących 

dokumentów: 

- oceny technicznej wykonanych robót budowlanych (w zakresie zgodności z warunkami 

technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości - zawierającej również wskazania sposobu ich usunięcia) wraz z kopią 

uprawnień budowlanych i zaświadczeniem przynależności do izby samorządu zawodowego 

autora oceny technicznej. 

- zezwolenia zarządcy drogi, (Zarządu Dróg Miejskich) na lokalizację dodatkowego zjazdu z działki 

nr (…) na działkę nr (…), w związku z wykonaniem w/w robót budowlanych. 
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W związku z niewykonaniem przez inwestora w/w postanowienia Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia (…) r., wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane nakazał inwestorom doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego poprzez demontaż 

drugiej przesuwnej bramy wjazdowej i wstawienie w jej miejsce, zdemontowanych dwóch przęseł 

ogrodzenia.   

W uzasadnieniu decyzji, organ powołał się na wynik kontroli przeprowadzonej w dniach 9 

listopada 2009 r. i 20 kwietnia 2010r., w trakcie których stwierdzono wykonanie w/w robót 

budowlanych na działce nr (…). Ustalono, że roboty te wykonane zostały w dniu 19 października 

2009r., bez skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Organ uznał, iż inwestorzy nie wywiązali się z nałożonego obowiązku, ponieważ dostarczona 

ekspertyza techniczna złożona została po terminie i nie podaje stanu technicznego i szczegółowych 

parametrów technicznych zamontowanego urządzenia budowlanego.  

Nie przedłożono też zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich na lokalizację dodatkowego zjazdu w 

miejscu lokalizacji drugiej przesuwnej bramy wjazdowej.   

 Od powyższej decyzji PINB z dnia (…) r. inwestorzy  złożyli odwołanie twierdząc, że dopełnili 

wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wykonania bramy przesuwnej i zgłoszenie to jest 

skuteczne, a co za tym idzie - nie ma w sprawie samowoli budowlanej. Sprzeciw wobec wykonania 

robót budowlanych został im doręczony po upływie 30-dniowego terminu, określonego w art. 30 pkt 5 

ustawy Prawo budowlane. Odwołujący zakwestionowali również stanowisko organu I instancji o 

zakwalifikowaniu montażu drugiej bramy, jako wykonania urządzenia budowlanego, który wymaga 

oceny stanu technicznego.  

 Rozpatrując odwołanie stron od decyzji z dnia (…), organ odwoławczy utrzymał je w mocy, 

wskazując, iż inwestor nie okazał dokumentów świadczących o legalności wybudowanego przez nich 

zjazdu, związanego z poszerzeniem bramy wjazdowej do nieruchomości nr (…). Wszczęte przez 

organ I instancji postępowanie administracyjne miało na celu doprowadzenia samowolnie wykonanych 

robót budowlanych, związanych z budową drugiej przesuwnej bramy wjazdowej w miejsce ogrodzenia 

działki nr (…) wraz z dokonaną lokalizacją zjazdu z działki nr (…) (drogi) na działkę nr (…), do stanu 

zgodnego z prawem.  

W ocenie organu II instancji, wykonanie drugiej bramy wjazdowej i zjazdu na posesję wymagało 

stosownego pozwolenia właściwego w sprawie organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

którego inwestor nie posiadał.  

W tej sytuacji organ odwoławczy uznał, że w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 50 ust. 1 

pkt 1 oraz ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którymi, właściwy organ wstrzymuje 

postanowieniem roboty budowlane wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę albo 

zgłoszenia oraz ma prawo nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych 

bądź ekspertyz. 

 Wszczęcie postępowania w trybie art. 50 Prawa budowlanego miało na celu wydanie jednej z 

decyzji wskazanych w art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2 w/w ustawy, umożliwiającej doprowadzenie 

wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Organ I instancji, wypełniając dyspozycję w/w 

przepisu wydał postanowienie z dnia (…)r., którym nałożył na inwestorów obowiązek przedłożenia 

oceny technicznej wykonanych robót budowlanych oraz zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację 

dodatkowego zjazdu z działki nr (…) (drogi) na działkę nr (…) - stanowiącą własność skarżących. 
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 Inwestorzy nie wypełnili nałożonego obowiązku, albowiem nie przedłożyli zgody zarządcy drogi 

tj. Zarządu Dróg Miejskich na lokalizację drugiego zjazdu. 

 PINB, zobowiązany trybem wszczętego postępowania, wydał w dniu (…), na podstawie art. 51 

ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego decyzję nakazującą inwestorom przywrócenie ogrodzenia do stanu 

poprzedniego, tym samym eliminując możliwość wykorzystywania istniejącego chodnika jako 

dodatkowego nielegalnego zjazdu. 

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skarżący wnieśli o 

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (…) 

z dnia (…) r., z uwagi na błędne zakwalifikowanie wykonanych prac dotyczących zamontowania 

ruchomego ogrodzenia (bramy), jako zjazdu z drogi, czyli wykonania robót budowlanych 

wymagających zezwolenia.  

Skarżący zakwestionowali też skuteczność doręczenia sprzeciwu do wykonania zgłoszonych 

przez nich robót budowlanych, które zostały wykonane po upływie 30-dniowego terminu 

przewidzianego na sprzeciw organu budowlanego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi, choć z innych względów niż 

podniesiono w jej zarzutach. Za bezprzedmiotowe uznano zarzuty skargi odnoszące się skuteczności 

sprzeciwu Prezydenta Miasta w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem 

sprawy. Decyzja organu architektoniczno budowlanego wydana w tym przedmiocie wykracza bowiem 

poza zakres niniejszej sprawy.  

Przedmiotem kontroli w ramach postępowania sądowego, wywołanego rozpatrywaną skargą, 

mogą być tylko rozstrzygnięcia objęte postępowaniem prowadzonym przez organy nadzoru 

budowlanego.  

W świetle przedstawionych ustaleń sprzeciw organu architektoniczno-budowlanego wobec 

dokonanego przez skarżących zgłoszenia robót budowlanych , który nie został we właściwym trybie 

wyeliminowany, był skuteczny, wobec czego wykonanie przez skarżących wskazanych w zgłoszeniu 

robót budowlanych, polegających na zdemontowaniu dwóch przęseł ogrodzenia i zamontowaniu w ich 

miejsce bramy przesuwnej stanowi niewątpliwie akt samowoli budowlanej. 

W przedmiotowej sprawie wymaga zatem oceny, kwestia prawidłowości przeprowadzenia 

przez organy nadzoru budowlanego postępowania, w tej sprawie. Według dokumentacji zebranej w 

aktach sprawy powyższe roboty budowlane zostały wykonane w całości. Z twierdzeń skarżących 

wynika, że stało się to w październiku 2009r.  

W świetle tak ustalonego stanu faktycznego sprawy organ nie miał podstaw do zastosowania 

przepisu art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, o wstrzymaniu wykonania w/w robót.  

Usuwanie skutków samowoli polegającej na wykonywaniu bez pozwolenia lub zgłoszenia 

innych robót budowlanych niż budowa obiektu budowlanego podlega reżimowi z art. 50 i 51 Prawa 

budowlanego z tym, że w stosunku do robót już wykonanych art. 50 nie znajduje zastosowania. 

Zgodnie z treścią art. 51 ust. 7, jeżeli roboty zostały już wykonane, art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 tej 

ustawy stosuje się odpowiednio.  

 Należy zatem stwierdzić wadliwość postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego z dnia (…), w którym - przyjmując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 50 ust. 1 Prawa 

budowlanego - orzekł on o wstrzymaniu wykonanych już robót budowlanych  oraz nałożeniu na 

inwestora obowiązku przedłożenia określonych dokumentów.  
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W konsekwencji za bezpodstawne uznać należy powoływanie się w zaskarżonej decyzji na 

w/w postanowienie, i nałożony w nim obowiązek przedłożenia zgody Zarządu Dróg Miejskich w (…) 

na lokalizację dodatkowego zjazdu z działki nr (…) na działkę nr (…). 

Właściwym przepisem w oparciu, o który organy nadzoru budowlanego powinny prowadzić 

postępowanie w sprawie przedmiotowej samowoli budowlanej powinien być przepis art. 51 ust. 1 

Prawa budowlanego. 

Regulacja art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane dotyczy trzech 

alternatywnych przypadków prowadzenia postępowania naprawczego w innych przypadkach niż 

budowa obiektu budowlanego: 

1) samowolnych robót budowlanych, których nie można zalegalizować,  

2) samowolnych robót budowlanych, podlegających legalizacji,  

3) istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 

budowę.  

Postępowanie administracyjne toczyć się może w takim przypadku w dwojaki sposób. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okaże się, że nastąpiło niedające się 

usunąć naruszenie prawa, wówczas właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję zakazującą 

prowadzenia dalszych robót, bądź rozbiórkę.  

Jeżeli możliwe jest doprowadzenie robót do stanu zgodnego z prawem, wówczas 

postępowanie legalizacyjne ma charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności organ wydaje decyzję 

w oparciu o przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa budowlanego. Wydanie takiej decyzji winno być 

poprzedzone ustaleniami faktycznymi, co do możliwości zalegalizowania samowoli. Przepis art. 51 

ust. 1 pkt 2 jest podstawą do wydania decyzji nakładającej obowiązek wykonania określonych 

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego  

z prawem.  

Decyzja ta nie legalizuje jednak samowoli i nie załatwia sprawy. Kończy ona pierwszy etap 

postępowania. Właściwa decyzja legalizacyjna wydawana jest w oparciu o przepis art. 51 ust. 3. 

Orzeka ona albo o wykonaniu obowiązku, albo w przypadku jego niewykonania, nakazuje rozbiórkę 

obiektu lub jego części lub doprowadzenie do stanu poprzedniego.   

W przedmiotowym przypadku prawidłowe zastosowanie dwuetapowej procedury określonej w 

art. 51, powinno zakończyć się w pierwszym etapie wydaniem decyzji w oparciu o przepis art. 51 ust. 

1 pkt 2 Prawa budowlanego, nakładającej na inwestora obowiązek przedstawienia określonych 

dokumentów (np. zezwoleń, ocen technicznych).  

Dopiero wydanie decyzji zawierającej w podstawie przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego, która zostanie skutecznie doręczona stronie, zezwala na dalsze kontynuowanie 

postępowania legalizacyjnego. Konsekwencją spełnienia w/w wymogów procedury, mogło być 

uprawnienie organu do wydania decyzji na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa budowlanego.   

Zaskarżona decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (…) oraz decyzja 

organu II instancji nie spełnia zatem - zdaniem Sądu - wymogów procedury legalizacyjnej, co 

wywołuje skutek w postaci uznania, iż wydanie tych decyzji nastąpiło z naruszeniem prawa 

materialnego tj. art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, mającym wpływ na wynik sprawy. Z 

tych względów Sąd orzekł o wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji obu instancji. Ponadto, z 

uwagi na wykazane wyżej naruszenie przepisu art. 50 ust. 1 pkt 1, obowiązkiem Sądu było uchylenie 
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na podstawie art. 135 p.p.s.a. postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 

(…), skoro w przyjętym przez organ stanie faktycznym, nie było podstaw do jego wydania. 

 

Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego kolei, lotnictwa, żeglugi  

 

 W tej grupie spraw w 2011 r. dominowały sprawy z zakresu objętego przepisami ustawy o 

drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym i tak jak w 

poprzednim roku stanowiły liczną grupę spraw. 

Nie wystąpiły sprawy z zakresu lotnictwa, żeglugi i kolejnictwa. 

Najwięcej spraw wpłynęło o symbolu 6033 w przedmiocie lokalizacji obiektu niezwiązanego z 

potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym, przy czym większość skarg (81) złożył jeden 

skarżący, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie między innymi umieszczania reklam na 

terenie miasta (…). 

Analiza uzasadnień wyroków w sprawach w przedmiocie lokalizacji obiektu niezwiązanego z 

potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym (reklam w pasie drogowym dróg wojewódzkich lub 

powiatowych na terenie miasta (…)) wskazuje, że w większości spraw skargi zostały uwzględnione, 

gdyż Sąd stwierdził, że została naruszona zasada dwuinstancyjności. 

Organ odwoławczy ograniczył się wyłącznie do kontroli decyzji organu I instancji oraz odniósł się w 

sposób generalny i ogólny do kwestii umieszczania reklam na słupach oświetlenia ulicznego a nie do 

konkretnej lokalizacji reklamy wskazanej we wniosku (np. nieprawomocne wyroki w sprawie : II SA/Sz 

1022/11, II SA/Sz 1029/11, II SA/Sz 516/11, II SA/Sz 517/11, II SA/Sz 554/11, II SA/Sz 515/11). 

Natomiast w sprawach o lokalizację reklamy w pasie drogowym na słupie oświetlenia ulicznego w 

obrębie skrzyżowania skargi tego samego skarżącego zostały oddalone, tj. (sprawy II SA/Sz 1018/11, 

II SA/Sz 1054/11 i II SA/Sz 1045/11) przy czym z uzasadnienia wyroku w sprawie II SA/Sz 1018/11 

wynika, że Sąd nie dopatrzył się zarzucanych skargą naruszeń prawa i podzielił stanowisko organów 

orzekających sprowadzające się do stwierdzenia, że względy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

przemawiają przeciwko zgodzie na lokalizację reklamy w obrębie skrzyżowania dróg i linii 

tramwajowych, zaś skarżący nie wykazał istnienia szczególnych okoliczności przemawiających za 

uwzględnieniem jego wniosku. 

Na uwagę zasługuje wyrok w sprawie o symbolu 6031, o sygn. akt II SA/Sz 790/11 w przedmiocie 

stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu prawa jazdy obywatelce Niemiec. Sąd stwierdził 

nieważność powyższej decyzji z uwagi na ewidentne naruszenie zasad określonych w art. 7, 9 kpa 

oraz art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 40 § 4 i 5 kpa, które to naruszenie uznał za rażące w 

rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a. Sąd stwierdził bowiem, że SKO nie dostrzegło, że w dniu 11 kwietnia 

2011r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 6 

poz. 18) nowelizująca przepisy kpa między innymi w zakresie doręczeń i zawiadomień. 

Stroną postępowania była obywatelka Niemiec zamieszkała na stałe w Niemczech. W sprawie tej ani 

przed wydaniem decyzji przez organ I instancji w dniu (…) r. ani przed wydaniem ostatecznej decyzji z 

dnia (…) nie zawiadomiono strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz wszczynając postępowanie w sprawie jak i później nie 

pouczono strony o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z art. 40 § 4 i 5 kpa, zgodnie z którymi 

„strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do 
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prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do 

doręczeń”, „W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy 

pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na 

pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony 

pełnomocnikiem”. 

 W sprawie o sygn.akt II SA/Sz 1034/10 w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi 

alimentacyjnemu, Sąd wyrokiem z dnia 16 czerwca 2011r. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą 

ją decyzję organu I instancji. Z uzasadnienia wyroku wynika, że organy ustaliły, iż skarżący będąc 

dłużnikiem alimentacyjnym odmówił podjęcia pracy, gdyż nie zgłosił się na wezwanie do PUP w 

wyznaczonym terminie w sprawie propozycji pracy. Tymczasem skarżący podnosił, że zawiadomienie 

o terminie zgłoszenia się w urzędzie otrzymał dzień wcześniej oraz, że nie miał pieniędzy na dojazd. 

O przyczynie niestawienia się zawiadomił telefonicznie pracownicę PUP następnego dnia tj. w dniu w 

którym miał się zgłosić, a ponadto płaci regularnie alimenty bezpośrednio matce dziecka na co ma 

dowody wpłat. Wskazał też, że odebranie prawa jazdy spowoduje niemożność zarobkowania, gdyż 

mieszka na wsi, gdzie nie ma komunikacji. 

Sąd uwzględnił skargę z powodu naruszenia przez organy prawa materialnego wskazując między 

innymi, że przy ocenie zgodności aktu administracyjnego z prawem Sąd jest zobowiązany nie tylko 

uwzględnić przepisy ustaw, ale także przepisy Konstytucji RP, stosując ją bezpośrednio (art. 8 w zw. z 

art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ustawy z 

Konstytucją, Sąd – na mocy art. 193 Konstytucji RP – ma obowiązek zwrócić się do Trybunału 

Konstytucyjnego z odpowiednim pytaniem prawnym. Należy mieć jednak na uwadze, że przedmiotem 

badania przez Trybunał Konstytucyjny nie są formalnie traktowane przepisy prawne (jednostki 

redakcyjne tekstu prawnego), ale wyinterpretowane z nich normy prawne. Może zatem wystąpić taka 

sytuacja, kiedy ta sama norma prawna zostanie zawarta w różnych przepisach. W przypadku kiedy 

kwestia zgodności (w określony sposób) z Konstytucją danej normy prawnej była już rozstrzygana 

przez Trybunał – zachodzi podstawa umorzenia postępowania przed Trybunałem z uwagi na 

przesłankę ne bis in idem (vide część II uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 

2007r., sygn.akt P 22/02, Lex nr 121590, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008r., 

sygn.akt P 18/06, pkt III pakt 1.1. uzasadnienia, Lex nr 394607). 

Mając powyższe na uwadze, Sąd wyraził pogląd, że obecnie obowiązująca ustawa z dnia 7 września 

2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zawiera odnośnie trybu zatrzymania prawa 

jazdy dłużnika alimentacyjnego analogiczne unormowanie jak w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. o 

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w związku z czym do 

dokonania wykładni art. 5 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ma 

zastosowanie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z dnia 22 września 2009r. w 

sprawie P 46/07, w którym Trybunał orzekł, że z art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o 

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 

ze zm.) jest niezgodny z art. 2 i art. 31 Konstytucji RP. 

W sprawie o sygn. II SA/Sz 1002/10 – na uchwałę Rady Miasta z dnia (…) r. nr (…) w przedmiocie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych Miasta, skarżący zarzucił, że postanowienia uchwały w części dotyczącej możliwości 

dokonania opłaty biletu w urządzeniu kasującym tylko do monet o nominałach 10,20,50 groszy oraz 
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1,2,5 złotych lub karty strefowej, a uniemożliwienie wykupu biletu za pomocą monet o 1,2 i 5 

groszowych jak i banknotów ogranicza jego prawa obywatelskie, konstytucyjne i własnościowe w ten 

sposób, że uniemożliwia mu dokonywanie płatności pozostałymi krajowymi środkami płatniczymi a 

także zmusza do marnotrawienia czasu w celu zamiany pieniędzy. 

Sąd wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2011 r. oddali skargę podnosząc, że eksponowany przez 

skarżącego sposób uiszczenia opłaty poprzez wykupienie biletu w urządzeniu kasującym jest jednym 

z kilku sposobów dokonania opłaty. W zaskarżonej uchwale uiszczenia opłaty za parkowanie 

określono bowiem poprzez 1) wykupienie biletu w urządzeniu kasującymym przy użyciu monet o 

nominałach 10,20 i 50 gr oraz 1,2,5 zł lub karty strefowej,  2) wykupienie abonamentu, 3) wniesienie 

opłaty zryczałtowanej. 

Wybór formy opłaty należy do osoby korzystającej z możliwości parkowania w strefie płatnego 

parkowania a ponadto żaden z przepisów prawa, w tym żaden z zapisów kwestionowanej uchwały, 

nie zobowiązuje skarżącego do parkowania w strefie płatnego parkowania. Sąd wskazał też, idąc 

tokiem rozumowania strony, należałoby przyjąć, że urządzenia kasujące winny akceptować także 

emitowane przez Narodowy Bank Polski monety i banknoty kolekcjonerskie, które zalicza się do 

obowiązujących w Polsce środków płatniczych. Brak jest również podstaw, by przyjąć, że urządzenia 

kasujące w strefie płatnego parkowania powinny umożliwiać rozmienienie i zamienianie środków 

płatniczych. 

Inny jest bowiem cel tych urządzeń, które mają przede wszystkim pobierać opłaty za parkowanie 

pojazdów, jednocześnie drukując potwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie w określonym czasie 

w strefie płatnego parkowania. 

Reasumując, Sąd nie znalazł żadnych podstaw by uznać, że ustanowione przez Radę Miasta formy i 

zasady uiszczania opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania wpływają na prawo 

własności posiadanych przez skarżącego zasobów pieniężnych. 

 

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej  

 

 Sprawy o tym symbolu stanowiły nieliczną grupę spraw rozpoznanych przez WSA w 

Szczecinie w 2011 r. i przede wszystkim dotyczyły kwestii związanych z zezwoleniami na obrót 

alkoholem (symbol 6040). We wszystkich sprawach z tej kategorii skargi zostały oddalone (II SA/Sz : 

1060/10, II SA/Sz 491/11, II SA/Sz 881/10, II SA/Sz 879/10, II SA/Sz 880/10, II SA/Sz 1146/10, II 

SA/Sz 132/11,  II SA/Sz 1060/10, II SA/Sz 279/11). 

Natomiast znaczący wpływ nastąpił w kategorii spraw o symbolu 6042 – gry losowe, których wpłynęło 

ponad 100 i wszystkie dotyczą kwestii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych. 

 Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zawiesił postępowanie sądowe w powyższych 

sprawach do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania 

prawnego zadanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie III SA/Gd 262/10 

oraz rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego zadanego przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie II SA/Po 549/10.  

 

 

Sprawy dotyczące ewidencji ludności i aktów stanów cywilnego 
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W 2011 r. w tej kategorii spraw zapadło zaledwie kilka orzeczeń, bowiem niewielki był wpływ tych 

spraw. Wszystkie sprawy rozpoznane w badanym okresie dotyczyły jednego przedmiotu – 

wymeldowania, a większość skarg została oddalona. 

Analiza uzasadnień wyroków w sprawach z zakresu ewidencji ludności, które zapadły przed 

podjęciem przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały z dnia (…) r., sygn. akt II OPS 1/11 wskazuje 

na rozbieżność stanowiska poszczególnych składów orzekających co do przyznania osobie 

dysponującej tytułem prawnym do lokalu (domu) statusu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

W sprawie II SA/Sz 957/10, Sąd podzielając pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w 

wyroku z dnia 19 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1803/07, przyjął, że właściciel lokalu nie jest 

stroną postępowania o wymeldowanie i oddalił skargę właścicielki lokalu na decyzję w przedmiocie 

umorzenia postępowania o wymeldowanie wszczętego na jej wniosek. 

Natomiast w sprawie II SA/Sz 972/10 również w przedmiocie umorzenia postępowania o 

wymeldowanie wszczętego także na wniosek właścicielki lokalu, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. 

 W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd wskazał na niejednolite orzecznictwo odnośnie statusu strony 

właściciela lokalu i opowiedział się za poglądem przyznającym właścicielowi lokalu mieszkalnego lub 

domu statusu strony w każdym postępowaniu związanym z meldunkiem innych osób w jego lokalu lub 

domu. 

W tej grupie sprawie nie wyłoniły się żadne inne sporne zagadnienia prawne. 

 

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa   
 

 
 Z tej kategorii spraw rozpoznana była jedna sprawa o sygn. II SA/Sz 626/10 w przedmiocie 

nieuzgodnienia udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (…). 

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2010r., Sąd uchylił zaskarżone postanowienie uznając, że 

przedłożone przez organ II instancji akta administracyjne nie zawierają aktu będącego przedmiotem 

interpretacji tj. części opisowej studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (…). W ocenie Sądu zostały naruszone przepisy art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 K.p.a., 

mające istotny wpływ na wynik. 

 Sprawy dotyczące gospodarki mieniem 

 Wśród spraw wiążących się z tą problematyką na uwagę zwraca wyrok zapadły w sprawie o 

sygn. akt II SA/Sz 342/11, który dotyczył sporu związanego z ustaleniem kosztów postępowania 

rozgraniczeniowego nieruchomości. Stan faktyczny sprawy był następujący. Między stronami zawarta 

została ugoda przed geodetą co do rozgraniczenia nieruchomości. Kończyła ona spór graniczny, 

skutkiem czego wszczęte uprzednio postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości 

stało się bezprzedmiotowe, dlatego organ pierwszej instancji umorzył je na podstawie art. 105 § 1 

K.p.a. Skarżący domagali się jednak wydania przez organ pierwszej instancji rozstrzygnięcia w 

przedmiocie kosztów postępowania, w tym nakazania ich zwrotu od uczestniczki postępowania, 

albowiem koszty uiścili w całości z własnych środków. Jako dowód poniesienia kosztów skarżący 

przedłożyli: kserokopie faktur wystawionych przez Prezesa Spółki z o.o. zajmującej się czynnościami 
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geodezyjnymi oraz oświadczenie geodety, że skarżący ponieśli koszty rozgraniczenia 

wyszczególnionych działek z działką stanowiącą własność uczestniczki postępowania. 

Skarżący domagali się wydania postanowienia na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a., czyli 

przepisu ustalającego zasady rozdziału kosztów postępowania pomiędzy stroną a organem 

administracyjnym związanych z zakończonym postępowaniem rozgraniczeniowym. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak 

również w Kodeksie cywilnym brak jest przepisu uprawniającego organ administracji do orzekania, w 

decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe, o rozliczeniu jego kosztów, w tym kosztów 

wykonania czynności przez geodetę wyznaczonego przez organ. Zasady rozdziału kosztów 

postępowania pomiędzy stronę a organ administracyjny określa przepis art. 262 K.p.a. Zgodnie z art. 

262 § 1 pkt 2 K.p.a., stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w jej interesie 

lub na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. 

Ponadto, zgodnie z powołanym przepisem wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązanej do 

ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia organ administracji publicznej ustala w drodze 

postanowienia jednocześnie z wydaniem decyzji i na to postanowienie osobie zobowiązanej do ich 

poniesienia służy zażalenie. Oznacza to, iż organ dopiero wraz z wydaniem decyzji rozstrzygającej 

sprawę ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osobę zobowiązaną do ich 

poniesienia i wówczas obciąża ją tymi kosztami. 

Czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wykonuje geodeta, 

z tym że w myśl art. 31 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest to geodeta upoważniony przez 

organ. Geodeta dokonujący ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nie jest 

podmiotem działającym na "prywatne" zlecenie stron postępowania rozgraniczeniowego. Z tego też 

względu, w postępowaniu administracyjnym w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, strony nie 

mogą zawierać odrębnych umów, czy zlecać osobom trzecim czynności przypisanych organowi 

(wyznaczenie uprawnionego geodety). 

W toku postępowania rozgraniczeniowego pomiędzy skarżącymi i uczestniczką postępowania 

powstały koszty, między innymi związane z wynagrodzeniem uprawnionego geodety, który został 

wyznaczony przez organ w sprawie. Organ wyznaczając geodetę winien był przewidzieć, że z jego 

czynnościami związane są określone koszty i mógł je wyłożyć z własnych środków lub zażądać od 

strony – zgodnie z art. 262 § 2 K.p.a., złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów 

postępowania by następnie koszty te rozliczyć po zakończeniu postępowania rozgraniczeniowego. W 

niniejszym postępowaniu organ nie zażądał zaliczki, natomiast wynagrodzenie geodety opłacili 

skarżący. 

Doszło zatem do sytuacji, gdy koszty te nie zostały poniesione przez organ i to nie organ lecz 

strona decydowała o ich wysokości ustalając z geodetą wysokość wynagrodzenia za czynności 

wykonane w tym postępowaniu. Nie jest w tej sytuacji dopuszczalne, by o kosztach decydowała 

strona inicjująca postępowanie jak to miało miejsce w tej sprawie, działając przez fakty dokonane i 

domagając się rozliczenia tych kosztów pomiędzy stronami. 

Skoro organ nie poniósł żadnych kosztów postępowania rozgraniczeniowego, nie wystąpiła 

konieczność rozliczenia zaliczki, gdyż organ o jej uiszczenie nie występował, a koszty geodety zostały 

poniesione ze środków skarżących, którzy w tej materii nie działali na zlecenie organu. Tym samym 

Sąd stwierdził, że organy prawidłowo uznały kwestie kosztów postępowania administracyjnego za 

bezprzedmiotową i umorzyły postępowanie w sprawie. 
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Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 

 

 Właściwe stosowanie przepisów dotykających problematyki prawa wodnego nadal nastręcza 

trudności. Większość z rozpoznanych spraw zakończyła się wyrokami uwzględniającymi skargi, z tym 

że 2 z nich zapadły w wyniku realizacji kasatoryjnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

 W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 726/10 problem dotyczył przede wszystkim właściwego 

zastosowania art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz.2019 ze zm.), 

który stanowi, że pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: 

1) ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania 

z wód zlewni, 

2) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, 

wynikających z odrębnych przepisów. 

Z ustalonego stanu faktycznego sprawy wynikało, że wnioskujący o wydanie nowego 

pozwolenia wodnoprawnego posiadał pozwolenie wodnoprawne wydane w roku 1998 r., które 

obejmowało 7 stawów hodowlanych i nigdy nie zostało zmienione. Natomiast obecnie strona ubiegała 

się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 9 stawów, podnosząc, iż nowe stawy zostały 

wybudowane w latach 1999-2000. To jednak, w ocenie Sądu, nie mogło być wystarczające do 

przyjęcia, że decyzja, o której mowa w przepisie art. 125 pkt 2, jako akt prawny indywidualny, 

określający sposób zagospodarowania terenu, nie musiała być wydana, aby zainteresowana strona 

mogła ubiegać się skutecznie o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego. Zdaniem Sądu, jeżeli 

inwestor dokonał zmiany sposobu zagospodarowania terenu, budując stawy będące urządzeniami 

wodnymi, a obecnie podejmuje czynności zmierzające do legalnego korzystania z terenu z 

zachowaniem przepisów obowiązującego Prawa wodnego, a w tym art. 125, obowiązany jest spełnić 

warunki wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

określającej między innymi zasady polityki przestrzennej i ładu przestrzennego. W tej sytuacji, przed 

wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, organ właściwy do jego wydania winien sprawdzić, czy nie 

narusza to ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skoro zaś takiego planu 

nie uchwalono dla określonego terenu, czy pozwolenie wodnoprawne nie narusza warunków 

określonych w decyzji o warunkach zagospodarowania tego terenu wydanej z uwzględnieniem norm 

art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. Nr 80, 

poz.717 ze zm.). Wydane, zaskarżone pozwolenie wodnoprawne wiąże się ze zmianą 

zagospodarowania terenu, a brak zbadania zgodności pozwolenia wodnoprawnego z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi naruszenie prawa materialnego, tj. art. 

125 pkt 2 Prawa wodnego w zw. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Z tych m.in. powodów Sąd uchylił zaskarżone pozwolenie wodnoprawne. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 36/11 zagadnienie, które legło u podstaw sporu dotyczyło 

przywrócenia stosunków wodnych na gruncie, a konkretnie prawidłowego ustalenia dotychczasowego 

i obecnego stanu faktycznego wód, ustalenia, czy może zachodzić związek przyczynowy pomiędzy 

spowodowaną zmianą stosunków wodnych, szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zakresu prac jakie 

należałoby przedsięwziąć aby stosunki wodne znormalizować. 
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Podstawą prawną rozstrzygnięcia był art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019), który stanowi, że jeżeli spowodowane przez właściciela 

gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może, w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu 

poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że przytoczony przepis art. 29 ustawy nie nakłada na 

organ prowadzący postępowanie obowiązku ustalenia wszelkich przyczyn danego stanu wody na 

gruncie zgłaszającego roszczenie, ale nakazuje właściwemu organowi wyjaśnienie, czy powstałe 

szkody mogą być następstwem zmiany stanu wody na gruncie sąsiednim. co do którego zgłoszono 

roszczenie. Innymi słowy rzecz ujmując, postępowanie administracyjne, prowadzone na podstawie art. 

29 ustawy Prawo wodne ma wykazać zasadność nakazania właścicielowi danego gruntu 

przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom, o których mowa 

w tym przepisie. 

Zdaniem Sądu, organy obu instancji w oparciu o zebrane dowody, prawidłowo ustaliły, że 

istotnie skarżąca wykonała podwyższenie (nasyp) działki. Jednakże organy obu instancji orzekające w 

sprawie nie wskazały już w sposób precyzyjny obszaru i wysokości tego podwyższenia. Ustalenia 

własne w tym przedmiocie organy zastąpiły przytaczaniem fragmentów z dwóch różniących się 

istotnie opinii biegłych sporządzonych w rozpoznawanej sprawie. 

Tymczasem, w realiach rozpoznawanej sprawy, trudno było mówić o jednorodnych opiniach. 

Sąd podkreślił, że jeden biegły – rzeczoznawca w zakresie melioracji wodnych wykonał "opinię 

techniczną w sprawie określenia wpływu podwyższenia trenu części działki (..) na zmianę stosunków 

wodnych pomiędzy ulicą (…) i ulicą (…). Natomiast drugi biegły wykonał opinię geologiczną w sprawie 

określenia przyczyn zalewania jednej z posesji przy jeszcze innej ulicy. Niewątpliwie różne 

specjalności obu biegłych oraz różny zakres ich opinii, a także odmienne ustalenia i wnioski końcowe 

opinii, nie zostały przez organy orzekające rozważone. Organy te bowiem nie dociekały, czy 

powyższe opinie mogą być równoważnymi dowodami w sprawie, czy też jedna z nich powinna mieć 

charakter opinii wiodącej, a druga opinii uzupełniającej w zakresie w jakim biegły wydający opinię w 

zakresie stosunków wodno-prawnych nie posiadał wiedzy specjalistycznej z dziedziny geologii. Brak 

tych rozważań doprowadził do sytuacji, w której organy te oparły ustalenia o naruszeniu przez 

skarżącą stosunków wodnych na opinii geologicznej, zaś sposób usunięcia tych naruszeń zaczerpnęły 

z opinii biegłego w zakresie melioracji wodnych, który miał całkowicie odmienny pogląd co do wpływu 

podwyższenia skarżącej działki na część będących przedmiotem zainteresowania nieruchomości.. 

Z opinii biegłego z zakresu melioracji wodnych nie wynikało przy tym, czy wykonanie 

proponowanych rowów opaskowych ma zapobiegać skutkom konkretnego działania skarżącej czy też 

w ogóle ma prowadzić do poprawy stosunków wodnych na analizowanym terenie. Sąd zauważył, że w 

oparciu o lekturę tej opinii, proponowany sposób usunięcia przyczyny zalewania działek 

sąsiadujących, to działania kompleksowe, a nie naprawa stosunków wodnych wywołanych działaniem 

skarżącej. 

Sąd przypomniał, że decyzja wydana na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jest 

decyzją nakładającą na jej adresata określone obowiązki, a zatem obowiązki te muszą być tak 

skonkretyzowane, aby decyzja taka nadawała się do wykonania. Zaskarżona decyzja nie precyzowała 

jednak czynności, do których skarżąca została zobowiązana. Ponadto, organy w sposób sprzeczny z 
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art. 29 ust. 3 ustawy pozostawiły stronie wybór środka mającego na celu przywrócenie stosunków 

wodnych.  

Powyższe uchybienie skutkowały uwzględnieniem skargi. 

 

Sprawy z zakresu gospodarka nieruchomościami 

 

W obrębie spraw związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami 

dominowały sprawy dot. opłat adiacenckich, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz 

przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności. 

Wśród tych spraw na uwagę zasługuje m.in. wyrok wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 

320/11. Organy obu instancji odmówiły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości na której znajdował się budynek mieszkalny, wielorodzinny z uwagi na to, że 

jedna współwłaścicielka lokalu mieszkalnego z wnioskiem takim nie wystąpiła i nie został także 

złożony wniosek do sądu powszechnego w trybie art. 188 K.c. Sąd rozpoznający sprawę działanie 

organów uznał za nieprawidłowe. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd przypomniał, że z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. u. 

Nr 175, poz. 1459 ze zm.), mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami 

lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (art. 1 ust. 2 

tej ustawy). W przypadku osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, z żądaniem przekształcenia 

występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się odpowiednio art. 199 

Kodeksu cywilnego. 

Artykuł 199 Kc stanowi, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które 

przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku 

takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać 

rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy 

wszystkich współwłaścicieli.  

Gdy nieruchomość jest we współużytkowaniu kilku osób, wniosek muszą złożyć lub go 

poprzeć wszyscy współużytkownicy. Do prowadzenia postępowania w sprawie przekształcenia 

użytkowania wieczystego we własność nie jest wystarczające złożenie wniosku tylko przez jednego 

lub niektórych spośród użytkowników wieczystych. 

W przypadku braku zgody (wniosku) na przekształcenie wszystkich użytkowników 

wieczystych, użytkownicy wieczyści których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać 

rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, w trybie art. 199 Kc, który orzeknie mając na względzie cel 

zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich użytkowników wieczystych. 

Sąd wskazał, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji rozstrzygającej co do istoty zależało 

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny. W tej sytuacji 

obowiązkiem organu pierwszej instancji było zawieszenie postępowania administracyjnego na 

podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. i wezwanie pozostałych użytkowników wieczystych do wystąpienia, 

w oznaczonym terminie, o rozstrzygniecie zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny. Zgodnie 

bowiem z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy 
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rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 

przez inny organ lub sąd. Zatem wydanie decyzji odmawiającej przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, bez uprzedniego zawieszenia postępowania 

administracyjnego, narusza art. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, a także 

art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego bez zawieszenia 

postępowania administracyjnego i wezwania pozostałych wnioskodawców do wystąpienia o 

rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, była przedwczesna.  

Ponadto, powołując się na art. 61 § 2 K.p.a., zgodnie z którym, organ administracji publicznej 

może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć i prowadzić postępowanie także w 

sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony Sąd wywiódł, że organ obowiązany był 

uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie 

umorzyć. Zdaniem sądu, w przypadku gdy po stronie wnioskodawcy występuje wielość podmiotów, 

którzy zobowiązani są wspólnie złożyć wniosek i tylko taki wniosek ma szanse na pozytywne 

rozpatrzenie, to brak wniosku nawet od jednego podmiotu należy traktować jak brak wniosku w ogóle. 

W innych sprawach dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Sąd nie 

podzielił prezentowanego przez organy poglądu, że niedopuszczalne jest dokonanie takiego 

przekształcenia w sytuacji, gdy wnioskowana do przekształcenia nieruchomość posiadała nie tylko 

funkcję mieszkaniową. W wyroku o sygn. akt II SA/Sz 1046/10 Sąd podał, że wymóg przeznaczenia 

nieruchomości na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. nie 

może być sprowadzony do bezwzględnego zakazu wykorzystania części nieruchomości na cele inne. 

Za zasadne Sąd uznał pomocniczce odwołanie się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych – Dz. U. nr 112, poz. 1316 ze zm.), wedle której budynki mieszkalne to obiekty 

budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do 

celów mieszkalnych. 

W wyroku o sygn. akt II SA/Sz 990/10 Sąd stwierdził, że wbrew wywodom organów, 

dopuszczalne jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

posiadającej jednocześnie charakter rolny i zabudowanej na cele mieszkaniowe, albowiem obydwie te 

funkcje nieruchomości zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Odmowa 

przekształcenie tylko z tego powodu, że ustawodawca wprost w przepisie funkcji mieszanej 

nieruchomości nie przewidział, stanowiło wypaczenie intencji ustawodawcy przy założeniu jego 

racjonalności. 

W dwóch wyrokach o sygn. akt II SA/Sz 1077/10 i II SA/Sz 1078/10 Sąd uwzględnił skargi na 

decyzję w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich. Istotą sporu w tych sprawach była przede 

wszystkim prawidłowość wykonania wyceny nieruchomości. W ocenie Sądu, organ odwoławczy do 

zarzutów podnoszonych przez strony odniósł się w sposób bardzo zdawkowy, wskazując w istocie na 

warunki formalne jakim powinien odpowiadać operat. Sąd podał, że organ po to powołuje 

rzeczoznawcę, by ten, korzystając z posiadanej wiedzy specjalistycznej, dokonał wyceny 

nieruchomości. Skoro zatem strona zgłaszała zastrzeżenia do operatu, to organ dalej korzystając z tej 

wiedzy rzeczoznawców winien był wątpliwości strony wyjaśnić. W dalszej części uzasadnienia, w obu 

powołanych wyrokach, Sąd uznał natomiast, że skoro strona zgłaszała zastrzeżenia do 

sporządzonego operatu, to organ, który nie może dokonywać merytorycznej oceny tego dokumentu, 
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miał obowiązek – zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - zwrócić się do 

organizacji zawodowej rzeczoznawców. 

Końcowa spostrzeżenia Sądu w wymienionych dwóch sprawach zwracają uwagę nie tylko ze 

względu na kategoryczność zaprezentowanego w nich poglądu co do obowiązku organu, ale i na 

swoją odmienność w stosunku do prezentowanego w dużej części orzecznictwa poglądu, w którym 

podnosi się, że operat szacunkowy jest opinią biegłego, która podlega nie tylko ocenie pod względem 

formalnym ale również pod względem materialnym oraz że istnieje obowiązek organu rozpoznającego 

sprawę poddania ocenie merytorycznej sporządzonego operatu. 

W omawianych wyrokach o sygn. akt II SA/Sz 1077/10 i II SA/Sz 1078/10 Sąd, odnosząc się 

do zarzutu niekonstytucyjności art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wskazał, że przepis 

ten był już przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego i w świetle wyroku TK z dnia 2 kwietnia 

2007 r. zarzut ten uznał za nieuzasadniony. To stanowisko Sądu wydaje się o tyle interesujące, że 

powołany wyrok TK (sygn. SK 19/06) dotyczył oceny zgodności z Konstytucją art. 98 ust. 4 ustawy. 

Wnioskować można tym samym, że skład orzekający w tych sprawach doszedł do przekonania o 

możliwości przypisania w całości rozważań TK co do zgodności z Konstytucją także art. 98a ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. 

 

Sprawy dotyczące ochrony środowiska 

 

Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz 980/10 w przedmiocie umorzenia 

postępowania odwoławczego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 

której Sąd wyrokiem z dnia 20 lipca 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję. 

W ocenie Sądu organ II instancji wydał zaskarżoną decyzję z naruszeniem przepisów 

postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Mianowicie bezzasadnie umorzył on 

postępowanie odwoławcze wobec Stowarzyszenia, przyjmując na podstawie treści statutu 

Stowarzyszenia oraz podniesionych przez nie w odwołaniu zarzutów, iż nie kwalifikuje się ono do 

kategorii organizacji ekologicznych. Nie prowadzi bowiem działań na rzecz ochrony środowiska w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 Prawa ochrony środowiska. 

Zdaniem Sądu uzasadnienie udziału konkretnej organizacji ekologicznej działającej w 

zakresie ochrony środowiska w danym postępowaniu administracyjnym, stosownie do treści art. 3 

ust.1 pkt.10 i 44 ust.2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, musi wynikać bezpośrednio z 

jej statutu, przy czym postanowienia tego aktu ustrojowego nie muszą być precyzyjne jednakże cel 

takiego działania musi pozostawać w związku z przedmiotem konkretnego postępowania 

administracyjnego. Dlatego przy ponownym rozstrzyganiu sprawy rzeczą organu orzekającego 

powinno być wyłącznie ustalenie, czy dany podmiot posiada status organizacji ekologicznej oraz czy 

cele statutowe danej organizacji uzasadniają złożenie przez nią odwołania. 

Kolejną sprawą zasługującą na uwagę jest sprawa o syn.akt II SA/Sz 963/10 w przedmiocie 

nakazania usunięcia odpadów. Wyrokiem z dnia 12 maja 2011 r. Sąd stwierdził nieważność 

zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy w części określającej termin 

wykonania decyzji 

W decyzji organu I instancji w punkcie 3 został określony termin, w którym nakaz usunięcia 

odpadów ma być wykonany.  
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Sąd nie podzielił stanowiska organów w przedmiocie obowiązku wykonania decyzji w terminie 

określonym przez organ. Z dyspozycji przepisu art. 34 cyt. ustawy nie wynika, iż daje on podstawę do 

orzekania w przedmiocie określenia terminu wykonania nałożonego obowiązku. W świetle przepisów 

procesowego i materialnego prawa administracyjnego należy odróżnić ostateczności decyzji, która 

staje się natychmiast wykonana z dniem jej wydania od jej wymagalności, której każdorazowo termin 

wykonania określa odpowiedni przepis materialny prawa administracyjnego rangi ustawowej (por. 

wyrok NSA z 15 czerwca 2010r. II OSK 1015/09). Zatem termin określony przez organ I instancji i 

zaakceptowany przez organ odwoławczy w zaskarżonej decyzji został nałożony bez podstawy 

prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), dlatego na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ppsa należało stwierdzić 

nieważność decyzji organu I instancji w części, w której został określony termin wykonania decyzji. 

W sprawie o sygn. akt 883/10 przedmiotem, której były środowiskowe uwarunkowania zgody na 

realizację przedsięwzięcia wyrokiem z dnia 22 grudnia 2010 r. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie, Kolegium nie wyjaśniło należycie stanu faktycznego, 

a przede wszystkim nie rozważyło w sposób wyczerpujący materiału dowodowego.  

 Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 72 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. Nr 199, poz. 1227 ze 

zm.). 

 Z przepisu tego wynika, że zatwierdzenie projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych oraz decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części, wymaga uprzedniego uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 71 ust. 2 tej ustawy a więc dla 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak również dla 

przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

 Z powyższych względów dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie 

środowiskowych uwarunkowań niezwykle istotne jest: po pierwsze - zwrócenie szczególnej uwagi na 

treść i prawidłowość wniosku, z którego wynikać musi rodzaj planowanej inwestycji i zakres jej 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 71 ust. 2 ustawy, po drugie – ustalenie czy wymagana 

jest dla planowego przedsięwzięcia ocena jego oddziaływania na środowisko i po trzecie – w 

przypadku wymaganego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – dokonanie jego oceny 

w kontekście stawianych temu dowodowi wymagań określonych w art. 66 ust. 1 tej ustawy, jak 

również w zakresie jego wewnętrznej spójności, tak jak dla każdego innego dowodu mającego 

charakter opinii. 

 Przy takim określeniu rodzaju planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego a dodatkowo 

jeszcze wobec podnoszonego w odwołaniu zarzutu niezgodnego z istniejącym na nieruchomości 

stanem faktycznym określenia tego przedsięwzięcia, rzeczą Kolegium było wyjaśnienie czy raport 

dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 

dwóch obiektów przeznaczonych do chowu drobiu brojlerów na działkach o nr (…) i (…) obszar (…), 

czy też dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 

zmianie sposobu użytkowania dwóch wolno stojących budynków gospodarczo – składowych już 

istniejących na powyższych działkach. 



 75 

 Tymczasem Kolegium nie podjęło żadnych kroków w kierunku wyjaśnienia tej niejasności. 

Kolegium natomiast w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (str.6) stwierdziło, że „przede wszystkim z akt 

postępowania wynika, że postępowanie przedmiotowe jest prowadzone w celu uzyskania zmiany 

decyzji Nr (…) z dnia (…) r. wydanej przez Starostę w przedmiocie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch wolno stojących budynków inwestorskich z 

przeznaczeniem na chów drobiu na działkach nr ewid. (…) i (…) w (…), gmina (…). Z charakterystyki 

przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wynika, iż zmiana ta będzie dotyczyła zmiany sposobu użytkowania hal gospodarczo – 

składowych obiektu, które będą przeznaczone do chowu drobiu”. 

 Powyższe dowodzi, że Kolegium nie dostrzegło rozbieżności w raporcie, w którego pkt 1.1.1 

biegły powołuje się na decyzję z dnia (…) r., a załącza do raportu decyzję z dnia (…) r. W rezultacie 

powstałego w następstwie zaniechania przez Kolegium prawidłowego ustalenia co jest przedmiotem 

planowanego przedsięwzięcia dla którego przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, nie jest możliwe dokonanie rzeczowej oceny raportu pod względem spełnienia warunków 

formalnych określonych w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) oraz jego 

spójności. 

W sytuacji zatem braku prawidłowego ustalenia stanu faktycznego co do rodzaju 

przedsięwzięcia inwestycyjnego dla którego został sporządzony raport oddziaływania na środowisko, 

Sąd nie miał możliwości racjonalnego ustosunkowania się do zarzutów skargi kwestionujących 

rzetelność raportu, wobec naruszenia art. 7, art. 77 i art. 80 kpa, które to naruszenie mogło mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy, uchylił zaskarżoną decyzję w celu wyjaśnia przez organ odwoławczy 

wyżej wskazanych okoliczności. 

 

Sprawy dotyczące edukacji  

 
 W nielicznych sprawach z zakresu nauki (symbol 614) zwracają uwagę sprawy dotyczące 

skarg na decyzje Rektora P. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia. 

 W sprawie IISA/Sz 874/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając decyzję Rektora P. 

wyraził pogląd, iż sądowa kontrola tego rodzaju decyzji dotyczy zgodności z prawem postępowania 

decyzyjnego uprawnionych organów. Wynika to z regulacji prawnych zawartych w art. 4 ust. 1, w art. 

169 ust. 7 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

 Zgodnie z w art. 169 ust. 8 w/w ustawy, od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie w 

terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji Komisji rekrutacyjnej, przy czym podstawą 

odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w ust. 2. 

Decyzje podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora 

jest ostateczna. Do decyzji tej, z mocy art. 207 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Z 

zestawienia tych norm wynika zatem, że sądowa kontrola decyzji w przedmiocie odmowy przyjęcia na 

studia nie może wkraczać w dziedziny chronione autonomią uczelni wyższej. Przy wydawaniu decyzji 

w tym przedmiocie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego „odpowiednio”, co 

oznacza, że nie stosuje się ich wprost i nie wszystkie, a jedynie te które odnoszą się do wydawania 

decyzji administracyjnych i to z uwzględnieniem specyfiki oraz pierwszeństwem uregulowań 

zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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 Zasada autonomii uczelni wyższej określona w art. 4 ust. 1 w/w ustawy, znajdująca swoje 

oparcie w art. 70 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie oznacza, że sąd administracyjny 

pozbawiony jest kompetencji do kontroli aktów senatu uczelni i podjętych w ramach ich kompetencji 

wynikających z upoważnień ustawowych, których przepisy stanowiły podstawę prawną, 

indywidualnego aktu administracyjnego zaskarżonego do tego Sądu. Takie stanowisko, wynikające z 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt. SK 18/99 (OTK 2007/7/258), 

w którym między innymi Trybunał stwierdził, że uchwały senatu uczelni, niezależnie od tego czy mają 

charakter normatywny czy nienormatywny, są aktami władztwa wewnętrznego, które są wyłączone 

spod kognicji Trybunału Konstytucyjnego, jednakże podlegają kontroli sądowoadministracyjnej, 

znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok: WSA w Poznaniu z 

dnia 8 maja 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 479/07, WSA w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt II 

SA/Ol 770/08, LEX 469916). 

 Stosownie do art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym senat uczelni ustala 

warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach. Uchwałę w tym 

przedmiocie, jak stanowi w zdaniu drugim ten przepis, podaje się do wiadomości publicznej nie 

później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Ratio legis tego przepisu zawiera się między 

innymi w założeniu, że w demokratycznym państwie prawa (art. 2 Konstytucji RP) system prawa musi 

być stabilny w tym sensie, że kandydat na studia wyższe dokonując wyboru uczelni i kierunku studiów 

musi mieć zapewnioną niezmienność warunków i trybu rekrutacji tak aby w sposób niezakłócony 

niespodziewanymi ich zmianami mógł zaplanować swoje działania zmierzające do podjęcia studiów. 

 Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na rok 2010/2011 senat ówczesnej P. powinien 

był uchwalić nie później niż do dnia 31 maja 2009 r.  

 Z zaskarżonej decyzji wynika, że powodami odmowy przyjęcia skarżącej na studia były: 

- złożenie podania w formie pisma a nie drogą elektroniczną, 

- błąd w określeniu kierunku studiów polegający na podaniu, że kandydatka ubiega się o 

przyjęcie na Wydział (…) – kierunek (…), w sytuacji, gdy kierunek (…) nie został uruchomiony, 

a rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 na tym wydziale prowadzona była na dwa kierunki: 

analityka (…) – specjalność (…);  

- złożenie podania na więcej niż jeden wydział i kierunek (na Wydział (…) oraz Wydział (…)). 

 Z podstawy prawnej zaskarżonej decyzji oraz z treści uzasadnienia wynika, że jako 

podstawę prawną wyspecyfikowania powyższych przesłanek odmowy Rektor przyjął: 

1. § 1 ust. 2a i § 5 Załącznika do uchwały Nr (…) Senatu P. z dnia (…) r. w sprawie ustalenia 

zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w P. w (…) na Wydziale (…) w roku 

akademickim 2010/2011, 

2. § 4 ust. 1 i 2 Załącznika do uchwały Nr (…) Senatu P. z dnia (…) r. w sprawie ustalenia 

szczególnych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne w P. na Wydział 

(…) na rok akademicki 2010/2011, 

3. nadto w zakresie możliwości logowania się na jeden kierunek studiów – uchwałę nr (…) (której 

w aktach administracyjnych nie zamieszczono). 

 Zgodnie z § 1 uchwały Senatu P. z dnia (…) r. Nr (…), co do której organ w aktach 

administracyjnych nie zawarł informacji o terminie publikacji, lecz okoliczność jej podania do 

publicznej wiadomości najpóźniej do 31 maja 2009 r. nie jest kwestionowana, zasady i tryb 
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przyjmowania na studia stacjonarne w P. w (…) na (…) w roku akademickim 2010/2011 ustalone 

zostały w załączniku, którego przepisy obejmują: Postanowienia ogólne (§ 1 i 2), wstępne 

postanowienie kwalifikacyjne (§ 3-6), Postanowienia końcowe (§ 7-9). 

 Z § 1 pkt 2 lit. a Załącznika do uchwały wynika, że na wydziale tym postępowanie 

rekrutacyjne obejmuje elektroniczne zgłoszenie kandydatury. Zgodnie z pkt 7 tego paragrafu za 

prawidłowość działania programu komputerowego rejestrującego zgłoszenia kandydatów i programu 

obsługującego postępowanie rekrutacyjne odpowiedzialny jest informatyk.  

 Lektura treści Załącznika do Uchwały Nr (…) wskazuje, że w przepisach tych nie zawarto 

regulacji uniemożliwiającej złożenia podania na więcej niż jeden wydział lub na więcej niż jeden 

kierunek w ramach wydziału. Nie ma w nim również określonych reguł postępowania w sytuacji awarii 

systemu informatycznego uniemożliwiającej elektroniczne zgłoszenie kandydatury jak również norm 

dyskwalifikujących podanie z powodu popełnionego błędu w określeniu nazwy Wydziału, kierunku lub 

specjalności, którego zgłoszenie kandydatury dotyczy. 

 W oparciu o wskazany wyżej akt, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na Wydział 

(…) nie mógł zakładać, że może zgłosić swoją kandydaturę tylko na jeden Wydział i jeden kierunek w 

ramach wydziału, nie mógł też wiedzieć, że elektroniczne zgłoszenie kandydatury jest formą jedyną 

nawet w razie niemożności zalogowania się do systemu, jak również że ewentualna pomyłka w 

nazwie wydziału lub kierunku zdyskwalifikuje jego podanie, niezależnie od tego w jaki sposób zostanie 

złożone. 

 Zgodnie z zawartym w § 9 załącznika do Uchwały z dnia (…) r. Nr (…) odesłaniem do 

określenia w odrębnej uchwale dokładnych terminów składania dokumentów i egzaminów, Senat P. w 

dniu (…) r. podjął uchwałę Nr (…) „w sprawie ustalenia szczególnych terminów postępowania 

rekrutacyjnego na studia stacjonarne w P. na Wydział (…) na rok akademicki 2010/2011” i regulację tę 

Senat zamieścił w załączniku do uchwały. 

 Analiza treści załącznika do Uchwały Nr (…) z dnia (…) r. dowodzi, że rację ma skarżąca 

podnosząc zarzut, że zaskarżona decyzji wydana została z naruszeniem art. 169 ust. 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym. Zmieszczone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wywody powołujące się na 

przepisy § 3 i § 4 tego aktu są całkowicie chybione. 

 O zakresie przedmiotowym uchwały nie decyduje jej tytuł, lecz charakter zawartych w niej 

uregulowań. 

W przekonaniu Rektora – jak można wnosić z treści decyzji – skoro Załącznik do Uchwały Nr (…) z 

dnia (…) r. zawiera tytuł „Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne”, 

to jego podjęcie i podanie do publicznej wiadomości po terminie określonym w art. 169 ust. 2 nie 

stanowi przeszkody w zastosowaniu zawartych w nim postanowień w postępowaniu rekrutacyjnym na 

rok akademicki 2010/2011, gdyż termin wprowadzony w art. 169 ust. 2 dotyczy wyłącznie uchwały 

senatu w przedmiocie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych 

kierunkach. 

 Tak rozumiane, jak zostało to wyżej przedstawione, stanowisko Rektora byłoby uprawnione, 

gdyby istotnie Załącznik do Uchwały Nr (…) regulował wyłącznie terminy postępowania 

rekrutacyjnego.  

 W niniejszej sprawie nie ma sporu co do terminu postępowania rekrutacyjnego, a zatem w 

kwestii terminów nie zachodziłaby w ogóle potrzeba odwołania się do Załącznika do uchwały Nr (…). 

Aktem tym jednak uregulowano kwestie nie należące przedmiotowo do materii określonej jego 
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tytułem. Załącznik do Uchwały Nr (…) z dnia (…) r. zawiera Postanowienia ogólne (§ 1-4), które w 

zakresie objętym regulacją § 1, § 3 i § 4 pkt 1-4 stanowią ewidentne obejście regulacji zawartej w art. 

169 ust. 2 ustawy. W § 1 określono kto prowadzi nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym i 

postępowanie odwoławcze, w § 3 zawarto zasadę, że „kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie tylko 

na jeden kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, spośród kierunków na Wydziałach: (…)”. 

Natomiast § 4 pkt 1 dotyczy elektronicznej formy zgłoszenia wskazuje stronę internetową, pkt 2 

obciąża kandydata konsekwencjami błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, jego 

niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych, zaś w pkt 3 postanowiono, że ujawnienie 

rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów (wynik z matury) a danymi przekazanymi drogą 

elektroniczną, może spowodować skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych. Natomiast w § 4 pkt 

4 określono, że Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian 

spowodowanych awarią sieci internetowej, niezależną od P. lub okresowym przeciążeniem serwerów 

uczelni. 

 W ocenie Sądu, wskazane „Postanowienia ogólne” Załącznika do Uchwały Nr (…) to nic 

innego jak zasady dotyczące warunków i trybu rekrutacji, uchwalone po dniu 31 maja 2009 r. i jako 

takie nie mogące być stosowne w procedurze rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011. Pomijając 

już ich arbitralność i jednostronność w zakresie ustanowionych reguł elektronicznego zgłoszenia 

kandydatury, stwierdzić trzeba, że zastosowanie tych zasad w procedurze rekrutacyjnej odnośnie do 

zgłoszenia kandydatury skarżącej nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

 Odnosząc się do podnoszonego skargą zarzutu naruszenia przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego Sąd uznał, że również nie jest on pozbawiony racji.  

 Zważywszy na opisaną wyżej treść uchwały Nr (…) z dnia (…) r., która powinna była być 

jedyną podstawą prawną postępowania rekrutacyjnego nie można znaleźć racjonalnego uzasadnienia 

prawnego dla wykluczenia istnienia możliwości zwrócenia się do kandydatki o wyjaśnienie jej woli, 

skoro z treści złożonego podania wynikało, że w istocie rzeczy pomyliła nazwę kierunku z nazwą 

specjalności na kierunku biotechnologia, co należy poddać pod rozwagę organom orzekającym przy 

ponownym rozpatrzeniu sprawy. Rzeczą tych organów będzie bowiem ponowne rozpatrzenie podania 

w oparciu o ustalone przez Senat uczelni uchwalą podjętą i podaną do wiadomości publicznej nie 

później niż do dnia 31 maja 2009 r. warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów, a także uwzględnienie 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wynikającym z art. 207 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Skargi wniesione w roku 2011 do Sądu w powyższym zakresie dotyczyły spraw w 

przedmiocie: 

- warunków zabudowy terenu,  

- lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. 

1. Najliczniejszą grupę spraw stanowiły skargi na decyzje w przedmiocie warunków 

zabudowy. Wśród tej grupy na uwagę zasługuje wyrok z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 

1108/10. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, którą to decyzją organ odwoławczy uchylił decyzję organu I 

instancji ustalającą warunki zabudowy i rozstrzygając sprawę co do istoty odmówił ustalenia 
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wnioskowanych warunków zabudowy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze argumentowało, iż 

ustalenie wysokości rozbudowanego i nadbudowanego budynku powinno nastąpić na podstawie 

istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, stanowiąc jej przedłużenie, gdyż § 8 rozporządzenia nie 

przewiduje odstępstw i nie miał tu zastosowania § 7 ust. 4 rozporządzenia, umożliwiający 

wyznaczenie innej wysokości. W ocenie Sądu, zawarte w zaskarżonej decyzji stanowisko organu 

odwoławczego, że odniesieniem dla wysokości kalenicy powinna być wysokość istniejącej zabudowy 

na działkach najbliżej sąsiadujących z działką inwestora, tj. (…), gdyż tylko w stosunku do tej 

zabudowy możliwe jest przedłużenie istniejącej wysokości jako kontynuacji wymaganej przez treść art. 

61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., wskazuje na znaczące zawężenie zakresu analizy, której wymogi określa § 3 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy, a także naruszenie § 7 ust. 1 i ust. 4 oraz § 8 ww. 

rozporządzenia oraz błędną wykładnię 61 ust. 1 ustawy. Sąd wskazał, że przepis § 7 ust. 1 

rozporządzenia nie mówi o wysokości górnej krawędzi kalenicy lecz o wysokości elewacji frontowej, 

jej gzymsu lub attyki, w stosunku do których istnieje wymóg przedłużenia odpowiednio do istniejącej 

zabudowy. Przepis ten nie odnosi się do wysokości kalenicy, co oznacza, że nie istnieje obowiązek 

dostosowania jej do wysokości kalenic sąsiednich lecz dla określenia jej wysokości można i należy 

odwołać się do wyników analizy danego obszaru. Zgodnie bowiem z § 8 cyt. rozporządzenia 

geometrię dachu (w tym wysokość głównej kalenicy) ustala się odpowiednio do geometrii dachów 

występujących na obszarze analizowanym. Sąd wziął pod uwagę, iż przepisy rozporządzenia nie 

stanowią regulacji samoistnej lecz pomocniczą w stosunku do przepisów ustawy, a w szczególności 

przy uwzględnieniu treści art. 2 pkt 1 u.p.z.p., definiującego pojęcie ładu przestrzennego, stanowiąc, 

że przez to pojęcie należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 

oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Nadto Sąd wskazał, że organ odwoławczy, wydający w tej sprawie orzeczenie merytoryczne, 

odmienne od rozstrzygnięcia organu I instancji opartego na analizie urbanistycznej sporządzonej 

przez osobę uprawnioną, nie dysponował żadnym opracowaniem spełniającym wymogi art. 60 ust. 4 

u.p.z.p., z którego wynikałyby wnioski i oceny przyjęte przez organ odwoławczy. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze uchyliło wydaną przez organ I instancji decyzję o warunkach zabudowy, mimo 

że ustaleń wykonanej i przyjętej przez organ I instancji analizy skutecznie nie zakwestionowało, jak 

również nie przeprowadziło w tym zakresie żadnego własnego postępowania i nie dokonało 

odmiennych ocen, odwołując się wyłącznie do wysokości budynków na działkach sąsiadujących z 

działką inwestycyjną, wskazując na konieczność jej kontynuacji i kwestionując możliwość nawiązania 

do wysokości budynku na działce nr (…). Tymczasem w orzecznictwie sądowo-administracyjnym 

wiele razy podkreślano, że pojęcie działki sąsiedniej należy rozumieć szerzej, w ujęciu funkcjonalnym 

są to wszystkie działki znajdujące się na obszarze analizowanym. Orzeczenia te wskazują też na 

konieczność uwzględnienia przez organ ustalający warunki zabudowy zasady dobrego sąsiedztwa i 

konieczności zachowania urbanistycznej całości. 

W wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 1076/10, Sąd uchylając zaskarżoną 

decyzję oraz decyzję organu I instancji ustalającą warunki zabudowy, wskazał, że rozstrzygnięcie w 

sprawie warunków zabudowy wiąże przyszłego projektanta i pozostawienie mu dowolności przez 

określenie niektórych parametrów tylko do wartości maksymalnej lub minimalnej może doprowadzić 

do zakłócenia ładu przestrzennego. Jeżeli jakiś parametr określono przez wskazanie jedynie jego 
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wartości maksymalnej projektant może w sposób dowolny ustalić minimalną wartość, co może 

prowadzić do zakłócenia ładu przestrzennego. Wykładnia celowościowa przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 

u.p.z.p., w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 

sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy, musi prowadzić do wniosku, że 

organ wartość parametrów musi wyznaczyć w sposób konkretny lub w określonych przypadkach 

określić parametry wysokości od - do. Wprawdzie w każdym przypadku co do zasad wyznaczania 

wartości parametrów, o których mowa powyżej, wprowadzone zostały wyjątki - ale wyjątki te podlegają 

wykładni ścieśniającej i ich zastosowanie musi być szczegółowo uzasadnione. 

Istotną kwestią Sąd zajmował się w wyroku z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 

667/10. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd wyjaśnił, że nieuprawnione jest stanowisko Kolegium, iż o 

dobrym sąsiedztwie, czyli o kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników zabudowy, decyduje 

to czy planowana inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej na obszarze analizowanym podstawowej 

funkcji. Takie stanowisko nie wynika z treści przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Z treści tego przepisu 

wynika, że o tym czy spełniona została zasada dobrego sąsiedztwa decyduje obecność w obszarze 

analizowanym jednej działki, dostępnej z tej samej drogi publicznej, zabudowanej w sposób 

pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Wcale nie jest konieczne aby 

planowana inwestycja stanowiła uzupełnienie istniejącej na obszarze analizowanym funkcji 

podstawowej. Takie samo stanowisko Sąd zajął w wyroku z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt II 

SA/Sz 915/10. 

Warto również wspomnieć o wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 240/11, 

uchylającym decyzje organów obu instancji w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy z 

uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. Sąd wskazał, że dla ustalenia, czy spełniona została 

przesłanka wskazana w art. 61 ust 1 pkt 2 u.p.z.p., organ nie może ograniczyć się tylko do 

stwierdzenia, że działka graniczy z drogą publiczną, ewentualnie możliwy jest do niej przejazd przez 

drogę wewnętrzną, czy też ustanowiono w tym celu służebność drogą, ale winien również uznać za 

spełnienie ustawowego wyżej wymogu, także sytuację, gdy działka wprawdzie nie ma bezpośredniego 

dostępu do drogi publicznej, ale możliwy jest dostęp do niej przez działkę sąsiednią, która umożliwia 

przejazd i graniczy z drogą publiczną. Sąd podkreślił, że ustawodawca nie postawił w art. 61 ust. 1 pkt 

2 u.p.z.p. specjalnego wymogu w kwestii bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, rozumianego w 

ten sposób, że spełniony jest on wyłącznie, gdy przejazd do drogi publicznej odbywa się przez działkę 

(działki) oznaczone w ewidencji gruntów jako droga (dr), czyli potencjalnie tylko poprzez drogi 

publiczne, bądź wewnętrzne. Warunek dostępu do drogi publicznej spełniony jest także wówczas, gdy 

na przedmiotową działkę można dostać się - zgodnie z prawem - z drogi publicznej. W praktyce 

chodzi o potencjalnie każdą możliwość skomunikowania działki wskazanej we wniosku o wydanie 

warunków zabudowy z drogą publiczną. Bez znaczenia dla ustalenia warunków zabudowy jest 

okoliczność, czy dostęp do drogi publicznej odbywa się za pośrednictwem działki posiadającej 

utwardzoną nawierzchnię, spełniającą odpowiednie parametry techniczne, czy też za pomocą drogi 

nieutwardzonej, czy też w ogóle za pomocą drogi lub ścieżki. Stricte literalna interpretacja pojęcia 

dostępu do drogi publicznej wskazująca, że dostęp ten może odbywać się tylko poprzez działkę 

spełniająca wymogi drogi w rozumieniu art. 8 ustawy o drogach publicznych, która przyjęta została w 

przedmiotowej sprawie przez organy obu instancji, jest - w ocenie Sądu - sprzeczna z normą prawa 

materialnego wyrażoną, w art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. w związku z treścią art. 2 pkt 4 tej ustawy.  
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W wyroku z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 710/10, Sąd uchylając decyzje obu 

instancji zauważył, że organy błędnie przyjęły, iż w żadnym przypadku nie będzie możliwe określenie - 

w decyzji wydanej na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

konkretnego usytuowania budynku, czyli na granicy działki. Organy zamiast przeprowadzić 

postępowanie ustalające, czy takie położenie planowanej inwestycji byłoby zgodne z istniejącym 

ładem przestrzennym odgórnie rozstrzygnęły wbrew wyraźnemu żądaniu wnioskodawców. Sąd 

wskazał na pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt II OSK 503/08, 

zgodnie z którym - jeżeli w sąsiedztwie planowanej inwestycji powszechnym standardem zabudowy 

jest zabudowa na granicy działki, to jest to element ładu przestrzennego, którego warunki i wymagania 

ochrony należy wskazać w decyzji o warunkach zabudowy, co może oznaczać niekiedy wręcz zakaz 

budowy inaczej niż na granicy. Tym samym należy dopuścić możliwość jednoznacznego określenia w 

decyzji o warunkach zabudowy usytuowania planowanej inwestycji na granicy działki. Tymczasem 

organy, nie uwzględniając żądania wnioskodawców, oparły się wyłącznie na stwierdzeniu braku 

możliwości jednoznacznego określenia w decyzji o warunkach zabudowy położenia budynku rekreacji 

indywidualnej, zamiast przeprowadzić postępowanie celem zebrania i rozpatrzenia całego materiału 

dowodowego, w kontekście zgłoszonych we wniosku żądań. Działanie to stanowi naruszenie przez 

organy administracji publicznej przepisów prawa materialnego takich jak § 12 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz art. 52 u.p.z.p. 

W wyroku z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 782/10, Sąd wskazał, że 

postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wszczyna się na wniosek inwestora. Jest to 

uprawnienie, każdego podmiotu, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny (art. 6 ust. 

2 pkt 1 u.p.z.p.). Dyspozycji prawem do zagospodarowania terenu odpowiada dyspozycja formalna 

(procesowa) do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy terenu. Zatem sam uprawniony decyduje o treści wniosku i jego zakresie, wskazując rodzaj 

inwestycji, którą zamierza realizować. Właściwy organ, uprawniony do wydania decyzji o warunkach 

zabudowy jest związany złożonym wnioskiem, musi się do niego odnieść, jeżeli został złożony w 

prawnie przewidzianej formie i nie może sam zmienić zakresu żądania sformułowanego przez stronę. 

Uprawnienie strony do wszczęcia postępowania obejmuje również możliwość jego zmiany 

(modyfikacji). W rozpoznawanej sprawie skarżący w odwołaniu od decyzji organu I instancji 

zmodyfikował złożony wcześniej wniosek, oświadczając, że ubiega się o warunki zabudowy dla 

realizacji inwestycji polegającej na zabudowie zagrodowej. Następnie skarżący w piśmie skierowanym 

do organu odwoławczego podstawił dodatkowe uzasadnienie modyfikacji swojego wniosku, 

podkreślając, że miał prawo dokonać zmiany wniosku nawet w postępowaniu odwoławczym. Treść 

złożonego wniosku o zmianie żądania była jednoznaczna i organ winien był uwzględnić nową treść 

wniosku. Tak jednoznaczne oświadczenie skarżącego powinno spowodować uchylenie przez organ 

odwoławczy zaskarżonej decyzji i przekazanie organowi I instancji zmodyfikowanego wniosku do 

rozpoznania. 

Warto również wspomnieć o wyroku z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 1407/09, w 

którym Sąd uznał, że z żadnego przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nie wynika zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zrealizowanej w części lub 

w całości. Sąd wskazał również, że za dopuszczalnością wydawania decyzji o warunkach zabudowy 

dla inwestycji zrealizowanej przemawia także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 
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grudnia 2007 r., sygn. akt P 37/06, którego skutkiem jest możność wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy w trakcie trwającego postępowania legalizacyjnego, a więc dla obiektu częściowo lub w 

całości zrealizowanego. Twierdzenie, że można wydać decyzję o warunkach zabudowy w procedurze 

legalizacyjnej, a wydanie takiej decyzji jest bezprzedmiotowe poza tą procedurą, w przypadku 

realizacji inwestycji objętej wnioskiem, musiałaby prowadzić do przyjęcia istnienia dwóch różnych 

decyzji o warunkach zabudowy do czego brak podstaw w świetle ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

Nadto, mimo że w przedmiotowej sprawie inwestycja przeprowadzona przez inwestora nie 

stanowi samowoli budowlanej w rozumieniu przepisu art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, to nie można zgodzić się z wnioskiem, iż postępowanie wywołane wnioskiem o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego należy umorzyć jako bezprzedmiotowe w myśl art. 105 K.p.a. W 

przypadku zrealizowania inwestycji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która 

następnie po wykonaniu tych robót została wyeliminowana z obrotu prawnego, roboty takie uznaje się 

za inny przypadek w rozumieniu przepisów art. 50 ust. 1 i art. 51 ww. ustawy. Do usunięcia skutków 

prawnych zaistniałych nieprawidłowości ma więc zastosowanie tryb postępowania legalizacyjnego 

przewidziany w tych przepisach.  

2. W wyroku z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 817/09, Sąd rozpoznawał kwestię 

ustalenia kręgu osób, którym przysługują prawa strony w postępowaniu w przedmiocie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Sąd uchylając decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

wskazał, że organ wydając zaskarżoną decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji lokalizacyjnej poprzestał na fazie wstępnej stwierdzając, iż 

wnioskodawcy nie byli stroną postępowania w postępowaniu dotyczącym lokalizacji stacji bazowej 

telefonii komórkowej, a także nie posiadają w tej sprawie interesu prawnego, co wiąże się z brakiem 

przymiotu strony, skutkującym odmową wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności wskazanej we wniosku decyzji lokalizacyjnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

uznało, iż z faktu bycia właścicielem nieruchomości położonej w pobliżu inwestycji, jaką jest stacja 

bazowa telefonii komórkowej, nie da się wywieść interesu prawnego do kwestionowania decyzji 

lokalizacyjnej, a jedynie interes faktyczny, nie poparty przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. Zdaniem Sądu stanowisko to jest trafne w odniesieniu do sprawy, w której zachodzi 

oddziaływanie planowanej inwestycji na działkę sąsiednią. W każdej tego typu sprawie organ 

wydający decyzję musi badać jak daleko sięgać będzie oddziaływanie planowanej inwestycji i w ten 

sposób ustalić krąg osób, które mają w danej sprawie interes prawny. Stronami postępowania w tego 

rodzaju sprawach mogą być, w zależności od okoliczności, także właściciele nieruchomości nie 

graniczących bezpośrednio z terenem inwestycji, bowiem o interesie prawnym, a co za tym idzie o 

przymiocie strony decydują okoliczności konkretnej sprawy związane z rodzajem, rozmiarem oraz 

stopniem i zakresem uciążliwego oddziaływania zamierzonej inwestycji na otoczenie. Powyższe 

kwestie winny być przedmiotem pogłębionej analizy i ustalenia, czy na gruncie prawa materialnego 

przysługuje skarżącym przymiot strony, a następnie stosownie do wyników poczynionej analizy 

zastosowanie odpowiedniej formy orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Organ nie ustalił i 

nie poddał ocenie rzeczywistego oddziaływania stacji generującej promieniowanie 

elektromagnetyczne na działki stanowiące własność skarżących i ewentualnego ich wpływu na 

możliwość zagospodarowania tych działek. Organ ograniczył się w tym zakresie do stwierdzenia, iż 

promieniowanie elektromagnetyczne zachodzi na wysokości niedostępnej dla ludzi, co jest 
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niewystarczające dla oceny, czy nie powoduje to ograniczenia możliwości skarżących do 

zagospodarowania tych działek w prawie dopuszczalny sposób. Nie wskazano bowiem charakteru i 

społeczno-gospodarczego przeznaczenia działek, będących własnością skarżących, oraz nie 

przeanalizowano - w tym kontekście - oddziaływania projektowanej inwestycji na ich potencjalne 

zagospodarowanie. Jakkolwiek ograniczenia w tym zakresie niewątpliwie naruszają prawa właścicieli 

wynikające z przytoczonych przez skarżących przepisów art. 6 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p., a także przepisów 

kodeksu cywilnego, dotyczących własności. Wyznaczenie obszaru oddziaływania powinno nastąpić z 

uwzględnieniem funkcji i konstrukcji inwestycji, biorąc pod uwagę potencjalną możliwość jej 

oddziaływania na otoczenie nie tylko w aspekcie jego szkodliwości dla środowiska ale także w 

szczególności w zakresie ograniczenia w zakresie wolności zagospodarowania przyległych działek 

gruntu.  

3. Wśród spraw w przedmiocie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości 

opisania wymaga wyrok z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 1217/10. Sąd uchylił decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości w 

związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd wskazał, że 

analizując to czy wzrost wartości nastąpił na skutek nowego czy też zmienionego planu należy ustalić 

jakie było dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości, której dotyczy postępowanie. Sąd wskazał, 

że w dniu (…) r. dla tej nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu określająca warunki dla budowy stacji paliw wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą. Decyzję wydano w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 

uchwałą z dnia 30 lipca 1993 r. i określono, że traci ona swoją ważność w przypadku gdy inny 

wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę oraz w przypadku zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego w następstwie, której ustalenia decyzji będą sprzeczne z ustaleniami tego planu. Z akt 

nie wynika aby wymienione okoliczności zachodziły w niniejszej sprawie. Z akt administracyjnych nie 

wynika również, aby decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22 kwietnia 

1998 r. została wyeliminowana z obrotu prawnego w trybie przewidzianym prawem (stwierdzenie 

nieważności lub wznowienie postępowania). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 

terenu dawała skarżącym uprawienie do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zbieżnego 

z tym, jakie umożliwia im nowy plan. Nawet uchylenie ustawy na podstawie, której wydano decyzje 

administracyjne nie eliminuje automatycznie tych decyzji z obrotu prawnego, chyba że wyraźnie 

wskazują na to przepisy ustawy. 

 

Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa  

Sprawy z tej dziedziny stanowiły bardzo nieliczną grupę spraw rozpoznawanych przez WSA w 

Szczecinie w 2011 r.  

W tej grupie spraw na wyróżnienie zasługuje wyrok z dnia 16 czerwca 2011 r. zapadły w sprawie 

sygn. akt II SA/Sz 67/11. Sąd ustalił, że w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym, 

skarżący hodował 18 psów i co najmniej 6 kotów. Pomimo, że powierzchnia mieszkania wynosi ponad 

100 m2 (według wyjaśnień skarżącego ok. 150 m2), to i tak warunki bytowania i sanitarne w jakich 

zwierzęta te przetrzymywano, prawidłowo zostały uznane przez organy za niewłaściwe.  

Nie jest kwestionowane przez skarżącego powołane w uzasadnieniu decyzji ustalenie 

organów, że hodowane przez niego psy nie były w ogóle, od co najmniej 2 lat, wyprowadzane na 

spacer. Trafne jest zatem stwierdzenie, że zwierzęta nie miały zapewnionej jednej z podstawowych 
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potrzeb – spaceru na świeżym powietrzu. Pomimo, iż psy oraz koty są zwierzętami domowymi, a więc 

zwierzętami przebywającymi wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu 

i utrzymywanymi przez człowieka w charakterze jego towarzysza (art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie 

zwierząt), to zagwarantowanie im spaceru i możliwości załatwiania w naturalnych warunkach potrzeb 

fizjologicznych, stanowi podstawowy obowiązek ich opiekuna. Spacer na wolnym powietrzu dostarcza 

także zwierzęciu, w szczególności psom, bardzo ważnych bodźców mających niebagatelny wpływ na 

ich życie emocjonalne. Służy on zaspokojeniu potrzeb eksplorowania, aktywności fizycznej i 

umysłowej. Spacer w zmieniających się warunkach terenowych pozwala równomiernie rozwijać się 

mięśniom, co jest ważne szczególnie w okresie wzrostu oraz utrzymywać właściwą kondycję. Takich, 

podstawowych potrzeb swoim zwierzętom skarżący nie zapewniał. Brak spacerów spowodował u 

części psów problemy z poruszaniem się, wywołane przerośniętymi pazurami, na co wskazano w 

protokole oględzin psów z dnia 15 października 2010 r.  

Zwierzęta utrzymywane przez skarżącego załatwiały się w miejscu swego pobytu – w 

mieszkaniu, w którym stale przebywały, w którym były karmione i w którym spały. Pomimo 

stosunkowo dużego metrażu mieszkania ich możliwość poruszania się była mocno ograniczona do 

poszczególnych części pomieszczeń. Uzasadnione zatem stało się uznanie, że warunki pobytu 

zwierząt urągały minimum jakie uznać można za właściwe warunki bytowania, nie wspominając o 

stanie w jakim utrzymany był sam lokal, który winien służyć celom mieszkaniowym. Mając, między 

innymi, na uwadze powyższe, WSA oddalił skargę na decyzję w przedmiocie odebrania zwierząt. 

 

Sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych,  

 

Wśród spraw rozpoznawanych w roku 2011 z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych 

(619) większość z nich dotyczyła funkcjonariuszy Policji, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz 

żołnierzy zawodowych. 

Istotne zmiany co do zakresu orzekania w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 

spowodowała ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze. zm.), 

która  weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.  

W rozdziale 20, zatytułowanym "Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze 

stosunku służbowego", ustawa wprowadziła nowe zasady postępowania w tych kwestiach. I tak, 

zgodnie z art. 217 tej ustawy, sprawy ze stosunku służbowego rozstrzyga przełożony w formie 

pisemnej, a przez sprawy ze stosunku służbowego należy rozumieć: nawiązanie stosunku 

służbowego, powoływanie oraz mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, przenoszenie, 

odwoływanie i zwalnianie ze stanowisk służbowych, nadawanie stopni Służby Więziennej, 

zawieszanie w czynnościach służbowych, zwalnianie ze służby, stwierdzanie wygaśnięcia stosunku 

służbowego, ustalanie uposażenia, przyznawanie świadczeń pieniężnych oraz inne konieczne 

czynności związane z powstaniem, zmianą, ustaniem stosunku służbowego oraz realizacją 

wynikających z treści tego stosunku służbowego uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy. 

Natomiast, z mocy art. 218 ustawy o Służbie Więziennej, sprawy dotyczące: 

1) zwolnienia ze służby, 

2) przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, 

3) przeniesienia na niższe stanowisko służbowe, 

4) zawieszenia w czynnościach służbowych 
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- rozstrzyga się w formie decyzji, od których funkcjonariusz może, w terminie 14 dni, wnieść 

odwołanie do wyższego przełożonego. Do postępowań w tych sprawach, stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071, ze. zm.), a od decyzji organu odwoławczego przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze. zm.). 

Z kolei sprawy wynikające z podległości służbowej (wymienione w art.219 ust. 1 ustawy o 

Służbie Więziennej), dotyczące: 

1) powoływania oraz mianowania na stanowiska służbowe, 

2)odwoływania oraz zwalniania ze stanowisk służbowych i przenoszenia do dyspozycji, 

3) nadawania stopni Służby Więziennej, 

4) delegowania do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, 

5) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Więzienną w kraju lub poza 

granicami państwa, 

6) powierzenia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym 

- rozstrzyga się w formie rozkazu personalnego. 

Formę rozkazu personalnego stosuje się również do stwierdzania wygaśnięcia stosunku 

służbowego (art. 219 ust.2 ww. ustawy). 

Przepisem ustalającym generalną właściwość sądów w sprawach roszczeń funkcjonariuszy 

Służby Więziennej jest art. 220 ustawy o Służbie Więziennej, zgodnie z którym, spory o roszczenia ze 

stosunku służbowego funkcjonariuszy w sprawach niewymienionych w art. 218 ust. 1 i art. 219 ust. 1 i 

2 rozpatruje sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy. 

W tej sytuacji m.in. spory o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z 

powrotem (np. sygn akt IISA/Sz 98/11, IISA/Sz 106/11) jako że dotyczą realizacji uprawnień 

wynikających z treści stosunku służbowego i nie należą do spraw wymienionych w art. 218 ust.1 oraz 

art. 219 ust. 1 i 2 ustawy o Służbie Więziennej podlegających kognicji sądów administracyjnych, 

należało rozpoznać w ten sposób, że skargę podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu art. 58 § 1 

pkt 1 oraz art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

W sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych Sąd odrzucił skargi w przedmiocie odmowy 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza. 

W ocenie Sądu zaskarżone rozstrzygnięcie (postanowienie dowódcy jednostki wojskowej), 

wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2009r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 

Nr 190, poz. 1474), nie stanowi aktu lub czynności, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 1-4a P.p.s.a, gdyż 

nie rozstrzyga o prawach, czy też obowiązkach skarżącego z zakresu administracji. 

Postępowanie dyscyplinarne wojskowe nie jest postępowaniem administracyjnym, co zresztą 

wynika z art. 9 ustawy, w świetle którego w zakresie nieuregulowanym samą ustawą do tego 

postępowania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. Postępowanie to związane 

natomiast jest ze stosunkiem służby żołnierza, czyli szczególnego rodzaju stosunku zatrudnienia na 

podstawie pragmatyki służbowej, a zatem należy do kategorii spraw o których mowa w art. 5 P.p.s.a., 

tj. wyłączających właściwość sądu administracyjnego. Nadto, w przepisach ustawy o dyscyplinie 

wojskowej, nie przewidziano możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego w sprawach w 

nich uregulowanych (np. sygn. akt IISA/Sz 1245/11, IISA/Sz 1302/11). 
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Sąd odrzucił również skargę na bezczynność dowódcy jednostki wojskowej w przedmiocie 

nierozpoznania odwołania od opinii służbowej (sygn. akt II SAB/Sz 139/11). 

Sąd stwierdził, że z przepisu art. 26 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2010 r. nr 90 poz. 593) wynika, że opinię służbową sporządza 

osobiście bezpośredni przełożony żołnierza zawodowego (ust. 12). Przełożony jest obowiązany 

doręczyć, za pokwitowaniem, potwierdzoną kopię opinii służbowej żołnierzowi zawodowemu, którego 

ona dotyczy w terminie czternastu dni od dnia jej sporządzenia. W opinii służbowej zamieszcza się 

pouczenie o przysługującym żołnierzowi zawodowemu prawie wniesienia odwołania od opinii (ust. 

13). W przypadku odmowy przyjęcia opinii służbowej przez opiniowanego, na równi z doręczeniem, o 

którym mowa w ust. 13, uznaje się zapoznanie opiniowanego z treścią opinii przez jej odczytanie. 

Przełożony poucza opiniowanego o przysługującym mu prawie do wniesienia odwołania od opinii i 

dokonuje o tym fakcie adnotacji w arkuszu opinii służbowej (ust.14). Żołnierzowi zawodowemu 

przysługuje prawo wniesienia odwołania od opinii służbowej do wyższego przełożonego w terminie 

czternastu dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu (ust. 

15).  

Szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierza zawodowego, doręczania i zapoznawania go 

z treścią opinii służbowej oraz wnoszenia i rozpatrywania od niej odwołania określa rozporządzenie 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 34, poz. 184). Stosownie do § 8 rozporządzenia wyższy przełożony po rozpoznaniu 

odwołania, w przypadku: 

1) utrzymania w mocy opinii służbowej - w dziale VII arkusza dokonuje adnotacji o utrzymaniu w 

mocy opinii służbowej, 

2) zmiany lub uzupełnienia opinii służbowej - dokonuje zmian lub uzupełnień w arkuszu pismem 

odręcznym w kolorze czerwonym, potwierdzając je podpisem, oraz w dziale VII arkusza dokonuje 

adnotacji o zmianie lub uzupełnieniu opinii służbowej; 

3) uchylenia i wydania nowej opinii służbowej - w dziale VII arkusza dokonuje adnotacji o 

uchyleniu opinii służbowej, przekreśla wszystkie strony arkusza kolorem czerwonym, dokonując 

zapisu o uchyleniu opinii, dołącza ją do teczki akt personalnych opiniowanego i wydaje nową opinię 

służbową; 

4) uchylenia opinii służbowej, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej sporządzenia - w dziale 

VII arkusza dokonuje adnotacji o uchyleniu opinii służbowej z powodu braku podstaw prawnych do jej 

sporządzenia, przekreśla wszystkie strony arkusza kolorem czerwonym, dokonując zapisu o uchyleniu 

opinii, i dołącza ją do teczki akt personalnych opiniowanego. 

Z przytoczonej regulacji wynika, że w postępowaniu odwoławczym nie wydaje się żadnej 

decyzji. Decyzje administracyjne wydaje się w sprawach określonych w ustawie o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych i tylko na nie żołnierz może wnieść odwołanie, na zasadach określonych w 

Kodeksie postępowania administracyjnego, jak stanowi art. 8 tej ustawy. Opinia służbowa jest 

wewnętrznym dokumentem niepodlegającym kontroli sądowej. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych prezentowany jest pogląd, że okresowa opinia służbowa funkcjonariuszy służb 

mundurowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów postępowania 

administracyjnego i z tego względu sprawy z zakresu opiniowania nie podlegają kognicji sądu 

administracyjnego (tak m.in. NSA w postanowieniu z 16 lutego 1994 r., sygn. akt II SAB 8/94, opubl. 

ONSA 1995, nr 1, poz. 39 oraz w wyroku z 10 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA 1434/02, 
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postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. WSA w Rzeszowie- sygn. akt II SA/Rz 819/07, postanowienie 

NSA z dnia 10 maja 2011 r. sygn. akt I OSK 108/11). Przesądza o tym choćby istnienie podległości 

służbowej jak i brak rozstrzygnięcia w opinii sprawy co do istoty, a więc brak autorytatywnie 

skonkretyzowanego stosunku administracyjnoprawnego. Opinia jest bowiem jedynie formą oceny 

obowiązków żołnierza na stanowisku służbowym. Ponadto zgodnie z art. 5 pkt 2 P.p.s.a. sprawy 

wynikające z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi są wyłączone spod kognicji 

sądów administracyjnych. 

Z uwagi na fakt, że postępowanie opiniujące żołnierzy zawodowych, jest postępowaniem 

wewnętrznym, odrębnym i niezależnym, odbywającym się w ramach wewnętrznych struktur 

wojskowych, do którego nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 

nie jest możliwym kontrola sądu administracyjnego w przedmiocie bezczynności organu polegającej 

na nierozpoznaniu odwołania od opinii służbowej. 

Skoro z powyższego wynika, że charakter postępowania opiniującego żołnierzy zawodowych 

należy do sfery podległości służbowej między przełożonym a podwładnymi, wniesiona skarga, musiała 

zostać uznana za niedopuszczalną. 

W sprawie o sygn. akt IISA/Sz 509/11 Sąd rozpoznał skargę funkcjonariusza Służby Celnej na 

pisemną propozycję Dyrektora Izby Celnej wydaną na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy o Służbie 

Celnej w przedmiocie przedstawienia propozycji określającej miejsce pełnienia służby, stanowisko i 

uposażenie.  

Tryb wydawania pisemnych propozycji określających warunki pełnienia służby uregulowany 

został w Rozdziale 14 „Przepisy przejściowe" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323). Zgodnie z art. 222 ust. 1 tej ustawy, funkcjonariusze celni, którzy 

w dniu wejścia w życie ustawy pełnili służbę w Służbie Celnej stają się funkcjonariuszami w 

rozumieniu ustawy. W terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku kierownik urzędu przedstawia 

funkcjonariuszom celnym, o których mowa w ust. 1, pisemną propozycję określającą, zgodnie z 

przepisami rozdziału 8 i 10, miejsce pełnienia służby, stanowisko i uposażenie (art. 222 ust. 3). W 

przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zaproponowane uposażenie jest niższe od dotychczas 

przysługującego, funkcjonariusz celny zachowuje prawo do dotychczasowego uposażenia. 

Funkcjonariusz celny, któremu przedstawiono pisemną propozycję, o której mowa w ust. 3, składa 

oświadczenie o przyjęciu albo o odmowie przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji. 

Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia tej propozycji (art. 

222 ust.5 ustawy). 

Zaskarżona do Sądu propozycja nie stanowi aktu o charakterze administracyjnym, w 

szczególności propozycji nie można przyznać waloru decyzji administracyjnej, postanowienia, a także 

aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącego uprawnień lub obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

W doktrynie zostało wyrażone stanowisko zgodnie z którym decyzja administracyjna stanowi 

jednostronne, władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych 

indywidualnie oznaczonych skutków prawnych (J. Borkowski, B. Adamiak Kodeks postępowania 

administracyjnego - Komentarz wyd. 9, Warszawa 2008, str. 473). 

Sąd stwierdził zatem, że zaskarżona propozycja nie jest aktem władczym, rozstrzygającym co 

do istoty indywidualną sprawę administracyjną, bowiem oferuje ona jedynie możliwość pełnienia 

służby na nowych warunkach. Propozycja jest pismem proponującym skarżącemu nowe warunki 
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pełnienia służby, w tym miejsce jego pełnienia, stanowisko i uposażenie. Jak sama nazwa wskazuje, 

istota propozycji polega na tym, że skarżący według swojego uznania może przyjąć, bądź odmówić 

przyjęcia propozycji. 

Zdaniem Sądu, zaskarżona propozycja nie jest również innym aktem z zakresu administracji 

publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowane zostało stanowisko polegające na uznaniu, że 

akt lub czynność, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., stanowi indywidualny akt lub czynność o 

charakterze władczym, rozstrzygający o tym, czy konkretnemu podmiotowi przysługuje określone 

uprawnienie wynikające z przepisu prawa albo czy ciążą na nim z mocy prawa określone obowiązki. 

Musi ponadto ustalać, stwierdzać, bądź potwierdzać uprawnienia lub obowiązki określone przepisami 

prawa. Musi zatem istnieć stały związek między ustaleniem, stwierdzeniem lub potwierdzeniem (bądź 

ich odmową) a możliwością realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa (por. 

postanowienie WSA w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 192/11, publ. na stronie 

internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Tymczasem przedmiotowa propozycja nie stanowi aktu potwierdzającego uprawnienie lub 

obowiązek skarżącego, jedynie proponuje nowe warunki pełnienia służby w przyszłości, nie ustala, nie 

stwierdza, ani też nie potwierdza uprawnień, bądź obowiązków skarżącego wynikających z przepisów 

prawa. Ponadto, jak zostało to wyjaśnione wyżej, zaskarżona do Sądu propozycja nie jest decyzją. 

Z powyższych względów Sąd, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1  P.p.s.a., odrzucił skargę, 

bowiem sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. 

 
Sprawy z zakresu ochrony zdrowia 

 
 W sprawach z tego zakresu na uwagę zasługuje wyrok z dnia 12 maja 2011r. o sygn. akt II 

SA/Sz 1229/10. 

W ocenie Sądu zarówno zaskarżona decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, jak i poprzedzająca ją decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego naruszają prawo w 

stopniu uzasadniającym ich uchylenie. 

 Materialnoprawną podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa ta określa wymagania dotyczące 

przestrzegania zasad higieny żywności - w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 

852/2004 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004). Oznacza to, że krajowa regulacja przepisów o 

bezpieczeństwie i higienie żywności normuje te kwestie, których rozporządzenie nr 852/2004 nie 

zawiera, a które służą jego wykonaniu i pełnej skuteczności. 

 Zgodnie z art. 59 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku 

spożywczym są obowiązane do przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w 

rozporządzeniu nr 852/2004. Zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia przedsiębiorcy są zobowiązani do 

opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury na podstawie zasad systemu HACCP. 

Jednakże mimo istnienia podstawy prawnej do nałożenia obowiązku wykonania procedury 

HACCP, konieczne jest prawidłowe ustalenie podmiotu- adresata normy objętej wskazaną 

powinnością. W rozpoznawanej sprawie decyzją z dnia (…) r. Państwowy Inspektor Sanitarny nałożył 

na R. J. obowiązek opracowania systemu HACCP do 1 lipca 2011 r. dla obiektu: stołówka kolonijna. Z 

protokołu kontroli wynika, że w dniu kontroli placówką kierowało Biuro Podróży. Właściciel Biura R. J. 
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wskazał, że stołówkę kolonijną prowadzi sezonowo i nie wiadomo, czy w sezonie 2011 również taką 

działalność podejmie. 

 Nakładając przedmiotowy obowiązek na skarżącego R. J. organy oparły się na zdarzeniu 

przyszłym i niepewnym, a dokładnie na domniemaniu, że w roku 2011 Biuro Podróży taką działalność 

będzie prowadzić.  

Faktem bezspornym jest, że w dniu wydania decyzji przez Państwowego Inspektora 

Sanitarnego, tj. (…) r. skarżący prowadził Biuro Podróży lecz w tym czasie stołówka kolonijna już nie 

funkcjonowała. Organ nie wykazał natomiast w sposób jednoznaczny i pewny, że skarżący będzie 

prowadzić stołówkę w sezonie letnim 2011 i że to na nim spoczywa obowiązek opracowania procedur 

HACCP. 

Reasumując powyższe rozważania Sąd wskazał, że Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny wydając przedmiotową decyzję nie ustalił w sposób prawidłowy jej adresata. Brak 

prawidłowego określenia adresata w związku z nałożeniem w decyzji na stronę określonych 

obowiązków powoduje, że decyzja ta staje się w istocie niewykonalna. Tym samym, decyzja została 

wydana z naruszeniem art. 7, art. 28, art. 77 oraz art. 107 § 3 K.p.a, a więc z naruszeniem przepisów 

postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 30 grudnia 2010r. o sygn. akt II SA/Sz 952/10 istota 

sporu między skarżącym, a organami orzekającymi w sprawie sprowadza się do kwestii czy 

stwierdzone rozpoznanie w powiązaniu z warunkami wykonywanej przez skarżącego pracy stanowi 

podstawę-jak twierdzi skarżący - do rozpoznania u niego choroby zawodowej raka płuc, czy też 

podstawy takiej nie dają – jak przyjęły to w swoich decyzjach organy inspekcji sanitarnej orzekające w 

sprawie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postępowanie administracyjne w przedmiocie 

zgłoszenia choroby zawodowej wszczął 31 grudnia 2007r., a więc pod rządem rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych oraz szczegółowych zasad 

postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych 

oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115). Postępowanie 

administracyjne zakończone zostało zaskarżoną decyzją ostateczną z dnia (…) r., a zatem pod 

rządem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 

(Dz. U. Nr 105, poz. 869), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2009 r.   

Zgodnie z § 11 ust. 1 nowego rozporządzenia, do postępowań w sprawie zgłaszania 

podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia, z tym że 

czynności dokonane w toku wszczętych postępowań pozostają skuteczne. 

W tym stanie prawnym w zaskarżonej decyzji prawidłowo stosowano stan prawny wynikający 

z rozporządzenia nowego – z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Sąd podkreślił, że akt ten nie zawiera definicji choroby zawodowej, a zatem trafnie organ 

odwoławczy powołał się w uzasadnieniu swojej decyzji na definicję zawartą w art. 2351 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.). Zgodnie z tą definicją, 

chorobą zawodową jest choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny 

warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona 

spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo 

w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". 
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W myśl art. 2352 Kodeksu Pracy, rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego 

pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu 

pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w 

okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.  

W świetle powyższych przepisów oczywiste jest, że nie każda choroba, nawet jeśli jest 

wymieniona w wykazie chorób zawodowych może być uznana za chorobę zawodową.  

Wykaz chorób zawodowych, okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 

chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia 

pracy w narażeniu zawodowym, sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, 

rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania 

chorób zawodowych określa wyżej wskazane i powołane w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Umieszczenie określonej choroby w wykazie chorób zawodowych nie jest wystarczające do 

stwierdzenia przez odpowiednie organy inspekcji sanitarnej choroby zawodowej. Do tego celu 

niezbędne jest jeszcze stwierdzenie, że chory wykonywał w czasie zatrudnienia pracę w narażeniu na 

powstanie tej choroby oraz wykazanie istnienia związku przyczynowego między narażeniem 

wynikającym ze środowiska pracy a stwierdzonym schorzeniem. Brak istnienia tego związku 

uniemożliwia stwierdzenie choroby zawodowej.  

Przenosząc powyższe ogólne rozważania co do stanu prawnego na grunt niniejszej sprawy, 

Sąd powiedział, wbrew odmiennym wywodom skargi, że zaskarżona decyzja została wydana po 

wyczerpującym zebraniu materiału dowodowego zarówno co do środowiska pracy skarżącego, co 

pozwoliło na dokonanie prawidłowej oceny narażenia zawodowego, jak i co do rozpoznania choroby 

oraz kwestii związku przyczynowego pomiędzy tą chorobą a narażeniem.  

Z zaskarżonej decyzji wynika, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, 

co nie jest kwestionowane skargą, że skarżący od 1975 r. do 2007 r. pracował w Zespole (…) SA jako 

monter remontu urządzeń nawęglania i urządzeń pomocniczych kotła – wulkanizator. Pracując przez 

33 lata jako wulkanizator wykonywał klejenia gumowych taśm klejem OKT 11 około 70 razy w roku. 

Klej ten jest mieszaniną kauczuku polichloroprenowego z dodatkiem modyfikującym 1,2 

dichloroetanem. Ponadto, w związku z wykonywaniem przez stronę  pracy przy remontach i usuwaniu 

usterek urządzeń i instalacji mazutowych, mógł być narażony na śladowe ilości oleju opałowego 

(mazutu) będącego mieszaniną węglowodorów pochodzenia naftowego.  

Rak płuc, jak trafnie wskazały to organy orzekające w sprawie wymieniony jest w pkt 17.1 

wykazu chorób zawodowych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.  

Sąd podkreślił, że normatywne określenie tej choroby zawarte w powyższym rozporządzeniu 

nie może być rozumiane wyłącznie jako: „rak płuc”, skoro mieści się w pkt 17 wykazu obejmującym: 

„nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, 

uznanych za rakotwórcze u ludzi”.  

Z powyższego wynika jednoznacznie, że nie każdy rak płuc może być uznany za chorobę 

zawodową. Za taką chorobę może być bowiem uznany wyłącznie rak płuc, który jest złośliwy i który 

powstał w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za 

rakotwórcze u ludzi.  
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Użyte w pkt 17 załącznika do powyższego rozporządzenia pojęcie „czynników (…) uznanych 

za rakotwórcze u ludzi” nie jest kategorią pozostawioną uznaniowej ocenie organów, lecz opiera się 

na przyjętej w medycynie klasyfikacji, która również posiada treść normatywną, którą wskazano w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.  

Jak wynika to bowiem z wykazu substancji, preparatów, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, stanowiącego załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 

pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.) 1.2 dichloroetan (poz. 59 wykazu) oraz olej opałowy 

ciężki (poz. 328 wykazu), będące składnikami preparatów, na które narażony był skarżący zaliczane 

są do kategorii drugiej rakotwórczości .  

Kategoria druga rakotwórczości – jak określa to załącznik (część 4 pkt 2.1) do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późn. zm.) nie obejmuje substancji o 

udowodnionym działaniu rakotwórczym na człowieka (te bowiem wymienione są w kategorii 1 

substancji rakotwórczych), lecz jedynie substancje, które „rozpatruje się” jako rakotwórcze dla 

człowieka.  

Jeśli zatem pkt 17 załącznika do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych dotyczy 

czynników uznanych za rakotwórcze u ludzi, to oznacza, jak trafnie przyjęły to organy obu instancji, że 

obejmuje wyłącznie substancje wymienione w kategorii 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 

września 2003 r. określone jako: „substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym na człowieka”.   

Skoro jednak postępowanie wyjaśniające, poszerzone o dowody naprowadzone przez 

skarżącego, nie dostarczyło argumentów wskazujących na konieczność zmiany dotychczasowej 

oceny rodzaju narażenia na chorobę zawodową występującego na stanowisku pracy strony, to nie 

zaistniała również potrzeba ponownego kierowania sprawy do jednostek orzeczniczych służby 

zdrowia. Tak też wypowiedział się organ I instancji w końcowym fragmencie uzasadnienia swojej 

decyzji z dnia 16 marca 2010 r.  

Organ odwoławczy natomiast, dodatkowo jeszcze w trybie art. 136 kpa uzupełnił 

postępowanie organu I instancji i w efekcie ustalił, że nie uległa zmianie klasyfikacja kategorii 

rakotwórczości kleju OKT 11 i oleju opałowego ciężkiego C-3, a zatem nie zachodziła potrzeba 

uzupełniania orzeczeń lekarskich, czemu organ ten dał wyraz w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. 

Świadczy to o tym, że kwestia ponownego zwrócenia się do właściwych jednostek orzeczniczych 

służby zdrowia była przez organy orzekające w sprawie rozważana na każdym etapie postępowania, 

a wynik tych rozważań znajduje logiczne oparcie w materiale dowodowym i został prawidłowo 

uzasadniony.   

Reasumując Sąd stwierdził, że zaliczenie określonej substancji rakotwórczej do „substancji o 

udowodnionym działaniu rakotwórczym na człowieka” (kategoria 1) lub do substancji „które rozpatruje 

się jako rakotwórcze dla człowieka” (kategoria 2) nie zależy od udowodnienia tej kategorii w 

postępowaniu toczonym w indywidualnej sprawie, bowiem kategorie te zostały określone prawem w 

postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia.  

Wobec powyższego, brak jest zdaniem Sądu podstaw faktycznych i prawnych do skutecznego 

podważenia zajętego w zaskarżonej decyzji stanowiska o pozazawodowej etiologii choroby 

stwierdzonej u skarżącego. 
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Sprawy mieszkaniowe  

 

Z tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok o sygn. akt II SA/Sz 724/11, w którym 

uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Powiatowego Policji 

decyzją z dnia (…) Nr (…) r .odmawiającą przyznania funkcjonariuszowi policji równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. 

W ocenie organów I jak i II instancji posiadanie lokalu wyklucza możliwość przyznania 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, mimo że lokal ten nie zapewnia 

funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny przysługującej im według norm zaludnienia powierzchni. 

Zdaniem organów zarówno ustawa o Policji jak i rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

wysokości i szczegółowych zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za brak mieszkania w 

żadnym wypadku nie wiążą kwestii prawa do równoważnika pieniężnego z powierzchnią lokalu, 

którym dysponuje policjant, a jedyną okolicznością istotną dla powstania tego uprawnienia jest 

ustalenie, że funkcjonariusz nie dysponuje lokalem mieszkalnym w miejscu pełnienia służby lub w 

miejscowości pobliskiej. 

Kontrolując stanowisko organów Sąd uznał, że jest ono nie prawidłowe. 

Sąd powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 

43, poz. 277 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy 

przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 918 ze zm.) oraz stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 

zawarte w wyroku z dnia 13 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 386/08 uznał, że prawo do tego 

świadczenia uzależnione jest również od powierzchni mieszkalnej zajmowanego lokalu 

mieszkalnego”. 

W ocenie Sądu równoważnik pieniężny stanowi rekompensatę za niezrealizowanie prawa do 

lokalu mieszkalnego (art. 88 ust. 1) lub prawa do pomocy finansowej (art. 94 ust. 1) w sytuacji gdy 

posiadany przez funkcjonariusza lokal nie spełnia norm zaludnienia przewidzianych w rozporządzeniu 

z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia 

lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla 

policjantów (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r.) 

Zdaniem Sądu bycie właścicielem lokalu jako przesłanka wyłączająca prawo do przydzielenia 

lokalu mieszkalnego, a w konsekwencji wyłączająca prawo do równoważnika pieniężnego, ma miejsce 

wówczas, gdy funkcjonariusz posiada lokal odpowiadający przysługującej mu powierzchni 

mieszkalnej. 

Dokonana przez organy administracyjne wykładnia art. 92 ust. 1 ustawy w sposób 

nieuzasadniony w ocenie Sądu różnicuje sytuację funkcjonariusza, który nie posiada żadnego lokalu i 

któremu przysługuje prawo do przydziału lokalu mieszkalnego lub środków na jego uzyskanie lub 

równoważnika pieniężnego oraz funkcjonariusza, który posiada lokal o powierzchni mniejszej niż 

wynikające z przepisów prawa normy któremu ustawa również przyznaje uprawnienie do uzyskania 

przydziału lokalu (a zatem uznać należy, że jego potrzeby mieszkaniowe pozostają niezaspokojone), 

jednakże pozbawia go możliwości uzyskania świadczenia w postaci równoważnika pieniężnego.  

 



 93 

Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego 

Sprawy z zakresu dotyczącego samorządu terytorialnego (639, 640 i 641) stanowiły dość liczną 

grupę spraw rozpoznanych w tut. Sądzie.  

Wśród zaskarżonych uchwał znajdowały się przede wszystkim uchwały, których przedmiotem był 

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i tu stwierdzano nieważność uchwał, gdy doszło do naruszenia 

władztwa planistycznego, ustalono stawkę „0” opłaty planistycznej, sporządzono mapę planu w innej 

skali niż wymagana przepisami.  

Przyczynę stwierdzania nieważności innych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego 

stanowiło powtórzenie przepisów ustaw, zmiana brzmienia definicji ustawowych lub ustalenie 

własnych definicji sprzecznych z przepisami ustawowymi, przekroczenie upoważnienia ustawowego, 

posłużenie się zupełnie innym nazewnictwem niż ustawowe, naruszenie zasad wejścia w życie aktów 

prawa miejscowego. 

W sprawach tych wydane wyroki nie odbiegały od ogólnokrajowej linii orzecznictwa sądów 

administracyjnych. 

Na odnotowanie zasługuje jedynie wyrok zapadły w sprawie o sygn. akt II SAB/62/10 z dnia 

którego teza brzmi : „zawarte w art. 101 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) pojęcie „czynności nakazanych prawem" nie 

obejmuje sporządzenia i przyjęcia przez organ nadzoru planu zagospodarowania przestrzennego dla 

gminy”. 

 

Sprawy dotyczące cudzoziemców  

 

Z tej kategorii spraw rozpoznana była jedna sprawa, której przedmiotem jest zobowiązanie 

cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2010r., Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Przedmiotowa sprawa 

była już raz uchylona wyrokiem z dnia 21 października 2009r. Wówczas Sąd zobowiązał organ do 

uzupełnienia materiału dowodowego o brakującą fotografię oględzin miejsca kontroli i rozważenie 

potrzeby przeprowadzenia dowodu z przesłuchania wspólników lokalu na okoliczność przyczyn 

znajdowania się skarżącego na zapleczu oraz rodzaju wykonywanych czynności. 

Organ odwoławczy tylko częściowo wykonał zalecenia Sądu, nie zrealizował wskazań Sądu w 

całości czym naruszył przepisy art. 7, art. 10 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a. 

 

Sprawy z zakresu pomocy społecznej symbol 632 (6320, 6321, 6322, 6323, 6342, 6329) 

 

W roku sprawozdawczym skargi z dziedziny pomocy społecznej, tak jak w latach ubiegłych, 

stanowiły liczną grupę. Większość skarg w tym przedmiocie została oddalona, a sprawy te nie 

charakteryzowały się skomplikowanymi stanami faktycznymi i prawnymi. W tych natomiast sprawach, 

w których zapadły wyroki uchylające zaskarżoną decyzję przeważały, jako przyczyny uchylenia 

naruszenia przepisów postępowania (art. 7, 77§1, 80, 107 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego), które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.  
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Sprawy o symbolu 6320 (zasiłki celowe i okresowe).  

 

Sprawy o tym symbolu należały do najliczniejszych, choć nie najtrudniejszych. 

Omówienia wymaga, z uwagi na wielość stwierdzonych przez WSA naruszeń prawa w każdej 

ze spraw z grupy 10 spraw oznaczonych sygn. od II SA/ Sz 797/11 do II SA/Sz 806/11, 

rozpatrywanych na skutek skarg jednego skarżącego wniesionych na 10 odrębnych ostatecznych 

decyzji administracyjnych, wydanych tego samego dnia, w tym samym przedmiocie tj. zwrotu 

nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku celowego lub zasiłku okresowego przyznanych 

odrębnymi decyzjami administracyjnymi, które następnie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego). 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przedstawiając WSA skargi wraz z odpowiedziami na te skargi 

nadesłało do tych spraw jedne akta administracyjne. Sąd w tych sprawach wydał postanowienie na 

podstawie art. 111§ 2 p.p.s.a  o ich połączeniu do wspólnego rozpoznania. Z uzasadnień 10 wyroków 

(jeszcze nieprawomocnych), które zostały wydane po rozpatrzeniu tych skarg, wynika, że w każdej ze 

spraw wystąpiły podobne uchybienia i naruszenia prawa, dlatego możliwe i uzasadnione jest ich 

łączne skomentowanie. 

Sąd stwierdził mianowicie, że przedstawione akta administracyjne nie zawierają materiałów 

postępowania wyjaśniającego, mimo że są to akta organów I i II instancji. Przede wszystkim brak było 

w nich decyzji, o których mowa jest w ustaleniach organów orzekających, a więc decyzji o przyznaniu 

świadczenia i decyzji organów obu instancji dotyczących uchylenia tej decyzji. W rezultacie braku w 

sprawie jakichkolwiek materiałów źródłowych pozwalających skontrolować ustalenia organów obu 

instancji niezbędne do wykazania jakie i kiedy oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało skarżącemu 

przyznane i wypłacone oraz czy faktycznie, tak jak twierdzi się w zaskarżonej decyzji, skarżący w 

decyzji o przyznaniu tego świadczenia z pomocy społecznej, był pouczony o treści art. 98 i art. 109 

ustawy o pomocy społecznej. Jedyne dowody jakie znajdowały się w aktach administracyjnych, poza 

wywiadem środowiskowym, to zaświadczenia od pracodawcy stwierdzające wysokość uzyskanego 

przez stronę w okresie zasiłkowym wynagrodzenia za pracę, co jednak zostało uznane za 

niewystarczające, do dokonania skutecznej kontroli zaskarżonego aktu wydanego w poszczególnych 

sprawach. 

W związku z opisanym brakiem materiału dowodowego Sąd rozważał kwestię możliwości 

zobowiązania organu odwoławczego do uzupełnienia brakujących w aktach administracyjnych 

materiałów, zwłaszcza że braki te dotyczyły przede wszystkim wydanych decyzji administracyjnych, 

jednakże doszedł do wniosku, że nie przyczyniłoby się to do ostatecznego załatwienia sprawy, skoro 

w postępowaniu organów obu instancji doszło jeszcze do innych, istotnych naruszeń przepisów 

postępowania. 

Następnie Sąd wyjaśnił, że decyzja stwierdzająca pobranie przez stronę nienależnego 

świadczenia i nakładająca na nią obowiązek jego zwrotu w określonym terminie powinna rozstrzygać 

również w przedmiocie wniosku o odstąpienie organu od nałożenia tego obowiązku, jeśli taki wniosek 

złoży pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej lub sama strona. Z całą natomiast pewnością 

art. 98 oraz art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej nie reguluje kwestii rozłożenia na raty 

należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. Tymczasem organy orzekające obu instancji 

skupiły się przede wszystkim na wniosku strony o rozłożenie należności na raty nie wskazując przy 

tym podstawy prawnej orzekania w tym przedmiocie. Ponadto organy w ogóle nie odniosły się do tej 

części wniosku, która dotyczy umorzenia w całości świadczenia nienależnie pobranego (k.11 akt 
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sprawy). Zgodnie zaś z utrwalonym w tej kwestii orzecznictwem sądowo-administracyjnym 

rozpoznając sprawę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w której co do zasady postępowanie 

wszczynane jest z urzędu, organ w toku postępowania jest obowiązany stosownie do art. 104 ust. 4 

tej ustawy zbadać, czy zachodzą przesłanki do odstąpienia od żądania zwrotu." (wyrok NSA z 

30.10.2008 r. I OSK 1863/07,ONSAiWSA 2010/2/31). Kwestia ewentualnego umorzenia należności z 

tytułu nienależnie pobranego świadczenia należy natomiast do dalszego etapu postępowania, 

rozważana może być bowiem dopiero w postępowaniu egzekucyjnym, o ile takowe zostanie wszczęte. 

(vide wyroki NSA z dnia 16.12.2008 r. sygn. I OSK 26/08, LEX nr 518228 i I OSK 28/08, LEX nr 

518213 oraz z dnia 15.01.2008, sygn. I OSK 517/07, LEX nr 501065). 

Oceniając stanowisko organów obu instancji co do odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia, Sąd stwierdził, że formalnie rzecz biorąc organy wypowiedziały się w tej 

kwestii, jednak dokonana ocena nie mieści się w granicach uznania administracyjnego, gdyż została 

dokonana w sposób wadliwy, nieprzemyślany, i nie odnosiła się do realiów konkretnej sprawy. W 

szczególności okoliczność, że organ I instancji jednego dnia wydał 10 decyzji w sprawie nienależnie 

pobranego świadczenia z pomocy społecznej, z których każda dotyczyła innego świadczenia 

przyznanego odrębną decyzja administracyjną w odniesieniu do tego samego beneficjenta tej 

pomocy, nie uprawniała do orzekania z naruszeniem zasady indywidualizacji sprawy rozpatrywanej i 

rozstrzyganej w danej instancji administracyjnej. 

W związku z powyższym Sąd przypomniał, że z ustaleń zawartych w decyzji zaskarżonej w 

sprawie II SA/Sz 797/11 wynika, iż przedmiotem tej sprawy było nienależnie pobrane świadczenie w 

kwocie 40 zł. Do kwoty tej zupełnie nie przystają ustalenia i wywody organu wskazujące, że gdyby 

organ uwzględnił wniosek o rozłożenie należności na raty miesięczne po 30 zł to skarżący należność 

spłacałby przez 32 lata. Analogiczne błędy polegające na zsumowaniu wszystkich nienależnie -

według organów - pobranych świadczeń i dokonaniu oceny możliwości ich zwrotu przez pryzmat tej 

sumy, a nie w kontekście kwoty, wynikającej z konkretnej sprawy powtórzyły się w pozostałych 

dziewięciu omawianych tu sprawach. 

Ponadto Sąd stwierdził, że sposób argumentacji organu I instancji, powtórzony i 

zaakceptowany przez organ odwoławczy, zawiera błąd polegający na posłużeniu się przy odmowie 

uwzględnienia wniosku strony, tymi samymi przesłankami, które legły u podstaw stwierdzenia 

pobrania nienależnego świadczenia. Organy orzekające zamiast rozważyć, czy w dacie decyzji, ze 

względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną, materialną, uzyskiwane dochody istniała realna 

możliwość zwrotu pobranego nienależnie świadczenia w całości lub w części, czy możliwe jest w 

okolicznościach konkretnej sprawy odstąpienie od nałożenia obowiązku zwrotu, skupiły się na 

wykazaniu złej woli strony i świadomego zaniechania powiadomienia organu o osiąganym dochodzie, 

co stanowi uzasadnienie dla decyzji ustalającej, że zostało pobrane nienależne świadczenie, ale jest 

niewystarczające dla rozpatrzenia zagadnienia czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek 

przemawiający za odstąpieniem od nałożenia obowiązku zwrotu świadczenia. 

Kolejne naruszenie przepisów postępowania polegało na tym, że organ odwoławczy ustalając stan 

faktyczny nie wyjaśnił kwestii sposobu rozwiązania ze skarżącym stosunku pracy i przyjął, w ślad za 

organem I instancji, w oparciu o opisane w wywiadzie środowiskowym oświadczenie strony o 

zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę, na niekorzyść skarżącego, że sam swoim działaniem 

pozbawił się możliwości zarobkowania umożliwiającego osiąganie wyższego dochodu, a przez to 

spłatę należności wskazanej w decyzji. Tymczasem ze złożonego wraz z odwołaniem dokumentu, 
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który stanowi nieponumerowaną kartę akt administracyjnych organu II instancji, można wnosić, że to 

pracodawca rozwiązał ze skarżącym stosunek pracy za wypowiedzeniem. Jeśliby tak rzeczywiście 

było, a tak też twierdzi skarżący w skardze, świadczyłoby to o błędzie organu w ustaleniach 

faktycznych. 

Wyżej opisane uchybienia stanowiły o istotnym naruszeniu przez organy obu instancji art. 7, 

77§ 1, 80 i 107 § 3 Kpa, a także o naruszeniu przez organ odwoławczy art.138 § 1 Kpa, skoro 

utrzymał w mocy dotkniętą takimi naruszeniami decyzję organu I instancji w każdej z omawianych 10 

spraw, co legło u podstaw uchylenia przez Sąd wydanych w tych sprawach decyzji.  

 

Wśród spraw rozpoznanych w 2011 r. w przedmiocie zasiłku stałego, zwrócić trzeba uwagę na 

prawomocny wyrok w sprawie II SA/Sz 417/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. Sąd uchylił decyzje organów 

administracyjnych obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, upatrując naruszenia prawa w dokonanej przez te organy wykładni 

gramatycznej przepisów ustawy o pomocy społecznej.  

Istota sporu w tej sprawie sprowadzała się do określenia dochodu wnioskodawczyni, która nie 

zgadzała się z zaliczeniem przez organy orzekające w sprawie do jej dochodu kwoty uzyskiwanych 

przez jej rodzinę zasiłków rodzinnych. Organy orzekające w sprawie ustaliły bowiem, że na dochód 

rodziny skarżącej składają się zasiłki rodzinne na dzieci w łącznej wysokości 677 zł oraz świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego na syna w wysokości 300 zł, co oznacza, że dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty kryterium, tj. 351 zł. Zakładając jednak, że kwota zasiłku rodzinnego stanowi 

dochód wnioskodawczyni uznały, że kryterium dochodowe zostanie przekroczone. 

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej 

osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 

pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie, wynoszącego 351 zł. Przekroczenie zatem przedmiotowego kryterium 

dochodowego powoduje wyłączenie prawa do zasiłku stałego. Zdaniem Sądu, zastosowana przez 

organy wykładania gramatyczna przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej prowadziłaby do 

wniosków niezgodnych z rzeczywistymi intencjami ustawodawcy. 

Podzielając stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 8 stycznia 1993 r. III ARN 

84/92 (OSNCP 1993 nr 10, poz. 183) i w uchwale z dnia 7 marca 1995 r. III AZP 2/95 (OSNIASPiUS z 

1995 r. nr 15, poz. 182), iż w odniesieniu do indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

w takiej sytuacji wykładnia gramatyczno-słownikowa winna być uzupełniona wnioskami płynącymi z 

zastosowania innych rodzajów wykładni (systemowej, funkcjonalnej, celowościowej) Sąd odwołał się 

do zasad ogólnych zawartych w ustawie, a przede wszystkim do ustawowej definicji pomocy 

społecznej, określonej w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy, z której wynika, że pomoc społeczna ma na 

celu wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, do życiowego 

usamodzielnienia i integracji społecznej, udzielane zaś świadczenia mają być adekwatne do sytuacji 

korzystających z pomocy. W rezultacie wywiódł, że jakkolwiek z treści art. 4 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) wynika, że 

prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu 

dziecka (ust. 2 pkt 1), to zasiłek rodzinny ma na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków 

na utrzymanie dziecka (ust. 1). Obowiązek przeznaczania otrzymanych świadczeń na potrzeby dzieci 

jest więc oczywisty, zasiłek i dodatki do tego zasiłku chronią bowiem dobro dziecka, jako wartość 



 97 

konstytucyjną, a nie interes osoby utrzymującej dziecko (podobnie wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 

lipca 2008r., sygn. akt IV SA/Gl 246/08, LEX nr 509441). Mając jednak na uwadze cel, jakiemu służy 

zasiłek rodzinny, Sąd stwierdził, że zasiłek rodzinny stanowi dochód rodziny, nie zaś, jak przyjęły 

organy orzekające w sprawie, dochód rodzica, który wnioskuje o przyznanie zasiłku stałego. Nie ma 

przy tym znaczenia, iż przedmiotowe świadczenie przysługuje rodzicowi. Zasiłek rodzinny – z racji 

tego, iż przyznawany jest na utrzymanie dzieci – jest bowiem związany z ich posiadaniem. Zdaniem 

Sądu, uwzględniając przy tym nie tylko wykładnię gramatyczną, lecz także funkcjonalną i 

celowościową, pojęcie dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku stałego (art. 37 ust. 1 pkt 2 

ustawy) wiązać należy z dochodem, jaki strona uzyskuje dzięki własnej aktywności życiowej (np. 

wynagrodzenie za pracę), bądź z uwagi na przysługujące wyłącznie jej przymioty (np. renta z tytułu 

niezdolności do pracy).  

 

Sprawy o symbolu 6322 (usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej). 

 

W przedmiocie objętym tym symbolem w roku sprawozdawczym zapadło tylko kilka wyroków, 

z których dwa zasługują na omówienie.  

 W sprawie II SA/Sz 1085/11 prawomocnym wyrokiem z dnia 23.02.2011 uchylona został 

decyzja SKO oraz poprzedzająca ją decyzja Burmistrza na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w 

związku z art. 135 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że organ I instancji decyzją wydaną na podstawie art.50 

ust. 2 i 4, art. 106 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598, z późn. zm.) przyznał 

wnioskodawcy pomoc społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla syna w postaci: 

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 2) rehabilitacja fizyczna i 

usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w 

wymiarze 5 godzin tygodniowo i ustalił okres tych usług oraz odpłatność z tego tytułu w wysokości 3, 

50 zł za 1 godz. usług, co stanowi 25% z 14 zł.  U podstaw tego rozstrzygnięcia, legło ustalenie, że 

syn strony jest osobą niepełnosprawną i ze względu na rodzaj schorzenia zachodzi konieczność 

przyznania usług specjalistycznych usprawniających jego funkcjonowanie. Ponadto ustalono, że 

dochód na osobę w rodzinie wynosi 1.190,69 zł i kwalifikuje w/w do odpłatności 25% z 14 zł. Ojciec 

dziecka nie zgadzając się z powyższą decyzją i uważając, że przyznana ilość specjalistycznych usług 

opiekuńczych jest niewystarczająca i krzywdząca wniósł o zwiększenie liczby tych usług do 10 godzin 

w tygodniu, podnosząc że w świetle obecnej wiedzy na temat stwierdzonej u syna 

niepełnosprawności, tylko intensywna rehabilitacja dziecka miedzy 3 a 7 rokiem życia w ilości 40 

godzin tygodniowo (min. 20 godz.) pozwala osiągnąć poziom funkcjonowania normalnie rozwijających 

się dzieci. Kryterium tym kierują się Ośrodki Pomocy Społecznej. Strona wskazała ponadto, że o 

przyznanie dla pięcioletniego syna specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 20 godzin 

wystąpiła na podstawie zaświadczenia z odpowiedniej Poradni w (…). Ze względu na stan rozwoju 

dziecka niezbędna jest rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z 

zaleceniami lekarza specjalisty, przewidziana w § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 

22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze po 



 98 

rozpatrzeniu odwołania – utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, a w jej uzasadnieniu cytując treść 

art. 50 ust. 2, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej wskazało, że według zawartej w aktach opinii 

psychologicznej Poradni w (…) oraz diagnozy Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w (…) 

niepełnosprawny syn strony wymaga pomocy obejmującej terapię specjalistyczną i zaangażowanie 

rodziców w celu poprawy funkcjonowania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Organ I 

instancji przyznał w/w pomoc ustalając jej zakres i wymiar. Ustalony dochód rodziny na osobę w 

rodzinie jest wyższy od kryterium dochodowego rodziny, od którego ustawa uzależnia prawo do 

świadczeń z pomocy społecznej, co kwalifikuje w/w do częściowej odpłatności za usługę. W rezultacie 

Kolegium po przeanalizowaniu sytuacji rodziny na podstawie wywiadu środowiskowego i po 

dokonaniu oceny ilości świadczeń usług specjalistycznych według rozporządzenia MPS z dnia 25.09. 

2005 r. w sprawie powyższych usług, w oparciu o analizę opinii psychologicznych i diagnoz podzieliło 

stanowisko organu I instancji, iż w sprawie nie zachodzą szczególne okoliczności na udzielenie 

pomocy w szerszym zakresie jak w zaskarżonej decyzji.  

W skardze do Sądu ojciec niepełnosprawnego dziecka między innymi zakwestionował liczbę godzin 

specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych tygodniowo, określenie ceny 1 godziny tych usług, 

przyznaną formę specjalistycznych usług opiekuńczych i wskazanie ich wykonawcy. 

Zdaniem skarżącego, skoro organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

należy do zadań zleconych gminie przez administrację rządową, to gmina powinna wystąpić o środki 

konieczne do przyznania synowi skarżącego niezbędnych specjalistycznych usług i usługi te 

zapewnić, bowiem w innych ośrodkach przyznaje się dzieciom z tym rodzajem niepełnosprawności 

pomoc w wysokości 20 godzin tygodniowo rehabilitacji w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z upośledzeniem umysłowym. To wyniki badań naukowych dowiodły jakie są potrzeby w 

zakresie rodzaju i czasu terapii aby poprawić funkcjonowanie dzieci z tą niepełnosprawnością i stąd 

bierze się potrzeba 20 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które dodatkowo 

uczęszczają na rehabilitację i terapię np. w poradni. Kwestionując cenę 1 godziny specjalistycznej 

usługi opiekuńczej ustaloną na poziomie 14 zł skarżący podniósł, że cena ta nie odpowiada analizie 

kosztów tylko jest następstwem umowy MOPS z dotychczasowym wykonawcą usług, który jednak nie 

posiada pracowników z przygotowaniem do pracy z dziećmi lub osobami z tego rodzaju 

niepełnosprawnością, a więc świadczone przez niego usługi są zwykłymi usługami opiekuńczymi. Nie 

zgadzając się ze stanowiskiem Kolegium, które kładąc akcent na zaangażowanie rodziców w celu 

poprawy funkcjonowania dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, powołało się na 

zalecenia w opinii psychologicznej oraz diagnozę Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w (…) 

skarżący wywiódł, że ani on, ani jego żona nie posiadają kwalifikacji i zdolności do realizowania 

programu terapii i rewalidacji dziecka osobiście. 

Rozpoznający tę sprawę Sąd stwierdził, że istota sporu w niniejszej sprowadza się do oceny 

zgodności z prawem rozstrzygnięcia przyznającego skarżącemu 5 godzin tygodniowo 

specjalistycznych usług opiekuńczych (za częściową odpłatnością) na rzecz niepełnosprawnego syna 

i wyjaśnił, że materialno-prawną podstawę rozstrzygnięcia w tym przedmiocie stanowi powołany w 

podstawie prawnej zaskarżonej decyzji art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Z norm tego artykułu 

wynika, że ta forma pomocy, jak trafnie zauważył to skarżący, udzielana jest co do zakresu, okresu i 

miejsca świadczenia w ramach uznania administracyjnego. Granice tego uznania wytycza ustawowa 

definicja specjalistycznych usług opiekuńczych zawarta w art. 50 ust. 4, zgodnie z którą : 

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 
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rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym". Analiza materiału dowodowego zebranego w przedstawionych sądowi 

aktach administracyjnych, dokonana w kontekście kwestionowanego skargą rozstrzygnięcia i jego 

uzasadnienia wskazuje na pełną zasadność zarzutu wydania decyzji z przekroczeniem granic uznania 

administracyjnego oraz naruszenia przez organy orzekające w sprawie art. 107 § 3 kpa w zakresie 

uzasadnienia faktycznego decyzji organów obu instancji. W ocenie Sądu, zarówno organ I instancji jak 

i organ odwoławczy uchyliły się od ustalenia jakie są faktyczne potrzeby syna wnioskodawcy 

niezbędne dla podjęcia zalecanej terapii i jej skuteczności. Organ odwoławczy opierając się na zdaniu 

wyrwanym z kontekstu opinii psychologicznej, skwitował kwestię potrzeb dziecka podnoszonych w 

odwołaniu przekonaniem o konieczności i wystarczalności współpracy rodziców z dzieckiem nie 

wnikając w zagadnienie istnienia po stronie tychże rodziców profesjonalnych możliwości zastąpienia 

usług specjalistycznych, które z założenia świadczone powinny być przez osoby posiadające ku temu 

specjalne zawodowe przygotowanie i umiejętności. Wszak nie chodzi w tym przypadku- jak trafnie 

wywiódł to skarżący - o jakiekolwiek usługi opiekuńcze, ale o usługi specjalistyczne. Z treści decyzji 

organu I instancji, zawierającej lakoniczne stwierdzenia i ogólniki nie wynika w ogóle jakie kryteria 

organ ten przyjął ustalając ilość godzin przedmiotowych usług w sposób tak znacznie odbiegający od 

zaleceń wynikający z przedłożonego przez skarżącego zaświadczenia lekarskiego. 

Sąd stwierdził ponadto, że nie wiadomo jest również w jaki sposób obliczono wartość jednej godziny 

usług opiekuńczych. Kolegium uchyliło się w ogóle od rozpatrzenia zarzutu strony w tym zakresie, a 

swoje wywody ograniczyło do uzasadnienia podstawy faktycznej i prawnej obciążenia strony 

częściową odpłatnością nie dostrzegając, że zarzut kwestii tej nie dotyczył. Wnoszącemu odwołanie 

chodziło bowiem nie o to ile ma zapłacić za godzinę usługi specjalistycznej, tylko o to, ile faktycznie 

wynosi koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej. Takie postępowanie organu 

odwoławczego godzi w zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 kpa) i 

narusza art. 138 § 1 pkt 1 kpa, skoro organ ten sam nie usunął braków postępowania organu I 

instancji i utrzymał w mocy decyzję wydaną w zakresie ustaleń faktycznych z naruszeniem art. 7, 77 § 

1, 80 i 107 § 3 kpa. W związku z tym Sąd podkreślił, że decyzja wydana w ramach uznania 

administracyjnego nie może charakteryzować się dowolnością. Tymczasem, z przyczyn wskazanych 

wyżej, w niniejszej sprawie organy nie wykazały, że ich rozstrzygnięcia wydane zostały w sposób nie 

naruszający granic uznania administracyjnego.  

W sprawie II SA/Sz 669/11 zapadł (nieprawomocny jeszcze) wyrok uchylający zaskarżoną 

decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji wydane w przedmiocie odpłatności za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że akty te 

wydane zostały po ponownym rozpoznaniu sprawy, w wyniku uchylenia przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Szczecinie – wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2010r. sygn. II SA/Sz 75/10 - 

wcześniejszych decyzji obu instancji w tej sprawie. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 153 

p.p.s.a., zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w 

orzeczeniu Sądu wiążą w sprawie ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było 

przedmiotem zaskarżenia. 

Sąd stwierdził po analizie treści decyzji zarówno organu I jak i II instancji, iż wskazania Sądu zawarte 

w wyżej wskazanym wyroku nie zostały uwzględnione przez organy obu instancji przy ponownym 

rozpatrzeniu sprawy. 
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Ustosunkowując się do wskazań Sądu organy te bowiem polemicznie stwierdziły, iż decyzja w 

przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem głębokim w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz kosztów jego dowozu do tej placówki winna opierać się 

jedynie na przepisach ustawy o pomocy społecznej, wskazanych w decyzji przepisów wykonawczych 

oraz powołanej w decyzji uchwale Rady Miasta (…). W ocenie Sądu stanowisko to zatem stoi w 

sprzeczności ze stanowiskiem Sądu zawartym we wskazanym wyżej wyroku i jest błędne. 

Okoliczność, że zaskarżona decyzja wydana została w związku ze sprawą związaną z ustaleniem 

opłaty z tytułu pobytu dziecka w placówce, będącej elementem systemu pomocy społecznej i stanowi 

element odpłatności z tytułu świadczonych przez tę placówkę usług, nie oznacza, że organ 

samorządowy, właściwy do określenia warunków tej odpłatności, nie ma obowiązku uwzględnić 

przepisów innych ustaw, regulujących uprawnienia osób korzystających z tych usług. Stosownie 

bowiem do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego Prezydent 

Miasta, jako organ administracji samorządowej, zobowiązany jest zapewnić skarżącemu ochronę 

zdrowia psychicznego. Ten obowiązek organów administracji samorządowej został skonkretyzowany 

w art. 6a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Stosownie do tego przepisu, na powiatach 

spoczywa obowiązek zorganizowania i zapewnienia usług dla osób z zaburzeniami społecznymi. 

Usługi te powinny być świadczone w odpowiednim standardzie, w domach pomocy społecznej 

dostosowanych do szczegółowych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Bezsporne jest, że 

Miasto jest miastem na prawach powiatu, wobec czego jest zobowiązane zapewnić skarżącemu, 

spełniającemu warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, usługi związane z 

wykonywaniem tej ustawy. Art. 7 ust. 1 i 2 w/w ustawy wskazuje, że w przypadku dzieci 

upośledzonych umysłowo organizuje się: 1/ naukę, 2/ zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, 3/ 

rehabilitację leczniczą, 4/ rehabilitację zawodową, 5/ rehabilitację społeczną. Rozporządzeniem z dnia 

30 stycznia 1997 r. Minister Edukacji Narodowej określił formy realizacji zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych. W zakresie rehabilitacji leczniczej, rozporządzeniem z dnia 3 listopada 1995r. w 

sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej, Minister 

Zdrowia i Opieki Społecznej ustalił, że rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo w domach opieki 

społecznej obejmuje w szczególności, m.in.: badania lekarskie i specjalistyczną diagnozę w zakresie 

rehabilitacji, świadczenia terapeutyczne, zwłaszcza w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych, 

świadczenia psychologiczne, w tym terapii psychologicznej. W tym samym rozporządzeniu określono 

również skład zespołu, który powinien zajmować się rehabilitacją takiej osoby. Są to w szczególności: 

psychiatra lub neurolog, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, fizykoterapeuta, pielęgniarka, 

instruktor terapii zajęciowej. 

Wskazując, że organ stwierdził, iż skarżący uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych, jednak poza tymi zajęciami uczestniczy również w następujących zajęciach: 

1/indywidualna rehabilitacja ruchowa, 2/ indywidualna terapia logopedyczna, 3/ grupowa dogoterapia, 

4/ muzykoterapia, Sąd zauważył, że powyższy zakres usług świadczonych w ośrodku wsparcia mieści 

się w zakresie wskazanym przez ustawodawcę w art. 7.ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego rehabilitacja i zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze są bezpłatne. Opieka niezbędna do prowadzenia rehabilitacji i zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych wchodzi w zakres tych czynności.  

Sąd wyjaśnił dalej, że art. 97 ustawy o pomocy społecznej daje Miastu możliwość ustalenia 

odpłatności są usługi świadczone w ośrodku wsparcia. Jest to przepis o charakterze ogólnym. Opłaty, 
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o których mowa w art. 97 ustawy o pomocy społecznej są jedną z form daniny publicznej. W 

odróżnieniu od podatków, opłaty stanowią wynagrodzenie (zapłatę) związaną z kosztami działania 

instytucji publicznej w określonym zakresie z tytułu świadczonych usług na rzecz obywatela. Pobiera 

się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub 

samorządowych, dokonywanych w interesie poszczególnych obywateli. Opłata stanowi zatem 

instytucję prawno-finansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Stanowi ona zapłatę za 

uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. 

Podmiot ten jednak, przy ustalaniu tych opłat, zobowiązany jest uwzględnić uprawnienia obywateli 

(osób) korzystających z tych usług, wynikających z odrębnych przepisów prawa, które w tym zakresie 

stanowią lex specialis. W niniejszym przypadku będą to zatem uprawnienia osoby z upośledzeniem 

umysłowym do bezpłatnego dowozu do placówki oświatowej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny, wynikające z art. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jak też uprawnienie do 

bezpłatnej terapii dla takich osób wynikających z art. 17 ust. 3a pkt 2 oraz art. 71 b ustawy o systemie 

oświaty. W związku z powyższym – jak wynika z akt sprawy – Miasto otrzymuje na kształcenie i 

rehabilitację dziecka skarżącej odpowiednie subsydia.  

WSA uznał, że odmienne stanowisko organów obu instancji, wyrażone w zaskarżonej decyzji 

jak i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, wskazuje, że decyzje te wydane zostały z 

naruszeniem art. 153 p.p.s.a. i już z tego względu powinny zostać uchylone w oparciu o art. 145 § 1 

pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. Mimo jednoznacznego stanowiska Sądu organy nie uwzględniły bowiem 

przepisów odrębnych, które mają zastosowanie w sprawie związanej z ustaleniem odpłatności za 

pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej i kosztów dojazdu do tej placówki osoby (dziecka) które 

z mocy tych odrębnych przepisów, mających zastosowanie jako lex specialis, ma szczególne 

uprawnienia wynikające z obowiązku gminy lub powiatu w zakresie zapewnienia usług edukacyjnych 

opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Wbrew stanowisku Samorządowego Kolegium Odwoławczego, to 

nie ustawa o pomocy społecznej stanowi lex specialis wobec przepisów ustaw o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz o systemie oświaty, lecz przepisy tych ustaw, przyznające uprawnienia do 

bezpłatnych bądź ulgowych świadczeń ze strony organów państwowych lub samorządowych, 

realizujących je na mocy właściwych ustaw, stanowią lex specialis wobec ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

Sprawy o symbolu 6324 (rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka 

rodziny zastępczej). 

 

W przedmiocie objętym tym symbolem zapadł tylko jeden wyrok z uzasadnieniem, w sprawie 

sygn. akt II SA/Sz 877/11, który jest jeszcze nieprawomocny. Sąd po rozpoznaniu skargi prokuratora 

uchylił decyzje organów obu instancji orzekających w sprawie w przedmiocie przyznania pomocy 

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Sąd stwierdził, 

jak wynika to z uzasadnienia wyroku, że trafnie zarzucił prokurator, że zaskarżona decyzja i 

poprzedzająca ją decyzja organu I instancji zostały wydane z naruszeniem art. 106 ust. 5 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1362 ze zm.) 

poprzez nie zastosowanie tego przepisu. 

WSA wyjaśnił, że z zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych wyrażonej w art. 16 

kodeksu postępowania administracyjnego wynika obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów 
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przewidujących odstępstwo od tej zasady. Instytucje : wznowienia postępowania uregulowana w 

przepisach od art. 145 do 152 kpa, nieważności postępowania, art. 156 – 158 kpa, zmiany ; uchylenia 

decyzji ostatecznej art. 154 kpa i 155 kpa, czyli tryby nadzwyczajne przewidują szczególne zasady 

postępowania i muszą być stosowne ściśle z zawartymi w nich uregulowaniami. Stąd płynie kolejny 

wniosek o niedopuszczalności zamiennego stosowania poszczególnych trybów nadzwyczajnych. 

Podstawę prawną zastosowania w niniejsze sprawie szczególnego trybu weryfikacji decyzji 

ostatecznej stanowił art. 155 k.p.a., zgodnie z którym decyzja ostateczna, na mocy której strona 

nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 

zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 

§ 2 stosuje się odpowiednio. 

Jednakże z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że de facto organy orzekające w sprawie nie 

stosowały tego przepisu, ponieważ jego zastosowanie wymagało zgody strony na zmianę na jej 

niekorzyść decyzji ostatecznej z dnia (…) r. Poza tym organy nie wykazały, że przepisy szczególne 

nie sprzeciwiają się uchyleniu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Sąd zauważył dalej, że Kodeks postępowania administracyjnego poza uregulowaniami zawartymi w 

art. 154 i art. 155 przewiduje w art. 163 k.p.a. inny szczególny tryb uchylenia lub zmiany ostatecznej. 

W myśl tego przepisu organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której 

strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w 

niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Takim przepisem szczególnym jest m.in. 

art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu decyzję administracyjną zmienia 

się uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji 

dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub 

uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5. Zmiana decyzji 

administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody. 

Przy takim układzie przepisów istnienie w ustawie o pomocy społecznej uregulowania stanowiącego 

podstawę prawną zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na korzyść jak i na niekorzyść strony, 

powoduje pierwszeństwo stosowania tej regulacji w związku z art. 163 kpa w stosunku do trybu 

szczególnego przewidzianego w art. 155 k.p.a. 

Sąd stanął zatem na stanowisku, że w realiach niniejszej sprawy ewentualna zmiana lub uchylenie 

decyzji ostatecznej z dnia (…) r. możliwe było wyłącznie na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o 

pomocy społecznej w przypadku spełniania zawartych w tym przepisie przesłanek i z uwzględnieniem 

zasady, że wywołane zmianą lub uchyleniem decyzji ostatecznej skutki dotyczyć mogą wyłącznie 

okoliczności na przyszłość, a więc po dacie wydania decyzji bowiem decyzja ta ma charakter decyzji 

konstytutywnej. WSA wyraził pogląd, że zastosowanie przez organy orzekające w sprawie 

niewłaściwego trybu postępowania czyni zbędnym odnoszenie się do kwestii materialno-prawnych 

wyłaniających się na tle wydania zaskarżonej decyzji. Zbędne jest bowiem rozstrzyganie kwestii 

materialno-prawnych w sytuacji, gdy uchylenie decyzji obu organów następuje z przyczyn 

proceduralnych i gdy nie ulega wątpliwości, że jedyne rozstrzygnięcie, które może zapaść w niniejszej 

sprawie, z uwagi na konstytutywny charakter decyzji wydanej w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy 

społecznej, to decyzja o umorzeniu postępowania. 

 

Sprawy o symbolu 6329 (inne o symbolu 632) 
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Wśród tej kategorii spraw na uwagę zasługuje prawomocny wyrok w sprawie II SA/Sz 

1188/10, w którym WSA stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 156 § 1 pkt 4 

Kodeksu postępowania administracyjnego. W jego uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 

1, poz. 7 z późn. zm.) ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na 

wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ilekroć zaś w ustawie jest mowa o 

osobie uprawnionej, oznacza to osobę uprawnioną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego 

(art.2 pkt 11 ww. ustawy). Za bezsprzeczne Sąd przyjął, że w sprawie osobą uprawnioną do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego była K.L. – osoba pełnoletnia, na którą Sąd Rejonowy wystawił 

tytuł wykonawczy, zaś S. P. nie była przedstawicielem ustawowym K.L., a jedynie jej pełnomocnikiem. 

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał, że zaskarżona decyzja obarczona jest kwalifikowaną wadą prawną, o 

której mowa w art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, przesądzającą o 

nieprawidłowym ukształtowaniu stosunku prawnego, bowiem podmiot, do którego skierowano decyzję, 

nie miał przymiotu strony postępowania, w rozumieniu art. 28 Kpa, a mimo to został przez organ 

administracji publicznej potraktowany jako strona tegoż postępowania. Ustanowienie przez stronę 

pełnomocnika (art. 32 Kpa) nie oznacza, że wynikające dla niej z przepisów prawa materialnego 

uprawnienia bądź obowiązki dotyczą pełnomocnika. Skierowanie przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze decyzji wydanej w trybie odwoławczym do ustanowionego w sprawie pełnomocnika 

strony jest równoznaczne ze skierowaniem decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie (art. 156 § 

1 pkt 4 Kpa). Jakkolwiek organ I instancji również skierował wydaną w sprawie decyzję do S. P. , to 

jednak w rozstrzygnięciu prawidłowo orzekł o odmowie przyznania prawa do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego dla osoby uprawnionej K.L. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznało jednak 

odwołanie S. P., w treści uzasadnienia określając ją jako stronę postępowania. W tej sytuacji Sąd 

uznał, iż decyzja organu odwoławczego dotknięta jest wadą dającą podstawę do stwierdzenia jej 

nieważności. 

 

W sprawie II SA/Sz 644/10 zakończonej prawomocnym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2011 r. 

powodem uchylenia decyzji organów orzekających obu instancji było istotne naruszenia prawa 

materialnego i przepisów postępowania w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c  ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z których najistotniejsze można usystematyzować w 

trzech poniższych punktach: 

1. W decyzji orzeczono jednocześnie o uznaniu świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane 

oraz o zwrocie tych świadczeń, co zdaniem Sądu, stanowiło w tej sprawie rozstrzygnięcie 

nieprawidłowe, ponieważ organ arbitralnie przesądził w jednej decyzji, że pobrane przez skarżącą 

świadczenia były nienależne i w tym samym rozstrzygnięciu nakazał ich zwrot. 

 Sąd uznał za słuszny i oddający intencje ustawodawcy pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 22 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 619/10, stwierdzający, że nakazanie zwrotu 

świadczenia nienależnie pobranego nie mogło być orzeczone w tej samej decyzji, co samo uznanie 

świadczenia za nienależnie pobrane. W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych do 

zwrotu jest obowiązana osoba, która pobrała nienależne świadczenie. Dopiero zatem, gdy 

uprawomocni się decyzja uznająca dane świadczenie za nienależnie pobrane, można o takim 
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świadczeniu mówić i nakazywać jego zwrot. Nie jest natomiast możliwe orzekanie o tych sprawach 

równocześnie, czyli tym samym w jednej decyzji.  

2. Sąd uznał za konieczne uchylenie na podstawie art. 135 ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi decyzji organu I instancji, uchylającej, na podstawie art. 32 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, prawo skarżącej do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego 

od 1 września 2006 r., a które to rozstrzygnięcie stanowiło, w przekonaniu organu, pozytywną 

przesłankę wydania decyzji w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń. W uzasadnieniu wyroku 

wyjaśniono, że na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych uchylenie lub zmiana 

decyzji przyznającej świadczenie rodzinne nie może nastąpić z mocą wsteczną. Ponadto, w sytuacji, 

gdy upłynął już okres na jaki świadczenie zostało przyznane, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, 

brak jest podstaw do uchylenia lub zmiany w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

decyzji przyznającej świadczenie. W takim wypadku zastosowanie znajduje już tylko materialno-

prawna instytucja zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i na tę okoliczność Sąd powołał się na 

wyrok NSA z dnia  19 stycznia 2009 r., I OSK 535/08 (LEX 499576). 

 

3. Wskazując, że organ I instancji wydał w sprawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa, 

postanowienia w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją o przyznaniu stronie 

zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, w okresie od 1 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 

2007 r. Sąd dostrzegł, że z akt administracyjnych wynika, że w kontrolowanym postępowaniu 

administracyjnym nie została wydana żadna decyzja w trybie wznowienia, która byłaby konsekwencją 

wydanego przez organ postanowienia inicjującego to postępowanie. Rodzaj decyzji kończących 

wznowione postępowania określa art. 151 Kpa, jednakże żadna decyzja odpowiadająca kryteriom 

określonym w tym przepisie nie zapadła. Skoro organ wydał postanowienie o wszczęciu postępowania 

w trybie wznowienia, to winien postępowanie to procesowo zakończyć. 

 

W sprawie sygn. akt II SA/Sz 1013/10 wyrokiem z dnia 26 stycznia 2011 r. (prawomocnym) 

nastąpiło uchylenie decyzji organów obu instancji z powodu naruszenia prawa materialnego, które 

miało wpływ na jej wynik. 

Z ustaleń faktycznych organów orzekających i przyjętych w wyroku wynikało, że 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa 

odmawiającą przyznania wnioskodawcy zasiłku rodzinnego na syna za okres od 26 stycznia 2008 r. 

do 30 czerwca 2008 r. W tym okresie czasu ojciec dziecka (wnioskodawca) był osobą nieaktywną 

zawodowo, zaś matka dziecka wykonywała pracę zawodową na terenie (…), w związku z czym 

organy administracji przyjęły, że pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ze względu na kraj 

wykonywania pracy leżało po stronie (…), gdzie świadczenia rodzinne powinny być wypłacane w 

pełnej wysokości – zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 73 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, powołując się na art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

(EWG) nr 574/72, że prawo do zasiłków rodzinnych należnych zgodnie z ustawodawstwem Państwa 

Członkowskiego, w którym nabycie prawa do świadczeń lub zasiłków nie jest uzależnione od 

warunków ubezpieczenia, zatrudniania lub prowadzenia działalności na własny rachunek, jest 

zawieszone, jeżeli w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny przyznane są świadczenia 

tylko zgodnie z krajowym ustawodawstwem innego państwa członkowskiego lub w zastosowaniu z art. 

73, 74, 77 lub 78 rozporządzenia, do wysokości kwoty tych świadczeń. 
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Sąd wskazał w uzasadnieniu wyroku, że zgodnie z art. 73 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego, do 

pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich 

rodziny przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. UE. L z 1971 r. nr 149, poz. 2), pracownik 

najemny lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek podlegający ustawodawstwu 

Państwa Członkowskiego są uprawnieni, w odniesieniu do członków swojej rodziny, którzy 

zamieszkują terytorium innego Państwa Członkowskiego, do świadczeń rodzinnych przewidzianych 

przez ustawodawstwo pierwszego państwa, tak jakby zamieszkiwali oni terytorium tego państwa, z 

zastrzeżeniem przepisów załącznika VI. Prawo do korzystania z uprawnień do świadczeń rodzinnych 

przyznane pracownikom najemnym lub osobom prowadzącym działalność na własny rachunek o 

którym stanowi przywołany wyżej art. 73 może skutkować zbiegiem uprawnień przewidzianych przez 

ustawodawstwo państwa zatrudnienia z uprawnieniami przysługującym w państwie zamieszkania. W 

tym celu, w ramach wprowadzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ustanowiono 

regulacje przeciwdziałające kumulacji świadczeń, tj. zapobiegające pobieraniu świadczeń rodzinnych 

w tym samym czasie na tego samego członka rodziny. Reguły postępowania w takim przypadku 

zamieszczone zostały m.in. w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1408/71 i w art. 10 ust. 1 

rozporządzenia Rady nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia 

(EWG) nr 1408/71 (...) (Dz. U.UE.L z 1972 r. nr 74, poz. 1 ze zm.). W myśl art. 76 ust. 1 

rozporządzenia Rady nr 1408/71, w przypadku, gdy w tym samym okresie, dla tego samego członka 

rodziny i z tytułu wykonywania działalności zawodowej, świadczenia rodzinne są przewidziane w 

ustawodawstwie Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny, 

prawo do świadczeń rodzinnych, należnych zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa 

Członkowskiego, w danym wypadku na podstawie art. 73 lub 74, jest zawieszane do wysokości 

przewidzianej w ustawodawstwie pierwszego Państwa Członkowskiego. 

W ocenie Sądu, przywołany wyżej przepis dotyczy  sytuacji zbiegu uprawnień do świadczeń 

rodzinnych zależnych od wykazania aktywności zawodowej. Jednakże ustawa z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), nie uzależnia 

uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych od wykonywania działalności zawodowej (zatrudnienia lub 

ubezpieczenia) lecz przede wszystkim wiąże go z okolicznością zamieszkiwania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W rozpoznawanej sprawie zastosowanie mógł zatem mieć art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

Rady nr 574/72, wedle którego, prawo do świadczeń lub zasiłków rodzinnych, należnych zgodnie z 

ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, w którym nabycie prawa do świadczeń lub zasiłków nie 

jest uzależnione od warunku ubezpieczenia, zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny 

rachunek, jest zawieszone, jeżeli w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny przyznane 

są świadczenia tylko zgodnie z krajowym ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego lub w 

zastosowaniu z art. 73, 74, 77 lub 78 rozporządzenia, do wysokości kwoty tych świadczeń. 

Pomimo prawidłowego powołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze ww. przepisu 

organ nie dostrzegł, że wyrażona w nim zasada "zawieszenia prawa do świadczeń" dotyczy sytuacji 

"przyznania" w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny "świadczeń" zgodnie z 

krajowym ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego lub w zastosowaniu z art. 73, 74 77 lub 

78 rozporządzenia, i to tylko do wysokości kwoty tych świadczeń. Zatem art. 10 ust. 1 lit. a) 
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rozporządzenia Rady nr 574/72 nie pozbawia członków rodziny pracownika uprawnień 

przysługujących im w miejscu zamieszkania, lecz co najwyżej może prowadzić do ich zawieszenia. 

W tym stanie prawnym Sąd wyjaśnił, że w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy odmowa 

przyznania świadczeń ojcu dziecka mogłaby mieć miejsce wówczas, gdyby za ten sam okres czasu i 

dla tego samego członka rodziny przyznane były świadczenia w kraju zatrudnienia matki dziecka 

skarżącego, czyli w (…). Wówczas bowiem znalazłyby zastosowanie reguły "antykumulacyjne", a w 

szczególności art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 574/72.  

W powyższej kwestii skład orzekający w pełni podzielił tożsamy pogląd prezentowany w 

wyrokach: WSA w Łodzi z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 1153/10, WSA w Gdańsku z dnia 

19 grudnia 2007 r., sygn. II SA/Gd 610/07 (publ. na stronach internetowych 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl), WSA w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Rz 874/09 

(Lex nr 559780)., a także powołał się na wyrok  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 

lutego 1981 r. wydany w sprawie Kurt Beck v. Bundesanstalt für Arbeit (orzeczenie wstępne 104/80, 

LEX nr 132368) wskazujący, że reguły mające na celu zapobieganie nakładaniu się świadczeń 

rodzinnych mają zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim nie pozbawiają one, bezpodstawnie, osób 

zainteresowanych świadczeń przyznanych im przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego.  

Ponadto, WSA w Szczecinie wskazał, że art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady nr 574/72 z 

późniejszymi zmianami zawiesza wypłatę świadczeń rodzinnych lub zasiłków rodzinnych wypłacanych 

na podstawie ustawodawstwa Państwa zatrudnienia jedynie do wysokości świadczenia 

otrzymywanego, w odniesieniu do tego samego okresu i tego samego członka rodziny, w Państwie 

zamieszkania przez małżonka prowadzącego działalności zawodową lub gospodarczą na terytorium 

tego Państwa i przypomniał, że art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych obliguje organ 

właściwy do uchylenia już wydanej przezeń decyzji przyznającej świadczenia rodzinne w przypadku 

wyjazdu członka rodziny uprawnionego do świadczeń rodzinnych z Polski do państwa, w którym mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, od dnia, w którym 

osoba podlega ustawodawstwu tego państwa i w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze 

stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Natomiast 

obowiązkiem właściwego marszałka województwa jest wówczas wydanie decyzji w sprawie 

świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 ustawy, od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu 

innego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nie oznacza to jednak, że decyzja taka może być 

wyłącznie decyzją odmowną, opierającą się na stwierdzeniu, że skoro członek rodziny był teoretycznie 

uprawniony do uzyskania świadczeń rodzinnych z tytułu pracy zawodowej poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, to pozostałym członkom rodziny zamieszkującym w kraju, na dodatek 

niepracującym zawodowo, świadczenia rodzinne już nie przysługują. W ocenie Sądu, prawo do 

uzyskania świadczeń rodzinnych winno ulec co najwyżej zawieszeniu, jeżeli okazałoby się, że na tą 

samą osobę uprawnioną, za ten sam okres wystąpiono już z wnioskiem o tego samego rodzaju 

świadczenie rodzinne w innym państwie lub świadczenie takie było lub jest wypłacane. Dodatkowo 

należałoby jeszcze ustalić wysokość tego świadczenia, czy jest ono wyższe niż wynika to z 

ustawodawstwa krajowego. W omawianej sprawie organy nie wykazały aby matka dziecka, pracująca 

w (…), wystąpiła z wnioskiem o jakiekolwiek świadczenia rodzinne lub je pobrała. Ponadto, organy 

obu instancji nie rozważyły, a przynajmniej nie przedstawiły w uzasadnieniu swoich decyzji, w oparciu 

o jakie ustalenia uznały, że na dzień podejmowania negatywnych dla skarżącego rozstrzygnięć matka 
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dziecka, pozbawiona wykonywania władzy rodzicielskiej i nie wychowująca dziecka, posiadała prawo 

do uzyskania na to dziecko świadczeń rodzinnych w (…), na określony w decyzjach okres. Zdaniem 

składu orzekającego, nie jest do zaaprobowania taka wykładnia i zastosowanie przepisów związanych 

z przyznaniem świadczeń rodzinnych i o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wedle 

której miałoby dojść do pozbawienia skarżącego przyznanego prawa do pobranych świadczeń 

rodzinnych tylko z tego względu, że matce niewychowującej dziecka mogło teoretycznie przysługiwać 

prawo do pobrania podobnych świadczeń w innym państwie. 

 Również z powodu naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, 

wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2011 r. (prawomocnym), sygn. akt II SA/Sz 243/11 zostały uchylone 

decyzje organów obu instancji. W sprawie tej istota sporu sprowadzała się do ustalenia wysokości 

miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie skarżącej, od którego zależy prawo do zasiłku rodzinnego 

i dodatków do tego zasiłku. Skarżąca nie kwestionowała ustalenia wysokości osiągniętego przez jej 

rodzinę dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Faktem niespornym w stanie faktycznym 

sprawy było też zaistnienie przesłanki uzasadniającej powiększenie dochodu rodziny z roku 

poprzedzającego okres zasiłkowy także o dochód uzyskany w rozumieniu art. 5 ust. 4a. Przepis ten 

stanowi, że w przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasiłku rodzinnego 

ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka powiększonego o uzyskany 

dochód. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 24 lit. c uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy oznacza uzyskanie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o 

dzieło.  

Istota problemu i sporu w sprawie dotyczyła sposobu, doliczenia do dochodu rodziny dochodu 

uzyskanego. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonując tego ustalenia w sposób zbieżny z ustaleniem 

organu I instancji kierowało się dyrektywą płynącą z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 

świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku uzyskania 

przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez 

członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalenia prawa do świadczeń. 

Skarżąca natomiast stanęła na stanowisku, że w zaistniałym przypadku należało do dochodu rodziny 

uzyskanego w 2009 r. dodać uzyskany przez nią dochód w kwietniu 2010 r., a następnie podzielić 

ustaloną w ten sposób kwotę przez 12 miesięcy i ten przeciętny miesięczny dochód rodziny podzielić  

przez liczbę członków rodziny. Przy takim, jak prezentowany w skardze, sposobie ustalenia 

miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie kryterium dochodowe nie zostaje przekroczone. 

Sąd w sporze tym przyznał rację skarżącej wyjaśniając, z powołaniem się na orzecznictwo (dostępne 

w Internecie wyroki: NSA z dnia 22.12.2009 r., I OSK 990/09, z dnia 22.10.2009r., I OSK 351/09, oraz 

wyrok NSA z dnia 30.10 2008 r., I OSK 1842/07, LEX nr 510165, a także wyroki WSA: w Gdańsku z 

dnia 7.10.2009 r., II SA/Gd 139/09, w Poznaniu II SA/Po 91/09, we Wrocławiu z dnia 24.06.2009 r.,  IV 

SA/Wr 86/09 również dostępne w Internecie), że zawarte w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 

świadczenia rodzinne, którym to przepisem kierowały się organy orzekające w niniejszej sprawie, 

regulacje materialno-prawne wykraczają swą treścią poza granice upoważnienia ustawowego 
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określonego w art. 23 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a zatem rozporządzenie jest 

niezgodne z ustawą. 

W art. 23 ust. 5 ustawy ustawodawca upoważnił Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu postępowania w sprawach o 

przyznanie świadczeń rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także 

sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory wymienionych w pkt 1-5 

dokumentów kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej 

realizacji świadczeń rodzinnych. Wydane na podstawie powyższego upoważnienia rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w § 18 ust. 1 przewiduje, że w przypadku 

uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu 

uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do 

świadczeń rodzinnych. Jednocześnie § 18 ust. 3 tego rozporządzenia stanowi, że w przypadku, gdy 

dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, 

świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania 

dochodu. Jak z powyższego wynika § 18 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 

105, poz. 881 z późn. zm.) pozostaje w sprzeczności z ustawową definicją normatywną dochodu, 

zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepis aktu wykonawczego wykracza 

poza delegację ustawową i tym samym jako sprzeczny z ustawą nie może stanowić podstawy do 

wydania decyzji administracyjnej. 

Jak wynika to z ukształtowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego 

dotyczącego art. 92 ust. 1 Konstytucji, rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w 

Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 

Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw 

przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Rozporządzenie nie może zatem 

bez wyraźnego upoważnienia ustawowego wkraczać w sferę materii prawnych regulowanych innymi 

ustawami. Nie może także przekształcać, modyfikować, ani powtarzać zawartych w nich treści. 

Naruszenie tych warunków może stwarzać podstawę do postawienia zarzutu niezgodności 

rozporządzenia z ustawą. Należy pamiętać, że rozporządzenia wydawane są na podstawie ustaw i w 

celu ich wykonania. Taki charakter rozporządzenia determinuje i ogranicza jego treść w tym 

znaczeniu, że w drodze delegacji ustawowej do prawotwórstwa administracyjnego nie może zostać 

przekazane uprawnienie do zmiany przepisów rangi ustawowej, jak też upoważnienia ustawowe nie 

mogą delegować prawa do wkraczania w materię zastrzeżoną wyłącznie dla regulacji ustawowej. 

Przepis art. 23 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowiący ustawową delegację do 

wydania rozporządzenia, upoważniał Ministra Polityki Społecznej do określenia sposobu ustalania 

dochodu uprawniającego od świadczeń rodzinnych, a nie do określania dodatkowych kryteriów 

dochodowych mających bezpośredni wpływ na wysokość dochodu rodziny, zdefiniowanego w art. 3 

pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stąd w wyżej wskazanych wyrokach NSA i WSA, 

prezentowane jest stanowisko, z którego wynika, że działania organów polegające na dodaniu kwoty 

miesięcznego dochodu uzyskanego przez członka rodziny już po zakończeniu roku, z którego 

dochody stanowiły podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do kwoty przeciętnego 

miesięcznego dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, nie daje się pogodzić z 

celami ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
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Zastosowanie przepisu § 18 ust. 1 omawianego rozporządzenia, tak jak zastosowały ten przepis 

organy orzekające w niniejszej sprawie, prowadzi do trudnych do zaakceptowania skutków, bowiem 

nawet jednorazowy miesięczny dochód uzyskany po zakończeniu roku poprzedzającego okres 

zasiłkowy może pozbawić rodzinę świadczenia bądź ograniczyć jego wysokość, czego nie zakładał 

ustawodawca ustalając zupełnie inne kryteria i do czego w rezultacie doszło w rozpatrywanej sprawie. 

Tak więc, dosłowne rozumienie przepisu § 18 ust. 1 rozporządzenia prowadziłoby do wniosku, że jest 

on niezgodny z przepisami ustawy oraz Konstytucją RP. Z tego względu dla prawidłowego rozumienia 

tego przepisu konieczna jest wykładnia funkcjonalna (celowościowa). Sposób wyliczenia dochodu, o 

którym stanowi § 18 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego oznacza zatem obowiązek ponownego 

ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny w roku kalendarzowym z 

uwzględnieniem uzyskanego dochodu. W stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy, tenże przeciętny 

miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny winien być liczony w ten sposób, że do 

dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy doliczyć miesięczny dochód 

uzyskany z tytułu podjęcia zatrudnienia i dopiero od tak zsumowanego dochodu liczyć dochód 

miesięczny rodziny, a następnie dochód przypadający na jednego członka rodziny, a więc tak - jak 

wskazała to skarżąca w skardze, wykazując, że tak obliczony dochód nie przekroczyłby kryterium 

dochodowego w kwocie 504 zł. 

 Problem materialno-prawny legł także u podstaw stwierdzonego naruszenia prawa w sprawie 

sygn. akt II SA/Sz 236/11 . Uchylając decyzje organów obu instancji prawomocnym wyrokiem z dnia 4 

sierpnia 2011 r. Sąd wskazał, że organy te przyjęły, że wypłacone skarżącej świadczenia w 

miesiącach luty-wrzesień 2010 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi, a zatem podlegają 

zwrotowi wraz ze stosownymi odsetkami , ponieważ ustaliły, że strona w tych miesiącach otrzymała 

również alimenty od dłużnika, a w dniu 5 sierpnia 2010 r. urodziła dziecko, zaś od 20 sierpnia 2010 r. 

zrezygnowała z nauki w szkole. Według Sądu, organy te dokonały nieprawidłowej wykładni art. 2 pkt 7 

lit. d ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. 

U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). Powołany przepis zawiera definicję nienależnie pobranego 

świadczenia, zgodnie z którą są to świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w przypadku 

gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty. W tym przepisie nie wskazano, o 

jakie alimenty chodzi, w szczególności, czy o bieżące czy też alimenty zaległe. W ocenie Sądu jest to 

jednak celowy zabieg ustawodawcy. To bowiem, o jakie alimenty w tym przepisie chodzi, wynika z 

innych przepisów tej samej ustawy, a mianowicie z art. 2 pkt 2 i art. 9 ust. 1 w związku z art. 9 pkt 11 

ustawy. Zgodnie z tym ostatnim przepisem świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole 

lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Legalna definicja osoby uprawnionej zawarta 

jest w art. 2 pkt 11 ustawy, zgodnie z którym jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja 

okazała się nieskuteczna. Z kolei co należy rozumieć pod pojęciem egzekucji bezskutecznej, wyjaśnia 

art. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym jest to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch 

miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub 

prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza 
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granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodów wymienionych w pkt a i b, które to w rozpatrywanej 

sprawie nie zachodzą. 

Z powyższych przepisów Sąd wywiódł, powołując się także na  wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 21 października 2010r., sygn. akt I OSK 899/10, LEX 745365, że tylko 

wówczas można mówić o nienależnie pobranym świadczeniu w rozumieniu art. 2 pkt 7 lit. "d" ustawy, 

gdyby w okresie, gdy były wypłacone świadczenia z funduszu, skarżąca otrzymała alimenty w 

wysokości odpowiadającej pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Innymi słowy, 

użyte w art. 2 pkt 7 lit. "d" ustawy sformułowanie "w okresie ich pobierania otrzymała alimenty" 

oznacza, że uprawniony w tym samym okresie musi pobierać jednocześnie świadczenia z dwóch 

źródeł, obydwa świadczenia muszą być także wypłacone za ten sam okres, a więc świadczenie 

wypłacone z funduszu alimentacyjnego musi dotyczyć tego samego miesiąca co wypłacone 

równocześnie alimenty. Odmienna interpretacja niweczyłaby cel ustawy, jakim było zapewnienie 

niezbędnych środków na bieżące utrzymanie osobom uprawnionym do alimentów, gdyż nawet 

jednorazowe, dobrowolne wpłacenie przez dłużnika alimentacyjnego uprawnionemu niewielkiej części 

zaległych alimentów w trakcie pobierania świadczenia z ustawy skutkowałoby utratą tego świadczenia 

w okresie świadczeniowym. 

Sąd wytknął organom orzekającym w sprawie, że w ogóle nie zajmowały się w niej ustaleniem czy 

wyegzekwowane od dłużnika alimenty stanowią alimenty zaległe i stwierdził, że bez wyjaśnienia tej 

istotnej okoliczności, uznanie, iż wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest 

świadczeniem nienależnym, jest co najmniej przedwczesne.  

Ponadto w uzasadnieniu omawianego wyroku wskazano na potrzebę uwzględnienia tego, że Trybunał 

Konstytucyjny wyrokiem z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie K5/10 orzekł, że art. 10 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest niezgodny z art. 

32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 oraz w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy utracił moc z dniem 6 grudnia 2010r., a więc dacie orzekania przez 

organ odwoławczy przepis ten już nie obowiązywał. 

 W sprawie sygn. akt II SA/Sz 1179/10 Sąd wyrokiem (prawomocnym) z dnia 20 kwietnia 2011 

r. uchylił na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 135 ustawy- Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą wydane w 

przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że 

powodem takiego rozstrzygnięcia było nie dokonanie przez organy orzekające w sprawie ustaleń 

istotnych dla rozstrzygnięcie w kontekście wykładni przepisów rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 

i Nr 574/72 

Sąd wskazał w uzasadnieniu tego wyroku, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) Rzeczypospolita Polska przestrzega wiążącego 

ją prawa międzynarodowego. W dniu 16 kwietnia 2003 r. podpisany został w Atenach Traktat 

dotyczący przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Na mocy postanowień 

tego Traktatu Rzeczypospolita Polska stała się z dniem 1 maja 2004 r. członkiem Unii Europejskiej i 

stroną Traktatów stanowiących podstawę Unii, zmienionych i uzupełnionych (art. 1 i art. 2 ust.2 

Traktatu). Co za tym idzie, od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej Polska jest związana 

postanowieniami Traktatów założycielskich oraz aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot i 

Europejski Bank Centralny przed dniem przystąpienia (art. 2 w zw. z art. 1 pkt a i b Aktu dotyczącego 

warunków przystąpienia (...) – stanowiącego część cyt. Traktatu). Zgodnie z art. 249 Traktatu 
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ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 864/2 ze zm.) w celu wykonywania 

swych zadań na warunkach przewidzianych w tym Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z Radą, 

Rada i Komisja uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia i opinie. 

Rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

Państwach członkowskich. Natomiast decyzja wiąże w całości adresatów, do których jest skierowana. 

Jak z powyższego wynika, w związku z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej, dokonywana przez 

sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej sprawowana pod względem 

zgodności z prawem obejmuje również kontrolę pod względem zgodności z prawem wspólnotowym, 

które od dnia 1 maja 2004 r. stało się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego, w tym 

także z aktami normatywnymi wydawanymi przez organy Unii Europejskiej w drodze rozporządzeń. 

Wyrażona w art. 6 Kpa zasada praworządności, zgodnie z którą organy administracji publicznej 

działają na podstawie przepisów prawa, oznacza, iż począwszy od dnia przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, organy administracji publicznej obowiązane są przestrzegać nie tylko przepisów prawa 

krajowego, ale i prawa wspólnotowego. 

W kontrolowanej sprawie decyzją organu I instancji z dnia (…) r. uchylono z dniem (…) r. decyzje 

przyznające świadczenia rodzinne oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w związku z 

uzyskaniem informacji, że ojciec dzieci i były mąż skarżącej od dnia 17 marca 2008 r. wykonuje 

działalność zawodową na terenie (…), a zatem od tej daty mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego.  

W związku z tym stanem faktycznym, Sąd wyjaśnił dalej, że zgodnie z art. 23 a ust. 5 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1456 ze zm.) w 

przypadku, gdy marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia 

rodzinne od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie 

związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Powyższa 

regulacja jednoznacznie wskazuje, iż aby uchylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne organ w 

pierwszej kolejności winien ustalić, że do danego świadczenia zastosowanie mają przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego została uregulowana przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 

marca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do 

pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich 

rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (tekst jednolity Dz.U.UE.L.08.31.15 – zwanej dalej 

rozporządzeniem Rady nr 1408/71) oraz rozporządzenia Rady (EWG) NR 574/72 z dnia 21 marca 

1972 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 

systemów zabezpieczenia społecznego w stosunków do pracowników najemnych, osób 

prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we 

Wspólnocie (tekst jednolity Dz.U.UE.L.08.31.15 – zwanego dalej rozporządzeniem Rady Nr 574/72). 

Zawarte w tych aktach prawnych przepisy pozwalają na wyeliminowanie skutków podlegania różnym 

systemom zabezpieczenia społecznego, przede wszystkim w związku ze zmianami miejsca pobytu 

lub zamieszkania. Nadto zawierają normy kolizyjne stosowane w przypadku konfliktów narodowych 

systemów zabezpieczenia społecznego. Art.12 ust.1 rozporządzenia Rady nr 1408/71 zapobiega 

kumulowaniu świadczeń stanowiąc, że na podstawie rozporządzenia nie można przyznać, ani 

zachować prawa do kilku świadczeń tego samego rodzaju za ten sam okres ubezpieczenia. Zgodnie z 
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art. 73 tego rozporządzenia pracownik najemny lub osoba prowadząca działalność na własny 

rachunek, podlegający ustawodawstwu Państwa Członkowskiego są uprawnieni, w odniesieniu do 

członków swojej rodziny, którzy zamieszkują na terytorium innego Państwa Członkowskiego, do 

świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo pierwszego państwa, tak jakby 

zamieszkiwali oni na terytorium tego państwa, z zastrzeżeniem przepisów załącznika VI. 

Sąd podzielił pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 7.07.2010 r. w sprawie o sygn. akt 

VIII SA/Wa 249/10, iż art. 73 rozporządzenia Rady nr 1408/71 nie pozbawia członków rodziny 

pracownika uprawnień przysługujących im w państwie miejsca zamieszkania. Tworzy on bowiem 

jedynie uprawnienie dla pracownika najemnego lub osoby prowadzącej działalność na własny 

rachunek podlegających ustawodawstwu Państwa Członkowskiego polegające na tym, że osoby te 

mają prawo, w odniesieniu do członków swojej rodziny, którzy zamieszkują na terytorium innego 

Państwa Członkowskiego do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo pierwszego 

państwa, tak jakby członkowie ich rodzin zamieszkiwali na terytorium tego państwa, z zastrzeżeniem 

przepisów załącznika VI rozporządzenia. 

W ocenie Sądu, w świetle przytoczonych przepisów ojciec dzieci i były mąż skarżącej (będący 

członkiem rodziny w rozumieniu 1 lit. f) i) rozporządzenia Rady nr 1408/71 i art. 3 pkt 16 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych), jako osoba zatrudniona w (…) był na podstawie art. 73 rozporządzenia 

Rady nr 1408/71 uprawniony w odniesieniu do członków swojej rodziny, którzy zamieszkują na terenie 

Polski, do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo (…). 

Jednocześnie na podstawie art. 1 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dzieciom skarżącej 

przysługuje uprawnienie do ubiegania się o świadczenia rodzinne na podstawie tej ustawy. W tym 

stanie zachodzić może zbieg uprawnień do świadczeń na podstawie art. 73 rozporządzenia Rady nr 

1408/71 z uprawnieniami przysługującymi na podstawie polskiej ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Sąd wyjaśnił dalej, że reguły wspólnotowej koordynacji stosuje się do dwóch sytuacji zbiegu 

uprawnień do świadczeń rodzinnych. Pierwsza przewidziana w art. 76 rozporządzenia Rady nr 

1408/71 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem polska ustawa o świadczeniach 

rodzinnych nie uzależnia uzyskania świadczeń w niej przewidzianych od zatrudnienia lub 

ubezpieczenia. Natomiast druga uregulowana jest w art. 10 § 1 lit a rozporządzenia Rady nr 574/72 , 

który stosuje się, gdy istnieje ryzyko kumulacji prawa do świadczeń rodzinnych przyznawanych na 

podstawie ustawodawstwa krajowego państwa miejsca zamieszkania wyłącznie z tytułu 

zamieszkiwania w danym państwie. Przepis ten stanowi, że prawo do świadczeń lub zasiłków 

rodzinnych należnych zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, w którym nabycie prawa 

do świadczeń lub zasiłków nie jest uzależnione od warunku ubezpieczenia, zatrudnienia lub 

prowadzenia działalności na własny rachunek, jest zawieszone, jeżeli w tym samym okresie i dla tego 

samego członka rodziny przyznawane są świadczenia tylko zgodnie z krajowym ustawodawstwem 

innego Państwa Członkowskiego lub w zastosowaniu z art. 73, 74, 77 lub 78 rozporządzenia do 

wysokości kwoty tych świadczeń. Na tle interpretowania przepisów rozporządzeń Rady nr 1408/71 i nr 

574/72 w swoich orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślał, że zastosowanie ww. 

rozporządzeń nie może prowadzić do wywołania negatywnych skutków w postaci pozbawienia 

pracownika migrującego lub członków jego rodziny prawa do świadczeń lub obniżenia świadczeń 

przysługujących im na mocy wyłącznie ustawodawstwa krajowego (wyrok z 1977 r. w sprawie Strhel 

c. Nationaal Pensioenfounds voor Monwerkers, Zbiór orzeczeń ETS z 1977 r., str. 211; wyrok z dnia 

19 lutego 1981 r. w sprawie Kurt Beeck v. Bundesanstalt fur Arbeit, Baza orzeczeń LEX nr 132368). 
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W wyroku z dnia 4 lipca 1985 r. wydanym w sprawie J.W.M. Kromhout v. Raad van Arbeid 

(orzeczenie wstępne, sygn. 104/84, ECR 1985/6/02205) Trybunał stwierdził, że zawieszona na 

podstawie art. 10 § 1 lit a rozporządzenia Rady Nr 1408/71 kwota świadczeń ograniczona jest jedynie 

do kwoty, w stosunku do której świadczenia pokrywają się. 

Podsumowując powyższe wyjaśnienia Sąd stwierdził, że aby można było prawidłowo zastosować 

przepisy cytowanych rozporządzeń dotyczące zbiegu świadczeń, czy też zakazu kumulacji świadczeń 

rodzinnych, organy administracji publicznej powinny ustalić w sposób jednoznaczny i nie budzący 

wątpliwości charakter oraz rodzaj uzyskiwanych świadczeń rodzinnych z państwa członkowskiego, w 

którym zatrudniony jest pracownik w stosunku do świadczeń miejsca zamieszkania. 

W rozpoznawanej sprawie organy winny ustalić jakie rodzaje świadczeń rodzinnych przewidywane są 

w (…), i które z nich, i za jaki okres, i w jakiej wysokości pobierał ojciec dzieci, czy pokrywają się one z 

dochodzonymi w niniejszej sprawie świadczeniami rodzinnymi – zasiłkiem rodzinnym oraz dodatkiem 

do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego pobranymi w Polsce. Rozważenia wymaga 

zastosowanie ewentualnych reguł koordynacyjnych zarówno w stosunku do zasiłku rodzinnego, jak i 

dodatku do tego zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wprawdzie, zgodnie z przepisami o 

świadczeniach rodzinnych, dodatki do zasiłku rodzinnego są w stosunku do niego świadczeniami 

pochodnymi, jednakże w ocenie Sądu należy je uznać za oddzielne świadczenie, jak sama nazwa 

wskazuje "dodatkowe", uwarunkowane dodatkowym kryterium – rozpoczęciem roku szkolnego i 

związanych z tym zwiększonych wydatków rodziny. Nie dokonując w tym zakresie ustaleń organy 

naruszyły przepisy art. 7 i 77 Kpa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. 

Nadto organy obu instancji stwierdzając, że zaistniała przesłanka z art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych do uznania pobranych przez skarżącą świadczeń rodzinnych za 

nienależnie pobrane nie ustaliły, czy decyzja uchylająca decyzję przyznającą ww. świadczenia jest 

decyzją ostateczną. W aktach administracyjnych przedstawionych Sądowi brak było zwrotnego 

potwierdzenia odbioru powyższej decyzji przez skarżącą, a Samorządowego Kolegium Odwoławcze w 

zakreślonym przez Sąd terminie nie udzieliło odpowiedzi, czy ta decyzja organu I instancji  jest 

ostateczna, co w sprawie stanowiło zasadniczą okoliczność mająca wpływ na zasadność uznania 

świadczenia za nienależnie pobrane i żądania zwrotu tych świadczeń. 

 

Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

Skargi rozpoznawane przez Sąd w roku 2011 w powyższym zakresie w większości spraw 

dotyczyły: 

- statusu bezrobotnego, 

- zasiłku dla bezrobotnych, 

- zwrotu nienależnego świadczenia 

Zauważyć należy, że w miarę stabilne prawo w odniesieniu do szeroko pojmowanych kwestii 

zatrudnienia i bezrobocia, nie pozostaje bez wpływu na stabilność orzecznictwa w tej materii. Tym nie 

mniej, wśród rozpoznawanych spraw kilka zasługuje na uwagę ze względu na poruszane w nich 

kwestie materialno prawne i proceduralne. 

W sprawie IISA/Sz 1090/10 skarga dotyczyła utraty statusu bezrobotnego ze względu na to, że 

skarżący nie stawił się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie pomimo potwierdzenia terminu 

wizyty własnoręcznym podpisem. 
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Organ uzasadniając decyzję w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego podał, że w sprawie 

bezsporne jest, iż skarżący, pomimo udzielonego wcześniej pouczenia, nie zgłosił się w wyznaczonym 

terminie w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i nie powiadomił Urzędu Pracy w 

okresie do siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Dopiero w odwołaniu 

poinformował o przyczynie nie zgłoszenia się, a więc dopiero 11 dnia od wyznaczonego terminu 

stawiennictwa. Wojewoda zaakcentował, że skarżący przyjął do wiadomości termin zgłoszenia się w 

powiatowym urzędzie pracy celem potwierdzenia gotowości podjęcia pracy, co potwierdził podpisem 

złożonym przy dacie terminu stawiennictwa. Fakt odnotowania przez bezrobotnego daty stawienia się 

na odwrocie otrzymanego w siedzibie organu postanowienia nie dowodzi, że skarżący w jakikolwiek 

sposób został wprowadzony w błąd przez pracownika urzędu pracy, tym bardziej, że na wstępie 

odwołania przyznał, że omyłkowo wpisał datę zgłoszenia się do urzędu pracy. Organ stwierdził, że za 

uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa nie uznaje się okoliczności powstałych z winy bezrobotnego, 

co w tym przypadku miało miejsce. 

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie J.R. podniósł, że w 

powiatowym urzędzie pracy nie przyjęto właściwego odwołania tłumacząc to tym, że jego podanie z 

dnia  poprzedniego, kierowane do dyrektora PUP zostało potraktowane jako odwołanie i wysłane z 

dokumentami, więc może sobie zrobić z tym pismem co zechce. Skarżący podał, że w takiej sytuacji 

sam wysłał odwołanie w terminie do wniesienia odwołania do organu odwoławczego, jednakże pismo 

to nie zostało wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 

treści decyzji organu II instancji. 

Sąd uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że rolą organu 

orzekającego w drugiej instancji jest ponowne rozpoznanie sprawy w pełnym jej zakresie ale z 

rozważeniem zarzutów podniesionych w odwołaniu. Niezależnie zatem, czy odwołanie i zawarta w 

nim argumentacja jest uzasadniona, obowiązkiem organu jest ustosunkowanie się do wszystkich 

zarzutów i to w taki sposób, który miałby przekonać stronę o trafności zajętego przez organ 

stanowiska. 

Z datą doręczenia decyzji stronie wiążą się określone skutki procesowe w postaci m.in. terminu, 

w którym strona może wnieść odwołanie. Termin do wniesienia odwołania wynosi czternaście dni od 

dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia 

stronie (art. 129 § 2 K.p.a.). Pisma skierowane do organu odwoławczego w terminie otwartym do 

wniesienia odwołania, niezależnie od nadanego im tytułu, mogą być uznane za odwołanie, jeżeli 

wynika z nich niezadowolenie z decyzji organu pierwszej instancji. Jeżeli natomiast strona w terminie 

do wniesienia odwołania złoży kolejne pismo o takim samym charakterze winno ono być uznane za 

uzupełnienie odwołania. Dalsze pisma procesowe składane przez stronę w trakcie rozpoznawania 

sprawy przed organem drugiej instancji odwołaniem formalnie już nie będą, co nie oznacza, że nie 

mogą zawierać kolejnych zarzutów, do których organ winien ustosunkować się w uzasadnieniu 

podjętego rozstrzygnięcia. 

Lektura uzasadnienia decyzji organu odwoławczego prowadzi do wniosku, że organ ten 

rozpoznając sprawę nie uwzględnił drugiego z opisanych pism skarżącego, które wpłynęło do organu 

przed wydaniem kwestionowanej decyzji. Tym samym organ II instancji uchybił obowiązkowi 

należytego ustalenia stanu faktycznego sprawy, rozważenia zarzutów odwołującego się i odniesienia 

się do nich w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia, czym naruszył art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 K.p.a. 
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Sąd uznał również, że chybione jest przedstawione przez organ stanowisko, wedle którego 

skarżący uchybił obowiązkowi powiadomienia urzędu pracy w ciągu siedmiu dni o przyczynie 

niestawiennictwa, w kontekście wyjaśnień skarżącego, iż nie miał świadomości, że termin 

stawiennictwa upłynął z dniem 11 października 2010 r. W takiej sytuacji, skoro skarżący informację o 

upływie wyznaczonego terminu stawienia się w urzędzie pracy celem potwierdzenia gotowości 

podjęcia pracy uzyskał, według jego oświadczenia, w dniu otrzymania decyzji organu pierwszej 

instancji i tego samego dnia złożył pismo wyjaśniające, rolą organu było przede wszystkim rozważyć, 

czy wyjaśnienia skarżącego pozwalają na uznanie, że przyczyna niestawiennictwa była uzasadniona. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 546/11 organ uznał skarżącą za osobę bezrobotną oraz odmówił 

przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, albowiem suma okresów o których mowa w art. 71 ust. 

1 i 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypadających w okresie 18 miesięcy 

poprzedzających dzień rejestracji, jest krótsza niż 365 dni i wynosi 326 dni. Organ podał również, że 

okresy wskazane w zaświadczeniu ZUS nie zostały zaliczone z uwagi na nie przedstawienie 

świadectwa pracy. 

W ocenie organu II instancji , odwołująca się nie dołożyła należytych starań aby 

udokumentować fakt ustania stosunku pracy w firmie V.T. Organ odwoławczy wskazał nadto, że 

zaświadczenie z ZUS można by potraktować w niniejszej sprawie jako dowód na osiąganie przez 

stronę wynagrodzenia za pracę w V.T. w kwocie minimalnej w okresie od października 2010 r. do 

lutego 2011 r. 

Z przedstawionych Sądowi akt administracyjnych sprawy wynikało, że w dniu wydania 

zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji, skarżąca nie posiadała dokumentów, z których 

wynikałoby wprost, że spełnia wszystkie wymagane w treści wyżej wymienionego przepisu przesłanki 

niezbędne do uzyskania prawa do zasiłku. M.W. nie dysponowała bowiem świadectwem pracy 

dotyczącym zatrudnienia w firmie V.T. Do wniosku o uznanie za osobę bezrobotną i przyznanie prawa 

do zasiłku skarżąca załączyła podanie o wyrażenie zgody na rejestrację bez dokumentu świadectwa 

pracy wskazując, że nie ma możliwości skontaktowania się z pracodawcą. Z powodu ciężkiego 

naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków  rozwiązała umowę o pracę bez 

wypowiedzenia (art. 55 par.1 K.p.).  

Zdaniem Sądu, z powyższego pisma wynika jednoznacznie, że brak właściwej dokumentacji nie 

był wynikiem zaniedbań za strony skarżącej, lecz efektem działań byłego pracodawcy. Z lakonicznej 

treści decyzji organu I instancji nie wynikało, że organ ten ustosunkował się do wniosku o wyrażenie 

zgody na rejestrację bez świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia skarżącej, który to 

wniosek znajduje oparcie w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 

2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. Nr 262, poz. 2607 ze zm.). 

Organ stwierdził jedynie, że skarżąca nie przedstawiając świadectwa pracy z  ostatniego miejsca 

zatrudnienia nie wykazała zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy okresie 18 miesięcy 

poprzedzających dzień zarejestrowania, przez okres 365 dni. Organ odwoławczy stwierdził z kolei, że 

skarżąca nie przedstawiła żadnego dokumentu określającego warunki zatrudnienia w tej firmie i 

sposób rozwiązania umowy o pracę co stoi na przeszkodzie wykluczeniu przesłanek odmowy 

przyznania prawa do zasiłku określonych w art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia pomimo, że 

skarżąca w odwołaniu od decyzji organu I instancji podała, że jest z pracodawcą w "sporze sądowym". 

Z treści art. 71 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia , wywieść można, rozumując a contrario, iż 

do obowiązków bezrobotnego należy udokumentowanie okresu uprawniającego do zasiłku przed 
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upływem 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Pojęcie "udokumentowanie" 

nie zostało dookreślone w przepisach ustawy o promocji zatrudniania. Natomiast w art. 33 ust. 5 tej 

ustawy Minister właściwy do spraw pracy upoważniony został do określenia w drodze rozporządzenia 

między innymi dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień 

rejestrowanych osób. 

Na podstawie delegacji ustawowej wydane zostało powołane już wyżej rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu 

pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującego rejestracji świadectwo pracy lub inne 

dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień. Żaden z przepisów przywołanego rozporządzenia nie 

definiuje użytego w § 3 ust. 1 pkt 3 określenia "inne dokumenty". Z tych względów brak jest podstaw 

prawnych do uznania, że wyłącznym dokumentem pozwalającym na wykazanie uprawnień 

bezrobotnego jest świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. 

 

 

Sprawy dotyczące kombatantów 

 
W tej kategorii spraw zwraca uwagę bardzo mała ilość skarg wniesionych jak i rozpoznanych 

w tym przedmiocie w roku 2011. Sąd rozstrzygnął na rozprawie w analizowanym okresie 18 spraw.  

Problemy związane z odmową przyznania przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego osobom deportowanym do pracy przymusowej 

oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

dotykała oceny deportacji (wywiezienia) do pracy oraz uznania charakteru tejże pracy jako 

przymusowej. Istotne znaczenie na orzecznictwo w tej mierze miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt K 49/07, OTK-A 2009/11/169 stwierdzający, że art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym (…) w zakresie w jakim pomija przesłankę deportacji 

(wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego państwa polskiego, jest niezgodny 

z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 617/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zwrócił 

uwagę, że stwierdzenie w toku postępowania okoliczności deportacji strony skarżącej, której nie 

towarzyszył jednak administracyjny lub fizyczny przymus pracy na rzecz deportującego okupanta, nie 

pozwala na przyjęcie, że deportacja (wywiezienie) związana była z celem skierowania do pracy 

przymusowej w rozumieniu ww. ustawy. Sąd przyznał, że wysiedlenie strony skarżącej, w świetle 

okoliczności sprawy, było niewątpliwie formą represji ze strony okupanta, jednakże - z uwagi na cel 

wysiedlenia - nie wypełniało przesłanki określonej w art. 2 art. 2 pkt 2 lit. a ustawy. Celem wysiedlenia 

strony skarżącej w ozpoznawanej sprawie było usunięcie mieszkańców z miejsca przeznaczonego na 

budowę poligonu. Tożsame stanowisko zajął Sąd w podobnej sprawie o sygn. akt II SA/Sz 529/11 i II 

SA/Sz 575/11. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 612/11 skład orzekający zwrócił uwagę na dwie, 

niekwestionowane w postępowaniu okoliczności. Po pierwsze, że praca wykonywana przez 

skarżącego, praca ciężka, wykraczająca ponad wiek i siły kilkunastoletniego chłopca, jakim był 

wówczas skarżący, z całą pewnością nosiła znamiona pracy przymusowej. Zważywszy jednak na 

kwestię odległości dzielącej miejscowość rodzinną i miejscowość, w której skarżący wykonywał pracę, 

nie można było mówić o deportacji. Sąd zajął stanowisko, że człowiek w warunkach przeniesienia jego 
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centrum życiowego o kilka, czy kilkanaście kilometrów od miejsca pobytu dotychczasowego, nawet w 

przypadku braku dobrowolności tego przeniesienia, nie doświadcza trudu związanego z adaptacją do 

nowych warunków, porównywalnego z sytuacją osoby, która znalazła się w miejscu oddalonym od 

miejsca zamieszkania o kilkaset, czy nawet kilka tysięcy kilometrów. Zawarte w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt K 49/07 tezy nie mogą podlegać dowolnej 

interpretacji, że każda z osób skierowanych do pracy przymusowej, w granicach państwa polskiego i 

poza jego granicami, choćby była to niewolnicza praca, lecz wykonywana w tej samej, czy też 

sąsiedniej miejscowości, podlegała deportacji. "Deportacja", jako "wywiezienie" również musi mieć 

jakieś rozsądnie przyjęte granice stosowania pojęcia. Mimo, iż Trybunał orzekł o nierównym 

traktowaniu osób deportowanych w granicach państwa polskiego w stosunku do osób deportowanych 

poza jego granice, na względzie mieć należy, iż nie każde wywiezienie jest deportacją. Zatem 

skarżący wywieziony na niewielką odległość od swojego miejsca zamieszkania, nie stracił więzi z 

rodzinnymi stronami. 

 

Środki zapewniające wykonanie orzeczeń sądu 

 

 
 W omawianym okresie uprawomocnił się jedynie jeden wyrok w w/w zakresie, w sprawie ze 

skargi w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny tytułu niewykonania orzeczenia Sądu /sygn. akt 

II SA/Sz 825/10/, w którym Sąd skargę oddalił. 

Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 

po rozpatrzeniu skargi M. B. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przywrócenia stanu 

poprzedniego na drodze gminnej (…) wyrokiem z dnia 4 listopada 2009r. (sygn. akt II SAB/Sz 

142/09)- zobowiązał Burmistrza do załatwienia wniosku M.B. z dnia 17 maja 2007r. w terminie 

jednego miesiąca od dnia doręczenia akt sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem. 

W związku z powyższym wyrokiem Burmistrz w dniu (…) wydał decyzję zobowiązującą 

skarżącego do zaprzestania podorywania działki stanowiącej drogę gminną (co – zdaniem skarżącego 

- nie było przedmiotem postępowania), a G. R. do zaprzestania nasypywania na drogę piasku lub 

ziemi, co – zdaniem skarżącego - nie prowadzi jednak do przywrócenia drogi do stanu poprzedniego. 

Od decyzji tej skarżący wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzję 

tę uchyliło w całości. 

W dniu 2 września 2010r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Szczecinie skargę na niewykonanie wyroku tego Sądu z dnia 4 listopada 2009r., żądając 

jednocześnie na podstawie art. 154. p.p.s.a. wymierzenia Burmistrzowi grzywny za niewykonanie tego 

wyroku. 

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w maju 2007r. złożył skargę do Urzędu 

Miejskiego dotyczącą samowolnej zmiany przez osobę trzecią (G. R.) położenia punktów 

geodezyjnych oraz ukształtowania drogi gminnej (…), polegającego na nawiezieniu piasku i gruzu na 

tę drogę oraz na przyległe, należące do niego, pole, uniemożliwiając wjazd na pole i pogarszając 

warunki uprawy. 

Burmistrz w piśmie z dnia 4 czerwca 2009r. skierowanym do sądu administracyjnego, uznał 

skargę na swą bezczynność i wyjaśnił, że zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania 
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decyzji administracyjnej zobowiązującej G. R. do przywrócenia drogi do stanu poprzedniego. Decyzja 

taka nie została jednak wydana.  

W odpowiedzi na skargę, przedstawionej w piśmie z dnia 17 września 2010r. Burmistrz wniósł 

o oddalenie skargi, wskazując, że wyrokiem z dnia 4 listopada 2009r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny zobowiązał go do załatwienia wniosku skarżącego. W wykonaniu tego wyroku 

Burmistrz wydał w dniu (…) decyzję. W wyniku rozpatrzenia odwołania wniesionego przez 

skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (…) uchyliło zaskarżoną decyzję i 

umorzyło postępowanie przed organem I instancji. Skarżący w dniu 10 kwietnia 2010r. złożył ponowny 

wniosek. Decyzją z dnia (…) Burmistrz odmówił spełnienia żądania zawartego w tym wniosku. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania M.B. decyzją z dnia (…) 

uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe. Aktualnie nie 

toczy się żadne postępowanie z wniosku M. B. 

Oddalając skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można zarzucić organowi, iż nie 

wykonał wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2009r., 

sygn. akt II SAB/Sz 142/09. W wyroku tym Sąd zobowiązał Burmistrza do załatwienia wniosku M.B. z 

dnia 17 maja 2007r. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia akt sprawy wraz z 

prawomocnym wyrokiem. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 22 grudnia 2009r., zaś akta zostały 

zwrócone organowi w dniu 12 stycznia 2010 r. 

Z akt powyższej sprawy wynika, że postępowanie wywołane wnioskiem skarżącego z dnia 17 

maja 2007r., zostało zakończone wydaniem przez Burmistrza decyzji w dniu (…), a więc przed 

upływem terminu do wykonania powyższego wyroku. Dlatego, brak jest podstaw do ukarania organu 

grzywną, o której mowa w art. 154 p.p.s.a. 

Ukaranie organu grzywną, jak wynika a contrario z brzmienia art. 154 § 1 p.p.s.a., nie może 

nastąpić z tej przyczyny, że strona skarżąca jest niezadowolona z treści wydanego przez organ 

orzeczenia. Sąd uwzględniając wcześniej skargę na bezczynność organu zobowiązał go – zgodnie z 

art. 149 p.p.s.a – do załatwienia wniosku w określonym terminie, nie zaś do załatwienia wniosku w 

określony sposóbi tylko w takim zakresie Sąd obecnie może kontrolować wykonanie wyroku. 

 

Informacja publiczna i prawo prasowe 
 
 
 W sprawach rozpatrywanych na tle ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej na uwagę zasługują następujące rozstrzygnięcia:  

- w sprawie II SAB 19/11, Sąd zobowiązał Wójta do załatwienia w terminie 14 dni wniosku skarżącego 

o udostępnienie informacji publicznej, a mianowicie protokołu z dyskusji społecznej nad projektem 

zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.  

Odnosząc się do treści skargi Sąd wskazał, że dotyczy ona bezczynności organu, nie zaś 

odmowy udzielenia informacji publicznej. Skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji 

publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej (zob. 

wyrok NSA z dnia 24 V 2006 r., I OSK 601/05). Zarzut zaś bezczynności organu zawsze musi być 

rozpatrywany na gruncie konkretnej regulacji prawnej. W niniejszej sprawie jest to art.1 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Z 

przepisu tego wynika, że zasadą jest udostępnianie informacji publicznej w trybie i na zasadach 

przewidzianych w omawianej ustawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z uwagi na to, że 
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pojęcie informacji publicznej są niejasne, przy jego wykładni trzeba uwzględnić treść art. 61 

Konstytucji RP. 

Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze 

publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym 

lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji. Informację publiczną stanowi więc treść 

dokumentów urzędowych czy wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 

niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. W tym znaczeniu 

informacje publiczne mogą się odnosić do osób prywatnych. Oznacza to, że informacją publiczną jest 

każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub 

odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie 

zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

Taki sam charakter ma również wiadomość niewytworzona przez te podmioty, lecz odnosząca się do 

nich (zob. wyrok NSA z dnia 18 VIII 2010 r., I OSK 775/10). Istotne znaczenie ma również i to, czy 

informacja, której udzielenia domaga się strona jest w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej 

udostępnienia. Jeżeli więc żądanie udostępnienia informacji dotyczy protokołu z dyskusji społecznej 

nad projektem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, to 

zważywszy na zakres kompetencji gminy, określonych przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, żądany dokument  może być w posiadaniu Wójta Gminy. Zawsze, gdy w grę wchodzi 

informacja publiczna, niezależnie od tego, w czym będzie zawarta, każdy ma prawo dostępu do 

takiego dokumentu, o ile nie istnieją ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów, np. z 

uwagi na ochronę danych osobowych. 

Sąd wskazał też, że celem skargi na bezczynność jest zwalczanie zwłoki w załatwianiu sprawy. 

W przypadku bezczynności organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej, pozytywne 

rozstrzygnięcie, czyli uwzględnienie skargi może prowadzić jedynie do nakazania organowi 

załatwienia wniosku osoby domagającej się udostępnienia informacji publicznej w sposób wynikający 

z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do 

udostępnienia informacji publicznej, oznacza niepodjęcie przez ten podmiot w terminie wskazanym w 

art. 13 cyt. ustawy, stosownych czynności, tj. nieudostępnienie informacji, ani niewydanie decyzji o 

odmowie jej udzielenia (zob. wyrok NSA z dnia 24 V  2006 r., l OSK 601/05). Jak bowiem wynika z 

ust. 1 tego przepisu, oraz z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w 

momencie otrzymania wniosku podmiot zobowiązany jest w posiadaniu informacji publicznej, to jest 

on zobowiązany do jej udostępnienia bez zbędnej zwłoki lub wydania decyzji o odmowie jej 

udostępnienia. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej istnieje 

również w przypadku, nie powiadomienia w trybie art. 13 ust. 2 o powodach opóźnienia i terminie, w 

jakim informacja zostanie udostępniona jak i w sytuacji gdy organ nie powiadamia wnioskodawcy, że 

żądana informacja nie jest informacją publiczną lub że nie posiada żądanej informacji. W związku z 

tym, skoro wniosek dotyczył informacji publicznej to podmiot do którego się zwrócił wnioskodawca 

obowiązanym do udzielenia takiej informacji.  

 

W sprawie II SAB/45/11 I Sąd zobowiązał Burmistrza do rozpoznania wniosku o udzielenie 

informacji publicznej, dotyczącego dokumentów związanych z projektami rewitalizacji miejscowości G. 

Odnosząc się do treści skargi Sąd stwierdził, że Konstytucja RP w art. 61 ust. 1 stanowi, że 

obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 
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osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o 

działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i 

gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania 

informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 

władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub 

obrazu. 

W myśl przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji 

jest możliwa tylko z uwagi na ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową, służbową, 

państwową, czy też inną tajemnicę ustawowo chronioną, bądź też prawo do prywatności oraz w 

razie braku interesu publicznego przy informacji przetworzonej, zaś decyzja o umorzeniu 

postępowania wydawana jest z powodów technicznych. (zob. wyrok NSA z dnia 19 XII 2002r.,II 

SA 3301/02). Jeżeli organ, do którego skierowano wniosek nie dysponuje daną informacją, 

zawiadamia o tym wnioskodawcę. Podobnie jest gdy organ gdy dana informacja nie jest 

informacją publiczną. 

W przedmiotowej sprawie wniosek dotyczył przedstawienia dokumentów związanych z 

projektami rewitalizacji miejscowości G. Odpowiadając na ten wniosek Burmistrz poinformował, 

że w poprzednim roku nie rozpoczęto żadnego projektu związanego z rewital izacją miejscowości 

G., a następnie udzielił informacji, że zawarto umowa o dzieło na przygotowanie dokumentacji 

faktograficznej do projektu rewitalizacji ulicy Z. Organ żadnych dokumentów jednak nie 

udostępnił. Dlatego wnioskodawca złożył skargę do Sądu. Organ odpowiadając na skargę 

wskazał, że skarżący nie wykazał w żądaniu szczegółowo istotności dla interesu publicznego 

informacji przetworzonej, a w ocenie organu, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z 

informacjami przetworzonymi, szczególnie w części wniosku dotyczącej rachunków, faktur, 

przelewów, oceny realności poszczególnych koncepcji rewitalizacyjnych.  

W ocenie Sądu wniosek skarżącego dotyczył informacji publicznej, a organ nie rozpatrzył 

wniosku w trybie określonym w ustawie. Sąd wskazał, że informacja przetworzona, jest 

informacją publiczną opracowaną przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i 

środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i 

na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, zatem jest to informacja, przygotowana 

"specjalnie" dla wnioskodawcy, w myśl wskazanych przez niego kryteriów. W odniesieniu do 

kwestii istnienia w rozpoznawanej sprawie szczególnego interesu społecznego w uzyskaniu 

informacji przetworzonej, to trzeba mieć na uwadze, że osoby wchodzące w skład wspólnoty 

samorządowej, w myśl art. 61 Konstytucji, mają prawo do uzyskiwania informacji od organów 

(podmiotów) danej jednostki samorządu terytorialnego co do wykonywania jej zadań i 

obowiązków, w tym określonych w art.6-10 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.). Prawidłowe wykonywanie tych obowiązków 

leży niewątpliwie w interesie publicznym i to zarówno w skali terytorialnej, tj. danej gminy, jak i w 

skali ogólnokrajowej. Występowanie interesu publicznego po stronie wnioskodawcy, zdaniem 

Sądu jest wzmocnione faktem sprawowania przez skarżącego funkcji radnego Rady Miejskiej w 

G. Podzielając stanowisko sformułowane w orzecznictwie (zob. wyrok NSA z dnia 3 VIII 2010 r., I 

OSK 787/10) trzeba stwierdzić, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

nie może być rozumiany w ten sposób, że dla uzyskania informacji publicznej wyłącznie na 
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wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że żądane informacje mają istotne znaczenie, z 

punktu widzenia interesu publicznego, dla ogółu obywateli, są istotne dla potencjalnie dużej 

liczby podmiotów, że mogą mieć wpływ na funkcjonowanie określonych podmiotów publicznych, 

uczestników życia społecznego, lecz adresat wniosku powinien ustalić, ocenić i wykazać, że 

udzielenie żądanej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Dla dokonania 

takiej oceny znaczenie ma zatem nie tylko intencja wnioskodawcy i wskazany przez niego cel, 

lecz także istota i charakter żądanej informacji. W art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy chodzi bowiem o  

to, czy uzyskanie określonej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu 

publicznego tj. może mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych 

w określonej dziedzinie życia społecznego, może wpływać na poprawę, usprawnienie 

wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności.  

W sprawie II SAB 46/11, wnioskodawca zwrócił się drogą elektroniczną o udostępnienie 

następującej informacji publicznej: 

- uchwały rady gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 

- uchwały zebrania sołeckiego w sprawie funduszu sołeckiego  

- wniosku funduszu sołeckiego złożonego przez sołtysa m dokumentem potwierdzającym 

datę złożenia wniosku,  

- protokołu z zebrania sołeckiego w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego i 

dokumentów potwierdzających wydatki funduszu (m.in. faktury, rachunki), 

- zarządzenia lub innego dokumentu określającego sposoby wydatkowania funduszu 

sołeckiego.  

 

Orzekając w sprawie Sąd oddalił skargę w przedmiocie przedstawienia uchwały rady gminy 

o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, a w pozostałym zakresie uwzględnił skargę i zobowiązał 

Burmistrza do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.  

Odnosząc się do treści skargi Sąd wskazał, że w myśl art.10 ust.1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, informacja która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Tym samym, skoro informacja dotycząca uchwały rady 

gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego została udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy, organ nie był zobowiązany udostępniać jej na wniosek skarżącego, a zatem 

skargę na bezczynność w tym zakresie należało oddalić. 

Sąd stwierdził, że wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o 

ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Za wniosek pisemny o udzielenie 

informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet 

gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny (wyrok NSA z 16 III 2009 r., I OSK 

1277/08). Cel ustawy oraz treść art.10 ust. 2 stanowiącego, że informacja publiczna, która może 

być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego 

wniosku wskazują, że postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest 

odformalizowane i uproszczone, a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają 

zastosowanie tylko w przypadkach, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi, a więc nie dotyczy to 

wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Żaden z przepisów 

ustawy nie zobowiązuje do złożenia wniosku w formie pisemnej. Tylko w przypadku, gdy 

informacja publiczna nie może być udostępniona niezwłocznie, podmiot zobowiązany do 
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udzielenia informacji może żądać wniosku pisemnego, jednak tylko w celu umożliwienia mu 

prawidłowej realizacji obowiązku udostępnienia informacji. 

W myśl przepisów ustawy odmowa udzielenia informacji jest dopuszczalna tylko z uwagi na 

ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową, służbową, państwową, czy też inną tajemnicę 

ustawowo chronioną, bądź też prawo do prywatności oraz w razie braku interesu publicznego 

przy informacji przetworzonej, zaś decyzja o umorzeniu postępowania wydawana jest z powodów 

technicznych. (wyrok NSA z dnia 19 XII 2002r., II SA 3301/02). Jeżeli organ, do którego 

skierowano wniosek nie dysponuje daną informacją, zawiadamia o tym wnoszącego, nie ma 

natomiast obowiązku wydania decyzji (wyrok NSA z dnia 27.09.2002 r. sygn. akt II SAB 289/02). 

Podobnie postępuje organ gdy dana informacja nie jest informacją publiczną. 

Pozostawanie w bezczynności przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji 

publicznej oznacza niepodjęcie przez ten podmiot, w terminie wskazanym w art. 13 ustawy 

terminie, stosownych czynności, tj. nieudostępnienie informacji, ani niewydanie decyzji o 

odmowie jej udzielenia. Jak bowiem wynika z ust. 1 tego przepisu, oraz z art. 16 ust. 1 ustawy, 

jeżeli w momencie otrzymania wniosku podmiot zobowiązany jest w posiadaniu informacji 

publicznej, to jest on zobligowany do jej udostępnienia bez zbędnej zwłoki lub wydania decyzji o 

odmowie jej udostępnienia, przy czym decyzja odmowna, oraz decyzja o umorzeniu, o której 

mowa w art. 14 ust.2 ustawy, to dwa przypadki, w których ustawa przewiduje wydanie decyzji 

administracyjnej. Z bezczynnością podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji 

publicznej mamy do czynienia również w przypadku, gdy nie powiadamia on, w trybie art. 13 ust. 

2 ustawy, o powodach opóźnienia i terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona.  

W konkluzji Sąd stwierdził, że skoro organ, pomimo spoczywającego na nim obowiązku, nie 

odpowiedział na wniosek o udzielenie informacji publicznej, uzasadnione było zobowiązanie go 

do udzielenia odpowiedzi.   

W sprawie II SAB 70/10, Sąd zobowiązał Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji poprzez przesłanie 

uwierzytelnionego odpisu (kserokopii) sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta dotyczącego tego sprawozdania. 

Odnosząc się do treści skargi Sąd stwierdził, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej służy realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do wiedzy na 

temat funkcjonowania organów władzy publicznej. Pojęcie informacji publicznej ustawodawca 

określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 cyt. ustawy. Z przepisów tych wynika, że informacją publiczną jest 

każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 

ustawy tak więc udostępnieniu podlega informacja o majątku publicznym, w tym o dochodach i 

stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), (czyli m.in. jednostki 

samorządu terytorialnego) mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek 

handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat. Nie budzi zatem 

wątpliwości, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest podmiotem mającym 

obowiązek udzielania informacji publicznej.  

Sąd wskazał nadto, że Spółka wnosząc o oddalenie skargi zarzuciła, że poinformowała 

skarżącego, iż żądane dane są jawne i znajdują się w aktach w Krajowym Rejestrze Sądowy i 

wnioskodawca może je tam uzyskać. Ponadto jej zdaniem z założeń ustawy o dostępie do 
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informacji publicznej wynika, iż można żądać informacji tylko w wówczas, gdy strona nie jest w 

stanie ich uzyskać gdzie indziej.  

Sąd uznał jednak, że stanowisko Spółki nie jest zasadne przede wszystkim dlatego, że 

ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje takiej formy załatwienia sprawy jak 

poinformowanie wnioskodawcy, że kserokopię żądanych dokumentów zawierających informacje 

publiczne może on uzyskać gdzie indziej, np. w KRS-ie. Jeżeli podmiot zobowiązany do 

udzielania informacji publicznej jest w jej posiadaniu, to albo może wskazać wnioskodawcy, że 

informacja ta znajduje się na stronie BIP (art. 7 ust. 1 pkt 1) albo że została ogłoszona w drodze 

wyłożenia lub wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym (art. 11). W przeciwnym wypadku, co 

do zasady, ma obowiązek udostępnić żądaną informację w formie określonej we wniosku. Poza 

tym w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem 

art. 15. Skierowanie wnioskodawcy do KRS-u, celem uzyskania kserokopii sprawozdania 

finansowego Spółki oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, zmusiłoby go do poniesienia kosztów 

związanych z uzyskaniem kserokopii tych dokumentów z KRS-u. O ile możliwość przeglądania 

dokumentów gromadzonych w rejestrze jest bezpłatna, a same informacje jawne, o tyle istnieje 

istotna różnica pomiędzy żądaniem takich dokumentów od jakiegokolwiek podmiotu i uzyskaniem 

informacji o takim podmiocie od żądania i udostępniania informacji (dokumentów) od podmiotu w 

którym pozycję dominującą ma jednostka samorządowa. Na tej ostatniej ciążą bowiem 

dodatkowe obowiązki dotyczące m.in. udostępniania i to bezpłatnej informacji publicznej w formie 

określonej we wniosku. Dlatego zobowiązanie Spółki do udzielenia informacji publicznej było 

uzasadnione. 

 

Działalności Wydziału Informacji Sądowej 

 

Jednocześnie Wydział Informacji Sądowej prowadził 4 wyodrębnione grupy spraw: 

 

o wnioski o udzielenie informacji o sprawach zakończonych i w toku, w których 

odpowiadał na pytania zgłaszane przez strony i uczestników postępowań, a także 

inne osoby zainteresowane. W tej grupie wniosków były tez takie, na podstawie 

których informowano szczegółowo o procedurze postępowania przed sądami 

administracyjnymi. Tego rodzaju informacje można było uzyskać składając wizytę w 

WSA w Szczecinie, jak też telefonicznie lub drogą elektroniczną – przesyłając 

zapytanie na adres Wydziału podany na stronie internetowej Sądu; 

 

o wnioski o udzielenie informacji publicznej, w tym wnioski o wydanie kopii orzeczenia w 

trybie dostępu do informacji publicznej i o udostępnienie danych statystycznych sądu, 

składane pocztą tradycyjną, w formie elektronicznej jak i osobiście przez interesantów  

 

o skargi, wnioski i petycje, w tym: 

1. ilość pism wniesionych bezpośrednio do sądu - 95 

2. ilość pism przekazanych do sądu według właściwości przez inne organy - 2 

3. ilość pism przekazanych przez inne jednostki organizacyjne wewnętrznej 

struktury sądu - 12 
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4. ilość interwencji posłów i senatorów - 1 

5. ilość skarg złożonych ustnie do protokołu - 0 

6. ilość pism stanowiących zapytanie o informację o stanie spraw 

sądowoadministracyjnych - 19 

7. ilość skarg na wadliwe rozstrzygnięcia sądu - 11 

8. ilość skarg na wadliwe postępowanie sądowe - 25 

9. ilość skarg dotyczących sposobu i kultury prowadzenia rozpraw - 0 

10. ilość skarg na przewlekłe postępowanie sądowe - 3 

11. ilość skarg na opóźnienia w doręczaniu odpisów orzeczeń (w tym, ile tych 

skarg dotyczyło doręczania odpisu wyroku oddalającego skargę) -0, 

12. ilość skarg na pracowników sekretariatów lub innych pracowników 

administracyjnych sądu – 1, 

13. ilość skarg dotyczących Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

– 0, 

14. ilość skarg na pełnomocników ustanowionych w ramach prawa pomocy – 2, 

15. ilość skarg na działania policji – 0, 

16. ilość skarg na działania prokuratury - 1 

17. ilość skarg dotyczących działalności sądów powszechnych i orzeczeń przez 

te sądy wydanych - 8 

18. ilość skarg nieprzekazanych do procesowego załatwienia, a dotyczących 

działań administracji publicznej – 6. 

 

o obsługa medialna sądu, gdzie odnotowano 4 wywiady dla prasy i telewizji udzielone 

przez Rzecznika Prasowego tut. Sądu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch spraw  –  2011 r. w Wydziale Informacji Sadowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Szczecinie 

 
                                                                                                                                             

 

  

Rodzaj spraw 

ogółem 
wszystkie 
sprawy w 
wydziale 

sprawy załatwiane bezpośrednio w 
wydziale 

sprawy 
przekazywane 

przez wydział do 
załatwienia 

sprawy dotyczące 
działalności sądów 

sprawy 
dotyczące 
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administracyjnych działalności 
innych 

podmiotów 

według 
właściwości 

pozostało do załatwienia 
spraw z 2009 r. 

1 1 0 0 

wpływ            
w                  

2011 r. 

pisma pierwotne                 
(zarejestrowane 

pod nowym 
numerem, ilość 
zgodna z ilością 
spraw w spisie) 

95 51 15 29 

pisma ponowne                     
(dołączane do 

sprawy z nadanym 
już numerem, przy 

piśmie 
pierwotnym) 

1 1 0 0 

razem pism do 
załatwienia w 2011 

r. 
97 53 15 29 

ilość spraw do załatwienia w 
2011 r.                                               

(pozostałość + pisma 
pierwotne) 

96 52 15 29 

załatwiono spraw w 2011 r. 95 51 15 29 

pozostało do załatwienia 
spraw w 2012 r. 

1 1 0 0 

  
 

 

 

Dodatkowo w/w wydział zajmował się prowadzeniem i aktualizowaniem strony 

internetowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej, na której zamieszczane są comiesięczne dane 

statystyczne z działalności sądu, przepisy wewnętrzne oraz ogólne regulujące pracę sądu oraz dane o 

strukturze organizacyjnej sądu. Stronę tą odwiedziło dotychczas 352110 osób. 
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Do obowiązków Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie wynikających z w/w regulaminu należało również sporządzanie 

sprawozdań statystycznych i opisowych, dotyczących pracy orzeczniczej sądu w skali miesięcznej, 

kwartalnej, półrocznej oraz rocznej. W tym celu wykonano następujące zestawienia liczbowe: 

 „Ruch spraw”, 

 „Załatwienia WSA w Szczecinie”, 

 „Sprawy niezałatwione”, 

 „Niezałatwione sprawy o wznowienie postępowania”, 

 „Sprawy o wymierzenie organom grzywien”, 

  „Skargi na sposób i kulturę prowadzenia rozpraw i doniesienia prasowe…”; 

 Ruch spraw w przedmiocie skarg i wniosków”; 

 oraz wszelkie sprawozdania szczegółowe (doraźne) na potrzeby tut. sądu oraz Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

 

Obsługa medialna Sądu prowadzona przez Pana sędziego NSA Grzegorza 

Jankowskiego Rzecznika Prasowego Sądu realizowana była poprzez udzielanie dziennikarzom 

telewizji ogólnopolskiej i stacji lokalnych oraz redaktorom prasy lokalnej i krajowej, informacji 

dotyczących bieżącego orzecznictwa tut. Sądu. Łącznie udzielił on czterech wywiadów odpowiadając 

na pytania mediów, które głównie dotyczyły spraw związanych z działalnością orzeczniczą sądu. W 

mniejszym stopniu zainteresowania mediów były związane ze statystyką, dotyczącą wybranych grup 

spraw orzekanych na przełomie ostatnich lat.  

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej i Wiceprezes przesyłali drogą 

elektroniczną do Redakcji Dziennika Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w 

roku 2011 wyroki dotyczące stwierdzenia nieważności prawa miejscowego:    

 

 

Lp. 

 

Numery sygnatur 

 

Data wysłania wyroku 

poprzez  

System E-Dziennik  

1. II SA/Sz 637/10 05.01.2011r. 

2. II SA/Sz 746/10 21.01.2011r. 

3. II SA/Sz 650/09 21.01.2011r. 

4. II SA/Sz 745/10 04.02.2011r. 

5. II SA/Sz 509/10 11.03.2011r. 

6. II SA/Sz 510/10 11.03.2011r. 

7. II SA/Sz 928/10 21.04.2011r. 

8. II SA/Sz 248/11 13.07.2011r. 

9. II SA/Sz 247/11 13.07.2011r. 

10. II SA/Sz 164/11 13.07.2011r. 



 127 

11. II SA/Sz 337/10 13.07.2011r. 

12. II SA/Sz 1226/10 26.08.2011r. 

13. II SA/Sz 76/11 26.08.2011r. 

14. II SA/Sz 246/11 26.08.2011r. 

15. II SA/Sz 790/10  26.08.2011r. 

16. II SA/Sz 989/10 14.09.2011r. 

17. II SA/Sz 296/11 24.11.2011r. 

18. II SA/Sz 373/11 28.11.2011r. 

 

 

 

Działalność pozaorzecznicza 

 

W roku 2011 sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziów i urzędnicy sądowi  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie brali udział w szkoleniach, konferencjach i 

sympozjach organizowanych przez sądy administracyjne oraz inne instytucje i ośrodki szkoleniowe. 

 Sędziowie WSA w Szczecinie uczestniczyli w 2011 r. w konferencjach: 

- narada szkoleniowa zorganizowana  8 lutego 2011 r. przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego nt. analizy wykonalności orzeczeń sądów administracyjnych przez organy 

administracji publicznej; 

- konferencja szkoleniowa, która odbyła się w dniach 16-18 maja 2011 r. z inicjatywy WSA w 

Opolu dla sędziów orzekających w sprawach ogólnoadministracyjnych; 

- „Sędziowskie prawotwórstwo – teoria a praktyka” konferencja zorganizowana przez Biuro 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 24 maja 2011 r.; 

- „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010 – 2011” konferencja 

zorganizowana przy współpracy NSA, Zakładu Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych 

PAN oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 7 czerwca 2011 r.; 

- konferencja dla kadry kierowniczej oraz sędziów szkolących zorganizowana w Zubrzycy 

Górnej przez WSA w Kielcach w dniach 19-21 września 2011 r., na tematy zmian w prawie o ustroju 

sądów administracyjnych i powszechnych, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, 

okresowych ocen i zasad naboru asystentów i urzędników sądowych; 

- konferencja sędziów sądów administracyjnych zorganizowana w Przyłęsku przez WSA w 

Gorzowie Wlkp. w dniach 29 – 30 września 2011 r. w zakresie m.in. analizy orzecznictwa 

administracyjnego w tematach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, sądowej 

kontroli działalności organów jednostek samorządu terytorialnego, braków w oświadczeniach 

dotyczących przeznaczenia wyrobów akcyzowych; 

- konferencja „Wybrane problemy wykładni prawa”, którą przygotowało Biuro Orzecznictwa 

NSA w listopadzie 2011 r.; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przygotował w 2011 r. dwie konferencje 

szkoleniowe:  
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1. Spotkanie konferencyjno-szkoleniowe zorganizowane z Izbą Finansową NSA, które 

odbyło się w Międzyzdrojach w dniach 5 - 8 września 2011 r. obejmowało tematy 

zmian w ustawach: o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o ordynacji 

podatkowej, w ustawie VAT oraz dyskusje w zakresie orzecznictwa podatkowego. W 

konferencji uczestniczyli sędziowie wojewódzkich sądów administracyjnych w: 

Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, 

Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu, 

Szczecinie oraz sędziowie Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie. 

2. Konferencja szkoleniowa nt. bieżących problemów orzeczniczych i poprawności 

stosowanej w orzeczeniach wykładni prawa i używanego języka, która odbyła się w 

dniach 7-9 grudnia 2011 r. w Siemczynie a uczestnikami byli sędziowie WSA w 

Gorzowie Wlkp., Kielcach i Szczecinie. 

 

Referendarze sądowi wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oraz w szkoleniu „Podatki 2011/2012 VAT i CIT – nowelizowane 

przepisy oraz wybrane zagadnienia w aspekcie interpretacji i orzecznictwa sądowego”. 

Asystenci sędziego ukończyli w 2011 roku trzysemestralne szkolenie w WSA w Gorzowie 

Wlkp. i zdali w październiku 2011 r. egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Urzędnicy sądowi w ciągu roku szkolili się w tematach z zakresu prowadzonych w ramach 

obowiązków służbowych spraw np.: 

- zasiłki i ubezpieczenia społeczne w 2011 r.; 

- archiwizacja w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, 

- nowe regulacje prawne w zarządzaniu dokumentacja współczesną; 

- ochrona i monitorowanie dostępu do sieci przewodowych i bezprzewodowych urzędu; 

- nowelizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

- czas pracy oraz zmiany w przepisach prawa pracy; 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jednostek 

sektora finansów publicznych; 

- dochody i wydatki budżetowe w świetle ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w 

zakresie sprawozdawczości budżetowej; 

- podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 i 2012 roku; 

- praktyczne warsztaty dla członków komisji przetargowych; 

- ochrona danych osobowych; 

- szkolenie dla ratowników przedmedycznych z udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

Narady Sędziów WSA w Szczecinie 

 

W okresie sprawozdawczym tematem narad sędziów WSA w Szczecinie było: 
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24.01.2011 r. omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego i 

ustawie prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi 

wprowadzone ustawą z dnia 3.12.2010 r., 

28.01.2011 r. omówienie z referendarzami wyroku NSA z 23.04.2010 I OSK 7/10 w 

sprawie prawa pomocy,  

30.05.2011 r. sprawy bieżące związane z działalnością Sądu i zmianami w 

obowiązujących przepisach, 

12.09.2011 r. omówienie bieżących problemów związanych z działalnością Sądu, 

24.10.2011 r. omówienie opracowania Biura Orzecznictwa NSA nt. postanowienia o 

umorzeniu postępowania przez TK ze względu na niedopuszczalność 

wydania wyroku zainicjowane pytaniami prawnymi sądów 

administracyjnych, 

18.11.2011 omówiono „wstępne założenia do zmiany ustawy-prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi” i „propozycje zmian w 

ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. 

 

Na naradach wydziałowych omawiano: 

 

Wydział I 

 

7.03.2011 r. omówienie wyroków NSA uchylających orzeczenie sądu I instancji, IV 

kwartał 2010 - omówienie 6 wyroków Izby Gospodarczej NSA, 

30.05.2011 r. omówiono wyrok NSA w sprawie I GSK 899/09 z 11.01.2011 r. dot. 

wykładni art.65 ust.1 i ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym 

13.06.2011 r. omówienie opinii prawnej Biura Orzecznictwa z 11.05.2011 r. BO/Eu-

071-11/11 

 

Wydział II 

 

7.03.2011 r. omówienie wyroków NSA uchylających orzeczenie WSA dot. 

budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, przyznania 

równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, 

13.06.2011 r. sprawy uchylone wyrokiem NSA  

i koordynacja systemów zabepieczenia społecznego /opracowanie BO 

12.09.2011 r. omówienie spraw uchylonych wyrokiem NSA i omówienie zmian w 

ustawie z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (pismo BO/Wiz-460-63/11 z 8.08.2011), 

10.10.2011 r. omówienie opracowania Biura Orzecznictwa NSA nt. studium 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plan miejscowy w 

świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego. 
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