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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie zatrudnionych było ogółem 526 osób, w tym: 

 142 sędziów, z których 9 sędziów orzekało na delegacji stałej w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym co oznacza, że faktycznie w WSA w Warszawie 

orzekało 133 sędziów; 

 5 asesorów; 

 23 referendarzy; 

 82 asystentów sędziego, w tym 5 zatrudnionych na podstawie umowy 

o zastępstwo; 

 274 urzędników i pozostałych pracowników Sądu, w tym 12 zatrudnionych na 

podstawie umowy o zastępstwo. 

 

Sędziowie orzekali w ośmiu Wydziałach Orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie oraz dodatkowo - w ramach delegacji - na 372 

sesjach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

 

Właściwość przedmiotowa Wydziałów Orzeczniczych na dzień 31 grudnia 

2017 r. kształtowała się następująco:  

Wydział I   –   gospodarka mieniem, komunalizacja mienia, kościoły, przejęcie 

mienia, pomoc społeczna; 

Wydział II – edukacja, praca, sprawy mieszkaniowe, obronność, samorząd 

terytorialny, broń i materiały wybuchowe, zatrudnienie, ochrona 

danych osobowych, informacja publiczna, ochrona informacji 

niejawnych, świadczenia w drodze wyjątku, lustracja; 

Wydział III  –  zobowiązania podatkowe; 

Wydział IV –  ludność, gospodarka wodna, geodezja i kartografia, środowisko, 

zagospodarowanie przestrzenne, rolnictwo i leśnictwo, wywłaszczenia, 

cudzoziemcy, zatrudnienie, kombatanci, inne; 
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Wydział V  –  ceny, gry losowe i zakłady wzajemne, podatek akcyzowy, rolnictwo 

i leśnictwo, cła, finanse publiczne, subwencje unijne, fundusze 

strukturalne i regulacje rynków branżowych; 

Wydział VI – budownictwo, drogi, koleje, lotnictwo, żegluga, działalność 

gospodarcza, geologia i górnictwo, gospodarka mieniem,  energetyka, 

geodezja i kartografia, czynności i zajęcia, zdrowie, ubezpieczenia 

majątkowe, jakość, telemedia, broń i materiały wybuchowe, 

zatrudnienie, kultura fizyczna,  sprawy kapitałowe i bankowość, 

własność przemysłowa, fundusze emerytalne, ubezpieczenia 

zdrowotne; 

Wydział VII – budownictwo, drogi, koleje, lotnictwo, żegluga, zdrowie, kultura 

i sztuka; 

Wydział VIII– sprawy z zakresu różnych symboli, przy właściwości miejscowej 

obejmującej powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, 

przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom. 

 

1. Wpływ skarg i sposób ich załatwienia.  

 

Z poprzednich lat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie do 

rozpoznania pozostało ogółem 15.041 spraw, w tym 13.422 sprawy ze skarg na akty  

i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji (oznaczone symbolem SA), 1.312 spraw 

ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów (oznaczone symbolem SAB) 

oraz 307 wniosków (oznaczone symbolem SO).  

 

W roku 2017 wpłynęły ogółem 23.694 sprawy, w tym 21.112 skarg na akty                  

i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji, 2.276 skarg na bezczynność 

i przewlekłość organów administracji oraz 306 wniosków. W porównaniu do roku 

2016 ogólny wpływ spraw zmniejszył się o 3.191 spraw. Średni miesięczny wpływ 

skarg w 2017 roku wyniósł 1.949 skarg. 

Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne – 15.667. Osoby prawne i inne 

jednostki organizacyjne wniosły 6.785 skarg. W 592 sprawach skarżącymi były 
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organizacje społeczne. Prokurator, jako strona skarżąca, wystąpił w 137 sprawach. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w 12 sprawach. 

 

Najwięcej skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji wpłynęło 

w następujących grupach spraw: 

- podatkowych 4.741, 

- budowlanych 2.270, 

- dróg publicznych i ruchu drogowego 1.357, 

- subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych 1.169, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 1.038. 

Z analizy powyższych danych wynika, że w porównaniu do roku 2016 ilość 

skarg z zakresu spraw podatkowych i budowlanych utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie.  

 

Najwięcej skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania organów 

administracji wpłynęło w sprawach z zakresu: 

- informacji publicznej i prawa prasowego, ponownego wykorzystywania informacji  

sektora publicznego 573, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 511, 

- wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości 288, 

- stosunków pracy i stosunków służbowych, spraw z zakresu inspekcji pracy 118, 

- pomocy społecznej 149. 

Nadal utrzymuje się duży wpływ spraw z  zakresu dostępu do informacji 

publicznej i gospodarki mieniem państwowym i  komunalnym. Znacząco spadła 

natomiast liczba spraw dotyczących pomocy społecznej (ponad siedmiokrotnie 

mniejszy wpływ w porównaniu z rokiem 2016, w  którym odnotowano wpływ 1.082 

takich spraw, przy czym większość tych spraw została wniesiona przez jednego 

skarżącego). 

 

 

 



8 

 

Załatwionych zostało ogółem 26.162 sprawy, w tym: 

 

- 22.820 skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji, z których 4.712 

(21%) uwzględniono, 13.062  (57%) oddalono i 5.046 (22%) załatwiono w inny 

sposób; 

- 2.780 skarg na bezczynność i przewlekłość organów, z których 811 (29%) 

uwzględniono, 845 (30%) oddalono i 1.124 (41%) załatwiono w inny sposób; 

-  562 wnioski. 

W całym 2017 roku Sąd  załatwił więcej spraw niż wpłynęło. Procent 

opanowania wpływu spraw przewyższył bowiem sto procent i wyniósł 110 % 

(w  2016 roku procent opanowania wpływu wyniósł 97,85%).  

Sędziowie WSA w Warszawie w 2017 r. sporządzili łącznie 20.328 uzasadnień 

orzeczeń. 

 

 

Średnie obciążenie sprawami (repertorium SA+SAB+SO) przypadającymi 

na jednego sędziego kształtowało się następująco:٭ 

 

                                   rok 2016                                              rok 2017 

 

Wpływ spraw     - 199 spraw/sędziego                           - 178 spraw/sędziego  

 

Załatwiono         - 194 sprawy/sędziego                         - 197 spraw/sędziego  

 

Uzasadnienia     - 155 uzasadnień/sędziego                   - 153 uzasadnienia/sędziego  

 
 

 :Przy obliczaniu uwzględniono٭

- 133 sędziów faktycznie orzekających w WSA w Warszawie w 2017 r. 

- 135 sędziów faktycznie orzekających w WSA w Warszawie w 2016 r. 
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Ilość spraw załatwionych w poszczególnych Wydziałach Orzeczniczych przedstawiała 

się następująco: 

 

Wydział I 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 3.004 sprawy, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła 724 sprawy, wpływ w 2017 r. 2.280 spraw. Załatwiono 1.952 sprawy, 

w tym:  

- uwzględniono skargę w 680 sprawach,  

- oddalono skargę w 893 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 379 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 1.619 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 896 spraw, 

wpływ w 2017 r. 723 sprawy. Załatwiono 1.405 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 374 sprawach,  

- oddalono skargę w 534 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 497 spraw.  

Wydział II 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 3.193  sprawy, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła 1.019 spraw, wpływ w 2017 r. 2.174 sprawy. Załatwiono 2.102 

sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 491 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.049 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 562 sprawy.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 921 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 213 spraw, 

wpływ w 2017 r. 708 spraw. Załatwiono 647 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 201 sprawach,  

- oddalono skargę w 193 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 253 sprawy.  
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Wydział III 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 7.948 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła 3.638 spraw, wpływ w 2017 r. 4.310 spraw.  Załatwiono 4.585  spraw, 

w tym:  

- uwzględniono skargę w 1100 sprawach,  

- oddalono skargę w 2.754 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 731 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 75 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 17 spraw, wpływ 

w 2017 r. 58 spraw. Załatwiono 48 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 8 sprawach,  

- oddalono skargę w 21 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 19 spraw.  

Wydział IV 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 4.836 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła 1.380 spraw, wpływ w 2017 r. 3.456 spraw. Załatwiono 3.390 spraw, 

w tym:  

- uwzględniono skargę w 648 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.806 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 936 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 608 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła  97 spraw, 

wpływ w 2017 r. 511 spraw. Załatwiono 393 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 131 sprawach,  

- oddalono skargę w 38 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 224 sprawy.  

Wydział V 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 4.739 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. 
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wynosiła 2.490 spraw, wpływ w 2017 r. 2.249 spraw. Załatwiono 3.399 spraw, 

w tym:  

- uwzględniono skargę w 458 sprawach,  

- oddalono skargę w 2.253 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 688 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 46 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 27 spraw, wpływ 

w 2017 r. 19 spraw. Załatwiono 33 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 3 sprawach,  

- oddalono skargę w 4 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 26 spraw.  

Wydział VI 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 3.905 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła 1.251 spraw, wpływ w 2017 r. 2.654 sprawy. Załatwiono 2.828 spraw, 

w tym:  

- uwzględniono skargę w 373 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.758 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 697 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 79 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 15 spraw, wpływ 

w 2017 r. 64 sprawy. Załatwiono 52 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 13 sprawach,  

- oddalono skargę w 11 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 28 spraw.  

Wydział VII 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 5.347 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła  2.340 spraw, wpływ w 2017 r. 3.007 spraw. Załatwiono 3.342 

sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 647 sprawach,  
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- oddalono skargę w 1.895 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 800 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 107 spraw, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 41 spraw, wpływ 

w 2017 r. 66 spraw. Załatwiono 87 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 32 sprawach,  

- oddalono skargę w 28 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 27 spraw.  

Wydział VIII 

 W sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji 

Wydział miał do rozpoznania 1.562 sprawy, w tym pozostałość z 2016 r. 

wynosiła 580 spraw, wpływ w 2017 r. 982 sprawy. Załatwiono 1.222 sprawy, 

w tym:  

- uwzględniono skargę w 315 sprawach,  

- oddalono skargę w 654 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 253 sprawy.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów Wydział miał do 

rozpoznania 133 sprawy, w tym pozostałość z 2016 r. wynosiła 6 spraw, wpływ 

w 2017 r. 127 spraw. Załatwiono 115 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 49 sprawach,  

- oddalono skargę w 16 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 50 spraw.  

 

Do załatwienia na rok 2018 pozostało ogółem 12.573 sprawy, w tym 11.714 

skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji, 808 skarg na bezczynność 

i przewlekłość organów oraz 51 wniosków.  
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2. Skargi kasacyjne. 

 

Do 31 grudnia 2017 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w  Warszawie 6.327 skarg kasacyjnych, wniesionych od orzeczeń wydanych 

w sprawach ze skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji oraz na 

bezczynność i przewlekłość organów. W odniesieniu do 25.600 skarg załatwionych 

w 2017 roku, zaskarżalność stanowiła 24,7% i zmniejszyła się o 0,5% w stosunku do 

roku ubiegłego. 

 

W poszczególnych Wydziałach zaskarżalność kształtowała się następująco: 

w Wydziale I      –      13,8 %, 

w Wydziale II       –      19,7 %, 

w Wydziale III  –      32,3 %, 

w Wydziale IV    –       25,3 %, 

w Wydziale V          –      21,2 %, 

w Wydziale VI       –      28,1 %, 

w Wydziale VII       –     26,3%, 

w Wydziale VIII   –      31,0 %. 

 

Z ogólnej liczby 5.403 skarg kasacyjnych od orzeczeń WSA w Warszawie,  

jakie wpłynęły do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2017 r. – 4.116 skarg 

oddalono, 1.336 skarg uwzględniono, 593 załatwiono w inny sposób. Stabilność 

orzecznicza w 2017 r. wyniosła 87% i zwiększyła się w stosunku do roku 2016, 

w którym wynosiła 74%. 

 

3. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 

    

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia orzecznicze, należy stwierdzić, 

iż instytucja postępowania mediacyjnego w dalszym ciągu nie znajduje zastosowania 

praktycznego. W 2017 nie rozpoznano w tym trybie żadnej sprawy.  

Nadmienić jednak należy, iż w jednej sprawie, ze skargi na decyzję Ministra 

Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej, postanowieniem z 20 lipca 2017 r.  sygn. akt VI SA/Wa 

579/17 Sąd uwzględnił zgłoszony przez stronę skarżącą oraz organ wniosek 

i  skierował strony postępowania do mediacji. Wskazał jednocześnie wyznaczonego 

przez strony mediatora.  
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Znacznie zwiększyła się natomiast liczba spraw rozpoznawanych w trybie 

uproszczonym. W roku 2016 w tym trybie rozpoznanych zostało łącznie 3278 spraw, 

natomiast w 2017 roku – 5054 sprawy. Wpływ na zwiększenie ilości spraw 

rozpoznawanych w trybie uproszczonym ma poszerzenie od dnia 15 sierpnia 2015 r. 

katalogu przypadków, w których sprawa może być rozpoznania w tym trybie, 

zawartego w  art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) dalej p.p.s.a. 

Wśród tej kategorii spraw na uwagę zasługują sprawy ze skarg na 

postanowienia Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych o niedopuszczalności 

zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego 

w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz sprawy 

ze skarg na uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie wydania pozytywnej 

opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.  

Oddalając skargi na postanowienia Wojewódzkich Inspektorów 

Farmaceutycznych o niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie 

zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej składy orzekające wskazywały, że w obecnym 

brzmieniu § 3 art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a. „zwrot: 

„w sprawie zawieszenia postępowania” obejmuje jedynie zawieszenie postępowania 

oraz podjęcie zawieszonego postępowania. W  kontrolowanych sprawach 

niedopuszczalność środka zaskarżenia, wynikała zatem z faktu, że obowiązujące 

w  dacie wydawania zaskarżonych postanowień przepisy prawa nie przewidywały 

możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o  odmowie zawieszenia 

postępowania. Taka sytuacja obligowała organ do wydania postanowienia 

o niedopuszczalności zażalenia w oparciu o art. 134 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. 

(tak w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 33-863/17, VI SA/Wa 886-894/17).  

Dokonując kontroli sądowoadministracyjnej uchwał Naczelnej Rady 

Aptekarskiej w przedmiocie wydania pozytywnej opinii w sprawie cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Sąd stwierdzał nieważność 

zaskarżonych aktów, wskazując wadliwość procedowania samorządu aptekarskiego, 
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który opiniując pozytywnie wnioski złożone przez organ nadzoru farmaceutycznego 

jako podstawę prawną rozstrzygnięcia przywoływał art. 106 k.p.a.  

Przewidziany w ww. przepisie tryb współdziałania organów przy wydaniu 

decyzji w konkretnej indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej 

wynikać musi z wyraźnego brzmienia przepisu prawa materialnego, uzależniającego 

wydanie merytorycznej decyzji od zajęcia stanowiska przez organ współdziałający 

w drodze zaskarżonego postanowienia (uchwały). Sam przepis art. 106 k.p.a. normuje 

wyłącznie kwestie proceduralne, stąd nie stwierdza podstawy do wydania 

postanowienia wyrażającego określone stanowisko. W sytuacji braku wyraźnego 

przepisu uzależniającego wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, 

organ samorządu aptekarskiego nie działa jako organ współdziałający, nie zajmuje 

stanowiska w formie uchwały, lecz wyraża go w formie opinii, oceny noszącej cechy 

opinii biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. Skoro zatem organy samorządu 

aptekarskiego wadliwie procedowały w trybie art. 106 k.p.a. podjęte przez nie 

uchwały uznawano za dotknięte wadą nieważności wynikającą z art. 156 § 1 pkt 2 

k.p.a. (orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 612/17, VI SA/Wa 

666/17, VI SA/Wa 2300/16, VI SA/Wa 2291/16, VI SA/Wa 2060/16).  

Na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 2550/16, w której Sąd 

oddalił skargę na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie 

stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego odmawiającą skarżącemu 

zatwierdzenia na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo 

Kredytowej.  Rozpoznając wniosek organ uznał skarżącego za osobą nieuprawnioną 

do jego złożenia. Zdaniem Sądu organ prawidłowo wywiódł brak po stronie 

skarżącego interesu prawnego, który - na podstawie art. 28 k.p.a. - dawałby mu status 

strony w prowadzonym przez organ postępowaniu. Sytuacja, w której dany podmiot 

jest zainteresowany sposobem rozstrzygnięcia sprawy, lecz nie może tego 

zainteresowania poprzeć przepisem prawa materialnego powszechnie obowiązującego 

i dotyczącego sprawy rozpatrywanej przez organ, oznacza, że po jego stronie istnieje 

wyłącznie interes faktyczny, który nie daje prawa do udziału w postępowaniu 

administracyjnym. Kandydat do zatwierdzenia na stanowisko prezesa zarządu nie 
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posiada własnego, indywidualnego interesu prawnego wynikającego z przepisów 

prawa. Przepisy art. 51 i 86 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.) interes prawny 

przyznają Kasie Krajowej, która obowiązana jest inicjować i uczestniczyć 

w postępowaniach o zatwierdzenie członków zarządu. Kasa Krajowa ma ustawowy 

obowiązek legitymować się legalnymi organami i dopełnić starań, żeby taką 

legitymację osiągnąć – np. przedstawiając do zatwierdzenia kandydata dającego 

rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową. Sam kandydat ustalenia 

takiej rękojmi przed organem nie może dochodzić, gdyż czyni to za niego Kasa 

Krajowa posiadająca w tym postępowaniu przyznany jej przez ww. przepisy interes 

prawny. 

Szczególne zainteresowanie medialne budziły natomiast sprawy ze skarg 

Prezydenta m. st. Warszawy na postanowienia o ukaraniu grzywną za 

niestawiennictwo przed Komisją do spraw usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych 

z  naruszeniem prawa (sygn. akt I SA/Wa 1355/17 czy sygn. akt I SA/Wa 1348/17).  

Rozpoznając te sprawy na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym, Sąd 

wyrokami uchylał zaskarżone postanowienia stwierdzając, że w ustawie z dnia 

9  marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 

z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) brak jest przepisu, który pozwalałby 

ukarać grzywną organ reprezentujący stronę lub piastuna organu. 

W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na 

stronę, czyli na m. st. Warszawę. Stroną w tych sprawach jest m. st. Warszawa. 

Prezydent m.st. Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu Hanna Gronkiewicz - 

Waltz, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie prowadzonej przed 

Komisją Weryfikacyjną. Sąd zwrócił uwagę, że organ wydający decyzję 

reprywatyzacyjną, w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych (...), nie może na żadnym późniejszym etapie 

stać się stroną postępowania, a osoba pełniąca funkcję piastuna organu nie ma żadnego 

własnego interesu w sprawie, w rozumieniu art. 28 k.p.a. 
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Żaden z przepisów tej ustawy, do których odwołuje się Komisja w odpowiedzi 

na skargi tj., art. 262 § 1a ordynacji podatkowej, art. 120 § 2 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz art. 762 § 2 k.p.c., nie odsyła do innych regulacji 

prawnych, które przewidują w określonych sytuacjach możliwość nałożenia grzywny 

na przedstawiciela osoby prawnej. Ustawa odsyła jedynie do odpowiedniego 

stosowania k.p.a. 

Sąd zaznaczył, że Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz jako 

organ uprawniony do reprezentacji m. st. Warszawy mogła zostać wezwana do 

stawienia się na rozprawę osobiście w związku z art. 86 k.p.a. mającym zastosowanie 

poprzez art. 38 ust. 1 ustawy. Nie wynika z tego jednak podstawa do nałożenia 

grzywny na organ uprawniony do reprezentowania m. st. Warszawy czy też na 

piastuna tego organu. 

 

4. Zagadnienia związane z prawem pomocy. 

 

W 2017 roku większość wniosków złożona została przez osoby fizyczne, 

niemniej jednak stale zauważalny jest wzrost wniosków składanych przez osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym 

głównie przez spółki z o. o. oraz spółki akcyjne (szczególnie w Wydziale 

Orzeczniczym III). Pojawiły się również wnioski składane przez fundacje oraz 

stowarzyszenia.  

Uzasadniając przyznanie prawa pomocy osobom prawnym, w zakresie 

całkowitym lub częściowym, wskazywano m. in. na zaprzestanie prowadzenia 

działalności gospodarczej, brak majątku oraz środków finansowych, a także fakt 

prowadzenia egzekucji komorniczej i ponoszenia dużych strat z tytułu prowadzonej 

działalności (np. w sprawach o sygn. akt III SA/Wa 1186/17, III SA/Wa 2004/16, 

III SA/Wa 2551/17).  

Przyznając prawo pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego 

pełnomocnika obok argumentacji dotyczącej sytuacji materialnej wnioskodawcy, 

uwzględniano procesową konieczność jego powołania. Brano pod uwagę takie 

elementy jak aktualne stadium postępowania, dotychczasowy sposób postępowania 
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strony przed sądem, konieczność posiadania szczególnych uprawnień przy 

wykonywaniu czynności procesowych tj. przymus adwokacko – radcowski (sprawy 

o sygn. akt. III SA/Wa 236/17, III SA/Wa 2516/17, III SA/Wa 2167/16).  

Odmowa przyznania prawa pomocy uzasadniana była natomiast nienależytym 

przedstawianiem sytuacji finansowej (sprawy o sygn. akt III SA/Wa 2930/17, 

III SA/Wa 2274/17, III SA/Wa 1566/17) a także oceną, że sytuacja ta umożliwia 

partycypowanie w kosztach wszczętego postępowania (sprawy o sygn. akt III SA/Wa 

2470/16, III SA/Wa 2653/17, III SA/Wa 1852/17, III SA/Wa 2685/17). 

W przypadku osób fizycznych prawo pomocy przyznawano, gdy nie było 

możliwe poczynienie przez te osoby jakichkolwiek oszczędności celem pokrycia 

kosztów sądowych ze względu na posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby 

bezrobotnej przy ewentualnym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub innych 

świadczeń z ośrodka pomocy społecznej (np. sprawy o sygn. akt  VI SA/Wa 250/17 

i VI SA/Wa 1912/17). Uzyskiwanie przez wnioskodawcę i pozostające z nim 

w gospodarstwie domowym osoby niskich dochodów z tytułu otrzymywania 

wynagrodzenia za pracę (np. postanowienie z 19 czerwca 2017 r. wydane w sprawie 

o sygn. akt VI SA/Wa 353/17) czy pobierania świadczeń rentowych i emerytalnych 

(np. postanowienie z 28 kwietnia 2017 r. wydane w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

6/17). Uzyskiwanie przez wnioskodawcę i pozostające z  nim w gospodarstwie 

domowym osoby stałych dochodów przy wysokich stałych miesięcznych wydatkach 

związanych z kosztami leczenia (np. postanowienie z 16 listopada 2017 r. wydane 

w  sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1751/16). Prowadzenie wobec wnioskodawcy 

postępowań egzekucyjnych przy jednoczesnym obciążeniu uzyskiwanych przez niego 

dochodów z tytułu spłaty zobowiązań (np. sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 2326/16 

i VI SA/Wa 1231/17).  

W jednej ze spraw referendarz sądowy, rozpoznając wniosek strony 

o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów 

sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego, umorzył postępowanie w sprawie 

przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz odmówił 

przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. Badając sytuację finansową 

wnioskodawcy stwierdził, że chociaż skarżący wskazuje na liczne zobowiązania 
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z tytułu kredytów, jednak z nadesłanych dokumentów wynika, iż kwota kredytu 

hipotecznego była wielokrotnie przez stronę podwyższana w licznych aneksach do 

umowy kredytowej i przeznaczana na cele konsumpcyjne. Również kredyt 

konsolidacyjny zaciągnięty został przez skarżącego nie tylko na spłatę wielu innych 

zobowiązań kredytowych, ale także na cele konsumpcyjne. W ocenie referendarza 

sądowego, przyznanie prawa pomocy w takiej sytuacji, stanowiłoby nieuzasadnione 

przeniesienie na budżet państwa negatywnych skutków decyzji skarżącego, 

dotyczących zaciągania kredytów. W uzasadnieniu podkreślono, że co do zasady sam 

fakt spłaty zaciągniętych kredytów nie stanowi przesłanki do przyznania prawa 

pomocy, a spłata zobowiązań z tytułu kredytów bankowych nie korzysta 

z pierwszeństwa zaspokojenia przed należnościami publicznoprawnymi. Zaciągnięte 

przez stronę kredyty świadczą o zdolnościach płatniczych skarżącego, bowiem 

przyznanie kredytu musiało być poprzedzone oceną przez bank tzw. zdolności 

kredytowej strony (postanowienie z 28 września 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 8/17). 

Natomiast rozpoznając sprzeciw skarżącego od postanowienia referendarza 

sądowego Sąd stwierdził, że kolejne żądanie skarżącego, dotyczące przyznania prawa 

pomocy w tej samej sprawie, nie powoduje konieczności ponownego wzywania strony 

do uzupełniania informacji, obejmujących sytuację majątkową wnioskującego. 

Niezbędnym elementem ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy, w zakresie 

objętym wydanym już w sprawie postanowieniem, jest natomiast wykazanie zmiany 

okoliczności sprawy. Przez zmianę okoliczności sprawy należy rozumieć takie 

zmiany, które pozwalają stwierdzić, że sytuacja finansowa w gospodarstwie 

domowym strony uległa zmianie. W przypadku postanowienia wydanego w zakresie 

prawa pomocy zmiana okoliczności sprawy musi być oceniana w kontekście 

przesłanek, które legły u podstaw wydanego już w sprawie postanowienia, 

dotyczącego wniosku o przyznanie prawa pomocy (postanowienie z 29 listopada 

2017 r. sygn. akt II SA/Wa 390/16). 
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5. Grzywny. 

 

W związku z uchybieniami dostrzeżonymi w działalności organów administracji 

publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 55 § 1, 

art. 112, art. 149 § 2 i art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1369 ze zm.) dalej p.p.s.a. -  wymierzył grzywny w 617 sprawach.  

1. W trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. –  w 2017 r. wpłynęły 144 wnioski. Grzywnę 

wymierzono natomiast w 146 sprawach (część wniosków, które wpłynęły 

w 2016 r. /1680 wniosków/ została rozpoznana w roku w 2017).  

2. W trybie art. 112 p.p.s.a. – w 2017 r. brak wniosków o wymierzenie grzywny 

w tym trybie. Wymierzono jedną grzywnę z urzędu. 

3. W trybie art. 149 § 2 p.p.s.a.  – na ogólną liczbę 549 wniosków w 2017 r. – 

grzywnę wymierzono w 114 sprawach (w tym w 16 sprawach grzywny 

orzeczono z urzędu). 

4. W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.  – na ogólną liczbę 456 skarg jakie wpłynęły 

w 2017 r. – grzywnę wymierzono w 356 sprawach. 

 

6. Wystąpienia w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 

            

     W toku postępowań sądowych przed WSA w Warszawie w 2017 r. nie 

stwierdzono przypadków istotnego naruszenia prawa przez organy administracji 

publicznej, które stałyby się przedmiotem wystąpień sygnalizacyjnych wystosowanych 

w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a.  
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II. ORZECZNICTWO – ZAGADNIENIA WYBRANE 

 

1 Sprawy dotyczące gospodarki mieniem.  

 

1.1 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich. 

 

Wśród tej kategorii spraw warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 

1355/17, wydany na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w sprawie ze 

skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji do spraw usuwania 

skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 

warszawskich wydanych z naruszeniem prawa z 25 lipca 2017 r. Nr R 3/17 o ukaraniu 

Prezydenta m. st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 złotych za niestawiennictwo 

przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. W pkt 1 Sąd uchylił zaskarżone 

postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji (…) na rzecz Prezydenta m.st. 

Warszawy kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów 

postępowania sądowego. 

Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. 

o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 718) brak jest przepisu, który pozwalałby ukarać grzywną organ 

reprezentujący stronę lub piastuna organu. W obecnym stanie prawnym ewentualna 

grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę. Stroną 

w sprawie prowadzonej przed Komisją Weryfikacyjną pod nr R 3/17 jest m.st. 

Warszawa. Prezydent m.st. Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie 

prowadzonej przed Komisją Weryfikacyjną. Sąd zwrócił uwagę, że organ wydający 

decyzję reprywatyzacyjną, w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach usuwania 

skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych (...), nie może na żadnym późniejszym 

etapie stać się stroną postępowania, a osoba pełniąca funkcję piastuna organu nie ma 

żadnego własnego interesu w sprawie, w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 
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1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

powoływanej dalej jako „k.p.a.”. Żaden z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. nie 

odsyła do innych regulacji prawnych, które przewidują w określonych sytuacjach 

możliwość nałożenia grzywny na przedstawiciela osoby prawnej, do których odwołuje 

się Komisja w odpowiedzi na skargę tj., art. 262 § 1a ordynacji podatkowej, art. 120 

§ 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 762 § 2 k.p.c. 

Ustawa odsyła jedynie do odpowiedniego stosowania k.p.a. Sąd zaznaczył, 

że Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako organ uprawniony do 

reprezentacji m. st. Warszawy, mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę 

osobiście w związku z art. 86 k.p.a. mającym zastosowanie poprzez art. 38 ust. 1 

ustawy. Nie wynika z tego jednak podstawa do nałożenia grzywny na organ 

uprawniony do reprezentowania m. st. Warszawy czy też na piastuna tego organu. 

W prawie administracyjnym, co do zasady, stosowanie analogii, jako metody 

wykładni prawa, jest niedopuszczalne, gdyż praw lub obowiązków o charakterze 

publicznoprawnym nie można domniemywać, a tym bardziej nakładać obowiązków 

(jak np. kara grzywny) bez wyraźnej podstawy prawnej z uwagi na ustrojową zasadę 

działania władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP), 

która ustawowe potwierdzenie znajduje w art. 6 k.p.a. Niedopuszczalne zatem jest 

stosowanie analogii na niekorzyść strony. (…) Sąd uznał, że skarga na postanowienie 

Komisji z 25 lipca 2017 r. była dopuszczalna, gdyż przedmiotem skargi, stosownie do 

art. 3 § 2 pkt 2 w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a., mogą być postanowienia, które zamykają 

drogę do wydania orzeczenia co do meritum oraz te postanowienia, na które 

przysługuje środek zaskarżenia. W przedmiotowej sprawie, zdaniem Sądu, 

przysługiwał środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Taki wniosek został w sprawie złożony. Niezależnie od niego została złożona skarga 

do tutejszego Sądu.  

Argumentację przedstawioną w wyroku z 25 października 2017 r. sygn. akt 

I SA/Wa 1355/17 podzielił również skład orzekający w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 

1348/17, I SA/Wa 1349/17 i I SA/Wa 1350/17.  
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2. Sprawy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo  własności. 

 

2.1 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę. 

 

W wyroku z 30 października 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 482/17 Sąd dokonał 

wykładni art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 

ze zm.), zgodnie z którym żąda się zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 

waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia 

przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które 

stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty (…). W sprawie skarżący wskazali 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej (CEIDG) jako adres prowadzonej działalności gospodarczej, nieruchomość, 

od której została udzielona bonifikata. Przy czym utrzymywali, że pod wskazanym 

adresem nie prowadzili działalności gospodarczej, a podanie do CEIDG adresu 

nieruchomości, pod którym prowadzona jest działalność, miało charakter wyłącznie 

formalny, porządkowy i niezbędny do zarejestrowania działalności. Sąd orzekający 

w sprawie wskazał, że ustawodawca w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. nie zdefiniował 

użytego w art. 4 ust. 15 tej ustawy pojęcia „wykorzystania nieruchomości” na inne 

cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie sposób zatem 

jednoznacznie, jedynie w oparciu o wykładnię językową tego przepisu, rozstrzygnąć, 

czy w przepisie tym chodzi o faktyczne wykorzystanie przedmiotowej nieruchomości 

przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, na inne cele niż cele, które 

stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, czy też wystarczające jest 

uprawdopodobnienie lub domniemanie (jak uczyniły to w rozpatrywanej sprawie 

organy orzekające) możliwości wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na inne 

cele niż cele, które stanowiły podstawę do udzielenia bonifikaty, niezależnie od tego, 

czy w rzeczywistości wykorzystanie takie miało miejsce, a jeśli miało, to czy charakter 
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tego wykorzystania uzasadnia zastosowanie przewidzianej w art. 4 ust. 15 sankcji. 

Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest natomiast w ocenie Sądu podstawową kwestią, 

która ma bezpośredni wpływ na ocenę prawidłowości działań i podjętych przez organy 

rozstrzygnięć w rozpatrywanej sprawie. Sąd zauważył jednocześnie, że wyrażenie 

zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty uwarunkowane jest 

wykorzystaniem nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy przez okres 5 lat. Przy 

czym wykorzystanie nieruchomości na cele mieszkaniowe należy rozumieć ściśle, 

jednakże nie może to oznaczać, że jakiekolwiek zdarzenie faktyczne, które można 

było zinterpretować jako wykorzystanie nieruchomości na cel niezwiązany z celem 

mieszkaniowym oznacza przekreślenie celu w jakim bonifikata została udzielona. 

Zdaniem Sądu, nie można zaaprobować poglądu, że nawet incydentalne 

wykorzystanie nieruchomości w sposób odbiegający „wyłącznie od mieszkaniowego” 

jest wystarczający do zastosowania sankcji przewidzianej w art. 4 ust. 15 ustawy. 

Przyjęcie odmiennego poglądu stanowiłoby zbyt rygorystyczne rozumienie 

omawianych przepisów prawa, które niweczyłoby cel omawianej regulacji.  

 

3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 

 

3.1 Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego. 

 

Wśród tej kategorii spraw na uwagę zasługują orzeczenia sądowe dotyczące 

prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 

195). W wyroku z 19 września 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 923/17 Sąd wskazał, że brak 

orzeczenia sądu ustalającego opiekę naprzemienną, wyklucza możliwość 

samodzielnego ustalania faktu jej występowania przez organ administracji publicznej, 

czy to w drodze swoistej reinterpretacji w tym aspekcie wyroku rozwodowego 

wydanego w okresie, gdy w porządku prawnym obowiązującym w Polsce tego rodzaju 

instytucja prawna nie występowała, czy też w ramach ustaleń w drodze wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 powołanej ustawy. Sąd orzekający 



25 

 

nie podzielił tym samym, prezentowanych w niektórych orzeczeniach sądów 

administracyjnych zapatrywań, wedle których to do organu właściwego realizującego 

świadczenia wychowawcze należy rozstrzygnięcie, z  uwzględnieniem wszystkich 

okoliczności faktycznych i prawnych, czy w konkretnym przypadku występuje opieka 

naprzemienna (tak np. WSA w Białymstoku w wyroku z 8 czerwca 2017 r. sygn. akt 

II SA/Bk 280/17). Określenie „rodzina” na potrzeby ustalania prawa do świadczenia 

wychowawczego zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. W świetle tej definicji ustawodawca jako zasadę przyjął 

zaliczanie dziecka w skład jednej rodziny. Natomiast na zasadzie wyjątku dopuścił 

uznanie dziecka za jednoczesnego członka dwóch rodzin, jednakże uzależnił to od 

podlegania przez nie opiece naprzemiennej rozwiedzionych lub żyjących w separacji 

lub w rozłączeniu rodziców, która to opieka ma zostać ustanowiona orzeczeniem sądu. 

A zatem przewidziana w art. 2 pkt 16 in fine ww. ustawy zasada zaliczania dziecka 

w skład dwóch rodzin stanowi wyjątek od ogólnej reguły pozostawania przez nie 

członkiem jednej rodziny, musi być ona stosowana ściśle, zgodnie z językowym 

znaczeniem przepisu, gdyż wyjątki od zasady nie podlegają wykładni rozszerzającej 

(exceptiones non sunt extendendae). 

Na gruncie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pojawił się 

również problem określenia charakteru terminu do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 

19 ust. 2 tej ustawy. Sąd w wyroku z 8 sierpnia 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 507/17 

uznał, że termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego ma charakter procesowy, a tym samym w przypadku 

jego uchybienia zachodzi podstawa do jego przywrócenia w trybie art. 58 i art. 59 

k.p.a. Sąd zwrócił uwagę na fakt, że przepis art. 19 ust. 2 wskazanej ustawy został 

zamieszczony w ustawie materialnej, to jednak za procesowym charakterem tego 

przepisu przemawia zamieszczenie go w rozdziale 4 ustawy zatytułowanym 

„Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze”. Ponadto za stanowiskiem 

o procesowym charakterze tego przepisu przemawia art. 28 znajdujący się w rozdziale 
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4 tej ustawy, zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy k.p.a. 

Wyrokiem z 17 listopada 2017 r. wydanym w sprawie sygn. akt VIII SA/Wa 

277/17 Sąd uchylił decyzję organu odwoławczego (Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w R.) i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji (Wójta Gminy Ch.) 

w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie 

pobrane i orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie. Jak wynika 

z ustalonego w postępowaniu stanu faktycznego, wnioskiem z [...] października 2008 

r. skarżąca M. M. wystąpiła o ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego na 

syna M. M. ur. [...] lutego 2004 r. Do wniosku M. M. załączyła wszelkie wymagane 

przepisami dokumenty.  W wyniku rozpoznania przedmiotowego wniosku organ 

I instancji orzekł o przyznaniu M. M. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

osobę uprawnioną, w kwocie 300,00 zł miesięcznie, na okres od 1 października 2008 

r. do 30 września 2009 r.  W lutym 2016 r. skarżąca zwróciła się do Wójta Gminy Ch. 

z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wskazując, że uzyskała informacje, iż zobowiązany nie żyje od kilku lat. Ze złożonego 

w sprawie  odpisu skróconego aktu zgonu nr [...] wystawionego [...] lutego 2016 r. 

przez Urząd Stanu Cywilnego w W. (druk pobrany [...] lutego 2016 r. w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Ch.) wynikało, że zwłoki zobowiązanego zostały znalezione dnia 

[...] listopada 2007 r. Na tej podstawie orzekające w sprawie organy uznały, iż od  [...] 

listopada 2007 r. M. M. nie jest osobą uprawnioną do alimentów, a tym samym do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ na skutek śmierci zobowiązanego 

wygasł jego obowiązek alimentacyjny wobec syna. Tym samym w okresie od 

1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. skarżącej nie przysługiwało prawo do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na syna. Pobrane tytułem świadczeń 

alimentacyjnych należności stanowią nienależnie pobrane świadczenie, które skarżąca 

wraz odsetkami powinna zwrócić. 

Sąd stwierdził, że wydane w niniejszej sprawie decyzje nie są prawidłowe. 

Wskazał, iż w okolicznościach faktycznych sprawy przyjęcie, że pobrane przez 

skarżącą świadczenie było nienależne w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. 
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poz. 169 ze zm.), wymagało wykazania negatywnego zachowania skarżącej 

ukierunkowanego na niezgodne z prawem korzystanie ze środków publicznych. 

Wynika to z faktu, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 w związku z art. 23 ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązek zwrotu został połączony 

nie z samym tylko pojęciem „nienależnego świadczenia", lecz z zaistnieniem 

„świadczenia nienależnie pobranego". Wskazane sformułowania nie są pojęciami 

tożsamymi. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że „nienależne świadczenie" jest 

pojęciem obiektywnym i występuje między innymi wówczas, gdy świadczenie zostaje 

wpłacone bez podstawy prawnej lub gdy taka podstawa odpadła. Zatem pojęcie nie 

nawiązuje do świadomości i woli jakiejkolwiek osoby. Natomiast „świadczenie 

nienależnie pobrane" to świadczenie pobrane przez osobę, której można przypisać 

określone cechy dotyczące stanu świadomości (woli) lub określone działania 

(zawinionego zaniechania). Przyjmuje się ponadto, że obowiązek obciąża tylko tego, 

kto przyjął świadczenie w złej wierze, wiedząc, że mu się ono nie należy. Dotyczy 

zarówno osoby, która została pouczona o okolicznościach, w jakich nie powinna 

pobierać świadczeń, jak też tej osoby, która uzyskała świadczenie na podstawie 

nieprawdziwych oświadczeń, dokumentów albo w innych przypadkach świadomego 

wprowadzenia w błąd instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczenia. Zatem dla 

podjęcia rozstrzygnięcia o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia nie jest 

wystarczające samo stwierdzenie, że pobrane świadczenie jest nienależne, lecz 

konieczne jest ustalenie, czy osoba, która pobrała to nienależne świadczenie była 

świadoma, że świadczenie jej nie przysługuje, a więc, że można ją uznać za „osobę, 

która pobrała nienależne świadczenia". 

Sąd wywiódł, iż w art. 3 i następnych ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów wprowadzone zostały mechanizmy, których celem jest gromadzenie 

i przetwarzanie danych o dłużnikach alimentacyjnych w taki sposób, aby zapewnić 

skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych, wypłacanych zastępczo przez 

Państwo. Z drugiej strony obowiązkiem osoby uprawnionej jest przekazywanie 

wszelkich posiadanych informacji, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczeń. 

Jednak regulacje te nie przewidują takiej sytuacji, w której zarówno organy powołane 

do egzekucji świadczeń alimentacyjnych jak i osoby uprawnione, bez własnej winy, 
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nie posiadają wiedzy o okolicznościach, mających wpływ na prawo do świadczeń i jak 

w niniejszej sprawie, informacje w tym zakresie pozyskują po upływie znacznego 

okresu czasu od zaistnienia tych okoliczności. Tymczasem taka sytuacja zaistniała 

w niniejszej sprawie, bowiem bez żadnego zawinienia, czy to ze strony 

wnioskodawczyni, organów orzekających w sprawie, czy też organu egzekucyjnego 

(komornik), fakt zgonu zobowiązanego został ujawniony dopiero w lutym 2016 r. – 

w sytuacji, gdy świadczenia alimentacyjne skarżąca pobierała od kilku lat.  Zaistnienia 

takiej sytuacji ustawodawca nie przewidział. Wykładnia art. 2 pkt 7 lit. a ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów powinna zatem w tej sytuacji zostać 

dokonana z odwołaniem się do konstytucyjnych wzorców normatywnych, 

dotyczących ochrony i opieki oraz pomocy, jaką Państwo deklaruje się zapewnić 

rodzinie, szczególnie tej, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. 

Według art. 71 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) Państwo w swojej polityce społecznej 

i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do 

szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Obowiązek szczególnej troski 

o rodzinę materializuje się między innymi we wsparciu rodziców samotnie 

wychowujących dzieci, którzy nie otrzymują należnego im wsparcia od osób 

należących do kręgu zobowiązanych do alimentacji, przy jednoczesnym 

zaangażowaniu służb Państwa w działania zmierzające do ściągnięcia wypłaconych 

z tego tytułu kwot od dłużników alimentacyjnych. Przy czym osoby uprawnione do 

pomocy mają pełne prawo oczekiwać, że organy Państwa działają sprawnie, 

a czynione przez te organy ustalenia dotyczące okoliczności związanych z istnieniem 

bądź ustaniem obowiązku alimentacyjnego są dokonywane szybko i są wiarygodne. 

Przyznanie świadczenia w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków, wśród których 

istotnym jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego, co oznacza, że z pomocy tej 

korzystać mogą jedynie te uprawnione osoby, których sytuacja materialna wymaga 

wsparcia Państwa. Ocena sytuacji materialnej skarżącej uzasadniała przyznanie 

świadczenia, co oznacza, że potrzebowała wsparcia, a świadczenie alimentacyjne, 
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które zostało jej przyznane na syna było niezbędne do zapewnienia tej rodzinie 

prawidłowego funkcjonowania.  

Zdaniem Sądu skarżąca nie miała świadomości tego, że zobowiązany zmarł 

i nie mogła tej wiedzy posiadać w dacie jego śmierci, skoro zgon G. M. został 

ujawniony dopiero po 9 latach od jego śmierci. Ponadto skarżąca od razu, gdy 

dowiedziała się o zgonie zobowiązanego, fakt ten zgłosiła organowi I instancji w celu 

wstrzymania wypłaty świadczeń alimentacyjnych. W takiej sytuacji, w ocenie Sądu 

nie można zgodzić się z wykładnią przepisu art. 2 pkt 7 lit. a ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, przyjmującą jego zastosowanie niezależnie od 

wiedzy strony. Bowiem w sytuacji zgonu osoby, której identyfikacja jest utrudniona, 

możliwość szybkiej reakcji jest niemożliwa, również z przyczyn niezależnych od 

organów Państwa. Zdaniem Sądu, w takiej sytuacji, skutki braku możliwości 

niezwłocznego ustalenia zgonu osoby zobowiązanej, nie mogą obciążać osoby 

uprawnionej do alimentów. Zaakceptowanie przyjętej przez organy interpretacji 

prawa, prowadziłoby do podjęcia wobec skarżącej działań sprzecznych z zasadą 

pomocniczości, a w konsekwencji niweczących skutki udzielonej pomocy. Skarżąca 

nie może ponosić konsekwencji wypłaty świadczeń za okres, w którym zobowiązany 

już nie żył, zwłaszcza gdy będzie to miało wpływ na pogorszenie jej trudnej sytuacji 

materialnej. Skutkiem powyższych ustaleń Sądu było uznanie zasadności złożonej 

skargi.  

 

4. Edukacja. 

  

Wyrokiem z 1 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1072/16, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej […] w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie 

wznowionej było przyznanie skarżącej stypendium rektora, to przedmiotem takiego 

postępowania może być wyłącznie ta kwestia. Zdaniem Sądu to tylko decyzja 

dotychczasowa jest przedmiotem badania i organ może jedynie odmówić jej uchylenia 



30 

 

bądź uchylić decyzję dotychczasową i wydać nową decyzję rozstrzygającą o istocie 

sprawy. 

Niedopuszczalne jest natomiast rozszerzenie takiego postępowania o jeszcze 

inne kwestie, jak uczynił to organ I instancji w rozpoznawanej sprawie, zobowiązując 

skarżącą do zwrotu pobranego stypendium. 

Stanowiło to rażące naruszenie art. 151 § 1 ust. 2 k.p.a. z uwagi na to, 

że przepis ten nie daje organowi możliwości orzekania w innej sprawie, która nie była 

rozpoznawana decyzją dotychczasową. 

Nadto Sąd wskazał, że obowiązek zwrotu świadczenia może zostać orzeczony 

dopiero, gdy określone świadczenie uznane zostało na podstawie decyzji 

administracyjnej za nienależnie pobrane. Zatem dopiero wejście do obrotu prawnego 

decyzji uznającej dane świadczenie za nienależnie pobrane daje podstawę do 

procedowania w przedmiocie zwrotu tego świadczenia. W ustawie z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) brak jest 

podstawy prawnej do wydania decyzji administracyjnej w tym trybie. Zwrot 

świadczeń o charakterze publicznoprawnym musi znajdować umocowanie w ustawie 

i wydawanych na podstawie ustawy w celu jej wykonania przepisach wykonawczych. 

Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

w wyroku z 1 lutego 2017 r. sygn. akt  II SA/Wa 1226/16. 

Postanowieniem z 16 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 2213/16, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. K. na decyzję 

Rektora […] z dnia […] listopada 2016 r. nr […] wydaną w przedmiocie skreślenia 

z  listy słuchaczy studiów podyplomowych. Sąd stwierdził, że ustawa Prawo 

o  szkolnictwie wyższym nie stanowi o właściwości sądów administracyjnych do 

kontroli i stosowania środków wobec rozstrzygnięć organów uczelni skierowanych do 

słuchaczy studiów podyplomowych, w tym rozstrzygnięć o skreśleniu z listy 

słuchaczy. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), studia podyplomowe są 

inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia przeznaczoną dla osób 

legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 

pkt 18m tej ustawy, uczestnik studiów podyplomowych jest określony w niej jako 
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„słuchacz”, co ustawodawca odróżnia od pojęć „student” (art. 2 ust. 1 pkt 18k cyt. 

ustawy) czy „doktorant” (art. 2 ust. 1 pkt 18l cyt. ustawy). Słuchacz taki, zostając 

absolwentem studiów podyplomowych, otrzymuje świadectwo ich ukończenia 

(art. 167 ust. 1 cyt. ustawy). Powołane regulacje pozwalają jednoznacznie stwierdzić, 

iż ustawodawca różnicuje status studenta oraz słuchacza studiów podyplomowych. 

W efekcie, w myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, słuchacz studiów 

podyplomowych nie jest w ogóle studentem, a to oznacza, że nie przysługują mu 

prawa takie jak osobom uczęszczającym na studia licencjackie, magisterskie czy 

doktoranckie. Słuchacz studiów podyplomowych posiada jednak określone prawa 

(i obowiązki), ale określa je wyłącznie regulamin studiów, który obowiązuje studenta 

po zawarciu umowy z daną uczelnią. W myśl art. 207 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu 

administracyjnego stosuje się jedynie w zakresie określonym w powyższym przepisie. 

Zdaniem Sądu w przypadku aktów podejmowanych przez organy uczelni wyższych, 

możliwość stosowania do nich przepisów procedury administracyjnej, 

a w konsekwencji możliwości ich zaskarżenia do sądu administracyjnego, została 

ograniczona jedynie do aktów o charakterze zewnętrznym oraz podjętych 

w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a nie słuchaczy studiów 

podyplomowych. 

Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

w postanowieniu z 9 stycznia 2017 r. sygn. akt  II SA/Wa 2212/16. 

Postanowieniem z 2 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie odrzucił skargę A. S. na pismo Rektora […] z dnia […] października 

2016 r. nr […]w przedmiocie stwierdzenia braku absolutorium. 

Sąd stwierdził, że kwestia udzielenia czy nieudzielenia absolutorium nie jest 

sprawą administracyjną w rozumieniu art. 1 pkt 1 k.p.a., zatem nie podlega 

rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisy k.p.a. oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do 

sądu administracyjnego stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 

oraz art. 196 ust. 3 (tj. decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz na studia 
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doktoranckie), decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów 

doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach 

studentów i doktorantów, a także nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji 

studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego. Do spraw wymienionych 

w treści ww. przepisu nie należy jednak sprawa udzielenia absolutorium. 

Zdaniem Sądu ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie posługuje się 

terminem „absolutorium”, który oznacza zwyczajowe stwierdzenie zakończenia 

studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Uzyskanie absolutorium jest okolicznością 

faktyczną, stanowiącą warunek dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 

w następstwie między innymi wykonania minimum programowego wymaganego dla 

danego kierunku studiów. Okoliczność ta jednak nie podlega odrębnemu 

rozstrzygnięciu przez organ uczelni w drodze decyzji administracyjnej. Z tego 

względu zawarte w treści skargi żądanie w zakresie wydania przez Rektora […] 

decyzji o udzieleniu absolutorium nie znajduje prawnego uzasadnienia. 

 

5. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy. 

 

5.1 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele. 

 

W wyroku z 29 maja 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 2211/16, Sąd stwierdził, 

że organ odwoławczy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia dokonał odmiennego ustalenia 

kluczowego dla sprawy elementu stanu faktycznego od tego, jaki był podstawą 

wydanego przez organ I instancji orzeczenia. Pomimo korekty stanu faktycznego, 

organ II instancji nie zmienił opisu czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne 

przypisane stronie, utrzymując w mocy orzeczenie pierwszoinstancyjne. Tym samym 

organ odwoławczy sprawił, iż zaistniała niedopuszczalna rozbieżność pomiędzy 

treścią utrzymanego w mocy rozstrzygnięcia, a jego uzasadnieniem. A zatem 

zaskarżone orzeczenie narusza prawo. 
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5.2 Żołnierze zawodowi. 

 

W wyroku z 12 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1836/16, Sąd stwierdzając 

nieważność zaskarżonej decyzji w przedmiocie wzrostu uposażenia zasadniczego 

z tytułu wysługi lat i wysokości dodatku za stopień służbowy, uznał, że organ 

orzekający w sprawie naruszył zasadę dwuinstancyjności postępowania. W ocenie 

Sądu zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 127 § 3 

k.p.a., organ wyszedł poza granice rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, ponieważ skarżąca zaskarżyła tym wnioskiem rozkaz personalny 

poprzedzający zaskarżoną decyzję tylko w zakresie wzrostu uposażenia zasadniczego 

z tytułu wysługi lat. Tymczasem organ uchylił rozkaz personalny nie tylko w części 

dotyczącej wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat , ale też dotyczącej 

wysokości dodatku za stopień służbowy (obniżając ten dodatek, do czego nie miał 

zresztą podstaw).  

W ocenie Sądu skoro organ rozpoznał sprawę bez wniesionego w tej części 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli procedował w niezaskarżonej części 

z naruszeniem art. 127 § 1 k.p.a., to dopuścił się rażącego naruszenia prawa 

określonego w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

W sprawach ustalania przez wojskowe komisje lekarskie zdolności do służby 

wojskowej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wielokrotnie podkreślał, 

że: „W ramach podjętej kontroli sądowej, sąd administracyjny nie jest uprawniony do 

weryfikacji orzeczeń wojskowych komisji lekarskich z punktu widzenia medycznej 

oceny warunków zdrowotnych badanego. Sąd nie może też zmienić we własnym 

zakresie takiej oceny i zakwalifikować badanego do innej kategorii zdolności do 

służby wojskowej, niż uczyniła to komisja w oparciu o przeprowadzone badania 

lekarskie. Kontrola orzeczeń wojskowych komisji lekarskich w przedmiocie zdolności 

do zawodowej służby wojskowej, dokonywana przez sąd administracyjny, ogranicza 

się więc do sprawdzenia prawidłowości postępowania poprzedzającego ustalenie stanu 

zdrowia badanego, a w szczególności ustalenia, czy badanie stanu zdrowia było 

wszechstronne, oparte na wyczerpującym wywiadzie chorobowym i pełnych 

badaniach przedmiotowych oraz czy dokonana następnie kwalifikacja zdolności była 
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zgodna z przepisami w sprawie zasad określenia zdolności do służby wojskowej oraz 

właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.” 

Wyrokami z 20 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1740/16 i sygn. akt II 

SA/Wa 1752 oraz z 8 września 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1964/17, Sąd uznał, 

że  zaskarżone orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej (CWKL) nie 

spełniają tych kryteriów, a tym samym zostały wydane z naruszeniem przepisów 

stanowiących podstawę materialnoprawną rozstrzygnięć. 

We wszystkich ww. sprawach Sąd wskazał, że organ odwoławczy nie wyjaśnił 

dokładnie stanu faktycznego sprawy, bowiem nie zebrał w sposób należyty i nie 

zbadał całości materiału dowodowego wymaganego dla wydania zgodnego z prawem 

rozstrzygnięcia. CWKL całkowicie pominęła w procesach orzeczniczych sygnalizowaną 

przez skarżących potrzebę przeprowadzenia ponownych badań lekarskich, zwłaszcza, 

że skarżący przedstawili wyniki przeprowadzonych we własnym zakresie badań 

laboratoryjnych, z których wynikało, że sporne wskaźniki biochemiczne krwi są 

w normie.  

Nie odnosząc się do aspektu oceny medycznej w rozpatrywanych sprawach Sąd 

przyznał rację skarżącym, którzy wskazywali, że ich sprawy nie zostały załatwione 

w oparciu o kompletny materiał dowodowy.  

 

5.3 Funkcjonariusze Policji. 

 

W wyroku z 24 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 904/16, Sąd oddalił skargę 

wniesioną na rozkaz personalny w przedmiocie odwołania ze stanowiska Komendanta 

Komisariatu Policji w […] i przeniesienia do dyspozycji Komendanta Powiatowego 

Policji w […].  

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355, ze zm.), komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje 

komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie 

wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Według natomiast art. 6e ust. 1 

ustawy o Policji, odwołać ze stanowiska komendanta komisariatu Policji można 

w każdym czasie. Oznacza to, że odwołać ze stanowiska komendanta komisariatu Policji 
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może w każdym czasie organ uprawniony do powołania na to stanowisko, tj. komendant 

powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta 

(burmistrza lub prezydenta miasta). Z postanowień art. 6e ust. 1 ustawy o Policji wynika, 

że ustawodawca nie wprowadził żadnych warunków, od spełnienia których uzależnione 

byłoby odwołanie z tego stanowiska. W orzecznictwie NSA podkreśla się, że brak 

konkretnych kryteriów uzasadniających odwołanie oznacza, iż uruchomienie procedury 

określonej w art. 6d ust. 1 i art. 6e ust. 1 powołanej ustawy pozostawione zostało uznaniu 

właściwego organu administracji publicznej, który w każdym czasie może odwołać osobę 

ze stanowiska kierowniczego jednostki, o ile ustały przesłanki uzasadniające powołanie. 

Sąd wyjaśnił, że stosunek służbowy z powołania ma charakter organizacyjny i nie 

korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, charakterystycznej dla mianowania. Brak tej 

ochrony wynika z istoty samego powołania. Powołanie następuje w celu realizacji 

określonych zadań i wiąże się zwykle ze sprawowaniem odpowiedzialnych funkcji 

kierowniczych, a gwarancją realizacji tych funkcji jest pełna przydatność określonej 

osoby na konkretnym stanowisku służbowym. Stosunek ten jest oparty na zaufaniu. 

Organy powołujące dobierają sobie kadry według własnego uznania. Taki charakter 

stosunku służbowego z powołania powoduje, że osoba, która została powołana na dane 

stanowisko w służbie mundurowej, nie korzysta z takiej samej ochrony jak 

funkcjonariusze mianowani, a jednocześnie decyzja o odwołaniu ma charakter 

uznaniowy. Oznacza to, że nie ma specjalnych przesłanek, którymi ma się kierować organ 

odwołujący daną osobę ze stanowiska, wystarczy tylko, że organ utraci zaufanie do osoby 

powołanej na określone stanowisko. 

Sąd podzielił poglądy wyrażane w orzecznictwie, że brzmienie przepisu art 6e ust. 

1 ustawy o Policji nie pozostawia wątpliwości, iż odwołanie policjanta ze stanowiska 

zajmowanego na podstawie powołania jest prerogatywą organu powołującego na to 

stanowisko i cechuje się uznaniowością. Z treści tego przepisu nie wynika bowiem, 

aby istniały szczególne przesłanki czy powody do odwołania, gdyż nie zawarto w nim 

konkretnych kryteriów uzasadniających odwołanie komendanta komisariatu Policji ze 

stanowiska przez komendanta powiatowego Policji. Określenie „w każdym czasie”, 

bez jakiegokolwiek dopełnienia materialnoprawnymi przesłankami ingerowania 
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w stosunek służbowy sprawia, że regulacja ta zapewnia pełną uznaniowość, a nawet 

całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji przez uprawniony organ. 

Sądowa kontrola decyzji o odwołaniu ze stanowiska funkcyjnego jest 

ograniczona, co jest wynikiem braku przesłanek, jakimi winien kierować się organ 

przy odwoływaniu funkcjonariusza ze stanowiska służbowego. Sąd bada bowiem 

zgodność z prawem decyzji, ale nie wnika w celowość wydanej decyzji i zawartego 

w niej rozstrzygnięcia. 

 

5.4 Funkcjonariusze Straży Granicznej. 

 

Wyrokiem z 9 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 874/16, Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą w przedmiocie odmowy wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy.  

Sąd uznał, że organ wydając zaskarżoną decyzję dokonał błędnej wykładni art. 118 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1402 ze zm.), nie uwzględniając wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 

2010 r. sygn. akt K 1/08. W wyroku tym Trybunał ocenił tożsamą w zakresie 

przedmiotowym regulację zawartą w art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji, który stanowił, że policjant zwalniany ze służby otrzymuje ekwiwalent 

pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za 

niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na podstawie art. 33 ust. 3, nie więcej 

jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Przy czym Trybunał we wskazanym 

orzeczeniu orzekł, że art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, w części obejmującej słowa 

„nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe” jest niezgodny z art. 66 ust. 2 

w związku z art. 2 Konstytucji RP. Norma ta w części uznanej przez TK za niezgodną 

z Konstytucją RP utraciła moc z dniem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

czyli z dniem 8 marca 2010 r. Jednocześnie Trybunał w uzasadnieniu tego wyroku 

przedstawił poglądy na temat interpretacji art. 66 ust. 2 i art. 2 Konstytucji RP i uznał, 

że prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub czas wolny od służby jest 

prawem majątkowym policjanta, którego ograniczenie musi odpowiadać wymogom art. 

31 ust. 3 Konstytucji. Prawo do corocznego płatnego urlopu jest gwarantowane w art. 66 
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ust. 2 Konstytucji RP i nie może być arbitralnie ograniczone również w odniesieniu do 

rekompensaty pieniężnej za urlop niewykorzystany lub za czas wolny od pracy 

(w przypadku zaś policjantów – służby). Prawo to jest gwarantowane w sposób 

bezwarunkowy. Rekompensata pieniężna za niewykorzystany (płatny) urlop stanowi 

zatem konieczny substytut otrzymywany w miejsce niewykorzystanego urlopu. Przepis 

art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie wskazuje przesłanek adekwatnych dla istotnej tu sytuacji, 

których wystąpienie pozwalałyby na ograniczenie prawa do korzystania z płatnego urlopu 

lub – z traktowanej jako alternatywa urlopu (w razie jego niewykorzystania) – 

rekompensaty pieniężnej”. 

W ocenie Sądu, dokonując wykładni art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 

Granicznej w ówczesnym brzmieniu należało zatem pominąć treść tego przepisu w części 

obejmującej słowa „nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata”. 

 

5.5 Funkcjonariusze Służby Celnej. 

 

W postanowieniu z 26 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 781/17, Sąd odrzucił 

skargę wniesioną na akt Dyrektora Izby Skarbowej w […] w przedmiocie 

wyznaczenia miejsca pełnienia służby.  

Sąd wskazał, że w myśl art. 165 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1948), pracownicy zatrudnieni w izbach celnych, urzędach 

kontroli skarbowej, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz 

funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych, nie później niż do dnia 

28 lutego 2017 r., otrzymują pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków 

służbowych, jeżeli ulega ono zmianie. Brak informacji w tym terminie jest 

równoznaczny z powierzeniem wykonywania obowiązków służbowych 

w dotychczasowym miejscu. 

Wskazana powyżej informacja wydawana jest w zakresie podległości służbowej 

pomiędzy przełożonymi i podwładnymi. W związku z powyższym również 

wyznaczenie na miejsce pełnienia służby następuje w zakresie tej podległości 

służbowej (art. 5 pkt 2 p.p.s.a.). 
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Sąd uznał, że wyłączona jest zatem kontrola sądowa zarówno co do informacji 

o pełnieniu służby wydanej na podstawie art. 165 ust. 6 ww. ustawy, jak i co do 

wyznaczenia miejsca pełnienia służby.  

Istotą służby, również w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, jest 

dyspozycyjność funkcjonariusza, który ma obowiązek podporządkować się poleceniu 

przełożonego w kwestii kształtowania stosunku służbowego. Miejsce pełnienia służby 

zostaje funkcjonariuszowi wskazane przez przełożonego i pozostaje w zakresie 

władztwa właściwego przełożonego.  

 

6. Sprawy mieszkaniowe. 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z 21 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1576/16, 

uchylający zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia […] czerwca 

2016 r. nr […] w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia […] 

lipca 2016 nr […] w przedmiocie omowy przyznania prawa do równoważnika za brak 

lokalu mieszkalnego.    

Zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 

6  kwietnia 1990 r. o Policji oraz przepisów 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. z 2013 r. 

poz. 1130 ze zm.). Celem tych uregulowań jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych  

policjanta będącego w służbie stałej.  

Sąd wskazał, że skarżący nie posiada lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia 

służby lub w miejscowości pobliskiej. Posiadał wraz z żoną własnościowe spółdzielcze 

prawo do lokalu nr […] położonego w W. W wyniku wyroku Sądu Okręgowego w […] 

z 8 stycznia 2008 r. rozwiązane zostało przez rozwód małżeństwo skarżącego i ustała 

wspólność ustawowa. W wyniku orzeczenia rozwodu, nastąpiła transformacja 

współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych i zmienił się status 

prawny rzeczy objętych uprzednio wspólnością ustawową, w ten sposób, że byli 
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małżonkowie mają tylko udziały w każdej rzeczy wchodzącej poprzednio do majątku 

wspólnego. Z tego też powodu w ogóle nie istniała możliwość zrzeczenia się przez 

skarżącego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż przysługiwała mu tylko ułamkowa część, 

a nie całość. Do podziału majątku wspólnego skarżącego i jego byłej żony doszło poprzez 

zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Zgodnie z jej treścią, własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, otrzymała była żona skarżącego 

z obowiązkiem dokonania spłaty na jego rzecz. Skarżący w wyniku dokonanego podziału 

utracił tytuł prawny do przypadającej mu ułamkowej części lokalu mieszkalnego. 

Skarżącemu przypadło 12,55 m
2
 powierzchni mieszkalnej, co nie odpowiada 

przysługującej mu po rozwodzie normie mieszkaniowej. Sąd wskazał zatem, że nie 

można stwierdzić, że skarżący zrzekł się własnościowego prawa do zajmowanego 

dotychczas lokalu mieszkalnego, skoro uzyskana w wyniku podziału ułamkowa jego 

część nie odpowiada normom powierzchniowym i tym samym nie zaspokaja praw 

policjanta do lokalu. W związku z powyższym, błędne jest stanowisko organu 

przyjmujące, że wskutek zawarcia ugody w sprawie podziału majątku wspólnego 

skarżący utracił lub zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego 

lub domu, co w myśl § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 28 czerwca 2012 r., skutkowało odmową przyznania równoważnika 

za brak lokalu mieszkalnego. 

 

7. Samorząd terytorialny. 

 

W postanowieniu z 6 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 348/17, Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucając skargę radnych na uchwałę Rady 

Gminy […] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

i stałych komisji Rady Gminy […] wskazał, że przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) nie daje 

radnemu prawa do zaskarżenia każdej uchwały gminy, gdyż intencją tego przepisu nie 

jest uczynienie z sądu organu odwoławczego, z którego mógłby zawsze korzystać 

radny w razie podjęcia przez radę uchwały wbrew jego stanowisku wyrażonemu 

podczas głosowania. Radny musi wykazać, że taką uchwałą naruszono jego interes 
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prawny lub uprawnienie, co w istocie sprowadza się do ograniczenia lub pozbawienia 

go jego własnych uprawnień chronionych prawem. 

Z kolei w wyroku z 6 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 75/17, Sąd uchylając 

zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody […] w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności uchwały Rady Miasta […] w sprawie skargi na działalność Starosty 

Powiatu […], podjętej na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

w związku z art. 227 oraz 221 k.p.a. wskazał, że z brzmienia przepisu art. 85 ustawy 

o samorządzie gminnym wynika, iż ocena działalności jednostki samorządu 

terytorialnego została nakazana wojewodzie wyłącznie z punktu widzenia kryterium 

zgodności z prawem. Organ nadzoru nie może więc dokonywać tej oceny  

z innych punktów widzenia, tj. sprawności, celowości działania, gospodarności. 

Wprawdzie nadzór sprawowany nad działalnością gminną przez wojewodę 

obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, jednakże 

organ nadzoru może wkraczać w działalność gminy tylko w przypadkach określonych 

w ustawie. Orzeczenie o stwierdzeniu nieważności uchwały organu gminy przez 

wojewodę może być wydane tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej 

sprzeczności z określonym przepisem prawnym i gdy wynika to wprost z treści tego 

przepisu. Nadto, w ocenie Sądu Rada Miasta […] była uprawniona do wniesienia 

skargi, w trybie art. 227 k.p.a., bowiem jej sytuacja była analogiczna do sytuacji 

obywateli z uwagi na fakt, że radni reprezentowali interesy obywateli miasta […]. 

Przedmiotem skargi, stosownie do tego artykułu, może być zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy. 

Natomiast w wyroku z 25 maja 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 613/17, w sprawie 

ze skargi Miasta […] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody […] w przedmiocie 

stwierdzenia nieważności uchwały w przedmiocie przeprowadzenia referendum 

lokalnego Sąd stwierdził, iż nie budzi wątpliwości, że w świetle art. 170 Konstytucji 

RP, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2003 r., sygn. akt K 30/02 oraz 

zmiany ustawy o referendum lokalnym, która weszła w życie z dniem 15 lutego 

2013 r., dopuszczalne jest przeprowadzenie m.in. referendum opiniodawczego. Organ 

stanowiący gminy może zarządzać referendum gminne w istotnej sprawie dotyczącej 

społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę (art. 2 ust. 
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1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz. U. z 2016 r. 

poz. 400, ze zm.). Przepis ten uprawnia organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego do zainicjowania referendum lokalnego, nie czyniąc w tym zakresie 

żadnych wyjątków. Istotne jest jedynie, by kwestia ta nie była odmiennie uregulowana 

w przepisach szczególnych (art. 4c ustawy o samorządzie gminnym) oraz by 

przedmiot referendum mieścił się w zakresie spraw dotyczących tej wspólnoty 

(art. 170 Konstytucji RP). 

 

8. Broń i materiały wybuchowe. 

 

W wyroku z 24 maja 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1828/16, Sąd zaznaczył, 

że organ Policji rozstrzygający sprawę na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy o broni 

i amunicji w zw. z art. 10 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, nie może dokonywać ustaleń 

faktycznych z pominięciem regulacji zawartej w art. 33 ust. 6 ustawy 

z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1226, ze zm.). 

Skoro weryfikacja orzeczenia dyscyplinarnego Głównego Sądu Łowieckiego może 

doprowadzić do uchylenia tego orzeczenia  przez sąd powszechny i przekazania 

sprawy do ponownego rozpatrzenia Głównemu Sądowi Łowieckiemu, to w sytuacji, 

gdy wniesione zostało odwołanie do sądu okręgowego, nie można mówić 

o prawomocności orzeczenia  Głównego Sądu Łowieckiego. Nie istnieje bowiem 

w takiej sytuacji stan niepodważalności orzeczenia sądu łowieckiego za pomocą 

zwyczajnego środka odwoławczego, wykluczający kontynuację tego postępowania 

dyscyplinarnego. Wykonalność orzeczenia dyscyplinarnego należy zaś wiązać z jego 

prawomocnością.   

 

9. Zatrudnienie i bezrobocie. 

 

Na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z 14 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1742/16, w którym wyłoniło się 

zagadnienie, czy osoba będąca członkiem zarządu spółki prawa handlowego spełnia 



42 

 

wymogi kwalifikujące ją do uznania za osobę bezrobotną. Sąd uznał, że wobec 

wynikających z Kodeksu spółek handlowych obowiązków przypisanych członkowi 

zarządu, nie można stwierdzić, że skarżący jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia 

w pełnym wymiarze czasu pracy, nie posiada zatem pełnej dyspozycyjności do podjęcia 

pracy. Zdaniem Sądu nie jest istotne, czy skarżący z racji pełnienia funkcji członka 

zarządu w spółkach prawa handlowego pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, czy też nie. 

Spółki prawa handlowego powinny dążyć do osiągania zysku. Ich działalność nie jest 

bezwynikowa. Dlatego nie można pracy w charakterze członka zarządu spółki prawa 

handlowego traktować na równi z wolontariatem w organizacjach społecznych, który 

kieruje się innymi zasadami, innymi zadaniami i nie wpływa w taki sposób na 

dyspozycyjność wolontariusza. 

Odnotowania wymaga również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z 13 października 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 94/17. W przedmiotowej 

sprawie zagadnienie dotyczyło ustalenia daty, z którą skarżąca winna utracić status osoby 

bezrobotnej - czy datą tą jest data wydania decyzji przyznającej zasiłek opiekuńczy, 

czy też datą tą jest data, od której ten zasiłek przysługuje. Sąd wskazał, że ustawodawca 

w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) rozróżnia pojęcia 

„pobierania” (lit. j) oraz „nabycia prawa” (lit. c) do świadczenia. Użycie w tej samej 

jednostce redakcyjnej dwóch różnych pojęć, a mianowicie pojęcia „pobierania” i „nabycia 

prawa” wskazuje, że pojęciom tym winno być nadane różne znaczenie i nie są to 

synonimy. Dlatego też zdaniem Sądu pozbawienie statusu bezrobotnego winno nastąpić 

z chwilą wydania ostatecznej decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, także w sytuacji, gdy prawo do tego świadczenia przyznane zostało z mocą 

wsteczną. 

 

10. Ochrona danych osobowych. 

 

W sprawach z tego zakresu warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z 12 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1991/16, 

którym uchylono decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

(GIODO) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.  
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W uzasadnieniu Sąd wskazał, że GIODO uznał za  uzasadnione przepisem art. 

68 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 121, ze zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze  zm.), żądanie 

ZUS udostępnienia danych osobowych marynarzy zatrudnionych na statku (w zakresie 

imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania) dla celów postępowania mającego na celu 

objęcie ich obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

Organ nie ustalił jednak, czy ZUS posiada kompetencje do przetwarzania 

danych osobowych marynarzy statku zatrudnionych przez pracodawcę - firmę, która 

ma siedzibę poza Unią Europejską - w oparciu o ww. przepisy ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

Zdaniem Sądu regulacje z art. 68 o systemie ubezpieczeń społecznych miałyby 

zastosowanie w sytuacji, gdyby organ ustalił w sposób niebudzący wątpliwości, 

że osoba wykonująca pracę na statku pływającym pod banderą państwa 

członkowskiego (tu: pod polską banderą), która jest zatrudniona przez podmiot mający 

swoją siedzibę w państwie, które nie stosuje zasad wynikających z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. EU. L. 2004 r. 

Nr 166, poz. 1), podlega ustawodawstwu państwa, pod którego banderą pływa statek. 

Dopiero tak dokonane ustalenia mogłyby stanowić podstawę do przyjęcia, że istnieje 

obowiązek podlegania marynarzy zatrudnionych na statku pływającym pod polską 

banderą ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, a w konsekwencji, że ZUS jest 

uprawniony do pozyskania danych osobowych ww. osób w celu weryfikacji ich 

sytuacji ubezpieczeniowej.  

Organ winien przedstawić stanowisko w sprawie kompetencji ZUS do 

pozyskania danych osobowych marynarzy przy uwzględnieniu ich sytuacji faktycznej 

i prawnej. Rozważyć kwestię statusu podmiotu, który zatrudniał marynarzy 

w kontekście art. 3 ust. 2 pkt ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 

28 i w związku z art. 10 k.p.a. 
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11. Dostęp do informacji publicznej. 

 

Na uwagę w tej kategorii spraw zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z 29 marca 2017 r. sygn. akt II SAB/Wa 770/16, 

oddalający skargę na bezczynność Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie 

udostępnienia zestawień tabelarycznych obejmujących zagregowaną liczbę studentów 

cudzoziemców studiujących w Polsce w podziale na różne kategorie. W ocenie Sądu 

wniosek skarżącego nie mógł być zrealizowany w trybie dostępu do informacji 

publicznej, bowiem tryb dostępu określony w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) stanowi lex specialis w stosunku do 

trybu dostępu określonego przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.). Zatem w sprawie nie mogło 

i nie może dojść ani do udostępnienia żądanej informacji, a więc do dokonania czynności 

materialno-technicznej (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ), ani też 

do odmowy jej udostępnienia, czyli wydania decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej ). Sąd uznał, że skarżący domaga się danych 

statystycznych w takiej formie, która wymaga przygotowania tych danych wyłącznie dla 

zainteresowanego podmiotu. W tej sytuacji,  służby statystyki publicznej - w oparciu o art. 

21 ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej, odpłatnie mogą wykonać na 

zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym celu również dane 

zgromadzone w badaniach objętych programem badań statystycznych statystyki 

publicznej. Zdaniem Sądu nieuzasadnione jest też powoływanie się w skardze na 

naruszenie przez Prezesa GUS przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która weszła 

w życie w dniu 16 czerwca 2016 r. Wniosek skarżącego obejmował udostępnienie 

informacji publicznej (statystycznej), nie zaś ponowne wykorzystanie tej informacji, 

będące odrębną instytucją w stosunku do udostępniania informacji publicznej.  

W wyroku z 28 września 2017 r. o sygn. akt VIII SAB/Wa 94/17, Sąd 

stwierdził bezczynność Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dalej P.G.Z. S.A. z siedzibą 

w Radomiu w rozpatrzeniu wniosku stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog 

Polska z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej. Według 
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ustalonego w sprawie stanu faktycznego, stowarzyszenie wnioskiem z 20 czerwca 

2017 r. zwróciło się do P.G.Z. S.A. o udzielenie informacji publicznej w zakresie: 1) 

kwoty łącznej przekazanej na rzecz P.F.N. w roku 2016; 2) kwoty łącznej przekazanej 

na rzecz P.F.N. w roku 2017 do dnia złożenia wniosku; 3) skanów umów zawartych 

z P.F.N. w roku 2016 i 2017; 4) łącznej kwoty nagród przyznanych w P.G.Z. w roku 

2014, 2015, 2016 i 2017; 5) skanów protokołów z posiedzeń Zarządu w roku 2017. 

W odpowiedzi na powyższe P.G.Z. S.A. wskazała, iż nie jest podmiotem 

obowiązanym do udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, ponieważ nie jest władzą publiczną, ani nie jest podmiotem 

wykonującym zadania publiczne. Nadto informacje te stanowią tajemnicę 

przedsiębiorcy, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i są 

chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zatem nie podlegają 

udostępnieniu także ze względu na przedmiot.   

Sąd stwierdził, iż adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej – 

P.G.Z. S.A. - to polskie przedsiębiorstwo utworzone przez Skarb Państwa w 2013 r. na 

skutek konsolidacji państwowego przemysłu obronnego. W skład P.G.Z. S.A. 

wchodzą m.in. główne państwowe przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, 

stoczniowej, nieruchomości i nowych technologii. Akcjonariat P.G.Z. S.A. obejmuje 

Ministerstwo Skarbu Państwa – 37,37%, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 29.25%, 

Polski Holding Obronny Sp. z o.o. 33,38%. P.G.Z. S.A. nie jest zwykłą spółką prawa 

handlowego, lecz spółką o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa 

w dziedzinie obronności. Jak wynika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego nr […] P.G.Z. S.A. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Obrona 

narodowa", a zatem działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa co, 

w ocenie Sądu, wypełnia znamiona szerszego pojęcia „wykonywania zadań 

publicznych", o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. W związku z tym należy przyjąć, że P.G.Z. S.A. jest innym niż władze 

publiczne podmiotem wykonującym zadania publiczne zobowiązanym do udzielania 

informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

Z uwagi na fakt wykonywania przez P.G.Z. S.A. zadań publicznych nie jest istotne 
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zarówno, czy podmiot ten dysponuje majątkiem publicznym, jak również to, czy Skarb 

Państwa w dacie złożenia wniosku przez stowarzyszenie miał w P.G.Z. S.A. pozycję 

dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). Przepis art. 4 

ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej określa bowiem, 

że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne 

podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące 

inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub 

dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego 

mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 

i konsumentów. Wystarczy zatem, że dany podmiot wykonuje zadania publiczne, 

by uznać, że zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznych.  

W związku z tym zdaniem Sądu obowiązkiem P.G.Z. S.A. było rozpoznanie 

wniosku stowarzyszenia z 20 czerwca 2017 r., do czego Sąd zobowiązał P.G.Z. S.A. 

w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku. 

Jednocześnie Sąd nie rozstrzygnął, czy P.G.Z. S.A. powinna udzielić stowarzyszeniu 

żądanej informacji publicznej stwierdzając, iż rozważenie, czy udzielenie żądanej 

informacji publicznej nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic 

ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa 

należy w pierwszej kolejności do P.G.Z. S.A. Sąd nie ma kompetencji, aby przesądzić, 

jak powinien w okolicznościach sprawy postąpić organ, należy to do obowiązków 

organu. Stwierdzając bezczynność P.G.Z. S.A. w rozpoznaniu wniosku stowarzyszenia 

Sąd nie uznał jej za rażącą.  

W wyroku z 23 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/WA 1584/16, Sąd uchylił  

zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji, mocą której organ odmówił 

udostępnienia informacji publicznej w postaci raportu zawierającego ustalenia dotyczące 

przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności 

podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia. Organ wskazał, 

że informacje te ujęte są w wykazie informacji sensytywnych podlegających ochronie 
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zgodnie z obowiązującym w Spółce „Programem Zgodności” i „Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji w […] S.A.”. Sąd uchylając decyzje zwrócił uwagę, że na 

stronie internetowej Ministerstwa Energetyki znajduje się obszerne streszczenie 

żądanego Raportu. Zdaniem Sądu, jeżeli dane objęte formalnie tajemnicą 

przedsiębiorcy zostaną następnie upublicznione, to nie sposób przyjąć, iż występuje 

nadal element materialny tajemnicy.  

Na uwagę zasługuje również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z 20 stycznia 2017 r. sygn. akt  II SA/Wa 1596/16,  którym Sąd oddalił 

skargę na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej w postaci 

wszystkich dokumentów, które zostały otrzymane i przekazane w związku  

z negocjacjami TTIP (tj. Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

W przedmiotowej sprawie wszystkie żądane przez wnioskodawcę dokumenty, 

na mocy postanowień umowy zawartej pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, zostały objęte klauzulą „EU restricted”, gdyż ich ujawnienie mogłoby 

być niekorzystne dla interesów Unii Europejskiej lub co najmniej jednego z państw 

członkowskich. Sąd wskazał, że klauzula „EU restricted” jest odpowiednikiem 

wprowadzonej ustawą o ochronie informacji niejawnych klauzuli – „sprawy 

zastrzeżone”, i z uwagi na opatrzenie dokumentów klauzulą „UE restricted”, należą 

one do kategorii dokumentów, których udostępnienie w myśl art. 5 ust. 1 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, podlega ograniczeniu. W ocenie Sądu bez 

znaczenia jest to, że ww. klauzula nie została sformułowana w przepisach ustawy 

o ochronie informacji niejawnych, bowiem Rzeczpospolita Polska jako członek Unii 

Europejskiej, podlega wewnętrznym regulacjom tej organizacji. Musi więc stosować 

się także do przepisów bezpieczeństwa Unii Europejskiej takich jak decyzja Rady 

z  23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony 

informacji niejawnych UE (2013/488/UE) i decyzja Komisji UE 2015/444 z 13 marca 

2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji 

niejawnych UE. Sąd uznał, że ustawa o ochronie informacji niejawnych w niniejszej 

sprawie ma odpowiednie zastosowanie, skoro klauzula „EU restricted” stanowi 

odpowiednik polskiej klauzuli „sprawy zastrzeżone”. W konsekwencji skutek 

w postaci ograniczenia dostępu do informacji opatrzonej klauzulą „EU restricted” 

będzie taki sam jak w przypadku dokumentów opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”.  
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12. Świadczenia w drodze wyjątku. 

 

W wyroku z 15 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1489/16, uchylając zaskarżoną 

oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku, Sąd podkreślił, 

że okoliczność, iż w toku postępowania stwierdzono, że dochód na osobę w rodzinie 

skarżącej nieznacznie przekracza kwotę najniższej emerytury ustalonej na dzień 

1 marca 2016 r. nie oznacza, że organ zwolniony jest z obowiązku dokonania pełnych 

ustaleń stanu faktycznego i wszechstronnego rozpatrzenia sprawy. W ocenie Sądu 

organ nie podjął w sprawie wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego ustalenia 

stanu faktycznego, nie zebrał materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i nie 

rozpatrzył go należycie. Tym samym ocena dokonana przez organ w zakresie braku 

szczególnych okoliczności, wobec oparcia się na fakcie niepodlegania przez skarżącą - 

w okresie wskazanym w decyzji - rejestracji w urzędzie pracy, była oceną dowolną, 

a zatem naruszającą art. 80 k.p.a., co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

Sąd podkreślił również, że strona często nie ma wiedzy o tym, jakie okoliczności 

mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, dlatego też rolą organu jest 

prowadzenie postępowania w taki sposób, aby strona nie poniosła szkody z powodu 

nieznajomości prawa. 

 

13. Lustracja. 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z 21 września 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 778/17, 

którym Sąd odrzucił skargę na czynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Prezes IPN)  

w przedmiocie włączenia do zasobu archiwalnego dokumentów odnoszących się do 

skarżącego, przekazanych przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa do archiwum IPN. 

Sąd uznał, że czynność włączenia do zasobu archiwalnego IPN dokumentów 

odnoszących się do skarżącego nie stanowi czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

p.p.s.a. Nie jest to bowiem czynność skierowana indywidualnie do skarżącego, 

lecz należy do obowiązków nałożonych ustawowo na Prezesa IPN. Nadto czynność ta 
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nie wpływa na realizację przez skarżącego jakiegokolwiek uprawnienia czy 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W wyniku tej czynności nie przyznano 

skarżącemu w sposób władczy żadnego nowego uprawnienia, nie nałożono też 

żadnego nowego obowiązku, który wynikałby z ustawy. 

Odnotowania wymaga również wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z 12 kwietnia 2017 r. sygn. akt  II SA/Wa 969/16, 

którym Sąd oddalił skargę na postanowienie Prezesa IPN w przedmiocie odmowy 

wydania zaświadczenia żądanej treści. Zdaniem Sądu w dyspozycji przepisu art. 29a 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, ze zm.) 

ustawodawca bardzo precyzyjnie określił, jakiej treści zaświadczenie może być 

wydane przez Prezesa IPN. Sąd wskazał, że art. 218 § 1 k.p.a. nie ma zastosowania do 

spraw uregulowanych w ustawie o IPN, bowiem przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosować można jedynie dla określenia właściwej procedury 

wydawania zaświadczenia (tj. formy postanowienia, na które służy zażalenie), a nie 

dla określenia zakresu informacji, do których potwierdzenia w drodze zaświadczenia 

uprawniona jest dana osoba. Wobec zaś ścisłego zakreślenia treści zaświadczenia 

wydanego na podstawie art. 29a ustawy o IPN Sąd przyjął, że Prezes IPN został 

zobowiązany i zarazem uprawniony do składania oświadczenia wiedzy wyłącznie 

w kwestii tożsamości danych osobowych wnioskodawcy z danymi, które znajdują się 

w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników 

organów bezpieczeństwa państwa, udostępnionym w IPN. 

 

14. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych. 

 

14.1 Podatek od towarów i usług. 

 

W wyroku z 17 sierpnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 1881/16 Sąd odniósł się do 

kwestii podlegania VAT kosztów zastępstwa procesowego zasądzonego na rzecz 

klientów ubezpieczyciela, wskazując w uzasadnieniu, że koszty zastępstwa 

procesowego zasądzone na rzecz klientów ubezpieczyciela, z którym spółka 

adwokacka ma umowę, są elementem jej wynagrodzenia za usługi prawne i w związku 
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z tym podlegają VAT. Uzyskiwanie kwot odpowiadających zasądzonym kosztom 

zastępstwa procesowego związane jest bezpośrednio z umownym stosunkiem zlecenia 

z klientem czyli Ubezpieczycielem, a w konsekwencji jest elementem wynagrodzenia 

za świadczenie usług prawnych i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług. 

Z kolei w wyroku z 9 sierpnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 2789/16 Sąd 

zajmował się kwestią zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży działek, 

na których znajdują się urządzenia przesyłowe. Sąd rozważał czy przez określenie 

"teren niezabudowany", do którego odnosi się art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) 

dalej u.p.t.u., należy rozumieć nieruchomość gruntową/działkę gruntu, na której nie 

ma żadnych naniesień w postaci budynku lub budowli, czy też nieruchomość 

gruntową/działkę gruntu, na której nie ma naniesień w postaci budynku lub budowli, 

o których mowa w przepisach ustawy prawo budowlane podlegających dostawie 

w rozumieniu art. 5 ust. 1 i art. 7 u.p.t.u. oraz czy jako dostawę gruntu 

niezabudowanego, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. można traktować 

dokonywaną odpłatną dostawę nieruchomości gruntowej/działki gruntu (w tym prawa 

użytkowania wieczystego), na której nie ma naniesień w postaci budynków lub 

budowli, ale istnieją naniesienia w postaci urządzeń służących do doprowadzania lub 

odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz innych urządzeń 

podobnych (tzw. „urządzenia przesyłowe”), a które to urządzenia nie są przedmiotem 

dostawy, gdyż stanowią własność i są częścią innego przedsiębiorstwa, a nie ma 

naniesień w postaci budynków lub budowli w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

lecz znajdują się obiekty małej architektury. W ocenie Sądu, sam fakt posadowienia na 

danym gruncie urządzeń przesyłowych, nie przesądza o przeznaczeniu terenu jako 

terenu pod zabudowę. O przeznaczeniu terenu pod zabudowę przesądza miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, a nie to, 

że znajdują się na nim urządzenia przesyłowe. 

Przedmiotem sprawy zakończonej wyrokiem z 6 lutego 2017 r. sygn. akt 

III SA/Wa 2943/15 była kwestia stawki podatku VAT na sprzedaż przypraw 

i mieszanek przypraw. Sąd stwierdził niezgodność z prawem UE różnych stawek VAT 
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dla przypraw. Zdaniem Sądu, obowiązujący w polskim prawie krajowym sposób 

zróżnicowania stawek podatkowych dla tożsamych co do funkcji przypraw powoduje, 

że nie można racjonalnie zrozumieć, dlaczego konsument, który chce przyprawić zupę 

liściem laurowym, ponosić ma ciężar podatku w stawce 23%, a w przypadku tej samej 

potrawy ziołami prowansalskimi, ciężar podatku wyniósłby tylko 8%. Sąd 

zakwestionował także obciążenie podatkowe zastosowane wobec czarnego pieprzu, 

które wnosi 23%, zaś mieszanki pieprz czosnkowy (pieprz czarny z dodatkiem m.in. 

czosnku) obciążenie to wyniosłoby 8%. Zdaniem Sądu prawodawca krajowy naruszył 

art. 98 Dyrektywy 112 poprzez zignorowanie zasady neutralności fiskalnej, limitującej 

swobodę zastosowania różnych stawek dla środków spożywczych. Podatnik może się 

więc powołać wprost na tę zasadę w celu opodatkowania dostarczanych towarów 

według niższej stawki VAT. 

Kolejnym ciekawym zagadnieniem była dopuszczalność uznania podania 

posiłku na pokładzie samolotu za objętą zerową stawką podatku VAT, na którą 

wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z 7 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 309/16. Spór dotyczył problemu, 

czy zaistnienie warunków takich jak posiadanie przez każdego pasażera miejsca 

siedzącego, możliwość odłożenia ubrań do schowków, skorzystania z toalety, fakt 

podawania posiłków przez personel pokładowy, jest wynikiem dążenia do stworzenia 

warunków typowych dla restauracji, czy też wynika ze specyfiki związanej ze 

środkiem transportu. W ocenie Sądu, zapewnienie klientom miejsc siedzących ze 

stolikami nie jest efektem dążenia do stworzenia warunków typowych dla restauracji, 

czyli warunków do spożycia posiłku, ale wynikiem specyfiki wykonywanego 

transportu - w przypadku transportu lotniczego trudno wyobrazić sobie możliwość 

przewozu pasażerów bez zapewnienia im miejsc siedzących. Możliwość odłożenia 

ubrań do odpowiednich schowków w samolocie nie może być utożsamiana 

z możliwością skorzystania z szatni w restauracji. Toaleta musi się znajdować 

w samolocie nie tyle dlatego, by skorzystać z niej mogły osoby korzystające z usług 

o charakterze restauracyjnym, ale pasażerowie odbywający nieraz długą podróż. 

Podobnie podawanie posiłków bezpośrednio pasażerom, do ich miejsc siedzących 

związane jest ze specyfiką wykonywania transportu lotniczego i koniecznością 
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zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie lotu. W konsekwencji stwierdzono, że podanie 

posiłku na pokładzie samolotu nie jest objęte zerową stawką VAT. 

W wyroku z 3 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 27/16 Sąd zajął się kwestią 

kwalifikacji prawnej usługi utrzymania drogi w celu ustalenia dla tej usługi stawki 

podatku VAT. W ocenie Sądu usługi polegające na: letnim utrzymaniu dróg, 

zimowym, utrzymaniu dróg w sezonach, doprowadzenie do obiektu sieci telefonicznej 

internetowej oraz doposażenie pomieszczeń biurowych w sprzęt konieczny do 

prowadzenia czynności związanych z utrzymaniem dróg, nie są świadczone 

samodzielnie, lecz są  elementem składowym jednej, zbiorczej usługi (utrzymania 

dróg). Przy czym wskazane usługi nie są równorzędne względem siebie, lecz jak 

wskazuje treść samej umowy, przyporządkowane są jednemu celowi „utrzymania 

drogi”. Wszystkie wskazane elementy są ściśle związane z celem i tworzą obiektywnie 

jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter 

sztuczny. Świadczenie to ma charakter główny również względem usługi 

doprowadzenie do obiektu sieci telefonicznej internetowej oraz doposażenie 

pomieszczeń biurowych w sprzęt konieczny do prowadzenia czynności związanych 

z utrzymaniem dróg, ponieważ nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, 

lecz  służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego, 

tj. z utrzymaniem drogi. Wszystkie czynności, które zobowiązano się wykonywać 

służą jednemu celowi (utrzymaniu drogi w odpowiednim stanie). Sąd stwierdził, 

że płacąc za usługę utrzymania drogi, zleceniobiorca kupuje jedno świadczenie, 

a nie kilkanaście odrębnych czynności.  

Sąd wypowiadał się również w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji 

przebiegu pojazdu na potrzeby pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. 

W wyroku z 17 sierpnia 2017 r.  sygn. akt III SA/Wa 2965/16 wskazał, że motocykle 

demonstracyjne pomimo, iż nie utraciły charakteru towarów handlowych, nie są 

przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, skoro służą w okresie ich użytkowania do 

prezentowania towaru. Użycie wyrazu "wyłącznie" podkreśla, że do zwolnienia 

z prowadzenia ewidencji nie wystarczy, że motocykl przeznaczony jest do 

odsprzedaży i sprzedaż tych motocykli stanowi przedmiot działalności podatnika. 

Motocykl ten nie może być wykorzystywany, nawet przejściowo, do żadnych innych 
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celów. Okoliczność wykorzystywania ich wyłącznie do działalności gospodarczej 

musi być rozpatrywana zawsze w kategoriach obiektywnych. Motocykle 

demonstracyjne z samej definicji nie są wyłącznie przeznaczone do odsprzedaży, 

dlatego też nie znajdzie zastosowania przepis art. 86a ust. 5 lit. a ustawy o podatku od 

towarów i usług. Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona zgodnie z regulacjami art. 

86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi księgę podatkową 

w rozumieniu przepisu art. 3 punkt 4 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji uznano, 

że firma może udostępniać motocykle m.in. dziennikarzom motoryzacyjnym na jazdy 

próbne, ale odliczy 100 proc. podatku od towarów i usług  wyłącznie pod warunkiem, 

że jest prowadzona ewidencja przebiegu. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 12 października 2017 r. sygn. akt 

VIII SA/Wa 606/17 spór dotyczył oceny trafności wykładni przepisów prawa 

materialnego, tj. art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonanej 

przez Dyrektora KIS na tle stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego 

przez Gminę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Jego istota 

sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy dokonując zwrotu części uprzednio 

wywłaszczonej nieruchomości (w 1987 r.) na rzecz spadkobierców byłych jej 

właścicieli Gmina będzie działała w charakterze podatnika VAT tylko z tej przyczyny, 

że w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1147 ze zm.) dalej u.g.n. 

(art. 217 ust. 2 u.g.n.) czynność ta stanowi podstawę do powstania należności 

pieniężnej Gminy w postaci zwrotu odpowiednio zwaloryzowanego odszkodowania 

uzyskanego przez byłych właścicieli zwracanej nieruchomości. 

Dokonując kontroli legalności zaskarżonej interpretacji indywidualnej zgodnie 

z art. 57a p.p.s.a., czyli będąc związany zarzutami skargi i powołaną podstawą prawną 

Sąd uznał, że wystąpiły przesłanki do uchylenia zaskarżonej interpretacji 

indywidualnej Dyrektora KIS. Zasadne okazały się bowiem zarzuty skargi dotyczące 

naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT poprzez 

ich błędną wykładnię, a w konsekwencji wadliwe uznanie, że Gmina działa jako 

podatnik VAT dokonując zwrotu części uprzednio wywłaszczonej nieruchomości na 

rzecz spadkobierców jej byłych właścicieli (wykonując stosowną decyzję innego 

organu publicznego – starosty powiatu), tylko z tej przyczyny, że w świetle 

obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (czyli art. 136 ust. 
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3, art. 137 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 217 ust. 2 u.g.n.) spadkobiercy 

obowiązani są zwrócić na rzecz Gminy odpowiednio zwaloryzowane odszkodowanie 

otrzymane przez byłych właścicieli (spadkodawców) z tytułu wywłaszczenia. 

Stanowisko Dyrektora KIS nie uwzględnia nadto specyfiki stanu faktycznego 

(zdarzenia przyszłego) wskazanego przez Gminę we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej, w szczególności charakteru należności pieniężnej, którą ma uzyskać 

Gmina z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w zamian za zwrot części 

nieruchomości. Zdaniem Sądu, w realiach rozpoznawanej sprawy brak jest podstaw do 

wniosku, że dokonując zwrotu części uprzednio wywłaszczonej nieruchomości Gmina 

będzie działała w charakterze podatnika VAT w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 

i 2 ustawy o VAT. Brak jest nadto podstaw do wniosku, że powstanie po stronie 

Gminy należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, która 

to należność nie ma związku z wartością rynkową zwracanej nieruchomości, świadczy 

o odpłatnym charakterze czynności prawnej w postaci zwrotu części uprzednio 

wywłaszczonej nieruchomości. Dyrektor KIS bezpodstawnie przyjął, że zwrot 

odszkodowania świadczy o odpłatnym charakterze przedmiotowej transakcji jako 

odrębnej czynności prawnej od wywłaszczenia i związanej z tym wypłacie na rzecz 

byłych właścicieli (spadkodawców) odszkodowania. 

Sąd podzielił zasadnicze elementy argumentacji Gminy, która trafnie wskazała, 

że kwota zwracana w ramach restytucji mienia przez spadkobierców nie stanowi 

odszkodowania. Zwaloryzowana należność odpowiadająca kwocie pierwotnie 

wypłaconego odszkodowania pełni bowiem funkcję odmienną od odszkodowania. 

Czyli w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do dostawy towaru, o której 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. 

 

 

14.2 Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 103/17 Sąd uznał, 

że dla oceny możliwości zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 6 ust. 1 pkt 

10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.) dalej u.p.d.o.p. istotne znaczenie ma ustalenie, 

czy zagraniczny fundusz inwestycyjny spełnia kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 9 



55 

 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 

ze zm.), tzn. czy stanowi fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną 

z  siedzibą w państwie członkowskim prowadzące działalność zgodnie z prawem 

wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. 

W ocenie Sądu, skarżąca spółka zarejestrowana na Kajmanach nie jest porównywalna 

z funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w Polsce, które podlegają ustawie z dnia 

27  maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, gdyż nie spełnia warunków 

porównywalności, tj.: nie podlega na Kajmanach opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

przedmiotem jej działalności nie było wyłącznie zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

finansowego i inne prawa majątkowe, nie była zarządzana przez podmiot, który 

prowadził działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad 

rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę. Nie zostało też 

potwierdzone w drodze wymiany informacji podatkowych z Kajmanami, że Spółka 

jest „funduszem inwestycyjnym” z siedzibą na Kajmanach. Skarżąca nie spełniła ww. 

warunków stawianych zarówno przed polskimi funduszami inwestycyjnymi, jak 

i instytucjami wspólnego inwestowania posiadającymi siedzibę w państwach 

członkowskich UE i EOG, a zatem nie znajduje się w sytuacji do nich porównywalnej. 

W szczególności, nie udokumentowała podlegania w państwie, w którym ma siedzibę 

opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Odnosząc się do kwestii sukcesji praw i obowiązków, wynikającej z art. 93a 

Ordynacji podatkowej, Sąd w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3477/16  wskazał, 

że ustawodawca wyraźnie określił ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych 

odpisów amortyzacyjnych, wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy - dotyczą 

tylko odpisów w spółce kapitałowej. W ocenie Sądu, nie można odmówić innym 

podatnikom, niż spółki kapitałowe, prawa do pełnego potrącania odpisów, skoro taki 

zakaz nie wynika z ustawy. Zmiana formy prawnej może zresztą być powodowana 

m.in. intencją uniknięcia tych ograniczeń. Racjonalnie działającemu przedsiębiorcy, 

dążącemu do legalnego zmniejszania swoich zobowiązań publicznoprawnych, 
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nie  można odmówić prawa do kierowania się takimi intencjami. Jeśli zatem dany 

środek trwały lub wartość niematerialna albo prawna nie zostały w całości 

zamortyzowane do czasu przekształcenia, to od momentu przekształcenia w spółkę 

osobową  (jej wspólnicy) może je amortyzować poprzez zaliczanie do kosztów 

uzyskania przychodów pełnych odpisów, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 

pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Z kolei w wyroku z 11 października 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3587/16 Sąd 

odniósł się  do kwestii nieodpłatnej służebności przesyłu w celu wybudowania na 

obcym gruncie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub ustanowienia służebności 

dla istniejących już sieci albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub 

planowanych do wybudowania urządzeń. W ocenie Sądu użyte w art. 12 ust. 1 pkt 2 

u.p.d.o.p. określenia „otrzymanie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub 

praw” należy rozumieć, jako niewywołujące przychodu w sytuacji, gdy czynność 

prawna jest ze swej istoty zawsze nieodpłatna (nabycie następuje w drodze zasiedzenia 

służebności przesyłu lub gdy podatnik, korzystając z zasady swobody umów 

i kształtowania swej sytuacji prawnej, dokonuje czynności prawnej nieodpłatnie, 

w drodze umowy lub ugody sądowej). Przychód zaś powstawałby w takich 

przypadkach, gdy podatnik zmieniając charakter czynności prawnej odpłatnej, 

dokonuje jej jako nieodpłatnej. W takim przypadku z istoty rzeczy powinien liczyć się 

na gruncie prawa podatkowego z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. 

W rezultacie w stanie faktycznym opisanym przez skarżącą we wniosku o udzielenie 

interpretacji prawa podatkowego, z którego wynika powstanie między Spółką 

a właścicielem nieruchomości, na której posadowione zostały urządzenia wodno-

kanalizacyjne spółki, stosunku prawnego o charakterze nieodpłatnym – wobec braku 

wiążących unormowań prawnych zobowiązujących strony takiego stosunku do 

dokonania czynności prawnej o charakterze odpłatnym – przyjąć należy, że Spółka nie 

otrzyma nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

Sąd rozpoznając sprawę o sygn. akt III SA/Wa 2253/16 wskazał na kwestię 

zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych odsetek od kredytu 

przejętego, na podstawie umowy przejęcia długu, od poprzedniego właściciela 

nieruchomości. Podzielając stanowisko organu, Sąd przesądził, że w zakresie 
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możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów odsetek od 

zobowiązania kredytowego przejętego, na mocy art. 519 Kodeksu cywilnego, 

w związku z nabytą nieruchomością, należy rozdzielić konsekwencje czynności 

przejęcia długu za wynagrodzeniem od poprzedniego właściciela nieruchomości od 

czynności nabycia tej nieruchomości. Sąd zaznaczył, że w kontekście przepisów prawa 

podatkowego te zdarzenia gospodarcze stanowią odrębne podatkowe stany faktyczne. 

Ponadto organ pominął okoliczność zgodnie z którą w zakresie spornych odsetek 

roszczenie banku i zobowiązanie skarżącej opierać się będzie na umowie kredytu, 

a nie na umowie przejęcia długu. Zdaniem Sądu, zapłata odsetek należnych z tytułu 

kredytu, także tych powstałych przed przejęciem długu, pozostanie w związku 

z działalnością skarżącej przynoszącą przychody podlegające opodatkowaniu. Spłata 

odsetek służy zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów skarżącej. Zaniechanie 

spłaty odsetek przez skarżącą oznaczałoby niewykonanie bądź nieprawidłowe 

wykonanie umowy kredytu. Tym samym skarżąca byłaby narażona na związane z tym 

koszty, w tym przymusową egzekucję odsetek z majątku skarżącej. Wbrew 

twierdzeniu organu, Sąd uznał, że zachowany zostanie związek przyczynowo-

skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatku w postaci zapłaconych odsetek od 

przejętego przez nią kredytu a przyszłymi przychodami skarżącej z tytułu wynajmu 

nieruchomości czy zaspokajania własnych potrzeb lokalowych Spółki, tj. prowadzenia 

w niej działalności gospodarczej. Celem planowanego działania skarżącej jest 

uzyskanie własności nieruchomości i wykorzystanie jej na cele działalności 

gospodarczej, a nie uzyskanie wynagrodzenia poprzez przejęcie długu. Końcowo Sąd 

uznał, że powyższe stwierdzenie jest niezależne od tego, czy i kiedy skarżąca uzyska 

wynagrodzenie od poprzedniego właściciela nieruchomości za przejęcie jego długu. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2803/16, zakończonej wyrokiem 

z 20 września 2017 r. Sąd zajmował się zagadnieniem poboru i odprowadzenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty 

za bilet) wypłacanego na rzecz agenta. Zdaniem Sądu, skoro podmiotami, które 

w opisanym we wniosku stanie faktycznym osiągają przychody na terytorium Polski 

z tytułu sprzedaży biletów lotniczych są zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi 

powietrznej i one są zobowiązane do zapłaty podatku, a podmiotem zobowiązanym do 
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poboru podatku u źródła jest skarżąca, która korzysta z systemu rezerwacji agenta 

(pośrednika zagranicznego) i wszelkie informacje (w tym w zakresie zasad 

i przepisów obowiązujących u przewoźników odnośnie opłat za przewóz) niezbędne 

do rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych (dokumentów podróży) skarżąca 

uzyskuje od tego agenta, to może i powinna też uzyskać od niego wszelkie dane 

niezbędne do prawidłowego poboru podatku u źródła. To w interesie tak 

przewoźników, jak i ich agenta (nierezydenta), leży np. przekazanie skarżącej 

certyfikatów rezydencji, jak też informacji o wysokości wynagrodzenia należnego 

danemu przewoźnikowi (np. jeżeli jest ono w innej wysokości niż cena biletu). 

Niewątpliwie agent (zagraniczny pośrednik) powinien takimi dokumentami oraz 

danymi dysponować, a zatem nie powinno być problemu z ich uzyskaniem. Tak więc 

kwestia uzyskania informacji koniecznych do prawidłowego opodatkowania 

wypłacanych należności leży w zakresie organizacji funkcjonowania umowy 

agencyjnej (pośrednictwa) i nie stanowi nieusuwalnej przeszkody dla prawidłowego 

stosowania przepisów podatkowych, w tym także przepisów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. W ocenie Sądu, do pobrania podatku obowiązany będzie jedynie ten 

agent (pośrednik), który dokonuje transferu (wypłaty) środków poza terytorium Polski 

na rzecz zagranicznego kontrahenta. W sytuacji, gdy podmiot polski nabywa bilet 

lotniczy od zagranicznego przewoźnika za pośrednictwem polskiego pośrednika, który 

korzysta z usług kolejnego polskiego pośrednika, który korzysta z usług zagranicznego 

pośrednika, to "ostatni" polski pośrednik dokonuje płatności na rzecz zagranicznego 

przewoźnika i tylko on jest zobowiązany do pobrania podatku. To on dokonuje 

transferu środków ze źródła położonego na terytorium Polski poza jej granice na rzecz 

zagranicznego przewoźnika (nierezydenta), choć czyni to za pośrednictwem 

zagranicznego pośrednika. 

W orzecznictwie pojawił się też problem zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów wartości części kapitałowej (należności głównej) wierzytelności 

własnych wniesionych do spółek kapitałowych w zamian za akcje (udziały) tych 

spółek. W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1614/16 Sąd, przyjął, 

że skarżący udzielając kredytów i pożyczek oraz w inny sposób finansując klientów 

niewątpliwie poniósł wydatek (w wysokości pożyczonego kapitału), o którym mowa 
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w art. 15 ust. 1j pkt 3 u.p.d.o.p. na wytworzenie przedmiotu wkładu wniesionego do 

spółki kapitałowej, jakim są wierzytelności. Innymi słowy przez zawarcie umów 

kredytów i pożyczek skarżący wytworzył prawo majątkowe w postaci wierzytelności 

z tytułu udzielonego finansowania. Tym samym, kwota odpowiadająca nominalnej 

wartości kapitału wierzytelności (należność główna), w części w jakiej nie została ona 

uprzednio zaliczona w jakiejkolwiek formie do kosztów podatkowych, stanowi koszt 

uzyskania przychodu. Sąd wskazał, że za powyższym stanowiskiem przemawia 

również to, że dokonując wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych należy pamiętać o potrzebie zachowania równowagi pomiędzy instytucją 

przychodów oraz instytucją kosztów ich uzyskania. Za znamienne uznano, że – jak 

wskazano we wniosku o udzielenie interpretacji – w związku z konwersją 

wierzytelności na kapitał zakładowy spółek, polegającą na objęciu udziałów/akcji w 

spółkach – dłużnikach, w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą 

wierzytelności, skarżący będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu 

podatkowego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1888/16, Sąd wypowiedział się w kwestii 

kosztów, które skarżąca ponosi na rzecz kredytodawców, po zakończeniu inwestycji, 

stanowiące dla banków kwoty wpłacane na rzecz Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego jako opłata ostrożnościowa, stanowią dla Spółki koszty uzyskania 

przychodu. Zdaniem Sądu nie ma podstaw do odmowy traktowania kosztu kredytu 

skalkulowanego w wysokości opłaty ostrożnościowej analogicznie do innych ciężarów 

nakładanych przez kredytodawcę na kredytobiorcę, gdyż poniesienie ich wszystkich, 

w związku z udzielonym przez bank finansowaniem, ma na celu osiągniecie 

przychodu z inwestycji przeprowadzonej dzięki finansowaniu zewnętrznemu.  Organ 

nietrafnie uznał, że sporny wydatek ponoszony na podstawie zawartej umowy 

kredytowej przez skarżącą nie jest ponoszony w celu uzyskania przychodu przez 

Spółkę, co powoduje, że nie może być on uznany za koszt uzyskania przychodu 

w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Za wadliwe uznano twierdzenie, że za takim 

stanowiskiem przemawia wyłączenie opłaty ostrożnościowej z kosztów uzyskania 

przychodów banków na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.p.  
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Z kolei w wyroku z 25 października 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3363/16 Sąd 

zajmował się kwestią zawierania umów kredytu (pożyczki) regulowanych przepisami 

ustawy o kredycie konsumenckim. Sąd wskazał, że profesjonalizacja rynku 

pożyczkodawców i postawienie dodatkowych wymagań, zastrzeżonych surową 

sankcją karną, nie uzasadnia zróżnicowania pozycji instytucji pożyczkowych 

w stosunku do takich podmiotów jak banki czy kasy oszczędnościowo - kredytowe, 

z punktu widzenia realizacji ich prawa do uwzględnienia w ramach kosztów uzyskania 

przychodów wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) u.p.d.o.p. 

Wyrok z 22 lutego 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 813/16. W rozpoznawanej 

sprawie spór dotyczył wykładni art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. oraz rozumienia pojęcia 

"nieodpłatne świadczenie" na tle stanu faktycznego przedstawionego we wniosku 

o wydanie interpretacji przez Spółkę, która działa jako organizacja producentów 

owoców i warzyw w grupie produktów "owoce". Specyfika jej działalności polega zaś 

na tym, że zaopatruje się w owoce u swoich udziałowców, którzy są jednocześnie 

sadownikami. Zdaniem Spółki, cechą charakteryzującą działalność grupy 

producenckiej są wzajemne świadczenia (dwustronne i ekwiwalentne) pomiędzy 

Spółką a jej udziałowcami, którzy korzystają z inwestycji. Czyli również 

pożyczkodawca jako udziałowiec Spółki osiąga korzyść z inwestycji dokonywanych 

także w jego gospodarstwie. Powstaje zatem świadczenie wzajemne. To zaś oznacza, 

że nie występuje nieodpłatne świadczenie. Minister Finansów uznał stanowisko 

skarżącej za nieprawidłowe w świetle poglądów wyrażonych w uchwałach NSA 

z 18 listopada 2002 r. (FPS 9/02) i z 16 października 2006 r. (II FPS 1/06), 

gdyż osiąga ona korzyść z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z tym, że nie 

musi ponosić kosztów finansowych związanych z zaciągnięciem pożyczki (kredytu) 

na warunkach rynkowych. Poza pożyczkodawcą (jeden z udziałowców skarżącej) 

korzyść osiągają także inni udziałowcy Spółki. 

Zdaniem Sądu, zaskarżona interpretacja odpowiada prawu. Sąd zgodził się 

z Ministrem Finansów co do tego, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych lub inne przepisy prawa podatkowego nie precyzują pojęcia "nieodpłatne 

świadczenie". W art. 12 ust. 6 u.p.d.o.p. ustawodawca przedstawił sposób i kryteria 

ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń, nie precyzując jednak tego pojęcia. 
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Zagadnienie to było dwukrotnie przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w składach powiększonych. Z uchwały wydanej 18 listopada 

2002 r. (FPS 9/02; publ. ONSA 2003/2/29) wynika, że pojęcie nieodpłatnych 

świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. ma szerszy zakres niż jego 

odpowiednik w prawie cywilnym. Pojęcie to obejmuje wszystkie zjawiska 

gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem 

innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze 

w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane 

z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające 

konkretny wymiar finansowy. Stanowisko to znalazło następnie potwierdzenie 

w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 16 października 2006 r., II FPS 1/06. 

W uchwale tej Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że o ile w prawie cywilnym 

nie ma świadczenia bez świadczącego, o tyle w ustawie o podatku dochodowym od 

osób prawnych nie jest istotne kto świadczył, ani czy w ogóle działanie innego 

podmiotu było źródłem przysporzenia majątkowego. Naczelny Sąd Administracyjny 

podkreślił, że o odmiennym od cywilistycznego rozumienia pojęcia "świadczenia" 

w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych stanowi zasada wyrażona 

w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem 

dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód 

ten został osiągnięty. Skoro nie jest ważne źródło przychodów, lecz sam fakt 

osiągnięcia dochodu, to tym bardziej nie jest ważne, czy osiągnięty dochód był 

następstwem działania (zaniechania) innej osoby, czy też nie. 

W realiach niniejszej sprawy Sąd przyjął, że Spółka zaciągając u swojego 

udziałowca nieoprocentowaną pożyczkę uzyskała przysporzenie majątkowe (korzyść) 

mające konkretny wymiar finansowy, gdyż nie miała obowiązku ponoszenia kosztów 

związanych z zaciągnięciem kredytu (pożyczki) na warunkach rynkowych. Skoro 

przepisy prawa podatkowego nie przewidują szczególnych rozwiązań prawnych, 

mających zastosowanie wobec grup producenckich w sprawach dotyczących takich 

jak analizowana czynności prawnych zawieranych pomiędzy Spółką jako podatnikiem 

oraz jej udziałowcami jako odrębnymi podmiotami, to znaczy, że specyfika 

działalności skarżącej jako grupy producentów owoców nie ma znaczenia dla ustalania 

jej przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia. 
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14.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wyłoniło się szereg 

zagadnień związanych głównie z problematyką źródeł przychodów oraz zwolnień 

przedmiotowych.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2097/16 Sąd wypowiedział się na temat zasad 

opodatkowania dochodów osiąganych z działów specjalnych produkcji rolnej przy 

zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 

ze zm.) dalej u.p.d.o.f. Sąd zauważył, że nowelizacja art. 15 u.p.d.o.f., wprowadzona 

z dniem 1 stycznia 2016 r., pozwala wyróżnić trzy grupy podmiotów prowadzących 

działy specjalne produkcji rolnej. Sąd podkreślił, że odwołanie się w treści art. 15 ust. 

2 u.p.d.o.f. wprost do przepisów o rachunkowości oznacza, że podmioty, które z mocy 

tych przepisów zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są objęte 

zakresem zastosowania art. 24a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., to jest nie mogą dokonywać 

wyboru (jak w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) czy chcą 

prowadzić księgi rachunkowe i w związku z tym podlegać będą opodatkowaniu 

według zasad z art. 14 u.p.d.o.f. Dodanie do art. 15 nowego ustępu 2 ww. ustawy 

odwołującego się wprost do obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, oznacza 

zatem, że art. 24a stanowi samodzielną regulację prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

ale dotyczy już węższej grupy podatników – to jest wyłącznie podatników, którzy na 

mocy przepisów ustawy o rachunkowości nie są zobowiązani do ich prowadzenia, 

ale którym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość ich 

prowadzenia łącząc z tym wyborem podleganie odmiennemu systemowi 

opodatkowania dochodów. W omawianym wyroku Sąd zwrócił również uwagę, 

że ustawą nowelizującą dokonano także zmiany art. 43 ust. 1 u.p.d.o.f. Do dnia 

31 grudnia 2015 r. deklaracja o rozmiarach planowanej produkcji rolnej składana była 

bowiem do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, natomiast od dnia 

1 stycznia 2016 r. deklaracja ta winna być składana do 20 stycznia danego roku. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 7 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 

2490/16 istota sprawy sprowadzała się do się do kwestii, czy wygaśnięcie w wyniku 
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konfuzji wierzytelności z tytułu pożyczek, udzielonych skarżącej przez spółkę 

kapitałową (w zakresie kwot głównych oraz odsetek) oraz spółkę osobową, w części 

odsetek od udzielonych skarżącej pożyczek, spowoduje powstanie przychodu 

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Sądu, słuszne 

jest stanowisko skarżącej, z którego wynika, że otrzymanie wierzytelności jako 

składników majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie 

skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero 

odpłatne zbycie tych składników majątku skutkować będzie powstaniem przychodu 

dla osoby fizycznej, o ile pomiędzy likwidacją spółki a odpłatnym zbyciem majątku 

nie upłynie czasokres określony w art. 14 ust. 3 pkt 12) lit. b) u.p.d.o.f. 

W konsekwencji otrzymanie przez skarżącą w związku z rozwiązaniem spółki 

osobowej wierzytelności o zwrot pożyczki pieniężnej (wraz z odsetkami) nie będzie 

powodowało powstania po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sąd zauważył, że z treści zaskarżonej 

interpretacji indywidualnej wynika, że organ podatkowy w zaskarżonej interpretacji 

zdaje się utożsamiać konfuzję (wygaśnięcie zobowiązania) ze zbyciem składnika 

majątkowego. Tymczasem w istocie konfuzja nie jest czynnością, lecz konsekwencją 

likwidacji spółki osobowej polegającą na tym, że w rękach tej samej osoby (skarżącej) 

nastąpi połączenie prawa (wierzytelności spółki wobec skarżącej) i korelatywnie 

sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania skarżącej wobec spółki). Brak stosunku 

zobowiązaniowego pomiędzy odrębnymi podmiotami wyklucza jakiekolwiek 

świadczenie, w tym świadczenie nieodpłatne. Nie ma w tym przypadku żadnego 

przyrostu majątku, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Słusznie zatem skarżąca wywodzi, 

że konfuzja jest w istocie neutralna podatkowo na gruncie podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

W wyroku z 11 grudnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3677/16 Sąd wypowiedział 

się w kwestii skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany umowy 

spółki komandytowej dotyczącej składu osobowego komandytariuszy tej spółki. Sąd 

zważył, że uzasadniony jest pogląd, że zmiana komandytariusza, z uwagi na osobowy 

charakter spółki komandytowej, bywa słusznie kwalifikowana jako zmiana umowy 
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spółki, czyli – w konsekwencji – rodzaj „założenia” nowej spółki (osobowej). 

Niezbywalną esencją, substratem spółki osobowej jest skład wspólników – stąd nazwa 

użyta przez ustawodawcę „osobowa”. Zmiana umowy spółki komandytowej jest 

skuteczna i wiążąca prawnie od chwili zarejestrowania zmiany w spółce przez sąd 

rejestrowy:  

W sprawie zakończonej wyrokiem z 21 lipca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 

2273/16, istota sporu sprowadzała się do oceny, czy po wprowadzeniu zmiany 

przepisów ustawą zmieniającą z dnia 9 kwietnia 2015 r., która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2016 r., a mianowicie art. 15 u.p.d.o.f., obowiązek prowadzenia ksiąg 

rachunkowych – po przekroczeniu przez skarżącego limitu przychodów w 2015 r. 

(określonego w ustawie o rachunkowości jako równowartość w walucie polskiej 

1.200.000 euro), prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej, obciążać będzie 

skarżącego i jak wpłynie to na sposób ustalania przychodu z działów specjalnych 

produkcji rolnej przez skarżącego, jeżeli skarżący nie zgłosił zamiaru prowadzenia 

ksiąg w trybie art. 24a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.  

 Zdaniem Sądu, organ podatkowy dokonał prawidłowej wykładni normy art. 15 

u.p.d.o.f. w związku z art. 24a ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z tą wykładnią w stanie 

prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób 

fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody 

netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro 

ustalają przychód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych 

ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 u.p.d.o.f., co z uwagi na treść 

art. 15 ust. 2 tej ustawy, wiąże się z brakiem możliwości ustalania dochodu z działów 

specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu 

z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych 

w załączniku nr 2 do ustawy. W konsekwencji, w przypadku podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych uzyskujących przychody z działów specjalnych 

produkcji rolnej zmiana treści art. 15 u.p.d.o.f wpłynie na sposób opodatkowania 

uzyskiwanych przychodów z tego tytułu. 
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W sprawie zakończonej  wyrokiem z 12 grudnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 

3416/16 istota sprawy sprowadzała się do oceny konsekwencji podatkowych 

wynikających z art. 12 ust. 2a i 2b u.p.d.o.f. w odniesieniu do ryczałtu, według którego 

naliczany jest pracownikom skarżącej podatek od nieodpłatnego świadczenia z tytułu 

korzystania do celów prywatnych z samochodów służbowych, obejmującego zużyte na 

cele prywatne paliwo. Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie była interpretacja 

przepisu art. 12 ust 2a u.p.d.o.f. wprowadzonego ustawą dnia 7 listopada 2014 r. 

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 poz. 1662 

ze zm.). W ocenie Sądu, brzmienie przepisu nie uzasadnia wykładni zaprezentowanej 

przez organ w zaskarżonej interpretacji. W cytowanym przepisie wyraźnie wskazano, 

że otrzymanym świadczeniem jest „wykorzystywanie samochodu służbowego do 

celów prywatnych”, wykorzystywać zaś to tyle co „posługiwać się”, „używać”. 

Wbrew zatem stanowisku organu, świadczeniem pracodawcy nie jest samo 

udostępnienie samochodu, z którym organ utożsamia jedynie stałe, związane 

z pojazdem wydatki, takie jak koszty ubezpieczenia, bieżące naprawy, przeglądy, 

wymiana części eksploatacyjnych np. wymiana opon. Udostępnienie pracownikowi 

przez pracodawcę do używania samochodu (jak wskazuje art. 12 ust 2a u.p.d.o.f. – 

wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych) obejmuje 

zapewnienie możliwości prawidłowego używania, a więc także ponoszenie wszystkich 

niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Sąd zauważył, że nie ma 

żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo 

– uznać za stanowiące odrębne świadczenia. Na takie rozumienie przepisu wskazuje 

także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu. 

Został  on mianowicie powiązany z pojemnością silnika samochodu. Jest to zaś 

parametr warunkujący w pierwszej kolejności zużycie paliwa. Natomiast jego wpływ 

na wysokość innych kosztów eksploatacyjnych jest znikomy. Należy, więc przyjąć, 

by racjonalny ustawodawca wiążąc wartość ryczałtu ze zużyciem paliwa jednocześnie 

wydatki na paliwo chciał z niego wyłączyć. 

W wyroku z 11 października 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 2316/16 Sąd 

wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości przez 

zmarłą matkę skarżącej. Sąd stanął na stanowisku, że skarżąca – spadkobierca nie 
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może skorzystać z przysługującego zmarłej zwolnienia przedmiotowego określonego 

w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. skoro spadkodawca nie spełnił żadnych ustawowych 

warunków tego zwolnienia. 

W sprawie zakończonej  wyrokiem z 25 maja 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 

1664/16 przedmiotem sporu była odpowiedź na pytanie, czy otrzymanie przez 

skarżącą egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu 

w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozstrzygając 

przedmiotowy spór Sad stanął na stanowisku, że skoro majątkowe prawa autorskie 

zostały przeniesione w następstwie zawarcia umowy autorskiej i wypłaty 

wynagrodzenia, to wymiar majątkowy i związany z wynagrodzeniem ma fakt 

uzyskania egzemplarzy autorskich, na podstawie tej samej umowy autorskiej. 

Tym  samym wartość egzemplarzy autorskich mieści się w zakresie art. 9 ust. 1 

u.p.d.o.f., wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania. Oznacza to, 

że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, 

z wyjątkiem dochodów wymienionych w przepisach art. 21, 52, 52a i 52c oraz 

dochodów, od których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zaniechano 

poboru podatku. Sąd nie doszukał się również w katalogu zwolnień przedmiotowych, 

zawartych w art. 21 u.p.d.o.f., zwolnienia od podatku dochodowego dochodów 

osiąganych przez autorów z tytułu otrzymanych od wydawnictw egzemplarzy 

autorskich. Nie ulega też wątpliwości, iż na podstawie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., 

przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 

kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze 

i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Z kolei w wyroku z 5 października 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3279/16 Sąd 

odnosząc się do kwestii warunków koniecznych do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, 

wskazał, że nie jest wystarczające jedynie wydatkowanie w ciągu dwóch lat środków 

na nabycie składników pozwalających na realizację celów mieszkaniowych (nabycie 

składników, które wymienia art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f.), ale konieczne jest też, 

by nastąpiło to dla realizacji własnego celu mieszkaniowego. Nabycie nieruchomości 

(budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowa, nadbudowa, 
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przebudowa, adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego) musi 

zatem służyć własnym celom mieszkalnym. Sąd nie podzielił stanowiska 

prezentowanego przez skarżącą, zgodnie z którym w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych zawarta jest ustawowa definicja pojęcia „własne 

cele mieszkaniowe”, użytego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Zdaniem Sądu, 

gdyby przyjąć, że wspomniany art. 21 ust. 25 odnosi się do własnych celów 

mieszkaniowych, wskazując, że ich realizacja następuje poprzez nabycie budynku 

mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, to dookreślenie 

w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., że chodzi o „własne” cele mieszkaniowe byłoby 

zbędne i pozbawione normatywnej wartości, skoro cele te realizowałyby się przez 

zakup odpowiedniego składnika majątku, niezależnie od tego komu będzie on służył.  

W wyroku z 17 sierpnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 1849/16, Sąd przesądził 

kwestię opodatkowania ryczałtem należności otrzymanej w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu, wskazując że przepisy ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają formalnie pojęcia 

przychodu z najmu wyłącznie do czynszu, także inne świadczenia uzyskane na 

podstawie tej umowy należy traktować jako przychód z najmu, nie zaś jako przychód 

z innych źródeł. Sąd uznał za przychód z tytułu umowy najmu świadczenie pieniężne 

uzyskane na mocy porozumienia wynajmującego z najemcą z uwagi na wcześniejsze 

rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, oraz karę umowną jako 

mające swoje źródło w umowie najmu. 

W wyroku z 22 lutego 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 752/16 przedmiotem 

kontroli Sądu była skarga na indywidualna interpretację prawa podatkowego, 

dokonaną przez Ministra Finansów a dotyczącą kwestii skutków podatkowych 

wypłaty odszkodowania na tle przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 1 pkt 3b 

u.p.d.o.f. Zdaniem Sądu, zaskarżona interpretacja indywidualna została wydana przez 

Ministra Finansów z naruszeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz 3b lit. b) u.p.d.o.f. 

poprzez błędną wykładnię, w stopniu powodującym konieczność jej wyeliminowania 

z obrotu prawnego. Organ interpretacyjny wadliwie przyjął bowiem, że świadczenie 

wypłacone na podstawie ugody sądowej dotyczącej wadliwego rozwiązania umowy 
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o pracę nie jest odszkodowaniem wynikającym z przepisów odrębnych ustaw, 

o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tylko z tej przyczyny, że przepisy 

Kodeksu pracy nie przewidują wprost wypłaty odszkodowania w sytuacji rozwiązania 

umowy o pracę za porozumieniem stron.  

Sąd, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, podzielił te poglądy prawne 

prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, w świetle których przepisy 

Kodeksu pracy (między innymi art. 56 i art. 58) mogą być uważane za przepisy 

odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., jako wprost 

określające wysokość lub zasady ustalania odszkodowania. Również w sytuacji, gdy 

przepisy art. 56 i art. 58 Kodeksu pracy stanowiły podstawę prawną zawarcia ugody 

sądowej. Sąd zauważył, że treść uzasadnienia zaskarżonej interpretacji jest 

wewnętrznie sprzeczna, gdyż organ interpretacyjny wypłacone skarżącej w 2014 r. 

sporne świadczenie traktuje w ramach innego wątku rozważań jako odszkodowanie, 

o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) u.p.d.o.f. Tyle tylko, że wbrew temu, 

co wynika ze stanu faktycznego wyraźnie przedstawionego przez skarżącą. Minister 

Finansów odstąpił przy tym od dokonania stosownych rozważań na tle przepisów art. 

45, art. 56 i art. 58 Kodeksu pracy, powoływanych przez skarżącą we wniosku 

o wydanie interpretacji. Z przepisów tych wynika zaś, że wypłacone skarżącej 

świadczenie należy uznać za odszkodowanie (w całości lub w części). 

Odrębną kwestią było to, czy otrzymane przez skarżąca odszkodowanie dotyczy 

utraconych korzyści (wynagrodzenia), na co mogłaby wskazywać wykładnia art. 58 

Kodeksu pracy, czy też ma charakter zadośćuczynienia, zgodnie ze stanowiskiem 

skarżącej. Skoro jednak Minister Finansów w związku z wadliwym założeniem 

dotyczącym braku podstaw prawnych do uwzględnienia przepisów Kodeksu pracy 

przy dokonywaniu wykładni przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. w przypadku 

stanów faktycznych związanych z zawarciem ugody sądowej odstąpił od wykładni 

przepisów art. 45, art. 56 i art. 58 Kodeksu pracy, to za wadliwe należy uznać 

uzasadnienie jego stanowiska co do braku podstaw do zastosowania zwolnienia 

przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) u.p.d.o.f. Sąd nie wykluczył, że sporne 

świadczenie w całości lub w znacznej części ma charakter wynagrodzenia za okres 

wypowiedzenia, zgodnie z art. 58 Kodeksu pracy. Kwestia ta powinna zostać 
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wyjaśniona na etapie uzupełniania braków wniosku bądź też uwzględniona 

w uzasadnieniu interpretacji w ramach stosownych rozważań prawnych. Sąd podzielił 

bowiem te poglądy prawne prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, 

w świetle których specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować 

odszkodowanie z tytułu poniesionych strat (damnum emergens) i odszkodowanie 

z tytułu utraconego zysku (lucrum cessans). To pierwsze służy przywróceniu stanu 

majątku, który istniał przed wystąpieniem szkody. Chodzi zatem o majątek 

obejmujący dochód z reguły opodatkowany. Aby szkoda została wyrównana, do rąk 

poszkodowanego trafić powinna równowartość uszczerbku w majątku. 

Opodatkowanie odszkodowania uniemożliwiłoby osiągnięcie wspomnianego celu. W 

praktyce oznaczałoby też kolejne opodatkowanie tego samego dochodu. Z tych 

właśnie przyczyn ustawodawca wprowadził zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 

1 pkt 3 u.p.d.o.f. Odszkodowanie z tytułu utraconego zysku powinno być 

opodatkowane. W przeciwnym razie podatnik, który osiągnął korzyść, znalazłby się 

w sytuacji korzystniejszej niż podatnik, który korzyść by utracił.  

Wyrok z 13 czerwca 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 349/17. Przedmiotem 

kontroli Sądu była skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego, 

dokonaną przez Ministra Finansów a dotyczącą  skutków podatkowych sprzedaży 

nieruchomości otrzymanej w ramach odszkodowania, między innymi na tle art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. 

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie strona skarżąca podniosła, 

że nabycie przez nią tej nieruchomości nastąpiło w warunkach przymusowych, w toku 

postępowania wywłaszczeniowego. Nieruchomości tej nie nabywała w celach 

inwestycyjnych, lecz otrzymała ją od Miasta R. (w 2008 r.) jako odszkodowanie za 

przejęcie w procedurze wywłaszczeniowej na budowę drogi, należącej do niej 

sąsiedniej nieruchomości (którą nabyła w 2000 r.). Gdyby nie przymusowa sytuacja, 

w jakiej została postawiona w 2008 r., to w 2011 r. zbywałaby nieruchomość nabytą 

w 2000 r. Upłynąłby okres pięcioletni, wobec czego nie byłoby konieczności zapłaty 

podatku dochodowego. 

Interpretacją indywidualną z dnia 26 lipca 2012 r. Minister Finansów uznał za 

nieprawidłowe stanowisko skarżącej. Powołując się na treść art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 
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30e, art. 19 oraz art. 22 u.p.d.o.f.  organ stwierdził, że przychód ze sprzedaży udziału 

w nieruchomości zamiennej otrzymanej w ramach odszkodowania, stanowi przychód 

podlegający opodatkowaniu. Wskazał, że podatek od dochodu uzyskanego ze 

sprzedaży wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, stanowiącej różnicę pomiędzy 

przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 

22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f.  

W sprawie tej Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i wskazał, 

iż  realiach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację należy 

przyjąć, że art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. powinien być interpretowany w ten 

sposób, że określony w tym przepisie okres do upływu 5 lat od końca roku, w ciągu 

którego to czasu zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zbycia nieruchomości nabytej tytułem 

odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie przepisów ustawy 

o gospodarce nieruchomościami należy liczyć od daty nabycia nieruchomości 

wywłaszczonej. Nie sposób bowiem uznać za pozostającą w zgodzie z zasadami 

sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taką wykładnię art. 10 ust. 1 pkt 8 

lit. a) u.p.d.o.f., która pozbawia skarżącą prawa do uniknięcia opodatkowania, poprzez 

brak możliwości wykazania się posiadaniem nieruchomości przez okres pięciu lat od 

nabycia, tylko i wyłącznie z tej przyczyny, że została ona przymuszona do wyzbycia 

się nieruchomości na rzecz podmiotu publicznego w ramach procedury 

wywłaszczenia. 

Tak więc w zaskarżonej interpretacji organ dokonał wadliwej wykładni tego 

przepisu prawa materialnego przyjmując, że zbycie w 2011 r. nieruchomości (udziału 

w nieruchomości) nabytej w 2008 r. jako w ramach odszkodowania za inną 

nieruchomość (udział w nieruchomości) nabytą w 2000 r. podlega opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pk 8 lit. a) u.p.d.o.f. Ponieważ 

jednak skarżąca otrzymała w zamian za nieruchomość wywłaszczoną nieruchomość 

zamienną o wartości wyższej i dopłaciła gminie różnicę, to dla celów rozważania 

określenia zobowiązania podatkowego można przyjąć, że otrzymana w zamian za 

nieruchomość zamienną nieruchomość tylko w części stanowi odszkodowanie 

(rekompensatę) za wywłaszczenie, a w części stanowi nabycie nieruchomości (udziału 
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w nieruchomości) w dacie zawarcia z gmina umowy nabycia. Tak więc w tej części 

zbycie nieruchomości nabytej w ramach rekompensaty podlegać może opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) 

u.p.d.o.f. w okresie do upływu 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie od 

gminy. Określenie zasad "rozdzielenia" w jakiej części nabycie nieruchomości od 

gminy stanowiło odszkodowanie (rekompensatę) za nieruchomość wywłaszczoną, 

a w jakiej części nabycie "pierwotne" części nieruchomości (części udziału 

w nieruchomości), której zbycie w okresie do końca 2016 r. podlegało opodatkowaniu 

na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. wykracza poza ramy tej sprawy, 

jak też nie było to przedmiotem interpretacji. Kwestia ta stanowić może przedmiot 

rozważań w postępowaniu wymiarowym. 

 

14.4 Podatek od spadków i darowizn. 

 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2913/16 zakończonej wyrokiem z 8 sierpnia 

2017 r. istota sporu dotyczyła zasadności opodatkowania podatkiem od spadków 

i darowizn roszczeń do nieruchomości położonych w Warszawie, objętych dekretem 

z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. 

Warszawy. Sąd, oddalając skargę, podzielił stanowisko organu podatkowego, 

że  roszczenie o zwrot nieruchomości objętej dekretem z 1945 r. jest prawem 

majątkowym, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od 

spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.) dalej u.p.s.d. i podlega 

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Roszczenie to daje bowiem 

określonej osobie korzyść w znaczeniu materialnym. Roszczenie to jako prawo 

majątkowe jest prawem zbywalnym, którego wartość możliwa jest do określenia 

w pieniądzu. Sąd zwrócił uwagę na różnice zachodzące pomiędzy roszczeniem 

o zwrot nieruchomości, a odszkodowaniem za przejętą przez m.st Warszawa 

nieruchomość. Odszkodowanie ma bowiem zawsze charakter wtórny w stosunku do 

roszczenia majątkowego. Najpierw powstaje roszczenie, a w jego konsekwencji może 

(choć nie musi) powstać odszkodowanie. Podobnie, samo nabycie prawa majątkowego 

nie oznacza jednoczesnego nabycia przedmiotu zobowiązania, czy też jego realizacji. 
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Są to bowiem odrębne zdarzenia prawne. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie 

przedmiotem opodatkowania w podatku od spadków i darowizn nie jest wartość 

utraconej nieruchomości lub wartość uzyskanego (możliwego do uzyskania) 

odszkodowania, lecz wartość nabytego w drodze spadku prawa majątkowego, jakim 

jest roszczenie do nieruchomości. Roszczenie to, jako prawo majątkowe jest prawem 

zbywalnym. Skarżący może to prawo zbyć i wówczas o odszkodowanie ubiegać się 

będzie nabywca roszczenia.  

W wyroku z 6 lipca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 1812/17 Sąd wypowiedział się 

w kwestii zasadności opodatkowania nabycia spadku, na podstawie ustawy, 

w sytuacji, gdy w skład masy spadkowej weszła nieruchomość, której własność nabyły 

następnie, w drodze zasiedzenia, osoby trzecie. Odnosząc się do kwestii zasiedzenia 

przedmiotowej nieruchomości przez osoby trzecie Sąd stwierdził, że nie ma ona 

wpływu na ustalenia dotyczące opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

Kluczowym momentem w świetle przepisów podatkowych, wspieranych przepisami 

kodeksu cywilnego, jest data śmierci spadkodawcy. Skoro więc nabycie w drodze 

zasiedzenia nastąpiło po dacie śmierci spadkodawcy, to okoliczność ta nie ma 

w niniejszej sprawie znaczenia. Odnosząc się do twierdzenia skarżącej, że organ 

skarbowy winien pobrać podatek od osób, które nabyły własność przez zasiedzenie, 

a nie od niej, jako formalnej spadkobierczyni udziału, Sąd podzielił stanowisko organu 

zawarte w odpowiedzi na skargę, że w myśl przepisu art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d.  

nabycie w drodze zasiedzenia również podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków 

i darowizn, a jak wskazano powyżej obowiązek podatkowy ciąży na nabywcach 

własności rzeczy i praw majątkowych. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1353/16 zakończonej wyrokiem z 8 czerwca 

2017 r. istota sporu dotyczyła określenia momentu powstania obowiązku 

podatkowego, a także związanego z tym zdarzeniem określenia wartości darowizn 

środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych. Organy podatkowe uznały, 

iż obowiązek podatkowy w niniejszej sprawie powstał zgodnie z dyspozycją przepisu 

art. 6 ust. 4 zdanie drugie u.p.s.d. z chwilą powołania się przez podatnika na 

okoliczność otrzymania darowizn, tj. w chwili zgłoszenia przez podatnika darowizn do 

opodatkowania w dniu 6 sierpnia 2015 r. Tym samym organy podatkowe obu instancji 

w myśl przepisu art. 7 ust. 1 u.p.s.d., ustaliły podstawę opodatkowania przyjmując 
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kwoty nabytych darowizn w CHF przyjmując ich wartość wg. średniego kursu walut 

z dnia powołania się na fakt otrzymania darowizny, tj. z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

Z  powyższym stanowiskiem organów podatkowych nie zgodził się skarżący 

wskazując, że w rozpoznawanej sprawie organy podatkowe błędnie zastosowały 

przepis art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zdaniem 

skarżącego, w tej sprawie przyjęcie kursu walut z 6 sierpnia 2015 r. było 

nieprawidłowe, gdyż należało przyjąć kurs walut z 13 maja 1996 r., to jest dnia 

powstania pierwotnego obowiązku podatkowego (dnia otrzymania przez skarżącego 

darowizny środków pieniężnych w 1996 r.). Sąd powołując się na art. 7 ust. 1 u.p.s.d., 

stanął na stanowisku, że podstawę opodatkowania stanowi darowana kwota waluty 

obcej, która została przeliczona na złote polskie według kursu z dnia powstania 

obowiązku podatkowego. Skoro obowiązek podatkowy w rozpoznawanej sprawie 

powstał zgodnie z art. 6 ust. 4 u.p.s.d. w dacie złożenia zeznania podatkowego SD-3, 

to zasadnie organy podatkowe przeliczyły na złote polskie otrzymaną przez 

skarżącego darowiznę w kwocie 125.000 CHF według kursu średniego walut zgodnie 

z tabelą NBP z 6 sierpnia 2015 r. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3777/16 zakończonej wyrokiem 

z 4 października 2017 r. istota sporu dotyczyła kwestii opodatkowania podatkiem od 

spadków i darowizn spadku, który skarżący nabył i co do którego właściwy Sąd 

stwierdził jego nabycie w udziale 1/3 części (postanowienie z 22 maja 2015 r.) i który 

– w trybie działu spadku (postanowienie z 24 czerwca 2015 r.) – w całości przypadł 

jego ojcu. Odnosząc się do powyższej kwestii Sąd wskazał, że przepisy ustawy 

o podatku od spadków i darowizn wyraźnie przewidują, że obowiązek podatkowy 

ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych oraz – że w przypadku 

nabycia w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku stanowi wyraz przyjęcia spadku, natomiast bez 

znaczenia, dla powstania obowiązku podatkowego, jest późniejszy dział spadku 

między spadkobiercami. Zdaniem Sądu, zarzuty stawiane w skardze wskazujące na 

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, a wyrażający 

się w uznaniu, że skarżący nabył w drodze spadku majątek kształtujący jego 

zobowiązanie podatkowe, pomimo, iż w rzeczywistości nie nabył żadnych rzeczy ani 

praw majątkowych tytułem spadku, nie zasługują na uwzględnienie.  
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14.5 Podatek od nieruchomości. 

 

W wyroku z 29 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3847/16 Sąd 

wypowiedział się w sprawie prawidłowości stanowiska organu podatkowego, zgodnie 

z którym samo posiadanie nieruchomości (budynku lub jego części) nieprzeznaczonej 

na cele mieszkalne i nieobjętej wyłączeniem ze względów technicznych przez 

przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną jest wystarczające dla opodatkowania jej 

najwyższą stawką jak za budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Sąd zwrócił również uwagę, że pogląd taki wyraził także Naczelny Sąd 

Administracyjny (m.in. w wyrokach z 17 marca 2009r., II FSK 1786/07 i z 20 marca 

2009r., II FSK 1888/07). Jednocześnie orzecznictwo to spotkało się z krytyką 

w piśmiennictwie, a następnie ulegało zmianom w odniesieniu do statusu 

prawnopodatkowego nieruchomości znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną (zob. wyroki NSA: z 20 lipca 2016r., II FSK 1796/14; 

z 28 kwietnia 2016r., II FSK 748-750/14; z 12 lutego 2015r., II FSK 1123-1124/13, II 

FSK 1183-1185/13 i II FSK 3297/12; z 28 stycznia 2015r., II FSK 256/13; z 17 lipca 

2014r. II FSK 1660-1662/12, II FSK 1840/13, II FSK 1846-1848/13; z 22 stycznia 

2014r. II FSK 130/12, z 15 kwietnia 2014r. II FSK 902/12, z 22 stycznia 2014 r. 

II FSK 281/12, z 18 lipca 2012r. II FSK 32/11 oraz z 12 czerwca 2012r. II FSK 

2288/10 i II FSK 2289/10, CBOSA). NSA w wymienionych wyrokach wyraził 

stanowisko, że ustawodawca uzależnił w przepisach ustawy z 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) dalej 

u.p.o.l. wysokość stawek podatku od nieruchomości od sposobu wykorzystywania 

przedmiotu opodatkowania. Najwyższą stawką objęto nieruchomości związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Związanie nieruchomości z prowadzeniem 

działalności gospodarczej powinno mieć charakter faktyczny, a związanie to 

występuje gdy w jakikolwiek sposób są one przez przedsiębiorcę wykorzystywane do 

prowadzonej dzielności gospodarczej lub – mając na uwadze cechy faktyczne 

tych nieruchomości i rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – 

mogą być wykorzystane wprost do tego celu. Prawidłowa wykładnia art. 1a ust. 1 pkt 

3 u.p.o.l. nie może natomiast ograniczać się do przyjęcia, iż nieruchomość podlega 
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opodatkowaniu stawkami podatkowymi w podwyższonej wysokości już ze względu na 

sam fakt posiadania jej przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy. Konieczne 

jest jeszcze ustalenie, czy przedmiotowa nieruchomość jest związana 

z przedsiębiorstwem podatnika. W rozpatrywanej sprawie Sąd w pełni zgodził się 

z przedstawionym wyżej stanowiskiem prawnym. 

W wyroku z 20 października 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3269/16 Sąd 

powtórzył ugruntowane już w orzecznictwie stanowisko odnośnie związania organów 

podatkowych danymi wynikającymi z ewidencji gruntów w zakresie ustaleń, co do 

powierzchni nieruchomości oraz klasyfikacji gruntu, na mocy przepisu art. 21 ust. 1  

ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1269 ze zm.). Sąd zgodził się ze stanowiskiem organu, że ewidencja gruntów 

i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych 

w postępowaniu podatkowym. Od tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki, 

a zatem organy podatkowe, ustalające wysokość zobowiązań podatkowych, w tym 

także w podatku od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy 

wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Tym samym Sąd wskazał, 

że skoro za prawidłowe uznaje stanowisko organów podatkowych o opodatkowaniu 

nieruchomości skarżącej podatkiem od nieruchomości z uwagi na powierzchnię 

i klasyfikację zawartą w rejestrze gruntów, niemożliwe było zastosowanie w sprawie 

przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości rolnych, w tym przepisu art. 12 

ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, który przewidywał zwolnienie z opodatkowania 

podatkiem rolnym m.in. użytków rolnych klasy VI oraz gruntów zadrzewionych 

i zakrzewionych. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2501/16 zakończonej wyrokiem 

z  25  września 2017 r., jedną z kwestii spornych była kwestia kwalifikacji 

prawnopodatkowej, a w konsekwencji stawki podatku właściwej dla opodatkowanie 

podatkiem od nieruchomości budynku będącego „Domem Seniora”. Sąd podkreślił, 

że oceny charakteru danej nieruchomości dla opodatkowania jej podatkiem od 

nieruchomości należy dokonywać z pozycji zobowiązanego (podatnika), czyli w tym 

wypadku skarżącego, jako podmiotu, który jest właścicielem nieruchomości 

i  prowadzi w nich działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 
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zamieszkiwania i opieki dla osób starszych. W stosunku do spornych nieruchomości, 

podatnikiem jest skarżący a nie osoby korzystające z jego usług (pensjonariusze) albo 

osoby, które na rzecz tych pensjonariuszy dokonały zakupu u skarżącego usług 

całodobowej opieki. Na wskazanych nieruchomościach skarżący nie realizuje celu 

mieszkaniowego, lecz wykonuje działalność gospodarczą. Sąd podzielił stanowisko 

organu, że fakt zamieszkiwania w budynku opieki społecznej pensjonariuszy nie 

sprawia, iż budynek ten należy opodatkować stawką właściwą dla budynków 

mieszkalnych. Zajęcie tego budynku pod działalność gospodarczą skutkuje bowiem 

opodatkowaniem go według wyższej stawki podatku. 

W wyroku z 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2939/16 Sąd 

wypowiedział się w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

uczelni. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się z podatku od nieruchomości uczelnie, 

zwolnienie to nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą. Zwolnienie to ma zatem charakter podmiotowy (dotyczy podmiotu 

charakteryzującego się określoną cechą), jednakże jego zakres jest ograniczony przez 

wyłączenie ze zwolnienia przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych 

w określony sposób. Ograniczenie to nie zostało uzależnione od podmiotu, który 

zajmuje dany przedmiot opodatkowania na prowadzenie działalności gospodarczej, 

ale  od sposobu wykorzystywania tego przedmiotu (zajęcie na działalność 

gospodarczą). Każda część nieruchomości zajęta faktycznie na prowadzenie 

działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

według wyższych stawek związanych z tą działalnością gospodarczą. Bez znaczenia 

jest to, czy ową działalność prowadzi sama uczelnia wyższa jako właściciel 

nieruchomości, czy też inny podmiot, w szczególności posiadacz zależny (najemca, 

dzierżawca). 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3319/15, zakończonej wyrokiem z dnia 

2 lutego 2017 r. Sąd zajmował się znaczeniem operatu szacunkowego 

w postępowaniu.  Z dowodowego punktu widzenia opinia rzeczoznawcy majątkowego 

o wartości danej nieruchomości lub budowli, sporządzona w formie operatu 

szacunkowego, stanowi opinię biegłego, posiadającego wiadomości specjalne. Poza 
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sporem było, że dowód tego rodzaju podlega, jak każdy inny dowód zgromadzony 

przez organ administracji w postępowaniu administracyjnym, ocenie pod kątem jego 

wiarygodności. W orzecznictwie sądowym obszernie analizowano natomiast 

zagadnienie dopuszczalnego zakresu takiej oceny zarówno przez organy administracji, 

jak i sądy administracyjne w kontekście braku dysponowania przez organy i sądy 

specjalistyczną wiedzą z zakresu szacowania nieruchomości. Przedstawiony problem 

dotyczy trzech aspektów takich kontroli: 1) formalnego, 2) merytorycznego w zakresie 

nie wkraczającym w sferę wiadomości specjalnych oraz 3) merytorycznego w zakresie 

wkraczającym w sferę wiadomości specjalnych. Niewątpliwie kwestią, która 

z praktycznego punktu widzenia ma znaczenie najistotniejsze jest przesądzenie, czy 

organy oraz sądy są uprawnione do oceny operatu szacunkowego w zakresie 

wiadomości specjalnych. Orzecznictwo sądowe podnosi, że sama metodyka 

szacowania nieruchomości nie może być przedmiotem oceny ani organu 

administracyjnego, ani też sądu. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie zwracał 

uwagę, że pełna, szczegółowa i merytoryczna ocena operatów szacunkowych zarówno 

przez organy administracji publicznej, jak też i przez sądy administracyjne, nie jest 

możliwa w takim zakresie, w jakim miałaby dotyczyć wiadomości specjalnych. W tym 

bowiem właśnie zakresie operat szacunkowy może być podważony jedynie przez 

ocenę dokonaną w trybie art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (por. 

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 5 września 2009 r., sygn. akt I 

OSK 2085/11; z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 2138/11; z dnia 5 lutego 2014 r., 

sygn. akt I OSK 1612/12). 

 

14.6 Podatek od środków transportowych.  

 

W sprawie o sygn. akt III SA/WA 2988/16 zakończonej wyrokiem 

z 13 września 2017 r., Sąd przyznał rację organom podatkowym, iż kradzież pojazdu 

nie powoduje utraty prawa własności oraz nie wywołuje automatycznie skutku 

w  postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków 

transportowych. W wypadku kradzieży pojazdu, do wygaśnięcia obowiązku 

podatkowego w podatku od środków transportowych konieczne jest jeszcze 
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wyrejestrowanie pojazdu przez właściwy organ. Sąd przyjął, że dopóki pojazd jest 

zarejestrowany, na jego właścicielu ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

od środków transportowych, nawet jeśli pojazdu tego faktycznie nie posiada czy 

z niego nie korzysta. 

 

14.7 Podatek od gier. 

 

W serii wyroków z 23 marca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 1405/16 – III SA/WA 

1409/16 Sąd uchylił decyzje Dyrektora Izby Celnej, określające skarżącej wysokość 

zobowiązania podatkowego w podatku od gier. W ocenie organów podatkowych 

loteria zorganizowana przez skarżącą stanowiła loterię audioteksową, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z  2015 r. poz. 612 ze zm.), a zgodnie z art. 73 pkt 2 tej ustawy podstawę 

opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej - przychód 

organizatora loterii, uzyskany z tej loterii. W związku z tym, że w sprawie 

organizatorem loterii była skarżąca, stała się ona także podatnikiem podatku od gier 

z  tytułu organizacji loterii audioteksowej (art. 71 ust. 1 i 2 ustawy o grach 

hazardowych). Zatem organ podatkowy uznał, że to skarżącej należało 

przyporządkować przychód uzyskany z loterii, czyli wartości pieniężne otrzymane lub 

należne skarżącej (organizatorowi), a wygenerowane przez graczy biorących udział 

w  loterii poprzez odpłatne połączenia SMS. W ocenie Sądu istota sporu leży 

w sposobie wykładni art. 73 pkt 2 ustawy o grach hazardowych. Stanowi on 

o przychodzie „uzyskanym z loterii". Przepis ten nawiązuje do rzeczywistości 

gospodarczej, a nie do przychodu hipotetycznego. Zdaniem Sądu organ wykreował 

nowe, nieznane ustawie pojęcie przychodu „przyporządkowanego", którego jednak nie 

można utożsamić z przychodem „uzyskanym z loterii" w rozumieniu art. 73 pkt 2 

ustawy o grach hazardowych. Sąd stwierdził, że organy nie miały podstaw do 

ustalenia, że skarżąca osiągnęła rzeczywisty, realny przychód z loterii. Przychody 

z tytułu ruchu SMS wygenerowanego przez loterię uzyskiwali operatorzy sieci 

komórkowych. Z zebranego materiału dowodowego nie wynikało zaś, aby choć część 

wpływów z opłat za SMS-y wysyłane przez uczestników loterii była należna skarżącej 
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W ocenie Sądu zaś podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowić 

powinien „przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii", nie zaś 

przychód „przyporządkowany". Przychodem w rozumieniu art. 73 pkt 2 ustawy 

o grach hazardowych powinien być przychód w rozumieniu ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. W ocenie Sądu musi to być jednak przychód, 

co najmniej należny, a nie – dowolnie przez organ „przyporządkowany”.  

 

14.8 Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

 

W sprawie o sygn. akt III SA/WA 3154/15 przedmiotem kontroli była decyzja 

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odmawiająca stwierdzenia nadpłaty 

w podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego przez skarżącą z tytułu 

zawarcia umowy sprzedaży akcji. Skarżąca stanęła na stanowisku, że ww. transakcja 

jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 9 września 

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

ze zm.), gdyż została zawarta w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu art. 3 

pkt 9 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Natomiast organy podatkowe 

prezentowały przeciwne stanowisko, zgodnie z którym ww. zwolnienie nie ma w tym 

przypadku zastosowania, gdyż sporna umowa została zawarta pomiędzy dwoma 

niezależnie działającymi prywatnymi inwestorami korzystającymi ze swobody 

zawierania umów określonych przepisami kodeksu cywilnego (art. 353). 

W  konsekwencji opisana transakcja nie stanowi ani sprzedaży papierów 

wartościowych, stanowiących instrumenty finansowe na rzecz firmy inwestycyjnej, 

ani sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Natomiast 

z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy nie wynika, aby sprzedaż akcji 

została dokonana w ramach obrotu zorganizowanego. Skarżąca podkreślała, że sporna 

transakcja została zawarta w ramach obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 

14 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zdaniem Strony świadczy 

o  tym fakt, że: spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

i  jest spółką publiczną w rozumieniu art. 3 pkt 26 tej ustawy, akcje tej spółki są 

zdematerializowane (zgodnie z wymogiem art. 5 ust. 1 ww. ustawy), zapisy 
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potwierdzają ich obroty oraz wszelkie inne cechy, a istotne dane znajdują się 

wyłącznie w rejestrach prowadzonych na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi - rachunkach papierów wartościowych. Zdaniem Sądu 

jednak organy podatkowe prawidłowo przyjęły, że powyższe okoliczności nie 

przesądzają o zastosowaniu zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia od 

podatku od czynności cywilnoprawnych istotne jest, czy umowa sprzedaży udziałów 

pomiędzy osobami prywatnymi może być uznana za sprzedaż dokonaną w ramach 

rynku regulowanego. Aby taką była transakcja ta powinna być zawarta w ramach 

systemu obrotu instrumentami finansowymi, zapewniającego inwestorom powszechny 

i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert 

nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania 

i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego 

organu na zasadach określonych w przepisach ustawy. W sprawie zaś została zawarta 

umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym na zasadzie swobody umów 

(art. 535 i art. 353 kodeksu cywilnego), a żaden z powyższych warunków nie został 

spełniony, gdyż umowa ta nie została zawarta w ramach systemu, bowiem w związku 

z zawarciem tej umowy inwestorzy nie mieli zapewnionego powszechnego i równego 

dostępu do informacji w tym samym czasie, a umowa nie doszła do skutku w ramach 

kojarzenia ofert nabycia i zbycia przedmiotowych akcji. Fakt, że przedmiotem umowy 

były akcje zdematerializowane oraz, że ich sprzedaż została zgłoszona do właściwego 

Domu Maklerskiego, nie powoduje, że warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostały spełnione.  

 

14.9 Ordynacja podatkowa. 

 

W sprawach rozstrzygniętych w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, 

warto zwrócić uwagę na orzecznictwo odnoszące się do problematyki oprocentowania 

nadpłaty oraz  przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3211/16 Sąd, badał 

kwestie oprocentowania nadpłaty z tytułu uiszczenia podatku od nieruchomości. 

Sporny w sprawie jest zakres przysługującego Spółce oprocentowania rzeczonej 

nadpłaty. Zgodnie z art. 78 § 3 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
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podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) dalej O.p. wypłata oprocentowania 

uzależniona jest od spełnienia kumulatywnego dwóch warunków. Pierwszym z nich 

jest to, by organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki uchylenia 

decyzji wymiarowej, a drugim niezwrócenie nadpłaty w terminie. Z przepisu tego 

wynika zatem, że jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki 

zmiany lub uchylenia decyzji, której realizacja doprowadziła do powstania nadpłaty, 

nadpłata podlega oprocentowaniu tylko wtedy, gdy nie została zwrócona w terminie 

(art. 77 § 1 Ordynacji podatkowej). Sformułowanie "nie przyczynił się" należy 

rozumieć w ten sposób, że uchylenie decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

organu, a nie w wyniku błędów popełnionych przez ten organ, co niewątpliwie 

wymaga precyzyjnej analizy w każdej indywidualnej sprawie. Sąd nie podzielił 

twierdzenia organu, że w rozpatrywanej sprawie oprocentowanie nadpłaty z tytułu 

podatku od nieruchomości za 2005 r. należy się stosownie do art. 78 § 3 pkt 1 O.p. od 

dnia 24 czerwca 2009 r. (dnia powstania nadpłaty) do dnia 15 września 2015 r. (dnia 

dokonania zwrotu kwoty nadpłaty). W ocenie Sądu zważywszy, że organ nie 

przyczynił się do powstania przesłanki uchylenia decyzji, a nadpłata została zwrócona 

w terminie, należało uznać, że oprocentowanie we wnioskowanym zakresie nie 

przysługiwało. 

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 684/15 Sąd stwierdził, 

że art. 70c Ordynacji podatkowej jest szczególnym, odrębnym przepisem nakazującym 

zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu 

terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia i należy odczytywać go 

literalnie. Sąd zauważył, że omawiany artykuł zawarty jest w dziale III Zobowiązania 

podatkowe w Rozdziale 8 "Przedawnienie" ustawy Ordynacja podatkowa, czyli poza 

działem IV "Postępowanie podatkowe", w którego w Rozdziale 3, w art. 136 i art. 137 

uregulowano działanie pełnomocnika występującego w imieniu strony. Zauważyć 

więc należy, że przepis art. 70c Ordynacji podatkowej jest przepisem o charakterze 

materialnym, a jego zastosowanie wykracza poza ramy postępowania podatkowego. 

Ponadto w wyroku wskazano, że zawiadomienie w trybie tego przepisu może być 

wysłane nie tylko w toku postępowania, ale również przed wszczęciem postępowania, 
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jak i po jego zakończeniu (w tym np. po upływie paru lat od zakończenia 

postępowania). 

Zdaniem Sądu art. 70c Ordynacji podatkowej do dokonania zawiadomienia 

uprawnia organ właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego. Organem 

zawiadamiającym nie musi być organ prowadzący postępowanie. 

W postanowieniu z 17 listopada 2017 r. wydanym w sprawie III SA/Wa 

3175/16 Sąd zakwestionował pogląd wyrażany w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, iż niewskazanie adresu elektronicznego przez profesjonalnego 

pełnomocnika skutkowałoby zastosowaniem art. 144 § 3 O.p. W ocenie Sądu celowy 

brak wskazania adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie może 

był utożsamiany z problemami technicznymi uniemożliwiającymi organowi 

podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Za stanowiskiem Sądu przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, 

dokonując wykładni językowej należy zauważyć, że pojęcie "techniczny" (zgodnie ze 

słownikiem PWN) odnosi się do techniki jako dziedziny wiedzy lub dotyczy techniki 

wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś, z kolei pojęcie 

"problem" to trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście lub poważna 

sprawa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia. Zatem problem techniczny to 

trudna sytuacja wymagająca rozwiązania i dotycząca aspektów technicznych 

(rozumianych jako elementu wiedzy). 

Celowe (pomimo wezwania na podstawie art. 155 O.p.) niepodanie adresu 

elektronicznego przez profesjonalnego pełnomocnika wprawdzie uniemożliwia 

organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, ale nie stanowi problemu technicznego - nie wymaga on bowiem 

podjęcia rozwiązania w oparciu o wiedzę organu podatkowego. Zwrócić należy 

również uwagę, że niepodanie adresu elektronicznego byłoby nierozwiązywalnym 

problemem technicznym dla organu podatkowego, podczas gdy samo pojęcie 

"problem" zakłada możliwość rozwiązania trudnej kwestii (technicznej). Jeżeli 

natomiast przed przystąpieniem do rozwiązania problemu obiektywnie wiadomo, 

że "problem" jest nierozwiązywalny to nielogiczne byłoby użycie przez ustawodawcę 
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terminu "problem" mając na uwadze jego znaczenie, byłoby to sprzeczne także 

z zasadą określoności przepisów prawa. 

Po drugie, uznanie celowego braku wskazania adresu elektronicznego za 

problem techniczny i w konsekwencji stosowanie art. 144 § 1 pkt 1 O.p. przekreśla 

wskazane już cele ustawodawcy związane z dokonaną zmianą przepisów O.p. 

W szczególności niweczy pewność doręczenia korespondencji od organu 

podatkowego profesjonalnym pełnomocnikom oraz niewątpliwie ponownie może 

wpływać na wydłużony czas trwania postępowań podatkowych. 

Po trzecie, akceptacja nieprzewidzianej w przepisach Ordynacji podatkowej 

swoistej wolności wyboru sposobu doręczenia korespondencji przez profesjonalnego 

pełnomocnika narusza pewność czynności doręczenia. W zależności od okoliczności 

konkretnej sprawy profesjonalny pełnomocnik mógłby w istocie decydować, w jaki 

sposób będzie mu doręczana korespondencja. Również zmiana pełnomocnictwa 

i niewskazanie adresu elektronicznego skutkowałaby zmianą sposobu doręczenia 

dokumentów nawet w ramach jednego postępowania podatkowego. Zatem 

wystąpienie problemu technicznego zależne byłoby wyłącznie od woli pełnomocnika 

profesjonalnego. 

Sąd stwierdził także, że pełnomocnik zawodowy nieposiadający adresu 

elektronicznego jest zobligowany do jego utworzenia, celem umożliwienia organowi 

podatkowemu doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Systemem teleinformatycznym służącym do udostępniania usług przez instytucje 

publiczne jest e-PUAP (spełnia odpowiednie określone w ustawie wymagania 

(standardy) bezpieczeństwa), który zapewnia możliwość uzyskania UPO i jest także 

systemem, z którego muszą korzystać podmioty publiczne, w tym organy podatkowe. 

Zatem adresem elektronicznym, o którym mowa w art. 138c Ordynacji podatkowej 

mającym służyć profesjonalnemu pełnomocnikowi do porozumiewania się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej z organem podatkowym jest adres elektronicznej 

skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. 

Podanie dowolnego adresu e-mail przez profesjonalnego pełnomocnika, 

uniemożliwia organom podatkowym wysyłanie dokumentów elektronicznych na 

powyższy adres elektroniczny. Powinno zatem być traktowane jako niepodanie adresu 
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elektronicznego i skutkować wezwaniem na podstawie art. 155 O.p. do uzupełnienia 

treści pełnomocnictwa. 

Z kolei w wyroku z 14 września 2017 r. wydanym w sprawie III SA/Wa 

3145/16 Sąd wskazał, że zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 O.p., za nadpłatę uważa się kwotę 

nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Stosownie do art. 73 § 1 pkt 1 

O.p., nadpłata powstaje – co do zasady (z zastrzeżeniem § 2) - z dniem zapłaty przez 

podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Uprawnienie 

do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje m.in. podatnikom, których 

zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli 

w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie 

podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany 

podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej (art. 75 § 2 pkt 1 a 

O.p.), lub w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem 

deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie 

podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany 

podatek (art. 75 § 2 pkt 1 b O.p.). Sąd stwierdził, że w tych i dalszych przepisach 

o nadpłacie nie ma mowy o konieczności wykazania uszczerbku majątkowego, jaki 

poniósł podatnik w związku z nadpłaceniem lub zapłaceniem nienależnie podatku. 

Warunkiem sine qua non uznania wpłaty podatku za nadpłatę jest "nadpłacenie" lub 

"zapłacenie nienależnie" podatku, bez konieczności badania, czy wykazania przez 

podatnika poniesienia z tego tytułu uszczerbku majątkowego. 

W wyroku z 3 sierpnia 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 884/16 spór dotyczył 

możliwości wydania decyzji wymiarowych w sytuacji  upływu terminu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych skarżącego. Sąd nie podzielił poglądu organu 

odwoławczego, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie 

art. 70 § 4 O.p. Zgodnie z art. 70 § 4 O.p. bieg terminu przedawnienia zostaje 

przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został 

zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od 

dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Jak zauważył 

Sąd, ordynacja podatkowa nie zawiera definicji pojęcia "środka egzekucyjnego", 

a zatem należy posłużyć się wyjaśnieniem powyższego terminu zawartym w ustawie 
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z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 599 ze zm.) dalej u.p.e.a. Zgodnie z art. 1a pkt 12 lit. a) u.p.e.a., ilekroć 

w ustawie jest mowa o środku egzekucyjnym - rozumie się przez to w postępowaniu 

egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych min. egzekucję z rachunków 

bankowych, z ruchomości, z nieruchomości. Art. 1a pkt 18 u.p.e.a. wskazuje, 

iż  ilekroć w ustawie jest mowa o zajęciu egzekucyjnym - rozumie się przez to 

czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo 

rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do 

wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W myśl zaś art. 1a pkt 19 

u.p.e.a. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 21 listopada 2013 r.) zajęciem 

zabezpieczającym jest czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ 

egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego 

w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez niego obowiązku objętego 

dokumentem stanowiącym podstawę zabezpieczenia, ale która nie prowadzi do 

przymusowego wykonania obowiązku. Z dniem 21 listopada 2013 r. zapisem 

"dokumentem stanowiącym podstawę" zastąpiono zapis "zarządzeniem". Odrębne 

zdefiniowanie pojęć zajęcia egzekucyjnego i zajęcia zabezpieczającego stanowi 

o braku tożsamości zajęcia prowadzonego w postępowaniu zabezpieczającym 

i w postępowaniu egzekucyjnym. Z treści art. 1a pkt 12 lit. a) u.p.e.a. wynika zaś 

niewątpliwie, iż środkiem egzekucyjnym jest egzekucja należności pieniężnych 

z wymienionych w tym punkcie składników majątkowych dokonywana 

w postępowaniu egzekucyjnym, a nie w postępowaniu zabezpieczającym. Powyższe 

zapisy pozostają w powiązaniu z treścią art. 154 § 4 u.p.e.a., stanowiącym 

o przekształceniu się zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne i warunkach, 

które powinny zostać spełnione, aby powyższe nastąpiło. Organ odwoławczy 

powołując się na art. 154 § 4 u.p.e.a. nie wskazał, który z punktów tego paragrafu miał 

zastosowanie w sprawie. 

Z podnoszonych okoliczności, nie wynika, by zajecie zabezpieczające przekształciło 

się w egzekucyjne przed upływem terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 154 § 4 

u.p.e.a., zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne z dniem 

wystawienia tytułu wykonawczego, pod warunkiem, że nastąpiło nie później niż przed 
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upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji lub innego orzeczenia 

podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, bądź 

doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W tych 

okolicznościach, przekształcenie się zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne, 

na które powoływał się organ odwoławczy, nie nastąpiło przed upływem terminu 

przedawnienia. Zdaniem Sądu brak było zatem podstaw do stwierdzenia, iż doszło do 

przerwania biegu terminu przedawnienia w oparciu o art. 70 § 4 O.p. 

 

14.10 Postępowanie egzekucyjne. 

 

W wyroku z 27 marca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 356/16, WSA w Warszawie 

wskazał, że do sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w zawiadomieniu o zajęciu 

egzekucyjnym nie można stosować instytucji sprostowania uregulowanej w art. 113 

k.p.a. Zgodnie bowiem z ww. przepisem k.p.a., organ administracji może z urzędu lub 

na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe 

oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Przedmiotem 

sprostowania mogą być również postanowienie i ugoda (odpowiednio  art. 126 i 122 

k.p.a.). Zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym nie przybiera natomiast ani formy 

decyzji, ani postanowienia, tym bardziej ugody, nie jest to akt administracyjny 

w rozumieniu art. 104 k.p.a.. Zarówno w doktrynie, jak i judykaturze dominuje 

pogląd, że podobnie jak tytuł wykonawczy, jest to dokument urzędowy o charakterze 

informacyjnym. Skoro więc przepisy ustawy nie przewidują możliwości zastosowania 

instytucji sprostowania do zawiadomienia o zajęciu, wyeliminowanie z obrotu 

prawnego zawiadomienia obarczonego błędem, powinno nastąpić przez wystawienie 

nowego prawidłowego zawiadomienia. 

W wyroku z 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 2025/16 Sąd 

wypowiedział się w kwestii zasadności zwrotu skarżącemu kosztów egzekucyjnych 

w związku z wyeliminowaniem z obiegu prawnego orzeczenia stanowiącego podstawę 

wystawienia tytułu wykonawczego. Zdaniem Sądu, w demokratycznym państwie 

prawnym nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której jednostka ponosiłaby 

odpowiedzialność za wady aktu administracyjnego, który skierowano do wykonania  
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w drodze przymusu i w wyniku czego powstały koszty egzekucyjne, a następnie 

doszło do eliminacji stanowiącego podstawę egzekucji aktu, czego konsekwencją było 

zniesienie wszelkich z tym związanych czynności wykonawczych. Aprobata innego 

ujęcia stałaby w sprzeczności z wynikającą z art. 8 k.p.a.  (stosowanym odpowiednio 

w postępowaniu egzekucyjnym z mocy art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji) zasadą zaufania. 

Analogiczne stanowisko Sąd zajął w sprawie zakończonej wyrokiem 

z 27 marca 2017 r. III SA/Wa 8/16, w której spór sprowadzał się do interpretacji art. 

64c § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na tle takiej sytuacji, 

w której przeprowadzono skutecznie egzekucję w oparciu o ostateczną i wykonalną 

decyzję podatkową, wyeliminowaną następnie z obrotu prawnego (po zakończeniu 

egzekucji) w postępowaniu wznowieniowym na podstawie art. 240 § 1 pkt 8 

Ordynacji podatkowej, to jest w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 

z 18 lipca 2013r., sygn. akt SK 18/09. W niniejszej sprawie, podstawę wystawienia 

tytułu wykonawczego stanowiła decyzja, wydana na podstawie przepisu, o którego 

niezgodności z Konstytucją RP orzekł Trybunał Konstytucyjny, a zatem decyzja 

ustalająca zobowiązania podatkowe, które przy wykładni przepisów zgodnie 

z Konstytucją, nie istniały. Niekonstytucyjność przepisu tworzącego umocowanie do 

wydania decyzji jest okolicznością przesądzającą o wadliwości (niezgodności 

z prawem) podjętego rozstrzygnięcia. Przy czym nie ma znaczenia fakt utraty mocy 

obowiązującej zakwestionowanego przez Trybunał przepisu ustawy podatkowej 

dopiero z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw 

(tj. w dniu 27 sierpnia 2013 r.), albowiem stan niekonstytucyjności przepisu istniał 

w czasie podjęcia rozstrzygnięcia przez organy podatkowe. W związku z powyższym, 

w ocenie Sądu, skoro decyzja stanowiąca podstawę wszczęcia i prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego była niezgodna z prawem (wadliwa) w sposób 

kwalifikowany, to również niezgodne z prawem było wszczęcie i prowadzenie 

egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, wystawionego w oparciu o taką 

decyzję. Brak jest jednocześnie racjonalnego uzasadnienia, aby skarżąca ponosiła 

należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, w sytuacji, gdy nie wynikły one z jej 

winy. 
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W sprawie zakończonej wyrokiem z 28 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 

3632/16, Sąd wypowiedział się w kwestii terminu do wniesienia zarzutów 

w postępowaniu egzekucyjnym w sytuacji, gdy przedmiotem zarzutu jest zastosowanie 

zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Sąd wyraził pogląd, że w istocie termin na 

wniesienie zarzutów egzekucyjnych został określony pośrednio w art. 27 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dotyczącym elementów 

obowiązkowych tytułu wykonawczego. Jak stanowi bowiem art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a., 

tytuł wykonawczy zawiera, m.in. pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu 

w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W konsekwencji w orzecznictwie 

przyjmuje się zwykle, że bieg terminu na wniesienie zarzutów rozpoczyna się od dnia 

doręczenia tytułu wykonawczego. Jednakże – w przypadku podniesienia zarzutu 

zastosowania zbyt uciążliwego środka – termin ten liczy się od daty doręczenia 

postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego/zawiadomienia o zajęciu. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3264/16 zakończonej wyrokiem z 16 maja 

2016 r. Sąd wypowiedział się w kwestii możliwości umorzenia postępowania 

egzekucyjnego w części. Sąd zauważył, że w sprawie, po wniesieniu przez skarżącego 

zarzutów, uznano je za zasadne w zakresie nieuwzględnienia przerwy w naliczaniu 

odsetek i organ egzekucyjny w części dotyczącej nienależnie naliczonych odsetek, 

umorzył postępowanie oraz wprowadził przerwę w naliczaniu odsetek od zaległości 

podatkowej. W ocenie Sądu, nie można zgodzić się ze skarżącym, że stwierdzone 

i usunięte nieprawidłowości, z uwagi na brzmienie art. 34 § 4 u.p.e.a. nakazywały 

umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości, a nie jedynie w części w zakresie 

dotyczącym kwoty zawyżonych odsetek. Zgodnie z treścią art. 18 u.p.e.a., jeżeli 

przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy k.p.a., a więc także przepisy art. 105 i art. 126 tej 

ustawy, przewidujące możliwość wydania postanowienia o częściowym umorzeniu 

postępowania. Innymi słowy wadliwie w części wykazane w tytule wykonawczym 

odsetki są kwotami nienależnymi (w tym zakresie obowiązek podlegający egzekucji 

nie istnieje), które nie mogą być przedmiotem prowadzonej egzekucji 

administracyjnej, jednakże w sytuacji prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu 
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wykonawczego obejmującego zarówno kwotę należności głównej oraz należne odsetki 

egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej, jak również nienależnie naliczone 

odsetki za zwłokę, zasadne jest umorzenie postępowania egzekucyjnego jedynie w tej 

części, która dotyczy nienależnie wykazanych odsetek za zwłokę. 

 

15. Ludność. 

 

Wyrokiem z 5 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 532/17 Sąd oddalił skargę 

na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności 

odwołania od czynności materialno-technicznej dokonanej przez Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego polegającej na wpisaniu do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej 

o rozwiązaniu przez rozwód związku małżeńskiego, którego zawarcie potwierdzał 

niniejszy akt. 

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że wzmiankę o rozwiązaniu małżeństwa 

wpisano na podstawie przedłożonego przez jednego ze współmałżonków wyroku sądu 

państwa obcego i jego tłumaczenia przysięgłego. Organ zaznaczył, że powyższe 

działanie nie miało formy decyzji administracyjnej ani innego aktu administracyjnego, 

lecz czynności materialno-technicznej, od której w administracyjnym toku instancji 

nie przysługuje środek zaskarżenia. Jednocześnie wyjaśniono, że właściwym 

w sprawie unieważnienia w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie jest 

sąd powszechny. Sąd powyższe stanowisko organu zaakceptował wskazując, 

że przypadki kiedy sprawa z zakresu aktów stanu cywilnego ma być rozstrzygnięta 

w drodze decyzji administracyjnej zostały wymienione w przepisach ustawy Prawo 

o aktach stanu cywilnego. Skoro brak w ustawie wskazania, że wzmianka dotycząca 

rozwiązania małżeństwa wprowadzana jest w drodze decyzji administracyjnej, 

to prawidłowo organ uznał, że jest to czynność materialno-techniczna, od której nie 

przysługuje odwołanie.  

Wyrokiem z 9 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1780/16 Sąd oddalił skargę 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na postanowienie w przedmiocie 

zwrotu wniosku o udostępnienie danych adresowych.  

Istota sporu w sprawie sprawdzała się do oceny, czy Minister nie naruszył 

w stopniu istotnym prawa procesowego stwierdzając brak podstaw do zastosowania 

wobec skarżącego art. 267 k.p.a., który upoważnia organy administracji do zwolnienia 
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strony w całości lub w części od ponoszenia opłat, kosztów i należności, w razie 

niewątpliwej niemożności poniesienia powyższych kosztów. Sąd wskazał, że podanie 

dotyczące udostępnienia przedmiotowych danych z bazy PESEL następuje odpłatnie 

(art. 46 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.). Sąd stwierdził, że w aktach sprawy brak 

było dokumentów potwierdzających niemożność uiszczenia przez skarżącego opłaty 

w kwocie 31 zł. O możliwości otrzymania zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty 

- w ocenie Sądu - nie przesądzało ani zaświadczenie o braku zatrudnienia skarżącego, 

ani fakt przebywania w zakładzie karnym.  

 

 

16. Gospodarka wodna.  

 

W wyroku z 20 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 939/17 Sąd stwierdził, 

że operat wodnoprawny, jako jeden z istotnych dowodów wymaganych w sprawie 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, powinien zawierać elementy treści wymagane 

przepisami art. 132 ust. 1-3 Prawa wodnego (Dz. U. 2017 poz. 1121 ze zm.). 

W przypadku, gdy nie zawiera on obowiązkowych elementów, jak np. ustaleń 

w zakresie planu gospodarowania wodami, określenia konieczności występowania 

urządzeń wodnych, organ powinien zwrócić się o jego uzupełnienie.  

Celem wydania decyzji w oparciu o przepis art. 29 ust. 3 ustawy z 18 lipca 

2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121 ze zm.) jest przywrócenie poprzedniego 

stanu wód gruntowych na działce zobowiązanych oraz działkach sąsiednich 

i w kontekście osiągnięcia tego celu należy rozpatrywać późniejszą jej egzekucję.  

 

17. Geodezja i kartografia.  

 

Istota prowadzenia ewidencji gruntów i budynków sprowadza się do ciągłej 

aktualizacji w operacie ewidencyjnym zbioru informacji podmiotowych 

i przedmiotowych, na podstawie dokumentów powstałych w zasadzie poza 

postępowaniem ewidencyjnym (np. ostatecznych decyzji administracyjnych, 

prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, aktów normatywnych), 

czy wytworzonych w toku postępowania ewidencyjnego w związku z obowiązkiem 
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utrzymywania operatu ewidencyjnego w aktualności (wyrok z 22 lutego 2017 r. sygn. 

akt IV SA/Wa 1138/16, wyrok z 20 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 644/17, 

wyrok z 28 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 550/17).  

W wyroku z 15 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2918/16 Sąd zaprezentował 

pogląd, że ujawnienie w ewidencji gruntów samoistnego posiadacza gruntu jest 

dopuszczalne tylko w przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie ewidencyjne 

na podstawie stanu faktycznego ustali i uzna w sposób oczywisty i bezsporny, że dana 

osoba włada nieruchomością. Jeżeli natomiast organ nie dojdzie do takiego 

przekonania, wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie tej kwestii w postępowaniu 

cywilnym przez sąd, a tym samym brak jest podstaw do dokonania wpisu do 

ewidencji. Podstawą dokonania zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest 

aktualny stan gleby na działce - w toku prowadzonego postępowania organ ocenia czy 

klasa bonitacyjna gleby od czasu poprzedniej klasyfikacji uległa zmianie na tyle, by ją 

uwzględnić w ewidencji gruntów i budynków (wyrok z 12 maja 2017 r. sygn. akt 

IV SA/Wa 373/17). 

W wyroku z 11 maja 2017 r. sygn. akt. IV SA/Wa 310/17 Sąd podniósł,  

że geodeta pełni funkcję osoby zaufania publicznego. Zasadą jest, że dla celów prac 

geodezyjnych mogą być wykorzystywane przez geodetę jedynie materiały z zasobów, 

za które została poniesiona stosowna opłata (co jest potwierdzone uzyskaną licencją). 

W sytuacji o ile nawet w określonych urzędach istniałaby praktyka udostępniania 

danych, które nie są w stosowny sposób opłacone, nie uprawnia to geodety do ich 

wykorzystania.  

Czynność właściwego organu gminy polegająca na nadaniu lub zmianie, albo 

odmowie nadania lub zmiany numeru porządkowego nieruchomości nie następuje 

w drodze decyzji, czy postanowienia, ale jest inną czynnością z zakresu administracji 

publicznej. Aktualizacja danych ewidencji dokonywana jest jeżeli istniejąca numeracja 

porządkowa budynków zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie. Jednakże 

samo stwierdzenie takiej wadliwości numeracji porządkowej nie jest wystarczającą 

przesłanką do wprowadzenia zmiany numeracji porządkowej, ponieważ ta wadliwość 

powinna mieć skutek w postaci utrudnienia wykorzystywania numeracji (wyrok 

z 5 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2801/16). 

 

 



92 

 

18. Środowisko.  

 

W tej kategorii spraw odnotować należy sprawę ze skargi na decyzję Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania 

z tytułu opłaty za brak sieci oraz określenia wysokości nadpłaty za 2006 r. W wyroku 

z 3 lutego 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1828/16 Sąd oddalając skargę, wskazał, 

iż w odniesieniu do obowiązków spółki z tytułu opłat za brak sieci za rok 2006 r. 

należy użyć korzystniejszych zasad wynikających z nowelizacji dokonanej ustawą 

z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236) oraz późniejszej uchwały powiększonego 

składu NSA. W sprawie nie budziło wątpliwości, że w odniesieniu do spółki znajdują 

zastosowanie warunki wskazane w tej uchwale, tj. spółka nie dokonała wpłaty opłaty 

za brak sieci zbierania pojazdów w 2006 r. i postępowanie w sprawie określenia 

wysokości zobowiązania z tytułu tej opłaty, zostało wszczęte po wejściu w życie 

powołanej ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (w niniejszej sprawie postępowanie 

zostało wszczęte w 2011 r., zaś spółka dokonała zapłaty w 2012 r.). Ponadto Sąd nie 

podzielił stanowiska, że tworzenie sieci na podstawie umów z przedsiębiorcami 

prowadzącymi stacje demontażu wymaga podpisywania ich bezpośrednio z już 

funkcjonującymi stacjami demontażu, ewentualnie korzystając z instytucji 

przewidzianej przez kodeks cywilny tj. za pośrednictwem pełnomocnika. Sąd dopuścił 

również możliwość tzw. kaskadowego zawierania umów. Stwierdził, że to na 

skarżącym ciążył obowiązek zapewnienia sieci. Zatem – w razie wątpliwości – na nim 

ciąży wykazanie, że obowiązek taki zrealizował zgodnie z przepisami prawa.  

Kontrolując decyzje dotyczące nakazu usunięcia odpadów, w wyrokach 

z 10 maja 2017 r. sygn. IV SA/Wa 3167/16 oraz z 30 sierpnia 2017 r. sygn. akt 

IV SA/Wa 881/17, Sąd wskazał, że domniemanie, na podstawie którego nakaz wydany 

na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 21, ze zm.) ustawy może być skierowany do właściciela nieruchomości 

(gdzie znajdują się odpady) może być obalone wyłącznie w przypadku, kiedy możliwe 

jest ustalenie innego podmiotu odpowiedzialnego za składowanie odpadów - to jest 

innej osoby fizycznej, osoby prawnej, czy też jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
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osobowości prawnej będącej w posiadaniu odpadów. Tym samym w sytuacji braku 

możliwości ustalenia wytwórcy odpadów władający powierzchnią ziemi może się 

zwolnić z odpowiedzialności za odpady tylko w jeden sposób - wykazując, że 

odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot, czyli wskazać wyraźnie na 

innego posiadacza odpadów.  

 W wyrokach z 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 83/17 i 84/17 Sąd 

kontrolując decyzje w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty 

produktowej za 2011 rok wskazał, że sprawa będąca przedmiotem postępowania 

o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty produktowej za 2010 r. i 2011 r. 

wraz z odsetkami za zwłokę, nie stanowi zagadnienia wstępnego dla sprawy 

dotyczącej określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej za 2011 r. Aby 

można było prawidłowo rozpoznać wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej w postaci 

umorzenia zaległości podatkowej (art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej) 

koniecznym jest uprzednie bezsporne ustalenie istnienia tej zaległości oraz określenie 

jej wysokości, a zatem uprzednie wydanie decyzji w przedmiocie określenia 

wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej. Decyzja określająca zaległość 

w opłacie produktowej ma charakter deklaratoryjny, nie konstytutywny, ponieważ 

określa się w niej wysokość zobowiązania, które już powstało wcześniej, z mocy 

prawa. Zatem kwestia stwierdzenia, czy w sprawie występują przesłanki pozwalające 

na umorzenie postępowania, określone w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej (tj. ważny 

interes podatnika lub interes publiczny), nie ma żadnego wpływu na okoliczność 

powstania zobowiązania podatkowego i prowadzenia postępowania podatkowego 

kończącego się wydaniem decyzji określającej wysokość tego zobowiązania. 

Umorzenie zaległości podatkowej nie może być przedmiotem rozważania w sprawie 

określenia wysokości opłaty produktowej.  

Kolejną kategorią spraw były skargi na decyzje związane z problematyką 

usunięcia drzew i krzewów. W wyroku z 24 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 

1074/16 Sąd oddalił skargę na decyzję stwierdzającą nieważność decyzji zezwalającej 

na usunięcie drzew na działkach wchodzących w skład założenia parkowo-

pałacowego, objętych ochroną konserwatorską w oparciu o decyzję o wpisie do 

rejestru zabytków. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia miała ocena czy decyzja 
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o wpisie do rejestru zabytków pałacu murowanego z ok. XIX w. wraz z parkiem 

obejmowała ochroną także działki, na których rosły drzewa mające podlegać 

usunięciu. W sentencji decyzji o wpisie do rejestru brak było wskazania obszaru 

nieruchomości objętej wpisem. Nie zawierała również odniesienia do odrębnego 

załącznika graficznego. W przedmiotowej sprawie organ prawidłowo ocenił, że skoro 

drzewa objęte wnioskiem spółki o zezwolenie na usunięcie rosną na terenie 

nieruchomości objętych wpisem do rejestru zabytków, to ze względu na treść art. 83 

ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu obowiązującym w dacie 9 grudnia 

2014 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na wycięcie był wojewódzki 

konserwator zabytków. Naruszenie przepisu dotyczącego właściwości organu 

spowodowało nieważność wydanej decyzji i konieczność wyeliminowania jej z obrotu 

prawnego.  

W wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 561/16 Sąd wskazał, 

że mieszkaniec gminy, będący właścicielem nieruchomości położonej na terenie tej 

gminy ma interes prawny w kwestionowaniu wszystkich zapisów uchwały o przyjęciu 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dla wywiedzenia skargi 

konieczne jest jednakże jeszcze wykazanie, że interes ten został naruszony 

kwestionowanymi zapisami uchwały i to w sposób nieakceptowalny z punktu 

widzenia obowiązującego prawa.  

W wyrokach z 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 285/17 i z 7 września 

2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1141/17 stwierdzających nieważność w części uchwał rad 

gminy w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Sąd wskazał, że powtórzenie w tekście uchwały przepisu ustawowego 

powoduje nieważność uchwały. Powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich 

modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami 

legislacji.  

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3476/15 Sąd odniósł się do charakteru analizy 

porealizacyjnej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 5 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Sąd zwrócił uwagę, że jakkolwiek 
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odmiennie niż w przypadku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

powołana ustawa nie określa zawartości merytorycznej analizy porealizacyjnej, 

to charakter obu dokumentów, co do skutków dla ustalenia praw i obowiązków 

uczestników obrotu prawnego, jest analogiczny. Raport stanowi bowiem podstawę 

regulacji wpisanych w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a ustalenia 

i wnioski analizy porealizacyjnej mają na celu ograniczenie rzeczywistej uciążliwości 

inwestycji dla nieruchomości sąsiednich i mogą stanowić podstawę do nałożenia na 

podmiot korzystający ze środowiska określonych obowiązków, bądź ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania.  

 

19. Zagospodarowanie przestrzenne.  

 

Jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, to w tej kategorii spraw 

dominowała problematyka zakresu władztwa planistycznego gminy oraz zasad i trybu 

uchwalania planu. Przekroczenie granic władztwa planistycznego, jak również 

naruszenie zasad i istotne naruszenie trybu uchwalania planu stanowiło przesłankę 

stwierdzenia nieważności zapisów planu miejscowego.  

Jak zauważył Sąd w wyroku z 24 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1539/16 

zgodnie z regulacją art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) organ administracji 

publicznej zobowiązany był uwzględnić w planie miejscowym granice i sposoby 

zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Wynikający z tego przepisu obowiązek 

określenia granic obszaru zagrożonego niebezpieczeństwem powodzi ma związek 

z ustaleniem przeznaczenia terenów znajdujących się w tym obszarze oraz 

określeniem sposobu ich zagospodarowania. Określenie przeznaczenia terenu w planie 

miejscowym musi być jednoznaczne i precyzyjnie.  

Na uwagę zasługuje wyrok z 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2148/16, 

w którym Sąd stwierdził, że linia zabudowy determinuje posadowienie budynku 

w stosunku do pasa drogowego - ulicy zbiorczej. Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm.) reguluje minimalne 
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odległości obiektów budowlanych w stosunku do drogi, przy czym wyznacza 

odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, który to wskaźnik z reguły będzie bardziej 

odległy niż wskaźnik linii rozgraniczającej ulicy. Gmina posiada przy uchwalaniu 

planu miejscowego kompetencje w ramach władztwa planistycznego do ustalenia 

większej odległości zabudowy względem drogi publicznej niż wynika ona z ustawy 

o drogach publicznych, ale ma obowiązek wykazania z jakich względów minimalny, 

przyjęty przez ustawodawcę parametr tak istotnie powiększa. W innym wypadku 

narazi się na zarzut nadużycia władztwa planistycznego. 

W wyroku z 10 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2430/16 Sąd wskazał, 

że zmiany w projekcie planu wprowadzone przez organ wykonawczy gminy po jego 

wyłożeniu do publicznego wglądu, stanowiące konsekwencję zmiany polityki 

przestrzennej władz gminy, dotyczące: przeznaczenia terenu, parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym linii zabudowy, 

a także ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, jak również zmian 

w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej wymagały ponownego wyłożenia zmienionego projektu planu.  

Wśród omawianej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok z 17 stycznia 

2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2374/16, w którym Sąd podkreślił, że jeżeli fragment 

działki ewidencyjnej, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, jest objęty 

planem miejscowym, to nawet jeżeli inwestor we wniosku o ustalenie warunków 

zabudowy zakreślił jako teren inwestycji całą działkę ewidencyjną, to orzekanie 

o warunkach zabudowy może dotyczyć wyłącznie tego jej fragmentu gdzie plan nie 

obowiązuje, co wynika m. in. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.). 

Sąd wskazał także, że zarzuty sformułowane wobec planu miejscowego pozostają 

poza zakresem kontrolowanego postępowania w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy a kwestia czy doszło do nadużycia władztwa planistycznego, poprzez 

przyjęcie zapisów planu, kwestionowanych przez stronę skarżącą, może być 

przedmiotem rozważań wyłącznie w przypadku wniesienia do sądu administracyjnego 

skargi na ten akt prawa miejscowego.  

W wyroku z 23 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2294/16 Sąd dokonał 

wykładni użytego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
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sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1588) pojęcia „działki” i doszedł do wniosku, że należy je rozumieć jako 

całą działkę geodezyjną, na której ma być realizowana planowana inwestycja, a nie – 

jak to uczynił organ – tylko teren objęty inwestycją. Sąd stwierdził, że przyjęcie 

wykładni sprowadzającej się do stwierdzenia, że określony liniami rozgraniczającymi 

teren inwestycji może obejmować jedynie fragment działki ewidencyjnej i jedynie dla 

tak ustalonego obszaru inwestycji określać należy warunki zabudowy, mogłoby 

prowadzić do obchodzenia przez inwestorów m. in. zasady dobrego sąsiedztwa.  

Na uwagę zasługuje także wyrok z 21 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 

707/17, w którym Sąd podniósł, że podstawowym elementem umożliwiającym 

właściwe przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 

jest rzetelne i zgodne z przepisami prawa sporządzenie przez uprawnioną osobę 

analizy funkcji i cech zabudowy terenu. Niedopuszczalne jest określenie w analizie 

urbanistycznej parametrów nowej zabudowy wyłącznie poprzez podanie wskaźnika 

maksymalnego (minimalnego), albo też poprzez odwołanie się do pojęć 

nieskonkretyzowanych (np. istniejąca wysokość, obecna szerokość itp.).  

W wyroku z 19 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 78/17 Sąd wskazał, 

że organ główny prowadzący postępowanie o ustalenie warunków zabudowy nie może 

samodzielnie dokonać oceny projektowanej inwestycji z przepisami odrębnymi 

z zakresu ochrony przyrody i w przypadku stwierdzenia, że projektowana inwestycja 

powoduje naruszenie prawa miejscowego z zakresu ochrony przyrody, odstąpić od 

oceny pozostałych przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W wyroku z 6 września 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 222/17 Sąd doszedł do 

wniosku, że inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltanicznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą stanowi element infrastruktury technicznej w rozumieniu 

art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co do którego 

wprowadzono odstępstwo od zasady dobrego sąsiedztwa. Sąd stwierdził, że w takim 

wypadku planowana inwestycja nie musi spełniać wymagań określonych w art. 61 ust. 

1 pkt 1 ustawy i co za tym idzie, przepis ten nie mógł stanowić podstawy do odmowy 

ustalenia warunków zabudowy.  
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20. Rolnictwo i leśnictwo.  

 

Wyrokiem z 12 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1465/16 Sąd oddalił 

skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności w części uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Sąd podzielając stanowisko organu i wskazał, że skoro zadaniem własnym 

gminy jest zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) i zadanie to 

gminy realizują w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ust. 1 w zw. z ust. 2 - ust. 5 ustawy 

o ochronie zwierząt), to opiekę tę gminy mogą zapewniać wyłącznie zwierzętom 

bezdomnym w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt. W zakres tej 

opieki wchodzą m. in. obowiązkowe zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt 

w schroniskach dla zwierząt (art. 11 a ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt). 

Przedmiotową opieką, w tym zabiegami sterylizacji, kastracji, gminy nie mogą 

obejmować zwierząt mających właścicieli (innych opiekunów). 

 Wyrokiem z 3 lutego 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2233/16 Sąd oddalił skargę 

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie nieuznania 

zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Z uzasadnienia wyroku 

wynikało, że zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dotyczyły 

zaniżenia powierzchni działki przez organ, co w ocenie skarżących oznaczało 

naruszenie ich prawa własności. Zdaniem Sądu w toku postępowania o sporządzenie 

uproszczonego planu urządzenia lasu, starosta nie był uprawniony do wyjaśnienia 

rozbieżności w powierzchni działki ewidencyjnej, ujawnionej w ewidencji, a tej 

oczekiwanej przez właściciela działki. Po wtóre, w postępowaniu tym starosta nie 

posiadał uprawnień do kształtowania, a w istocie rejestrowania zmian tej powierzchni, 

albowiem jego uprawnienia dotyczą jedynie sporządzenia rejestru zawierającego 

powierzchnie lasu według gatunków głównych oraz ich wieku oraz wykaz 

rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych 

planem urządzenia lasu, a stanem faktycznym. Przedmiotem postępowania jest 

bowiem zbadanie powierzchni lasów, nie zaś powierzchni działek ewidencyjnych. 
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21. Wywłaszczenia.  

 

W sprawach dotyczących odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 

kwestią kluczową okazała się ocena poprawności operatu szacunkowego stanowiącego 

podstawę wyceny i spełnienia przez organy procesowe wymogów w zakresie 

weryfikacji operatu szacunkowego. 

Jak wskazano w wyroku z 18 lipca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 3151/16 operat 

szacunkowy stanowi sformalizowaną prawnie opinię rzeczoznawcy majątkowego 

wydaną w zakresie posiadanych przez niego wiadomości specjalnych, których organ 

nie posiada. Ocena operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej nie 

jest zatem możliwa w takim zakresie, w jakim miałaby dotyczyć wiadomości 

specjalnych. O wyborze podejścia i metody szacowania nieruchomości decyduje 

wyłącznie rzeczoznawca. Organ rozpoznający sprawę może ocenić operat szacunkowy 

przede wszystkim pod względem formalnym: czy został sporządzony i podpisany 

przez osobę uprawnioną, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy treści, 

nie zawiera niejasności, pomyłek, braków, które powinny być sprostowane lub 

uzupełnione, aby dokument ten miał wartość dowodową (wyrok z 19 czerwca 2017 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 597/17).  

W ramach problematyki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, 

w orzecznictwie wskazywano, że ustalenie czy wywłaszczona nieruchomość została 

wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia wskazanym w decyzji 

wywłaszczeniowej bywa niekiedy trudne. Tak jest w sytuacji gdy na danym terenie 

wybudowano wiele budynków o różnym przeznaczeniu lub drogi i urządzenia 

infrastruktury technicznej w ramach większego przedsięwzięcia.  

Powyższe wątpliwości powstają, gdy cel wywłaszczenia określono szerzej 

(np. na budowę fabryki) niż cele ustawowe (wymienione w art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 

ze zm.), a w ramach tego szeroko zakreślonego celu (w tym wypadku budowy fabryki) 

realizowano wiele przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Przykładem 

tak szeroko zakreślonego celu może być budowa osiedla mieszkaniowego, obejmująca 

nie tylko budowę na wywłaszczonych gruntach budynków mieszkalnych, ale też 
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niezbędnych mieszkańcom obiektów handlowych, usługowych, przedszkoli, szkół, 

przychodni, dróg, chodników, parkingów, zieleńców, placów zabaw oraz budowli, 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Generalnie w orzecznictwie najczęściej 

traktuje się te wszystkie elementy jako mieszczące się w celu wywłaszczenia, pod 

warunkiem że stanowią element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania osiedla 

czy tak jak w tym przypadku - fabryki ( wyrok z 6 lipca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 

1042/17). 

W wyrokach z 11 stycznia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2577/16 i z 1 czerwca 

2017r.  sygn. akt IV SA/Wa 822/17 Sąd zwrócił uwagę, że skoro roszczenie o odsetki 

za zwłokę w wypłacie odszkodowania jest roszczeniem akcesoryjnym związanym 

z  obowiązkiem zapłaty sumy głównej, w której obowiązek zapłaty powstał na tle 

stosunku administracyjnoprawnego, to konsekwentnie również obowiązek zapłaty 

odsetek od tego odszkodowania zachowuje administracyjny charakter. Organem 

właściwym do rozpoznania wniosku o przyznanie odsetek będzie zatem organ, który 

był właściwy do wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. 

 

22. Cudzoziemcy.  

 

 W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 453/17, w której postępowanie statusowe 

obejmowało także małoletnie dzieci cudzoziemca, Sąd rozważał, czy nie doszło 

do naruszenia prawa dzieci określonego w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.), w stopniu istotnie zagrażającym ich 

rozwojowi psychofizycznemu, poprzez zbadanie, czy nakazanie skarżącej wraz 

z dziećmi powrotu do kraju pochodzenia nie będzie stało w sprzeczności z dobrem 

dzieci rozumianym jako troska o ich właściwy rozwój psychofizyczny 

i zagwarantowanie należnych im praw. Sąd doszedł do wniosku, że organ nie 

powinien wydawać negatywnego rozstrzygnięcia statusowego w sytuacji, gdy nie 

rozważył i nie ocenił obiektywnie dowodów i okoliczności przemawiających za 

nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, bądź pobytu tolerowanego, 

odnoszących się tak do cudzoziemca, jak i do jego najbliższych, w tym dzieci.  
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W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1660/17 Sąd wskazał, że jeżeli strona wystąpi 

z wnioskiem o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej o nadaniu statusu uchodźcy 

na podstawie art. 155 k.p.a., twierdząc, że decyzja ta jest wadliwa (narusza prawo), 

organ powinien rozważyć, czy decyzja jest rzeczywiście wadliwa prawnie, a w razie 

istnienia takiej wadliwości powinien ocenić, czy są to wady kwalifikowane 

wymienione w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 k.p.a., co uzasadnia wszczęcie odrębnego 

postępowania wznowieniowego albo o stwierdzenie nieważności decyzji. Nie jest 

natomiast dopuszczalne dokonanie zmiany takiej decyzji w trybie art. 155 k.p.a. Sąd 

rozważał też, czy decyzja o nadaniu statusu uchodźcy podlegać może zmianie lub 

uchyleniu na podstawie art. 155 k.p.a. w sytuacji, gdy nie jest ona dotknięta żadną 

wadą kwalifikowaną. Przyjęto, że jest to dopuszczalne.  

 

23. Kombatanci.  

 

W wyroku z 9 listopada 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 3264/16 Sąd wskazał, 

że nie można uznać powoływanego przez skarżącego uczestnictwa w letnim obozie 

młodzieżowym w 1961 r. jako udziału w wystąpieniu wolnościowym. Chęć 

aktywności religijnej na tym obozie nie ma związku ze ściśle określonym w ustawie 

charakterem wystąpienia wolnościowego jako aktywności na rzecz odzyskania 

niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka 

w Polsce. Natomiast w wyroku z 11 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 520/17 

Sąd wyjaśnił, że przy badaniu czy istnieją podstawy do uznania statusu osoby 

represjonowanej organ nie bada prawdziwości faktów wynikających ze znajdujących 

się w IPN dokumentów. Ustawodawca w sposób jasny wskazał, że sam fakt 

odnalezienia dokumentów w IPN, o ile spełniają one kryterium "wytworzenia" przez 

tę osobę lub przy jej udziale w ramach czynności tajnego informatora lub 

pełnomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organ państwa, 

determinuje wydanie decyzji odmownej. 

Natomiast w wyroku z 12 maja 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 306/17 Sąd 

wskazał, że ustawodawca nie upoważnił Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do 

badania czy doszło do współpracy w rozumieniu art. 3 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów.  
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24. Sprawy inne z zakresu symbolu 645. 

 

Wśród spraw o symbolu 645 zasługuje na uwagę wyrok z 23 marca 2017 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 2320/16 wydany w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji 

dotyczącej zarządzenia likwidacji stowarzyszenia, w której Sąd stwierdził, że stroną 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia 

mogą być tylko osoby fizyczne – byli członkowie zlikwidowanego stowarzyszenia, 

którzy są legitymowani do takiego żądania dotyczącego sfery majątkowej, bowiem 

prawo do bycia członkiem było ich niezbywalnym prawem osobistym.  

W tej kategorii spraw odnotować należy postanowienie z 19 października 2017 

r. wydane w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2561/17, w której kwestią kluczową dla 

rozstrzygnięcia sprawy było ustalenie, czy pismo Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

którym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) zwrócono się do Prezesa 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przekazanie w zakreślonym terminie 

informacji odnośnie liczby wydanych decyzji, jest czynnością z zakresu administracji 

publicznej. W postanowieniu tym Sąd przyjął, że zaskarżone pismo nie ma waloru 

aktu administracyjnego ani czynności z zakresu administracji publicznej. Dlatego nie 

podlega ono kognicji sądów administracyjnych.  

 

25. Gry losowe i zakłady wzajemne. 

 

25.1 Wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza 

kasynem gry. 

 

W wyroku z 25 lipca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2082/16 Sąd uchylając decyzję 

wskazał, że uznanie osoby fizycznej za "urządzającego gry" każdorazowo wymaga 

uwzględnienia okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, w tym ustalenia, czy 

osoba taka podejmowała czynności, polegające m.in. na opisanych wyżej aktywnych 

działaniach, wskazujących na istotny udział w procesie urządzania nielegalnych gier 

hazardowych. Konieczna jest więc przynajmniej jakaś forma aktywnego udziału 

w przedsięwzięciu polegającym na organizowaniu i oferowaniu gier hazardowych. 
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25.2 Odmowa wszczęcia postępowania. 

 

W wyroku z 27 lutego 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 1531/16 Sąd oddalając 

skargę wskazał, że z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.) nie wynika jakiekolwiek uprawnienie 

dla podmiotu eksploatującego automaty do zainicjowania postępowania w sprawie 

upoważnienia dla określonej jednostki badającej, udziału w takim postępowaniu czy 

złożenia wniosku o cofnięcie jednostce badającej takiego upoważnienia. Byłoby to 

bowiem - w płaszczyźnie wykładni celowościowej - oddanie podmiotowi 

eksploatującemu automaty uprawnień do wyznaczania podmiotów, których opinia 

przesądza o możliwości eksploatacji takich urządzeń. 

 

26. Podatek akcyzowy. 

 

W wyroku z 23 maja 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 1060/16 Sąd uchylając 

interpretację indywidualną wskazał, że wymóg złożenia oświadczenia ma charakter 

drugorzędny względem faktycznego zużycia wyrobów gazowych na cele uprawniające 

do zwolnienia. Skoro zatem wyroby gazowe zostały zużyte zgodnie z przeznaczeniem 

przewidzianym w art 31b ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U z 2014 r. poz. 752 ze 

zm.) dalej u.p.a., co nie ulega wątpliwości, a wątpliwość dotyczy wyłącznie 

możliwości zmiany oświadczenia do zamkniętych okresów rozliczeniowych, 

to interpretacja art 31b ust. 5 u.p.a., powinna prowadzić do tego, że należy zezwolić na 

dostosowanie oświadczenia do faktycznego przeznaczenia wyrobów gazowych. 

W ocenie Sądu to faktyczne wykorzystanie, a nie samo oświadczenie warunkuje 

skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 31b u.p.a. 

Wymogi formalne służą natomiast kontroli i zapobieganiu oszustwom podatkowym. 

Jeżeli zaś z okoliczności faktycznych wynika, że spełnione zostały wymogi 

materialnoprawne, tj. zużycie wyrobu na cele zwolnione z opodatkowania, 

to naruszenie wymogów formalnych nie może pozbawić prawa strony do zastosowania 

zwolnienia, o ile można udowodnić, że nie doszło do oszustwa lub naruszenia prawa. 
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27. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe. 

 

Postanowieniem z 13 lipca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 530/17 na podstawie art. 

58 § 1 pkt 5a p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę na uchwałę zarządu województwa w sprawie 

całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach 

portów rzecznych uznając, iż interes prawny wnoszącego skargę nie został naruszony 

stosownie do wymagań przepisu szczególnego. 

Sąd wyjaśnił, że zaskarżając konkretny akt prawa miejscowego w trybie art. 90 

ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 

486 ze zm.) podmiot winien dowieść, że akt ten nie tylko narusza prawo, 

ale równocześnie w negatywny sposób wpływa na jego sferę prawno-materialną, 

a zatem pozbawia go konkretnych, prawem gwarantowanych uprawnień.  

W ocenie Sądu odwołanie się przez stronę, będącą właścicielem portu 

rzecznego, do przepisów regulujących prawo własności (art. 140 Kodeksu cywilnego, 

art. 21 Konstytucji),  zasady wspierania rozwoju przedsiębiorczości (art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829 ze zm.), jak również kwestii ograniczenia dochodów strony z prowadzonej 

działalności gospodarczej, nie stanowi wykazania jej interesu prawnego. Sąd 

podkreślił, iż w takiej sytuacji można mówić jedynie o interesie faktycznym, gdyż 

skarżąca jest zainteresowana utrzymaniem dostępności wód portu dla celów 

uprawiania tam amatorskiego połowu ryb. 

 

28. Sprawy z zakresu finansów publicznych. 

 

28.1 Określenie dotacji celowej przypadającej do zwrotu. 

 

W wyroku z 21 kwietnia 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 1290/16 Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję orzekł, że wypłata przyznanego przez sąd opiekuńczy 

wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ze środków 

budżetu gminy stanowiących dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd 
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opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania” nie stanowi 

wykorzystania dotacji celowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, o którym 

mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

W wyroku z 18 października 2017 r. V SA/Wa 3089/16 Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję wskazał, że nie można automatycznie przyjmować, 

iż wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, będzie każde wydatkowanie 

środków przyznanych w ramach dotacji w terminie realizacji zadania na podstawie 

faktur wystawionych przed terminem realizacji zadania. Organ, aby mógł dokonać tej 

oceny prawidłowo musi bowiem ustalić, czy środki były wydatkowane (wykorzystane) 

na cel wskazany w umowie dotacyjnej oraz w okresie realizacji dotowanego zadania. 

Jeżeli wykorzystanie spełnia oba te warunki, nie ma podstaw do zastosowania 

regulacji zakreślonej przepisem art. 169 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

 

28.2 Zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

W wyroku z 15 marca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 332/16 Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję wskazał, iż o uznaniu nieletniego za wychowanka młodzieżowego 

ośrodka wychowawczego decyduje samo skierowanie tej osoby do ośrodka, a nie 

okoliczność faktycznego  stawienia się jej w ośrodku zgodnie ze skierowaniem. 

Dotacja przysługuje na nieletnich skierowanych do młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, albowiem od dnia skierowania nieletniego do ośrodka 

wychowawczego miejsce dla niego musi być zarezerwowane i utrzymywane w pełnej 

gotowości przez ten ośrodek. Powyższe oznacza konieczność ponoszenia przez 

ośrodek kosztów utrzymywania zarezerwowanego miejsca. Nie ulega też wątpliwości, 

iż zorganizowanie opieki dla osoby skierowanej do ośrodka, a jeszcze przed jej 

przybyciem, wiąże się z wydatkami. Zapewnienie opieki jest zaś jednym 

z obowiązków ośrodka, na który jest przeznaczona dotacja i która jednocześnie może 

być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki (art. 90 ust. 3 

d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 ze zm.). 
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29. Zamówienia publiczne. 

 

W wyroku z 12 lipca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 4633/15 Sąd wskazał, że aby 

uznać dany podmiot za zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych 

(podmiot prawa publicznego) nie wystarczają zapisy statutu ani też struktura 

własnościowa, ale rzeczywiste warunki i zasady na jakich ten podmiot działa. Nie jest 

istotne dla jakich celów dany podmiot został założony lub jakie cele zaspokaja – jeśli 

działa w normalnych warunkach rynkowych, jego celem jest wypracowanie zysku 

i sam pokrywa straty, to jego działalność - pkt 10 preambuły do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U.UE.L.2014.94.65) - karze 

uznać za zaspokajanie potrzeb o charakterze przemysłowym lub handlowym.  

 

30. Egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 

Ordynacji podatkowej. 

 

30.1 Odmowa wstrzymania postępowania egzekucyjnego. 

 

W wyroku z 9 czerwca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 336/17 Sąd uchylając 

zaskarżone postanowienie oraz je poprzedzające postanowienie organu I instancji 

i umarzając postępowanie wskazał, że ustawa z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) dalej u.p.e.a. nie 

normuje instytucji wstrzymania postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika. 

Wniosek taki, skierowany do organu nadzoru, może jedynie stanowić podstawę 

podjęcia przez ten organ czynności nadzorczych z urzędu. Zatem wniosek skarżącego 

o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego nie rodził po stronie organu nadzoru 

obowiązku zainicjowania stosownego postępowania z urzędu. 
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30.2 Odmowa przystąpienia do egzekucji. 

 

W wyroku z 23 maja 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 382/16 Sąd oddalając skargę 

wskazał, że uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej określająca wysokość składki 

członkowskiej nie może być uznana ani za decyzję, ani za postanowienie. Nie jest też 

"innym orzeczeniem", o których mowa w art. 4 u.p.e.a. Nie określa bowiem wysokości 

długu członka izby lekarskiej. Ewentualna egzekucja będzie mogła być prowadzona 

dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela orzeczenia sądu powszechnego 

stwierdzającego niewykonanie obowiązku opłacenia przez lekarza w terminie składek 

członkowskich i kosztów postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lub 

dyscyplinarnej. Istotna jest konkretyzacja podmiotu, na którym spoczywa obowiązek 

i treść tego obowiązku. Wszystkich tych elementów uchwała w sprawie określenia 

wysokości składki członkowskiej nie posiada.  

 

30.3 Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Postanowieniem z 1 sierpnia 2017 r. sygn. akt V SAB/Wa 2/17 Sąd odrzucił 

skargę na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym uznając ją za 

niedopuszczalną. Sąd stwierdził, że nie sposób uznać, ażeby obowiązek określony 

w art. 35a  u.p.e.a. w postaci powiadomienia organu egzekucyjnego przez wierzyciela 

o wniesieniu przez zobowiązanego powództwa do sądu powszechnego mieścił się 

w zakresie podejmowanych przez Burmistrza czynności z zakresu administracji 

publicznej, których niewykonanie daje podstawę do wniesienia skargi zgodnie z art. 

101a ustawy z 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 

ze zm.) dalej jako u.s.g. 

W ocenie Sądu poszukiwanie w ustawie o samorządzie gminnym podstawy 

prawnej umożliwiającej zaskarżenie niezaskarżalnych przepisami u.p.e.a. przypadków 

zachowania wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym uznać należało 

za  nieprawidłowe. Konsekwencją bowiem uznania za zasadną argumentacji 

skarżących, że art. 101a u.s.g. stanowi prawidłową podstawę do wniesienia skargi 

w przedmiotowej sprawie, byłoby przyjęcie, że na podstawie ww. przepisu strony 
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mogłyby zaskarżyć do sądu administracyjnego każde działanie lub bezczynność 

wierzyciela, niezgodne z wolą zobowiązanych, korzystając z faktu, że jako wierzyciel 

w sprawie występuje organ wykonawczy gminy, do którego stosuje przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym, w tym art. 101a u.s.g. 

 

30.4 Przewlekłość postępowania w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej 

oceny projektu. 

 

W wyroku z 28 listopada 2017 r. sygn. akt V SAB/Wa 14/17 Sąd rozpatrzył 

zagadnienie dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej 

oceny projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych. 

Postępowanie administracyjne prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm. dalej 

„ustawa wdrożeniowa”). Istota przedmiotowego zagadnienia sprowadza się do 

wyważenia zasadności argumentacji Strony, zgodnie z którą brak środka zaskarżenia 

bezczynności w istocie niweluje prawo do sądu, wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji 

RP. Co więcej, jeśli przyjąć, że rozpatrzenie protestu realizowane jest w trybie 

postępowania administracyjnego szczególnego, to zastosowania nie znajdą tu m.in. 

instytucje k.p.a., takie jak sygnalizacja (art. 36 k.p.a.), czy ponaglenie (art. 37 k.p.a.).  

Sąd stwierdził, że oznacza to, że art. 61 ust. 1 ustawy wdrożeniowej nie stanowi 

podstawy prawnej – ustawowej do skutecznego wniesienia przez skarżącą skargi na 

przewlekłe prowadzenie postępowania, o którym mowa w skardze. W konsekwencji, 

na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.  
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31. Sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i 

regulacji rynków branżowych. 

         

31.1 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności. 

 

W wyroku z 27 lutego 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2193/16 Sąd oddalając 

skargę wskazał, że powołując się na art. 13 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca   2014 r. uzupełniającego 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 w odniesieniu 

do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub 

wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do 

płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 

wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48) uznał, że termin 

o którym mowa w tym przepisie ma charakter materialny. Zaś wobec 

materialnoprawnego charakteru terminu bez znaczenia pozostawało to, czy rolnik 

został prawidłowo poinformowany o istniejących brakach wniosku, a nawet czy 

w ogóle organ wezwał do usunięcia tych braków. Upływ terminu materialnoprawnego 

do złożenia kompletnego wniosku o płatność jest bowiem całkowicie od tych 

okoliczności niezależny. Ewentualne zaniedbanie organów obowiązkowi określonemu 

w art. 23 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1164 ze zm.), może rodzić 

odpowiedzialność odszkodowawczą, nie przywróci jednak prawa do otrzymania 

płatności. 

 

31.2 Ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 

 

W wyroku z 7 marca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 171/17 Sąd stwierdzając, 

że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazując 

sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazał, że zgodnie z  art. 43 ustawy z 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) 
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uzupełnieniu podlegają braki formalne wniosku i oczywiste omyłki, zaś organ ma 

obowiązek wezwać do ich usunięcia. Sąd wyjaśnił, że w świetle tego zapisu braki 

wniosku w zakresie niewypełnienia wszystkich pól opisowych należało uznać w myśl 

Kryteriów wyboru projektu za brak formalny. W ocenie Sądu brak wezwania 

wnioskodawcy do uzupełnienia tego braku formalnego spowodował, że ocena 

merytoryczna wniosku w takim kształcie, czyli bez wypełnienia wszystkich pól, 

nie powinna była mieć miejsca. 

W wyroku z 21 września 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 1430/17 Sąd oddalając 

skargę wskazał, że regulamin konkursu może przewidywać, że w razie stwierdzenia 

we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, instytucja 

organizująca konkurs wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 

o dofinansowanie lub poprawienia w nim oczywistych omyłek. Brakami formalnymi 

podlegającymi uzupełnieniu są w szczególności niekompletność pól formularza 

wniosku o dofinansowanie, niekompletność wymaganych załączników, braki 

w potwierdzeniach za zgodność z oryginałem, braki podpisów, nieczytelność złożonej 

dokumentacji. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, poprawienie w nim 

oczywistych omyłek, przedstawianie w toku oceny wniosku dodatkowych wyjaśnień 

informacje nie może jednak prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku. Regulamin 

może również przewidywać, że wezwanie do przekazania dodatkowych informacji 

i wyjaśnień, nie jest obligatoryjne i kierowanie wezwania do wnioskodawcy możliwe 

jest jedynie w sytuacji, gdy organ oceniający wniosek o dofinansowanie uzna to za 

celowe.  

W wyroku z 15 marca 2017 r. sygn. akt: V SA/Wa 216/17 Sąd stwierdził, 

że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to 

miało istotny wpływ na wynik oceny, gdyż każda Instytucja Pośrednicząca ma 

obowiązek przestrzegania procedury odwoławczej uregulowanej w ustawie z 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014 – 2020, w tym jej art. 67, zgodnie z którym do 

procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów k.p.a., z wyjątkiem przepisów 

dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania 

terminów.  



111 

 

Sąd zwrócił uwagę, że w rozpoznawanej sprawie pracownicy Instytucji 

Pośredniczącej działają w ramach powierzonemu temu podmiotowi władztwa 

administracyjnego jak pracownicy organu administracji publicznej, zaś ich 

rozstrzygnięcia podlegają z punktu widzenia art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a kontroli 

analogicznej do kontroli decyzji administracyjnej. Stosowanie w postępowaniu 

odwoławczym art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a ma zapewnić bezstronność i obiektywizm 

rozpoznania środka zaskarżenia (tutaj: protestu). W rozpoznawanej sprawie zarówno 

pismo informujące o negatywnej ocenie projektu, jak i pismo o negatywnym 

rozpatrzeniu protestu zostało podpisane przez Zastępcę Dyrektora Działu Rozwoju 

Kadry Naukowej. W istocie rozpoznał on w imieniu Instytucji Pośredniczącej – 

NCBiR środek odwoławczy od wcześniej wydanego przez siebie rozstrzygnięcia. 

W ocenie Sądu takie działanie jest sprzeczne z wynikającym z art. 37 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej wymogiem przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i bezstronny. 

Ponadto w postępowaniu administracyjnym stanowi podstawę wznowienia 

postępowania wskazaną w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a. Ustawa wdrożeniowa nie odsyła 

wprawdzie do tego ostatniego przepisu wprost, ale nie sposób przyjąć, 

by zignorowanie normy art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. nie wiązało się z koniecznością 

stwierdzenia wadliwości aktu obarczonego takim uchybieniem.  

 

31.3 Ustalenie  kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu „Ułatwiania startu 

młodym rolnikom” 

 

W wyroku z 26 stycznia 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 328/16 Sąd uwzględniając 

skargę wskazał, że strona nie może być obciążona ciężarem przyjęcia na siebie 

negatywnych skutków nieprawidłowego działania organu polegającego na 

poinformowaniu o konieczności posiadania 3 letniego stażu pracy w rolnictwie na 

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, dopiero po kilku latach od 

złożenia wniosku o tę pomoc i długo po wydaniu decyzji o jej przyznaniu i otrzymaniu 

wypłaty. Rolnik miał prawo oczekiwać – kierując się zasadą zaufania do działania 

organów państwa – profesjonalnego załatwienia jego sprawy. Naganne jest 
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zaskakiwanie beneficjenta, prawidłowo realizującego wieloletni program w swoim 

gospodarstwie, coraz to nowymi żądaniami nawet, jeżeli mają one oparcie 

w przepisach prawa, skoro na początku umowy organ-obywatel, zasady udzielenia 

przedmiotowej pomocy były przez organ inaczej przedstawione. Pomyłkę, 

czy niedopatrzenie w tej sytuacji, zdaniem Sądu, organ powinien wziąć na siebie. 

 

31.4 Grupy producentów owoców i warzyw.  

W wyroku z 28 czerwca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2098/16 Sąd oddalając 

skargę orzekł, że zmiana w postaci przyjęcia nowych członków do grupy producentów 

owoców i warzyw, zaktualizowania zestawienia powierzchni upraw, wielkości 

zbiorów, wartości sprzedanych owoców oraz struktury sprzedaży owoców (kierunki 

dystrybucji) stanowi inną zmianę zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania 

wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów 

owoców i warzyw w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 19 grudnia 2003 r. 

o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2011 r. Nr 145 

poz. 868 ze zm.) i powinna być zgłoszona do zatwierdzenia w terminie do trzech 

miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego. Konsekwencją niedochowania tego 

terminu jest odmowa zatwierdzenia zmiany zatwierdzonego planu dochodzenia do 

uznania. 

 

31.5 Określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków 

unijnych. 

W wyroku z 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2190/16 Sąd oddalając 

skargę wskazał, że w kwestii przedawnienia decydujące znaczenie mają regulacje 

unijne. W tym zakresie Sąd powołał się na art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich (Dz. U. UE L z 1995 r. Nr 312, str. 1) oraz na wykładnię tego przepisu, 

jaką przeprowadził ostatnio Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 

z 15 czerwca 2017 r. o sygn. akt C-436/15. W szczególności zauważono, iż pojęcie 
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"programu wieloletniego" stanowi pojęcie przekrojowe i nie ma potrzeby ustalania 

ścisłego związku terminologicznego między tym pojęciem a pojęciami stosowanymi 

w różnych instrumentach ustanawiających różne fundusze przyznające pomoc 

finansową, zaś celem rozporządzenia Rady (WE) nr 2988/95 jest przeciwstawianie się 

działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Unii. Jednocześnie 

zauważono, iż ustalenie momentu "ostatecznego zakończeniae programu" w celu 

stosowania zasady przedawnienia właściwej dla "programów wieloletnich", 

przewidzianej w art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, zależy od przepisów, które normują 

każdy program wieloletni. Ze względu na ten podwójny cel, aby określić datę 

"ostatecznego zakończenie programu", od której biegnie okres przedawnienia, należy 

uwzględnić dzień zakończenia danego "programu wieloletniego". W konsekwencji 

Sąd uznał, iż okres przedawnienia zwrotu środków udzielonych skarżącej na ten 

projekt – biegnie do ostatecznego zakończenia programu.  

     Niezależnie od powyższego Sąd podkreślił, iż powyższe stanowisko nie 

wyklucza dotychczasowego stanowiska orzecznictwa, iż 5-letni okres przedawnienia, 

o którym mowa w art. 70 § 1 O.p., może mieć – co do zasady – zastosowanie do 

odzyskiwania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich. 

W wyroku z 21 lutego 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2141/16 Sąd oddalając 

skargę, wskazał, że do niezrealizowania projektu doszło z powodu niedotrzymania 

umowy przez kontrahenta, który miał zapewnić pokrycie wkładu własnego 

i stwierdził, że skoro skarżąca jest podmiotem gospodarczym, profesjonalnym 

uczestnikiem obrotu gospodarczego, to nie może przerzucać ryzyka związanego 

z prowadzeniem działalności gospodarczej na inne podmioty i np. oczekiwać na 

zwolnienie od zobowiązań publicznofinansowych. To na skarżącej spoczywało ryzyko 

rozpoczęcia przedsięwzięcia. 

W wyroku z 15 marca 2017 r. sygn. akt: V SA/Wa 1268/16 Sąd oddalając 

skargę wskazał, odnosząc się do zakwestionowania przez skarżącą prawa organu do 

zastosowania Taryfikatora („Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych 

za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze 

środków EFS”) przy obliczaniu kwoty przypadającej do zwrotu, że Taryfikator jest 
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dokumentem o charakterze technicznym skierowanym do instytucji wydających 

decyzję w zakresie odzyskiwania kwot. Ma na celu ułatwienie i ujednolicenie w skali 

kraju sposobu wyliczania kwot przypadających do zwrotu w sytuacji naruszenia 

zasady konkurencyjności, gdy zwrotowi podlega tylko część wydatków 

(jest wskazówką dla instytucji jak wyliczyć tę część niekwalifikowanych wydatków). 

Wprowadzenie Taryfikatora wynika ze spoczywającego na Instytucji Zarządzającej 

obowiązku zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych 

(art. 35 ust. 3 pkt 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju Dz.U. nr 84 z 2009 r. poz. 712 ze zm.), a przez to ujednolicenie sposobu 

działania podmiotów wydających decyzję w tym zakresie. Taryfikator pozwala 

uniknąć sytuacji, w której za takie samo naruszenie zasady konkurencyjności 

(w różnych instytucjach) beneficjenci otrzymaliby wyliczenie innej kwoty do zwrotu. 

Tak więc zastosowanie Taryfikatora nie ma wpływu na fakt żądania zwrotu, a jedynie 

pozwala wyliczyć adekwatną wysokość zwrotu. 

 

32. Sprawy dotyczące dróg, transportu drogowego, kolei, lotnictwa i 

żeglugi.   

 

Sprawy z tego zakresu obejmują problematykę zajęcia pasa drogowego, opłat 

i kar za przejazd pojazdem nienormatywnym, transportu drogowego i przewozów oraz 

pozostałe uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach dróg, kolei, 

lotnictwa i żeglugi. W sprawach tych Sąd kontynuował dotychczasową linię 

orzeczniczą.  

W kwestii zajęcia pasa drogowego na uwagę zasługują wyroki wydane 

w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 1399/16, VI SA/Wa 1409/16 i VI SA/Wa 2054/16, 

w których uznano, że objazdy drogowe obejmujące kontrolę zajęcia pasa drogowego 

bez zezwolenia, są czynnościami rutynowymi poprzedzającymi wszczęcie 

postępowania administracyjnego i jako takie nie wymagają udziału strony. Z kolei 

w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 68/17 Sąd uznał, że informacja o przerwie 

w dostawie energii elektrycznej umieszczona w pasie drogowym nie stanowi jego 

zajęcia bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi, gdyż nie jest reklamą 
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w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.). 

W sprawach związanych z opłatami i karami za przejazd pojazdami 

nienormatywnymi problematyka, podobnie jak w latach ubiegłych, koncentrowała się 

na dopuszczalności przeprowadzenia ważenia wagami znajdującymi się na 

wyposażeniu organów Inspekcji Transportu Drogowego, możliwości posłużenia się 

protokołem kontroli drogowej jako dowodem w postępowaniu administracyjnym oraz 

niedostosowaniem krajowej sieci dróg publicznych do standardów europejskich. W tej 

grupie wyroków na uwagę zasługują orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt 

VI SA/Wa 2140/16 oraz VI SA/Wa 2226/16. W pierwszym z tych wyroków Sąd, 

odnosząc się do pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego z 30 października 

2015 r., wyznaczającego przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej za 

przejazd pojazdem nienormatywnym po drodze krajowej realizowanym w transporcie 

międzynarodowym wskazał, że nie może dokonywać oceny spełnienia w danej 

sprawie wymogów stawianych przez pisma wewnętrzne organu, gdyż nie zaliczają się 

one do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. W drugim z wymienionych 

wyroków wskazał natomiast, że zespół pojazdów złożony z ciągnika i dwóch naczep 

jest zespołem pojazdów złożonym z trzech pojazdów, w związku z czym doszło 

w sprawie do naruszenia dyspozycji art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), zgodnie z którym 

zespół pojazdów ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd 

wolnobieżny nie może składać się więcej niż z dwóch pojazdów. 

W zakresie spraw związanych z transportem drogowym i przewozami, tak jak 

w poprzednich okresach sprawozdawczych, dominowała tematyka nieuiszczania opłat 

elektronicznych za przejazd drogami płatnymi oraz naruszeń związanych z czasem 

pracy kierowców. W tej grupie można odnotować wyroki wydane w sprawach o sygn. 

akt VI SA/Wa 2506/16 oraz VI SA/Wa 323/17, w których Sąd nie podzielił 

stanowiska organów, że  w przypadku braku umowy przeniesienia posiadania pojazdu 

odpowiedzialność za wykonanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi publicznej bez 

uiszczenia opłaty elektronicznej ponosi właściciel pojazdu a nie jego użytkownik. 

Ponadto w wyroku z 30 maja 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 131/17 Sąd stwierdził, 
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że w celu ustalenia posiadacza (użytkownika) pojazdu, który odpowiada za 

nieuiszczenie opłaty elektronicznej, organ nie może oprzeć się wyłącznie na 

oświadczeniu osoby zainteresowanej wynikiem postępowania, szczególnie gdy 

oświadczenie to nie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. W wyroku z  18 września 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 

72/17 Sąd uznał, że przejazd pojazdem ciężarowym, dokonany przez przedsiębiorcę 

trudniącego się wynajmem pojazdów, w celu dostarczenia klientowi pojazdu 

zastępczego w miejsce pojazdu, który uległ awarii, nie stanowi przejazdu transportu 

drogowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), gdyż jest wykonywany przez 

przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej. 

W wyroku z dnia 15 marca 2017 r. wydanym w sprawie sygn. akt VIII SA/Wa 

602/16, Sąd uwzględnił skargę w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Organy 

orzekające przedstawiając stan faktyczny sprawy wskazały, iż podczas kontroli 

drogowej ustaliły, że spółka nie dokonuje terminowego wczytywania danych 

z urządzenia rejestrującego, gdyż analiza danych tachografu wykazała, że ostatniego 

odczytu danych z tachografu dokonano 130 dni przed przedmiotową kontrolą 

drogową. 

Rozpoznając sprawę Sąd za sporną uznał kwestię, czy organy powołując się na 

§ 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 roku 

w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart 

kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz. U z 2007 r. Nr 159, 

poz. 1128 ze zm., dalej rozporządzenie), według którego dane z tachografu pobiera się 

„co najmniej raz na 90 dni” prawidłowo uznały, iż liczą się dni kalendarzowe. 

W ocenie organów orzekających w tym przypadku chodzi o upływ 90 dni 

„kalendarzowych”, zaś skarżąca wskazuje, iż winny być liczone tylko dni 

„zarejestrowanej” działalności kierowcy, która to liczba nie przekroczyła 90 dni. 

Sąd wskazał, iż przepis § 3 rozporządzenia wyraźnie wskazuje kiedy i w jakich 

sytuacjach należy pobierać dane z tachografu cyfrowego. Dane według wskazanego 

przepisu muszą być pobierane co najmniej raz na 90 dni, a więc częściej niż 

wynikałoby z rozporządzenia Komisji(WE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku 
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w sprawie maksymalnych okresów na wczytywanie odpowiednich danych z jednostek 

pojazdowych oraz kart kierowców (Dz. Urz. UE.L 168/16 z dnia 2 lipca 2010 r.), 

zgodnie z którym okresy wczytywania danych z karty kierowcy, jak i z urządzenia 

rejestrującego należy liczyć w ten sposób, iż uwzględnia się tylko dni faktycznej 

działalności (dokonywania przewozów). 

Oceniając legalność rozstrzygnięcia Sąd uznał, iż organ stosując art. 92a ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 r. poz. 

1414 ze zm., dalej ustawa o transporcie drogowym) pominął przepis pkt 3 preambuły 

do rozporządzenia nr 581/2010, który stanowi, że „Określając maksymalne okresy na 

wczytywanie danych, należy uwzględnić wyłącznie dni zarejestrowanej działalności”. 

Zdaniem Sądu rozporządzenie i jego zapis z pkt 3 nie mogło zostać pominięte przez 

organy administracji publicznej przy ustalaniu okresu, w jakim skarżąca miała 

obowiązek dokonywania odczytu danych z kart tachografu. O obowiązku stosowania 

się organu do przepisów rozporządzenia decydowała treść art. 91 ust.3 Konstytucji RP 

oraz związana z nim zasada zobowiązująca organy administracji publicznej do 

przestrzegania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego 

i odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym. 

Sąd stwierdził, iż naruszając zasadę prymatu prawa unijnego nad prawem 

krajowym organy pominęły to, że dniami zarejestrowanej działalności, których mowa 

w pkt 3 preambuły rozporządzenia nr 581/2006 są dni, w których działalność kierowcy 

powinna być rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przez kierowcę 

i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy i okresów 

odpoczynku ustanowionych tym rozporządzeniem. Okresami składającymi się z dni 

niezarejestrowanej działalności są z kolei te okresy, gdzie nie można przedsiębiorstwu 

przypisać ustawowego obowiązku rejestrowania działalności kierowcy, czyli dni 

w których kierowca nie prowadzi pojazdu i jednocześnie nie podlega obowiązkowi 

odpoczynku. Sąd uznał zatem, iż nie są to więc wszystkie dni kalendarzowe jak 

przyjęły organy kierując się wyłącznie przepisami rozporządzenia. Nakazał organom 

orzekającym uwzględnić jedynie dni rejestrowanej działalności w zakresie obowiązku 

dokonywania odczytu danych rejestrowych z tachografu zamontowanego w danym 

pojeździe. 
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Odnośnie uprawnień do wykonywania czynności i zajęć w sprawach dróg, 

kolei, lotnictwa i żeglugi na uwagę zasługują wyroki wydane w sprawach o sygn. akt 

VI SA/Wa 2519/16 i VI SA/Wa 2523/16, w których Sąd uznał, że w celu przedłużenia 

certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędne jest złożenie 

stosownego wniosku przez audytora. Wygaśnięcie certyfikatu na skutek upływu 

terminu jego ważności powoduje utratę uprawnień audytora, w związku z czym 

wniosek o przedłużenie certyfikatu złożony przez taką osobę nie pochodzi od audytora 

i nie może zostać uznany za wniosek o przedłużenie wygasłego prawa.  

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 2658/16 i VI SA/Wa 2698/16 Sąd uznał, 

że informacja o istnieniu negatywnych przesłanek z art. 188a ust. 5 pkt 3 ustawy 

z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 ze zm.) jest innym 

aktem dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

o którym stanowi art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., gdyż karta identyfikacyjna członka załogi 

statku powietrznego jest podstawą do wstępu członka załogi do stref zastrzeżonych 

lotniska i warunkuje wykonywanie zawodu. Na skutek braku karty identyfikacyjnej 

członka załogi może dojść do utraty ważności uprawnienia lotniczego wynikającego 

z licencji pilota, tym samym każdy członek załogi statku powietrznego wykonujący 

swoje obowiązki jest zobowiązany do posiadania karty identyfikacyjnej. 

  

33. Działalność gospodarcza.  

 

Z tej grupy spraw na uwagę zasługują rozstrzygnięcia dotykające szeroko 

rozumianej problematyki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 

w specjalnych strefach ekonomicznych.  

W wyroku z 10 listopada 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

441/17 Sąd odniósł się do kwestii rażącego uchybienia warunkom określonym 

w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, jako 

działania wyczerpującego przesłankę cofnięcia zezwolenia, przewidzianą w art. 19 ust. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.).  Zezwolenie to w zakresie warunku prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie strefy dotyczącego zatrudnienia nakazywało 
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spółce zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia, kształtującego się na poziomie 

42 pracowników, poprzez zatrudnienie 80 nowych pracowników w terminie do 

31 grudnia 2014 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 

122 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia związane było 

z wynikami kontroli w zakresie spełnienia tego warunku. W ustaleniach 

pokontrolnych odnotowano bowiem, że zatrudnienie w spółce na dzień 31 grudnia 

2014 r. wynosiło 45 osób (pełnych etatów), co oznacza, że spółka nie wywiązała się 

z warunku zezwolenia w zakresie zwiększenia zatrudnienia. Warunek ten stanowił – 

obok poniesienia na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w określonej wysokości 

– podstawowy element zezwolenia, a jego niewypełnienie organ mógł potraktować 

jako rażące uchybienie warunkom określonym w zezwoleniu w rozumieniu art. 19 ust. 

3 pkt 2 ustawy. Przywołany przepis, przewidujący możliwość cofnięcia zezwolenia 

w sytuacji rażącego uchybienia jego warunkom, obliczony został na eliminowanie 

działań/zaniechań sprzeciwiających się celowi regulacji ustawowej, jakim jest m.in. 

tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka zatrudniając na dzień 31 grudnia 2014 r. 45 

osób, a więc osiągając zatrudnienie na poziomie w żaden sposób nieprzystającym do 

wielkości wymaganej zezwoleniem – 122 osób, uchybiła warunkowi zezwolenia 

w  stopniu kwalifikującym je do uznania za rażące. W szczególności sprzeciwiało się 

to realizowaniu przez zezwolenie celów ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych, a tym samym stanowiło przesłankę cofnięcia zezwolenia.  

Na gruncie omawianej sprawy Sąd zajął się również problematyką zwrotu 

pomocy publicznej w przypadku cofnięcia przedmiotowego zezwolenia, którą regulują 

przepisy art. 12b ustawy. Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie nakłada jednoczesnego 

obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej, zatem w toku postępowania, 

którego przedmiotem jest cofnięcie takiego zezwolenia, nie jest możliwe skuteczne 

powoływanie się na okoliczności obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej, 

ponieważ nie dotyczą one bezpośrednio skutków zaskarżonego aktu.  
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W wyroku z 17 marca 2917 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

1805/16 Sąd odniósł się z kolei do kwestii zmiany zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.  

Osią sporu w sprawie była kwestia, czy zezwolenie z (...) października 1999 r. 

(także w związku ze skonwertowaniem go/zmianą decyzją z (...) lutego 2006 r.), 

które jest zezwoleniem czasowym, dotknięte jest wadą nieważności w postaci braku 

podstawy prawnej w zakresie określenia terminu, do którego strona skarżąca może 

w strefie prowadzić działalność gospodarczą, a to skutkiem zmiany – już po wydaniu 

tego zezwolenia – przepisów ustawy, które wskazując, że zezwolenie wygasa 

z upływem okresu na jaki została ustanowiona strefa (art. 19 ust. 1 ustawy 

w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r.), nie dają organowi upoważnienia 

do określenia terminu obowiązywania zezwolenia (uchylenie z dniem 31 grudnia 

2000 r. art. 16 ust. 9 ustawy, który przewidywał wydawanie takiego zezwolenia na 

czas oznaczony, i pod którego rządami wydano stronie sporne w tej sprawie 

zezwolenie z (...) października 1999 r.). 

Rozpoznając sprawę Sąd stanął na stanowisku, że zmiana przepisów ustawy 

o specjalnych strefach ekonomicznych, w podanym wyżej zakresie, nie mogła 

skutkować pozbawieniem podstawy prawnej zezwolenia wydanego przed zmianą 

i w konsekwencji doprowadzić do stwierdzenia jego nieważności w tej części 

uregulowań, dodatkowo w sytuacji, gdy nic na ten temat nie wynika z przepisów 

przejściowych/intertemporalnych ustawy zmieniającej. W ocenie Sądu wydanie 

decyzji bez podstawy prawnej to sytuacja, w której w przepisach powszechnie 

obowiązujących brak jest normy prawnej dającej podstawę do rozstrzygnięcia danej 

kwestii w drodze decyzji administracyjnej. Tymczasem w tej sprawie w dacie wydania 

ww. zezwolenia z (…) października 1999 r., w zakresie uregulowania w nim okresu 

jego obowiązywania, istniał niewątpliwy – wiążący organy administracji stan prawny, 

który łączył zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej z terminem na jaki to zezwolenie wydano, i który to 

termin organ wydający zezwolenie musiał wskazać w jego treści. Chodzi mianowicie 

o art. 16 ust. 9 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu tej ustawy 

obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., który przewidywał udzielanie zezwoleń na czas 
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oznaczony. Stosownie do tego właśnie przepisu i w jego wykonaniu organ udzielający 

przedmiotowego zezwolenia określił termin zezwolenia do dnia 8 sierpnia 2016 r., 

co więcej miał obowiązek udzielić zezwolenia na czas oznaczony, gdyż tak nakazywał 

mu wymieniony przepis prawa. W tej sytuacji Sąd uznał za niezrozumiałe stanowisko 

strony upatrującej w tej części uregulowań spornego zezwolenia brak podstawy 

prawnej, skoro w dacie jego wydania taka podstawa była, a późniejsze zmiany ustawy 

(w tym ww. ustawa zmieniająca, która z dniem 31 grudnia 2000 r. zniosła ust. 9 art. 16 

ustawy, a w art. 19 ust. 1 wprowadziła zmianę, że zezwolenie wygasa z upływem 

okresu na jaki ustanowiona została strefa – najpierw z zastrzeżeniem ust. 2 tego 

przepisu, a w kolejnej zmianie ww. ustawą zmieniającą z 2003 r. już bez tego 

zastrzeżenia) nie zniosły tej podstawy względem zezwoleń udzielonych podmiotom 

gospodarczym przed tymi zmianami. W szczególności na zmianę terminu omawianego 

zezwolenia nie mogła mieć wpływu ww. decyzja organu z (...) lutego 2006 r. 

konwertująca zezwolenie, która nie odnosiła się do terminu na jaki zezwolenia 

udzielono (strona we wniosku nie domagała się zmiany terminu zezwolenia), tylko do 

kwestii przewidzianych w art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 października 2003 r. 

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (ustawy 

zmieniającej). Ustawa ta w art. 6 ust. 1 i 2 uprawniała przedsiębiorcę, który uzyskał 

zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2001 r., do wystąpienia z wnioskiem o jego zmianę 

polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy przepisów dotyczących zwolnień 

podatkowych określonych w art. 5 tej ustawy w miejsce przepisów art. 12 ustawy 

w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. (ust. 1), a także o zmianę warunków 

zezwolenia, w szczególności w zakresie poziomu zatrudnienia i wielkości nakładów 

inwestycyjnych (ust. 2); termin złożenia wniosku o taką zmianę upływał z dniem 

31 grudnia 2007 r. (ust. 5), przy czym do zmiany tej nie stosuje się art. 19 ust. 4 

ustawy. Wykładnia systemowa przepisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej 

z 2003 r. wskazuje, że zmiana zezwolenia w oparciu o te przepisy nie obejmowała 

wszystkich elementów zezwolenia, a jedynie te z nich, które objęte zostały zakresem 

art. 5 tej ustawy; zmiana warunków zezwolenia spoza tego zakresu wymagała zaś 

wskazania o jakie dodatkowe zmiany wnosi przedsiębiorca. 
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Strona skarżąca skorzystała z możliwości ubiegania się o zmianę ww. 

zezwolenia w oparciu o wskazaną regulację art. 6 ust. 1 i 2 ustawy, uzyskując w tym 

względzie ww. decyzję organu z (...) lutego 2006 r. zmieniającą to zezwolenie 

w zakresie przedmiotu i warunków działalności. Decyzja ta w żadnym miejscu nie 

zmieniała, ani nie odnosiła się/nie obejmowała czasu/terminu obowiązywania 

zezwolenia. Zresztą na taką zmianę nie pozwalał też – w ocenie Sądu – wskazany art. 

6 ust. 2 ustawy. Wprawdzie użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” 

oznacza, że katalog warunków, które mogą zostać określone w decyzji zmieniającej 

zezwolenie, nie jest katalogiem zamkniętym, jednak nie dowodzi to uprawnienia 

organu do określenia w zezwoleniu nowego okresu, na jaki zostało ono udzielone. 

Pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z treścią art. 19 ustawy w brzmieniu 

obowiązującym po 1 stycznia 2001 r., zgodnie z którym zezwolenie wygasa 

z  upływem okresu na jaki została ustanowiona strefa.  

Wyrokiem z 15 listopada 2017 r. sygn. akt II GSK 2279/17 Naczelny Sąd 

Administracyjny oddalił skargę kasacyjną strony w tej sprawie. 

 

34. Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. 

 

W tym przedmiocie, jak w latach ubiegłych, wiele spraw dotyczyło interesu 

prawnego wywodzonego z przepisu art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.), który 

stanowi lex specialis w stosunku do ogólnych zasad ustalających istnienie interesu 

prawnego (art. 28 k.p.a.). 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 497/15 postępowanie sądowoadministracyjne 

zostało zwieszone z uwagi na skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego skargę 

w sprawie zbadania zgodności przepisu art. 41 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze z art. 2 w zw. z art. 45 ust. 1, a także w zw. z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 

Konstytucji RP.  

Nadto w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 308/16 Sąd przyjął, że sporządzenie, 

a następnie zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, na podstawie art. 93 ust. 2 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie kreuje praw i obowiązków właścicieli 
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gruntów położonych nad tym złożem. Stroną postępowania o zatwierdzenie 

dokumentacji geologicznej, czy też dodatku do niej, jest jedynie podmiot, 

który taką dokumentację złożył. Właściciele gruntów położonych nad złożem nie 

mogą upatrywać swojego interesu prawnego w sprawach dotyczących zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej złoża w treści art. 140 k.c., ustanawiającego rzeczowe 

prawo własności. Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża, jak i decyzja 

zatwierdzająca go, nie wpływa bowiem w żaden bezpośredni sposób na prawo 

własności do gruntów położonych nad złożem. Ewentualna możliwość eksploatacji 

w przyszłości złoża ma charakter hipotetyczny. Samo zatwierdzenie dokumentacji 

geologicznej złoża nie oznacza automatycznego rozpoczęcia wydobycia tego złoża, 

gdyż wymaga to rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu administracyjnym, 

dotyczącym koncesji na wydobywanie kopalin. 

Wyrokiem z 14 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2264/16 Sąd 

przyznał rację organowi, że z uprawnienia do wniesienia zażalenia na postanowienie 

o odmowie wznowienia postępowania zakończonego udzieleniem koncesji na 

wydobywanie złóż nie można automatycznie wywieść interesu prawnego 

w postępowaniu dotyczącym samej koncesji. 

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 566/17 oraz VI SA/Wa 567/17 Sąd wskazał, 

że przesłanie, w oparciu o art. 94 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, kopii 

decyzji dotyczących dokumentacji geologicznej do wiadomości jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz organom administracji geologicznej, nie jest 

równoznaczne z doręczeniem tej decyzji stronie postępowania. Poprzez doręczenie 

kopii takiej decyzji wskazane organy nie stają się stroną postępowania 

administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2431/16 Sąd podkreślił natomiast, że także 

organ współdziałający, w oparciu o art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

w podejmowaniu decyzji przez organ właściwy do rozpatrzenia sprawy, nie staje się 

przez to stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

Wyrokiem  z 10 maja 2017 r. sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2495/16 

przesądzono, że art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo geologiczne i górnicze jest 
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przepisem szczególnym, wyłączającym możliwość stwierdzenia nieważności decyzji 

na rzecz stwierdzenia niezgodności tej decyzji z prawem (art. 156 § 2 k.p.a.). 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 709/17 Sąd nie podzielił stanowiska strony, 

że opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża nie ponosi się 

od strat, gdyż strat eksploatacyjnych nie zalicza się do „złoża kopaliny”, z uwagi na 

fakt, że nie mogą one przynieść korzyści gospodarczej. Zdaniem Sądu opłatę 

eksploatacyjną uiszcza się za całą kopalinę odłączoną od złoża, również za tę, 

która została zakwalifikowana jako strata eksploatacyjna (stropowa). Dla uiszczenia 

opłaty eksploatacyjnej nie ma bowiem znaczenia sposób zaklasyfikowania kopaliny, 

ale fakt jej wydobycia, tj. odłączenia od złoża. Gdyby było inaczej to niewątpliwie 

ustawodawca zamieścił by stosowną regulację w treści przepisu art. 134 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze, dotyczącego sposobu obliczania opłaty eksploatacyjnej. 

Tymczasem w treści tego przepisu mowa jest o opłacie eksploatacyjnej ustalanej 

jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego 

i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. 

 

35. Sprawy z zakresu energetyki. 

 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1924/16 Sąd przyjął, że termin, o jakim 

mowa w art. 188 ust. 4 w zw. z art. 179 pkt 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.), to termin prawa 

materialnego a nie procesowego. W konsekwencji nie ma możliwości przedłużenia 

tego terminu lub jego przywrócenia w oparciu o przepisy k.p.a., bowiem Rozdział 

10 k.p.a., zatytułowany „Terminy”, nie dotyczy terminów materialnych. 

 Powyższe stanowisko podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa o sygn. 

akt II GSK 2281/17). W rozpatrywanej sprawie uznał jednak, że  Sąd pierwszej 

instancji błędnie obliczył przedmiotowy termin. Z treści art. 188 ust. 4 ustawy, 

ani z innych przepisów tej ustawy, nie wynika bowiem, aby pojęcie „składa” – o jakim 

mowa w tym przepisie, było utożsamiane z fizycznym doręczeniem oświadczenia 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przed upływem wskazanego terminu. 

Zatem nadanie oświadczenia za pośrednictwem uprawnionego podmiotu – 
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wyznaczonego operatora pocztowego, by ten doręczył je Prezesowi URE, 

należy uznać za tożsame ze złożeniem tego oświadczenia Prezesowi URE. 

 Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 458/16, w której 

Sąd wskazał, że art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1512 ze zm.) definiuje jednostkę organizacyjną wyłącznie jako każdy 

podmiot wykonujący działalność związaną z narażeniem na promieniowanie 

jonizujące. Przepis ten nie określa zatem formy organizacyjnej, ani prawnej, podmiotu 

wykonującego działalność związaną z tym narażeniem. W konsekwencji kryterium 

pozwalającym na uznanie danego podmiotu za jednostkę organizacyjną w rozumieniu 

przywołanego przepisu, jest wykonywanie przez tę jednostkę działalności związanej 

z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Jednocześnie analiza, czym jest owa 

jednostka organizacyjna, winna być dokonywana w szerszym kontekście, 

a mianowicie jednostki organizacyjnej jako podmiotu praw i obowiązków, 

a nie wyłącznie podmiotu wykonującego działalność związaną z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące, jak wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 3 pkt 8 

ustawy Prawo atomowe. Ostatecznie przyjęto, że jednostką organizacyjną 

w  rozumieniu tego przepisu, a w konsekwencji adresatem zezwolenia 

na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, może być wyłącznie spółka 

akcyjna, a nie oddział tej spółki. 

Podobne stanowisko wyrażono także w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 136/16 

w odniesieniu do art. 5 ust. 7a ustawy Prawo atomowe. Dodatkowo Sąd w tej sprawie 

podniósł, że odrębności prawnej oddziału spółki akcyjnej od samej spółki akcyjnej, 

którego odrębność od tej spółki polega wyłącznie na funkcjonalnym i przestrzennym 

wydzieleniu części organizacyjno-gospodarczej spółki, nie można wywieść na gruncie 

art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). 

 W kontekście powyższego problemu należy przywołać także sprawę o sygn. akt 

VI SA/Wa 3386/16 (sygn. akt przed NSA II GSK 1966/15), w której sądowej kontroli 

poddana została decyzja o nałożeniu na prezesa spółki akcyjnej kary pieniężnej na 

podstawie art. 123 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo atomowe. Sąd przyjął w tej sprawie za 

bezsporne, że działalność związaną z narażeniem wykonywała jednostka wytwórcza, 
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tj. elektrownia będąca oddziałem spółki akcyjnej. Zatem to oddział – elektrownię, jako 

podmiot wykonujący działalność związaną z narażeniem, należało kwalifikować jako 

jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo atomowe. 

W konsekwencji karę pieniężną na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 4 tej ustawy należało 

nałożyć na kierownika oddziału (dyrektora elektrowni), a nie na prezesa spółki 

akcyjnej. 

 Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną w tej sprawie, 

podniósł przy tym, że powyższe stanowisko jest uzasadnione ze względu na wyraźną 

odrębność organizacyjną, techniczną, finansową i osobową elektrowni, a wynikającą 

z przekształcenia tego samodzielnego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, związaną 

z narażeniem na emitowanie promieniowania jonizującego, w jednostkę funkcjonującą 

w ramach struktury spółki akcyjnej. Za uzasadnione przyjął zatem twierdzenie Sądu 

pierwszej instancji, że odpowiedzialność za naruszenie określone w art. 123 ust. 1 pkt 

4 ustawy Prawo atomowe nie spoczywa na prezesie spółki akcyjnej, tj. kierowniku 

jednostki organizacyjnej, która uzyskała zezwolenie, ale na dyrektorze elektrowni, 

jako kierowniku jednostki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła związaną z narażeniem na emitowanie 

promieniowania jonizującego. 

 

36. Sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania określonych czynności 

i zajęć. 

 

W grupie tych spraw w części odnoszącej się do adwokatów, radców prawnych 

i notariuszy (odpowiednio też aplikantów) większość, podobnie jak w latach 

ubiegłych, stanowiły sprawy ze skarg na uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia 

przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu 

radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zmniejszył się wpływ skarg na decyzje 

Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego 

na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną, wpisu na listę adwokatów, radców 

prawnych oraz uchwał właściwego organu samorządu zawodowego dotyczących 
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skreślenia z listy adwokatów i radców prawnych oraz skreślenia z listy aplikantów 

radcowskich i adwokackich. Analiza rozstrzygnięć podjętych w wymienionych 

sprawach wskazuje na wypracowaną w ramach Wydziału jednolitość orzecznictwa, 

znajdującego też akceptację w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Problem orzeczniczy ujawnił się w sprawach dotyczących skreślenia z listy 

adwokatów osoby, która w momencie wpisu na listę adwokatów pełniła funkcję 

komornika sądowego. 

Stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo 

o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1999 ze zm.) okręgowa rada adwokacka skreśla 

adwokata z listy w wypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru 

sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza. 

Przepis ten, z uwagi na jego redakcję, wzbudził wątpliwości składów orzekających 

w kwestii, czy osoba, która została wpisana na listę adwokatów, pełniąc jednocześnie 

funkcję komornika sądowego i po wpisie nie zrezygnowała z tego stanowiska, winna 

zostać skreślona z tej listy. 

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 773/17, VI SA/Wa 713/17 i VI SA/Wa 

407/17 podniesiono, że istota problemu sprowadza się do kwestii dopuszczalności 

łączenia zawodu adwokata i komornika sądowego (sygn. akt VI SA/Wa 773/17). 

Oddalając skargi, Sąd zwrócił uwagę na dwie istotne kwestie: 

- czy stanowisko komornika sądowego mieści się w zakresie stanowisk 

w organach wymiaru sprawiedliwości, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 407/17 Sąd odwołał się w tym względzie do 

wykładni celowościowej i systemowej pojęcia „stanowisko w organach wymiaru 

sprawiedliwości” w kontekście wykonywania zawodu komornika. W konkluzji 

stwierdził, że komornik jest „pomocniczym organem wymiaru sprawiedliwości” 

i działa w strukturze tych organów, pomimo że nie jest organem władzy sądowniczej 

i nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. Zatem pełnienie funkcji komornika mieści 

się w szeroko rozumianym pojęciu „zajmowania stanowiska w organach wymiaru 

sprawiedliwości”;  

- czy zwrot „w wypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru 

sprawiedliwości” dotyczy objęcia stanowiska komornika jedynie po uzyskaniu wpisu 
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na listę adwokatów. Sąd przyjął, że skoro w świetle wykładni celowościowej 

i systemowej art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, skreśla się adwokata z listy w wypadku 

objęcia stanowiska w organach, o których mowa w tym przepisie (a przepis ten 

dotyczy również komornika), to tym bardziej podlega skreśleniu z listy adwokat, który 

wcześniej (przed wpisem na listę adwokatów) został powołany na stanowisko 

komornika i z tego stanowiska nie zrezygnował. W obu przypadkach chodzi bowiem 

o ten sam, jednakowy status – adwokata, który przysługuje osobom wpisanym na listę 

adwokatów, niezależnie od okoliczności w jakich do tego wpisu doszło. Jednocześnie, 

w świetle art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy bez znaczenia jest, czy adwokat pozostający na 

stanowisku w organach wymiaru sprawiedliwości (tu komornik) faktycznie wykonuje 

czynności zawodowe. W ww. ustawie sytuacja prawna osób wpisanych na listę, 

a niewykonujących zawodu adwokata, nie została w sposób wyraźny określona. Nadto 

brak jest przesłanek, aby różnicować sytuację adwokata, który objął stanowisko 

w organach wymiaru sprawiedliwości po dokonaniu wpisu na listę adwokatów od 

sytuacji adwokata, który przed wpisem zajmował takie stanowisko i nadal na nim 

pozostaje (sygn. akt VI SA/Wa 713/17). 

Odmienne stanowisko Sąd zajął w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 751/17 

i VI SA/Wa 826/17, w których uznano, że ustawa Prawo o adwokaturze wyraźnie 

odróżnia dwie sytuacje dotyczące statusu adwokatów. Pierwsza z nich obejmuje 

nabycie prawa do wykonywania zawodu adwokata (wpis), druga - wykonywanie tego 

zawodu. Wpis na listę adwokatów jest elementem niezbędnym, ale niewystarczającym 

do rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata.  

Wyrokiem z 25 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 826/17 

Sąd wyjaśnił, że sam wpis na listę adwokatów nie tylko nie uprawnia do 

występowania w charakterze pełnomocnika, ale także nie rodzi obowiązku 

wykonywania tego zawodu. Zastosowanie sankcji skreślenia adwokata z listy dotyczy 

jedynie przypadków równoczesnego wykonywania zawodu adwokata i komornika. 

W ocenie Sądu przepis art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o adwokaturze wprowadza 

jedynie zakaz łączenia czynnie wykonywanego zawodu adwokata z jednoczesnym 

obejmowaniem stanowisk (sprawowaniem funkcji) w organach wymiaru 

sprawiedliwości. Nie odnosi się natomiast do sytuacji osoby, która nabyła samo prawo 
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do wykonywania zawodu adwokata. Ustawa Prawo o adwokaturze nie stwarza 

przeszkód w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu adwokata (wpisu na listę 

adwokatów) przez osobę, która w chwili wpisu wykonuje zawód komornika 

sądowego. Przepisu art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy nie można bowiem interpretować w ten 

sposób, że na jego podstawie jest dopuszczalne skreślenie z listy adwokatów osoby, 

która po uzyskaniu wpisu nadal pełni funkcję komornika sądowego i nie podejmuje się 

wykonywania zawodu adwokata.  

Sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 649/17, VI SA/Wa 1283/16, VI SA/Wa 1815/16  

dotyczyły zawieszenia praw z licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 

19 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. 

z  2016 r. poz. 883), organ prowadzący postępowanie karne o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe przeciwko osobie posiadającej licencję doradcy zawiadamia 

o tym Ministra Sprawiedliwości. Ten zaś obligatoryjnie zawiesza osobie posiadającej 

licencję doradcy prawa wynikające z licencji, jeżeli przeciwko niej jest prowadzone 

postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe (art. 20 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy). Decyzja organu ma 

charakter związany, a organ nie posiada uprawnień do kwestionowania, czy badania 

zasadności przedstawionych przez Prokuraturę zarzutów. W przypadku ustalenia, 

że wobec doradcy toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego na organie ciąży ustawowy obowiązek zawieszenia praw 

wynikających z licencji. Zawieszenie to nie jest karą i nie podważa domniemania 

niewinności, lecz stanowi środek zabezpieczający dla uczestników obrotu 

gospodarczego przed skutkami działalności doradców, których kwalifikacje budzą 

wątpliwości wskutek postawienia im zarzutów popełnienia przestępstwa.  

Wyrokiem z  21 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1658/16 Sąd 

oddalając skargę zaznaczył, że ukończenie wyższej szkoły i uzyskanie dyplomu 

magistra elektrotechniki, zamiast  magistra inżyniera, powoduje, że wykształcenie 

wyższe nie jest „odpowiednim wykształceniem technicznym”, którego posiadanie jest 

bezwzględnie wymagane, w oparciu o art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), do uzyskania uprawnień 

budowlanych. Uzyskanie tytułu magistra elektrotechniki nie pozwala bowiem  przyjąć, 
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że jest to wykształcenie techniczne tylko z uwagi  na fakt, że elektrotechnika należy do 

dziedzin nauk technicznych oraz obszaru nauk technicznych. Z kolei w sprawie 

o sygn. akt VI SA/WA 433/17 Sąd odniósł się do dokumentowania praktyki 

zawodowej. Zaznaczył, że w dniu 25 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), 

które reguluje kwestię wymogów formalnych dotyczących dokumentowania praktyki 

zawodowej. Zgodnie z § 3 ust. 7 tego rozporządzenia dokumentem potwierdzającym 

odbycie praktyki jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do tego 

rozporządzenia; zatem praktyki odbyte po 25 września 2014 r. powinny być w ten 

sposób udokumentowane. Natomiast praktyka odbywana przed dniem 25 września 

2014 r. powinna być dokumentowana wpisami dokonanymi w książce praktyki 

zawodowej, potwierdzonymi przez osobę kierującą praktyką. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3271/15 Sąd podkreślił, że decyzje 

w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

mają charakter związany. Świadczy o tym imperatywna forma czasownika „skreśla 

się”. Organ Policji nie ma prawnej możliwości wyboru rozstrzygnięcia. Podstawą 

skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest bowiem 

skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub 

wszczęcie w stosunku do osoby postępowania karnego o takie przestępstwo. Przepis 

art. 29 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1099 ze zm.) nie stopniuje ani nie różnicuje przesłanek skreślenia, lecz 

zobowiązuje właściwego komendanta wojewódzkiego Policji do wszczęcia 

postępowania administracyjnego i wydania decyzji o skreśleniu osoby z listy 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Dostęp kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej do broni palnej oraz uprawnienia do posługiwania się 

środkami przymusu bezpośredniego przemawiają za tym, aby pracownicy ci byli 

osobami o nieposzlakowanej opinii i już samo wszczęcie postępowania karnego 

o przestępstwo umyślne skutkuje skreśleniem określonej osoby z listy 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a tym samym - pozbawieniem jej 
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możliwości posługiwania się bronią palną i stosowania środków przymusu 

bezpośredniego. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 362/17 Sąd wskazał na szczególny charakter 

postępowania prowadzonego z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy 

majątkowego. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie 

wyjaśniającego wobec rzeczoznawcy pod kątem prawidłowości wypełniania 

obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego w tym zakresie, jest ustawowym zadaniem wspomnianej 

Komisji, nie zaś Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Właściwość Komisji jest 

wyłączna, bowiem po wszczęciu postępowania minister z mocy ustawy zobowiązany 

jest do przekazania sprawy Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Orzeczenie o zastosowaniu jednej 

z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), 

wydawane jest przez Ministra na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2540/16, dotyczącej cofnięcia koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją z uwagi 

na rażące naruszenie warunków określonych w koncesji lub innych określonych 

w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U z 2017 r. poz. 290 ze zm.), Sąd zaznaczył, że do organu koncesyjnego należy 

decyzja jaki środek należy zastosować, czy cofnąć koncesję czy też zmienić jej zakres. 

Organ koncesyjny jest bowiem wyłącznie uprawniony do oceny, czy stwierdzone 

naruszenia w prowadzeniu tego rodzaju działalności reglamentowanej mają charakter 

na tyle istotny, że nie można pozostawić przedsiębiorcy uprawnienia do jej 

prowadzenia, lub istota stwierdzonych naruszeń pozwala na wydanie decyzji jedynie 

zmieniającej zakres posiadanej koncesji.  
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37. Sprawy z zakresu jakości 

 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2332/16 Sąd zajął odmienne stanowisko niż 

w analogicznej sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1421/16 ujętej w sprawozdaniu za 2016 

rok. Istota problemu w tym sprawach sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy 

stanowisko pomiarowe z bazą drogową jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do 

ustalania współczynnika charakterystycznego stanowiącego element czynności 

mających na celu sprawdzenie tachografów cyfrowych pojazdu, czy też  jest częścią 

warsztatu i dopuszczalne jest tam dokonywanie wszelkich czynności związanych ze 

sprawdzaniem i kalibracją tachografu. Sąd orzekający w sprawie o sygn. akt 

VI  SA/Wa 2332/16 stanął na stanowisku, że zalegalizowana i zgłoszona 

udzielającemu zezwolenia organowi baza drogowa, o której mowa w § 4 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań 

niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania 

tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy 

wykonywaniu tych usług (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 511), niewątpliwie 

współtworzy warsztat, składając się na ogół warunków warsztatowo-technicznych 

umożliwiających wykonywanie działalności instalacji i sprawdzania tachografów, 

co nakazuje art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 

cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 ze zm.).  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1336/15, podobnie jak w sprawach o sygn. 

akt VI SA/Wa 2901/15 i VI SA/Wa 2322/15 zasygnalizowanych w sprawozdaniu za 

2016 rok, Sąd rozstrzygał jakie prawo ma zastosować, czy to które obowiązywało 

w czasie kontroli przedsiębiorcy, czy prawo obowiązujące na datę wydania decyzji. 

Ten problem orzeczniczy wyłonił się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

7  listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1722), uchylającej część przepisów wymienionych w tytule aktów prawnych. 

Kwestie zawarte w uchylonych przepisach krajowych reguluje obecnie art. 7 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 

uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 

dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 608/200.  Ustawodawca w toku prac legislacyjnych nie uregulował kwestii 

intertemporalnych. W ww. sprawie Sąd stanął na stanowisku, że organ prawidłowo 

zastosował przepisy obowiązujące w dacie stwierdzonych naruszeń zgodnie z zasadą, 

że nowa ustawa nie może być stosowana przy ocenie tak pozytywnych jak 

i negatywnych skutków zdarzeń prawnych, które nastąpiły przed jej wejściem w życie.   

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 569/17 Sąd uznał, że importer urządzenia 

multimedialno-wielofunkcyjnego - typ GMS 6808 nie jest legitymowany do 

wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa homologacji, albowiem zgodnie z pkt 

3.2.2. Regulaminu Nr 10 EKG ONZ o udzielenie homologacji typu PZE w odniesieniu 

do jego kompatybilności elektromagnetycznej wystąpił producent pojazdu lub 

producent PZE. W procesie homologacji to strona składająca komplet dokumentacji 

winna wykazać status producenta, albowiem tylko on odpowiada za zgodność tej 

produkcji z dokumentacją. W przypadku, gdy kto inny jest producentem w oparciu 

o pomysł i dokumentację strony wnioskującej, nie ma możliwości zweryfikowania 

procesu produkcji, gdyż homologacja nie wiąże tego producenta.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1701/17 Sąd doszedł do przekonania, 

że strona skarżąca nie naruszyła art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, 

prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, albowiem występujące na 

etykiecie określenie „wódka” należało połączyć z nazwą tego napoju spirytusowego, 

co jednoznacznie świadczy, że produkt jest wódką smakową i nie pozostaje 

w sprzeczności z nazwą „wódka smakowa” umieszczoną na boku etykiety.  
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38. Sprawy z zakresu telemediów. 

 

Spośród tych spraw należy wymienić wyrok Sądu z 3 sierpnia 2017 r. 

w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1834/16, w którym Sąd określił przesłanki rażącego 

naruszenia art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.), zgodnie z którym uprawnienia wynikające z koncesji są 

niezbywalne, z zastrzeżeniem ust. 3-5. Sąd zastrzegł, że przepis ten wyłącza 

zastosowanie przepisów innych ustaw przewidujących przeniesienie uprawnień 

o charakterze administracyjnym na mocy czynności cywilnoprawnych, tj. wyłącza 

zasadę swobody kontraktowania w przedmiocie uprawnień wynikających z koncesji, 

której uzyskanie jest niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych 

i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji. 

 Z akt sprawy wynikało, że 10 lipca 2014 r. doszło do zawarcia umowy na 

udostępnienie czasu antenowego pomiędzy spółką H., która od 2008 r. była 

posiadaczem koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, a agencją 

reklamową D. Spółka odpłatnie dokonała częściowego zbycia uprawnień z koncesji do 

określonej części rozpowszechnianego programu bez możliwości zestawiania 

programu w określonym czasie na rzecz agencji reklamowej D. Umową tą Spółka 

udzieliła gwarancji na udostępnienie czasu antenowego siedem razy w tygodniu 

w godzinach 21.00-22.00, zobowiązując się do stałej emisji dostarczanych audycji bez 

możliwości wypowiedzenia umowy pod rygorem zapłaty wysokiej kary umownej. 

Z treści zapisów umownych nie wynikały uprawnienia kontrolne po stronie spółki co 

do merytorycznej zawartości audycji; spółka nie decydowała o czasie rozpoczęcia 

emisji programu, nie tworzyła objętych nim audycji, ani ich nie zestawiała. 

W rezultacie nie była nadawcą rozpowszechniającym program ze stacji nadawczej 

w L.  

Wskazana umowa została zawarta na czas określony. Spółka, której przyznano 

koncesję na rozpowszechnianie programu radiowego wyzbyła się prawa do części 

rozpowszechnianego programu przez  prawie 1/4 
 
czasu, na jaki została jej udzielona 

wspomniana koncesja. 
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Powyższe ustalenia pozwoliły Sądowi stwierdzić, że spółka dopuściła się 

rażącego naruszenia art. 38a ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 2  

ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym koncesję cofa się, jeżeli nadawca 

rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji, tj.  jeżeli naruszenia te 

mają trwały lub powtarzający się charakter.  

W ocenie Sądu rażące naruszenie art. 38a ust. 1 ustawy polegało na 

częściowym zbyciu uprawnień wynikających z koncesji, miało charakter oczywisty 

i nie było działaniem jednostkowym, ponieważ audycje rozpowszechniano codziennie 

w godzinach 21.00-22.00. Natomiast nieprzestrzeganie art. 13 ust. 1 ustawy 

o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym nadawca kształtuje program samodzielnie 

w zakresie zadań określonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść, 

polegało na długotrwałej utracie samodzielności w kształtowaniu części programu.  

W innych sprawach z zakresu telemediów Sąd kontynuował dotychczasową 

linię orzeczniczą; chodzi tu w szczególności o sprawy dotyczące ograniczenia prawa 

wglądu do materiału dowodowego, dostępu telekomunikacyjnego, stwierdzenia 

nadpłaty z tytułu opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, nakazu rejestracji 

niezarejestrowanych odbiorników RTV i ustalenia opłaty z tym związanej. 

Przykładowo w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1701/16 Sąd rozważył kwestię 

efektywnego wykorzystania częstotliwości, wskazując między innymi, że w świetle 

przepisu art. 118c ust. 1 i art. 118 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

z  2017 r. poz. 1907) postępowanie selekcyjne – aukcja rozpoczyna się w chwili 

ogłoszenia, a kończy się ogłoszeniem jej wyników, w związku z tym wynik aukcji 

podlega kontroli w ramach postępowania selekcyjnego. Nie jest więc możliwa 

weryfikacja wyników aukcji (poprawność ukształtowania listy wyników aukcji) bez 

analizy poprawności przeprowadzenia aukcji i w związku z tym nie jest możliwe 

dokonanie takiej weryfikacji w postępowaniu rezerwacyjnym. Zdaniem Sądu, skoro 

wyniki postępowania selekcyjnego były podstawą faktyczną do dokonania rezerwacji 

częstotliwości, a jedną z pozostałych przesłanek przydziału częstotliwości była 

przesłanka z art. 114 ust. 3 pkt 5 Prawa telekomunikacyjnego, czyli przesłanka 

efektywnego wykorzystania częstotliwości w wyniku zmiany stanu faktycznego, 

to Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), analizując powtórnie optymalny 
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przydział częstotliwości, mógł dokonać w ramach podmiotów wyłonionych zmiany 

przydziału poszczególnych zakresów częstotliwości, jeżeli przemawiała za tym zasada 

efektywnego wykorzystania częstotliwości. Nadto Sąd zauważył, że nie ma przepisu 

prawa, który nakazywałby przeprowadzenie licytacji - aukcji w stosunku do 

konkretnych zakresów częstotliwości, co wykluczałoby aukcję abstrakcyjnych 

bloków, których przydział do konkretnych częstotliwości odbywałby się następnie 

w postępowaniu rezerwacyjnym. Przepisy prawa telekomunikacyjnego zakreślają 

jedynie ogólne ramy prowadzenia procesu selekcyjnego (aukcji), zaś konkretne 

warunki jej prowadzenia, w tym tryb i wynikający z niego sposób kształtowania listy 

wyników, poprzedzające wydanie decyzji rezerwacyjnej, wynikać powinny 

z dokumentacji aukcyjnej.  

Zdaniem Sądu dokonany przez organ sposób rozdysponowania rezerwacji 

częstotliwości w aukcji, w którym abstrakcyjne bloki zostały powiązane 

z konkretnymi rezerwacjami na etapie postępowań rezerwacyjnych, jest uzasadniony 

koniecznością zapewnienia efektywnego wykorzystywania częstotliwości oraz 

realizacją celów określonych w Prawie telekomunikacyjnym. Optymalnym sposobem 

rozdysponowania częstotliwości będzie przydzielenie ich w taki sposób, aby uzyskane 

przez poszczególne podmioty zakresy częstotliwości stanowiły ciągłe bloki. Taki 

przydział częstotliwości pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przydzielonych 

częstotliwości, gdyż ze względów technicznych agregacja częstotliwości pozwala na 

świadczenie, z wykorzystaniem tych częstotliwości, bardziej zróżnicowanych 

i o lepszych parametrach jakościowych usług telekomunikacyjnych. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2719/16 dotyczącej unieważnienia konkursu 

na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych Sąd 

stwierdził, że decydującym etapem wyłonienia operatora pocztowego jest 

postępowanie administracyjne, w ramach którego wybierany jest operator 

wyznaczony, a nie postępowanie konkursowe. Upoważnienie do wydania 

rozporządzenia w zakresie trybu postępowania konkursowego obejmuje także 

umocowanie do określania zasad i warunków oceny złożonych ofert oraz konkretnych 

podmiotów, które tej oceny będą dokonywać. Prezes UKE jest uprawniony do 

sprostowania oczywistych omyłek w dokumentacji konkursowej pod warunkiem 
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spełnienia przesłanek określonych w § 5 ust. 4 oraz § 6 rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora 

pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1466). Dokonując interpretacji pojęcia oczywistej omyłki, Prezes UKE 

prawidłowo posiłkował się stanowiskiem wypracowanym na gruncie art. 113 § 1 

k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie 

strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 

oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach, uwzględniając jednocześnie 

specyfikę postępowania konkursowego. W konsekwencji Sąd stwierdził, że tryb 

sprostowania dokumentacji konkursowej nie może ograniczać się do sprostowania 

oczywistych błędów pisarskich i rachunkowych, ale może dotyczyć sytuacji, kiedy 

Prezes UKE, dysponując określoną wiedzą na temat rachunkowości i sytuacji 

ekonomicznej podmiotów biorących udział w konkursie, dochodzi do przekonania, 

że określone przez niego warunki i wymagania są nieracjonalne i sprzeczne 

z interesem biorących udział w konkursie operatorów pocztowych. Oczywistość 

omyłki nie musi wynikać z natury samego błędu, ale może być uzasadniona innymi 

okolicznościami.   

 

39. Kultura fizyczna. 

 

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 2513/16, VI SA/Wa 2514/16, VI SA/Wa 

2515/16, a także VI SA/Wa 2632/16 Sąd, oddalając skargi na decyzje Ministra Sportu 

i Turystyki w przedmiocie upomnienia w związku z niedostosowaniem działalności 

związków sportowych do wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz zażądania od władz związków 

niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego 

z  prawem przez przedłożenie zaświadczenia o przynależności związków do 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

(MKOl) podkreślił, że każdy polski związek sportowy musi należeć do 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 
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paraolimpijskim lub innej uznanej przez MKOl. Takie rozwiązanie zmierza do 

konsolidacji polskiego sportu oraz daje rękojmię zachowania przez polskie związki 

sportowe odpowiednich standardów etyczno-prawnych. Uznanie przez MKOl 

uwarunkowane jest bowiem przestrzeganiem postanowień Karty Olimpijskiej, 

Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz globalnym charakterem danego sportu. 

Brak spełnienia tego warunku uniemożliwiałby udział reprezentantów Polski 

w imprezach sportowych rangi mistrzostw Europy czy mistrzostw świata, 

organizowanych przez międzynarodowe federacje. Uprawnienia wynikające 

z członkostwa w międzynarodowych federacjach sportowych umożliwiają polskim 

związkom sportowym faktyczną realizację części uprawnień wyłącznych przyznanych 

im przez ustawodawcę (art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o sporcie). Ustawa o sporcie nie 

określa  kryteriów uznawania przez MKOl międzynarodowych federacji sportowych, 

dlatego w tym zakresie zastosowanie będą miały odpowiednie regulacje tej 

organizacji, przede wszystkim Karta Olimpijska.  

Odnosząc się zaś do charakteru prawnego Karty Olimpijskiej Sąd wskazał, 

że jest ona narzędziem o charakterze konstytucyjnym, opisującym podstawowe zasady 

olimpizmu i Ruchu Olimpijskiego, stanowi statut MKOl, określa wzajemne prawa 

i obowiązki MKOl, międzynarodowych federacji sportowych, narodowych komitetów 

olimpijskich oraz komitetów organizacyjnych igrzysk olimpijskich, a także statuuje 

podstawowe zasady dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

40. Sprawy kapitałowe i bankowość. 

 

Z tej grupy na uwagę zasługuje wyrok z 20 lipca 2017 r. wydany w sprawie 

o sygn. akt VI SA/Wa 1290/15 dotyczący wszczęcia z urzędu (postanowieniem z (…) 

lutego 2012 r.) przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) postępowania 

administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U 

z 2013 r., poz. 1382 ze zm.; w brzmieniu przepisów ustawy z daty tego postanowienia) 

kary administracyjnej. Stosownie do tego przepisu, na każdego kto nie dokonuje 
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w  terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 (zawiadomienia 

notyfikacyjnego) lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 

określonych w tych przepisach, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną 

do wysokości 1.000.000 złotych. W rozpatrywanej sprawie KNF nałożyła na 

skarżącego karę pieniężną w wysokości 250000 złotych wobec stwierdzenia 

naruszenia przez niego 15 razy na przestrzeni od 4 września 2009 r. do 29 marca 

2012 r. obowiązku notyfikacyjnego. Według Sądu wydana przez organ decyzja nie 

może się ostać z uwagi na to, że wymierzając skarżącemu jedną karę za wszystkie ww. 

naruszenia, organ nie uwzględnił przedawnienia kary pieniężnej; inaczej by było 

gdyby była ona wymierzana oddzielnie za popełnione delikty administracyjne. Sąd 

zwrócił uwagę, że ww. kara pieniężna ma charakter niepodatkowej należności budżetu 

Państwa w rozumieniu przepisu art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do której 

stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji 

podatkowej zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 nie 

powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Pomimo wątpliwości istniejących w piśmiennictwie i orzecznictwie, Sąd przychylił się 

do stanowiska strony skarżącej o dopuszczalności przedawnienia administracyjnych 

kar pieniężnych. Wobec braku w ustawie o ofercie unormowania kwestii 

przedawnienia kar i innych sankcji nakładanych na jednostkę przez KNF 

odpowiednim przepisem jest tu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten należy 

uwzględnić w powiązaniu z art. 4 Ordynacji podatkowej, w myśl którego 

obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana 

powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem 

zdarzenia określonego w tych ustawach. W tym stanie rzeczy początek biegu 3-

letniego terminu przedawnienia dla wydania przez KNF decyzji nakładającej na stronę 

karę pieniężną z tytułu naruszenia obowiązku informacyjnego rozpocząłby się 

z upływem dnia, w którym na stronie spoczywał obowiązek czynienia zawiadomień 

w  myśl art. 69 ustawy o ofercie. Do przedawnienia kary pieniężnej nie doszłoby, 

gdyby decyzja nakładająca karę pieniężną (chociażby nieostateczna) zostałaby 

doręczona skarżącemu przed upływem 3-letniego terminu przedawnienia.   
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W omawianym orzeczeniu Sąd stwierdził również, że decyzja organu w takim 

przepadku ma charakter uznaniowy. Kontrola Sądu takiej decyzji ma zatem 

ograniczony charakter. Sąd bada jedynie decyzję pod względem zgodności z prawem. 

Zbadania wymaga bowiem, czy w ogóle dopuszczalne było uznanie administracyjne 

oraz czy nie przekroczono jego granic, jak również czy prawidłowo uzasadniono – 

w zgodzie z art. 7 k.p.a. - wybór rozstrzygnięcia sprawy.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1984/16, w której przedmiotem zaskarżenia 

była decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego dotycząca zakazu wykonywania 

działalności kantorowej przez skarżącego oraz wykreślenia z rejestru działalności 

kantorowej, Sąd oddalając skargę - przesądził, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 

19 ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.) 

działalnością kantorową jest działalność prowadzona w zakresie obejmującym kupno 

i sprzedaż wartości dewizowych oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży, jak 

i w zakresie obejmującym kupno i sprzedaż lub tylko sprzedaż wartości dewizowych. 

Gdyby bowiem przyjąć, że działalnością kantorową jest jedynie kumulatywna 

aktywność w zakresie zarówno kupna, jak i sprzedaży wartości dewizowych 

(ewentualnie pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży), to część obrotu wartościami 

dewizowymi pozostałaby poza kontrolą Państwa. Prowadziłoby to też do dualizmu 

prawnego, gdyż jeden i ten sam podmiot raz mógłby podlegać przepisom ustawy, 

a w innym przypadku tym przepisom by nie podlegał. 

 

41. Sprawy z zakresu własności przemysłowej.  

 

Orzecznictwo w tej grupie spraw pozostawało w zgodzie z utrwalonym 

w latach poprzednich stanowiskiem doktryny i dotychczasową praktyką orzeczniczą 

Sądu. Najczęściej Sąd rozpoznawał z tej grupy sprawy dotyczące znaków 

towarowych. 

Na uwagę zasługują rozstrzygnięcia odnoszące się do nowelizacji ustawy z dnia 

30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776), przez 

ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1615), dalej także jako ustawa nowelizująca. 
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Wyrokiem z 22 sierpnia 2017 r. wydanym sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

716/17 Sąd oddalił skargę na postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu 

prawa ochronnego na znak towarowy. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że z dniem 

15 kwietnia 2016 r. weszła w życie ww. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie 

ustawy - Prawo własności przemysłowej, na mocy której dokonano zmiany art. 246 

ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu 

nadanym ustawą nowelizującą, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec 

prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty 

opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu 

prawa. Zdaniem Sądu nie ma wątpliwości, że od 15 kwietnia 2016 r. nie ma 

możliwości wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na 

znak towarowy. Jedyny wyjątek przewidziany został w art. 2 ust. 1 ustawy 

nowelizującej, w myśl którego do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na 

znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec 

decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Przepis ten umożliwia stosowanie przepisów dotychczasowych, 

tj. obowiązujących do dnia 15 kwietnia 2016 r. jedynie do postępowań wszczętych 

(i niezakończonych) o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz 

postępowań toczących się na skutek wniesionego sprzeciwu. Aby sprzeciw był 

skuteczny, musiałby zatem zostać złożony przed dniem 15 kwietnia 2016 roku. 

W ocenie Sądu, jeżeli omawiany przepis mówi o „postępowaniach toczących się”, 

to nie sposób wywieść z niego możliwości zastosowania przepisów dotychczasowych 

odnośnie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, w stosunku do 

których przysługiwało przed nowelizacją prawo złożenia sprzeciwu, lecz nie zostało 

ono w tym terminie zrealizowane. Treść art. 2 ust. 1 omawianej ustawy nowelizującej 

nie daje podstaw do przyjęcia, że wolą ustawodawcy było utrzymanie możliwości 

wnoszenia sprzeciwów w rozumieniu art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej  

wobec praw ochronnych na znaki towarowe, w tym do tych praw, które zostały 
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udzielone przed 15 kwietnia 2016 r., dla których sześciomiesięczny termin na 

wniesienie sprzeciwu upływał po tej dacie. Przyjęcie odmiennej interpretacji art. 2 ust. 

1 ustawy nowelizującej byłoby bowiem wykładnią contra legem.  

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej, że przewidziane w art. 2 

ust. 1 ustawy nowelizującej „postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znaki 

towarowe" kończy się nie z chwilą uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu prawa 

ochronnego, lecz z chwilą bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu na 

złożenie sprzeciwu. Niezbędną przesłanką wniesienia sprzeciwu było bowiem, przed 

15 kwietnia 2016 r., istnienie już prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP 

o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, tj. decyzji kończącej postępowanie 

w przedmiocie udzielenia prawa wyłącznego. Natomiast samo postępowanie wszczęte 

na skutek wniesienia sprzeciwu było postępowaniem odrębnym od postępowania 

zgłoszeniowego, które zostało zakończone ostateczną i prawomocną decyzją Urzędu 

Patentowego RP. Brak jest więc podstaw do kwalifikowania postępowania 

sprzeciwowego jako postępowania „o udzielenie prawa ochronnego na znak 

towarowy", o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej. 

Na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 257/17, w której Sąd 

wyrokiem z 27 lipca 2017 r. oddalił skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP 

w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. W uzasadnieniu 

Sąd podniósł, że w myśl art. 164 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, według 

redakcji wprowadzonej z dniem 15 kwietnia 2016 r. ustawą nowelizującą, prawo 

ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, 

jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, 

o których mowa w art. 129
1
, lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, 

o których mowa w art. 132
1
 ust. 1-3. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego 

(sprzed zmiany ustawy), który zawierał wymóg posiadania interesu prawnego 

w dochodzeniu unieważnienia, obecnie w tej kwestii art. 164 ust. 1 ustawy milczy; 

dochodzący unieważnienia ma wykazać jedynie istnienie wcześniejszego własnego 

prawa, jeżeli takowa przesłanka leży u podstaw jego żądania (por. art. 164 ust. 2 

ustawy). W przypadku wszczęcia postępowania o unieważnienie znaku towarowego 

po dacie ustawy nowelizującej, organ winien uwzględnić wskazaną przez 
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wnioskodawcę podstawę prawną żądania w postaci art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy, a więc 

według redakcji przepisów tej ustawy sprzed zmiany, i na tym też przepisie oprzeć 

rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji.  

Instytucja unieważnienia prawa ochronnego służy weryfikacji decyzji 

o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli została ona wydana wbrew przesłankom 

ustawowym. Żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy  musi się 

zatem odwoływać do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia tego 

prawa. W przypadku, gdy sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony przed 

dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, wniosek o unieważnienie winien 

odwoływać się do przepisu obowiązującego w tej właśnie dacie, jak i w dacie 

udzielenia prawa ochronnego. Wszak we wniosku tym wnioskodawca musi 

udowodnić, że nie została spełniona co najmniej jedna z ustawowych przesłanek 

udzielenia prawa ochronnego; skoro chodzi o przesłanki udzielenia prawa ochronnego, 

to należy badać te przesłanki według przepisów z daty tego udzielenia. Nadto decyzja 

w sprawie unieważnienia prawa ochronnego, wydawana w postępowaniu spornym, ma 

charakter konstytutywny i wywołuje skutki ex tunc (z mocą wsteczną); czyli skutek 

decyzji liczony jest od dnia udzielenia prawa, a tym samym prawo to (w przypadku 

unieważnienia) traktowane jest tak, jakby nigdy nie powstało. 

 

42. Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych.  

 

Odnośnie zagadnienia odmowy wydania zgody na refundację leku, 

to w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1113/17 powodem wydania zaskarżonej decyzji 

Ministra Zdrowia było niespełnienie kryteriów, o których mowa w art. 12 pkt 4, pkt 6, 

pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 ze zm.). Organ nie dopatrzył się w szczególności 

spełnienia kryterium skuteczności klinicznej i praktycznej leku. Powołał się przy tym 

na rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji 

podnoszącą brak dostatecznych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność 



144 

 

wskazywanej w sprawie technologii medycznej w leczeniu, wpływający na stopień 

niepewności uzyskania efektów zdrowotnych.  

Sąd uchylając tę decyzję zauważył, że zapotrzebowanie na sprowadzenie 

z zagranicy produktu leczniczego, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia 

pacjenta, dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania zezwolenia, zostało 

podpisane przez lekarza prowadzącego, kierownika kliniki neurologii oraz konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dziecięcej. Powodem jego złożenia był brak 

alternatywnego sposobu leczenia schorzenia. Sąd powołał się również na 

konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i obowiązek władzy publicznej do 

zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych. Tego rodzaju sprawy wymagają przeprowadzenia wnikliwego 

postępowania dowodowego, gdyż uprawnienia do ochrony zdrowia nie można 

traktować jako czysto potencjalnego. W przypadku decyzji wydawanych na podstawie 

art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji leków (…) ww. rekomendacja Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji nie jest wymagana. Może być dowodem 

w sprawie, podlega jednak ocenie jak każdy inny dowód. Organ nie może jej 

przyznawać szczególnej mocy dowodowej, ani pomijać innych dowodów, 

w szczególności nie odnosić się opinii lekarza prowadzącego czy opinii Konsultanta 

Krajowego. Ponadto w sytuacji, gdy organ na temat problematyki leczenia ma inne 

zdanie, niż wynika to ze stanowiska lekarza prowadzącego, a zwłaszcza stanowiska 

Konsultanta Krajowego, który powoływany jest spośród specjalistów w danej 

dziedzinie, organ powinien to uzasadnić i podać powody dlaczego stanowisko 

wyrażone w rekomendacji uznał za wyczerpujące. 

 

43. Sprawy z zakresu zdrowia. 

 

Przedmiotem zaskarżenia w tych sprawach były głównie uchwały organów 

samorządu aptekarskiego w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a także decyzje wydawane 

w przedmiocie cofnięcia oraz zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej oraz związane z naruszeniem zakazu 

reklamy aptek ogólnodostępnych i nałożeniem kar z tego tytułu.  
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Sąd kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą w tych sprawach. 

Przykładowo w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2300/16 wskazano, 

że kompetencja do wyrażenia opinii w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej musiałaby wynikać z przepisu prawa 

materialnego. Takim przepisem nie jest art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 

o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1429 ze zm.), będąc jedynie normą 

kompetencyjną statuującą ogólne uprawnienie organu samorządu aptekarskiego do 

wydawania opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń/koncesji na 

prowadzenie aptek lub hurtowni. To ogólne uprawnienie nie stwarza dla organu 

samorządu aptekarskiego podstawy do działania w trybie art. 106 § 1-6 k.p.a., gdyż 

tylko przepis będący prawną podstawą cofania zezwoleń na prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych mógłby rodzić po stronie organu obowiązek uzyskania opinii 

organu samorządu aptekarskiego przed wydaniem decyzji, co znajduje też 

potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wyrażonego m.in. w orzeczeniu z 13 czerwca 2017 r. II GSK 3423/15. 

W szeregu orzeczeń związanych ze stosowaniem art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.), 

mającego na celu zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego na terenie Kraju 

(przykładowo w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2906/15) wskazano na prawidłowe 

stanowisko organu odnośnie braku możliwości przejścia zezwolenia na prowadzenie 

apteki na inny podmiot w wypadku, gdy w wyniku połączenia spółek miałoby dojść do 

przekroczenia limitów wskazanych w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 tej ustawy, który stanowi 

przepis szczególny w stosunku do art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Na uwagę zasługują także orzeczenia uchylające decyzje wydane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia 

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Przykładowo w sprawie o sygn. akt 

VI SA/Wa 512/16 podstawą decyzji GIF było ustalenie uchylania się przez stronę 

skarżącą od głównego obowiązku – sprzedaży produktów leczniczych do aptek 

i punktów aptecznych w takim zakresie, aby polski pacjent miał zawsze dostęp do 

leków. Przedmiotem obrotu hurtowni były tzw. produkty lecznicze deficytowe. Sąd 

zwrócił uwagę, że w toku postępowania ustawodawca dokonał zmiany art. 81 ust. 1 i 2 
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ustawy Prawo farmaceutyczne bez przepisów przejściowych. Wobec tego należało 

uregulowania ustawy zmieniającej stosować także do postępowań wszczętych przed 

datą zmiany. Przed wydaniem decyzji na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4a ustawy Prawo 

farmaceutyczne organ powinien najpierw uruchomić procedurę na podstawie art. 120 

ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednakże aby to uczynić, musiałby najpierw wykazać, 

że  przedsiębiorca nie zapewnił, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwanego 

zaspokajania zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego 

produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym 

produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów, jak i nie 

zapewnił stałych dostaw odpowiedniego asortymentu (art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy). 

W sprawach dotyczących środków farmaceutycznych i materiałów 

farmaceutycznych oraz nadzoru farmaceutycznego, można wskazać na sprawy, 

w których przedmiotem zaskarżenia były decyzje związane z uznaniem produktu za 

wyrób medyczny lub za wyposażenie wyrobu medycznego, odmową wydania 

zezwolenia na import równoległy produktu leczniczego, czy odmową objęcia 

refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku.  

Kontynuując w tych sprawach dotychczasową linię orzeczniczą, Sąd 

przeważnie oddalał skargi. Wydając natomiast wyroki uchylające zaskarżone decyzje, 

Sąd dopatrywał się po stronie organu naruszeń przepisów postępowania, 

a to w zakresie braku wyłączenia pracownika podlegającego wyłączeniu z mocy 

ustawy, nieprawidłowego zastosowania art. 61a k.p.a., czy przede wszystkim 

w zakresie braku podjęcia przez organ wszelkich czynności niezbędnych do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W sprawie 

o sygn. akt VI SA/Wa 1730/16 Sąd, podzielając podniesione w skardze zarzuty uznał, 

że orzekając w przedmiocie wydania pozwolenia na import równoległy produktu 

leczniczego, organ powinien dokonać wnikliwego porównania produktu leczniczego, 

który ma być sprowadzony z tym, który jest dopuszczony do obrotu na terytorium 

Polski, uwzględniając wszystkie dane, które już posiada oraz dane uzyskane w ramach 

współpracy z odnośnymi władzami innych krajów członkowskich UE. Zastosowanie 

jedynie kryterium formalnego, tj. ilości udzielonych pozwoleń, nie jest w tym 

wypadku wystarczające do odmowy wydania przez organ zezwolenia na import 

równoległy produktu leczniczego. 
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44. Ustalenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawie 

ponoszenia  kosztów przechowywania pojazdu.  

 

W art. 13 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018) 

przyjęto, że Skarb Państwa ponosi koszty przechowywania pojazdów, które powstały 

po upływie terminu, o którym mowa w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec 

pojazdów, których 6-miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął w okresie od 

dnia 11 czerwca 2009 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Powyższy przepis przesądza o odpowiedzialności Skarbu Państwa za zapłatę 

kosztów przechowywania pojazdu, nie wskazuje jednak organu właściwego (statio 

fisci) do ich wypłaty. Na tle jego stosowania pojawiły się rozbieżności 

w orzecznictwie dotyczące ustalenia organu reprezentującego Skarb Państwa, który 

byłby zobowiązany do ponoszenia kosztów przechowywania pojazdu powstałych 

w przedziale czasowym określonym w powyższym przepisie. 

 I tak, w wyrokach Sądu z 26 października 2017 r. sygn. akt VII SA/Wa 2735/16 

oraz sygn. akt VII SA/Wa 2749/16, przyjęto, kierując się treścią art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 525), że zobowiązanym do poniesienia w imieniu Skarbu 

Państwa przedmiotowych kosztów jest wojewoda, przepis ten ustanawia bowiem 

zasadę domniemania właściwości wojewody w sprawach z zakresu administracji 

rządowej w województwie. 

Odmienny podgląd został zaprezentowany w wyrokach Sądu z 2 kwietnia 

2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 1760/14 oraz sygn. akt VII SA/Wa 1762/14. W wyrokach 

tych podkreślono, że wynikająca z art. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy o wojewodzie 

i  administracji rządowej w województwie zasada domniemania kompetencji 

wojewody nie oznacza domniemania obowiązku ponoszenia kosztów przechowywania 

pojazdów. Wskazano, że o ile można domniemywać właściwość wojewody 

(kompetencję wojewody) w sprawach z zakresu administracji rządowej 
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w województwie, to w demokratycznym państwie prawnym nie można domniemywać 

obowiązków, zwłaszcza zaś obowiązków o charakterze finansowym. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 12 października 2017 r. sygn. 

akt VII SA/Wa 2661/16, natomiast przyjął, że art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), będący podstawą prawną 

rozstrzygnięcia, nie upoważnia w żadnej mierze starosty (prezydenta miasta na 

prawach powiatu) do orzekania o zapłacie kosztów przez Skarb Państwa, jako że po 

pierwsze przepis ten nie zawiera takiego upoważnienia, a po drugie, odpowiedzialność 

Skarbu Państwa w zakresie oznaczonym art. 13 ustawy zmieniającej Prawo o ruchu 

drogowym następuje ex lege, a nie na podstawie jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej a więc żaden organ administracji publicznej nie wydaje w takim 

zakresie decyzji; jedynie władnym do rozstrzygania sporów pomiędzy żądającym 

ewentualnej zapłaty na podstawie art. 13 tej ustawy przechowawcą (dozorcą) byłby 

sąd powszechny. Art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchy drogowym nie stanowi 

podstawy prawnej dla starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) do 

orzekania o obowiązku zapłaty w stosunku do innej osoby niż tej, która jest (lub była) 

właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia, w szczególności zaś nie 

jest podstawą do „zobowiązania” decyzją przez ten organ Skarbu Państwa (niezależnie 

już od oznaczonego przez organ statio fisci) do zapłaty. W ocenie Sądu, Starosta 

(prezydent miasta na prawach powiatu) nie ma podstawy prawnej do orzekania 

władczego, od jakiego innego organu, działającego za Skarb Państwa (statio fisci), 

zapłata taka będzie należna. Organ administracji (rządowej lub samorządowej) nie 

może bowiem bez wyraźnego upoważnienia ustawowego czynić innego organu 

zobowiązanym do zapłaty, zastępując tym samym sąd powszechny w którego 

wyłącznej kognicji takie rozstrzyganie leży, zaś art. 102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji takiego upoważnienia nie 

zawiera, gdyż rozstrzygnięcie wydawane w oparciu o ten przepis służy wypłacie 

wydatków dozorcy ruchomości i są to wydatki doraźnie ponoszone przez organ 

egzekucyjny, którym zgodnie z § 4 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 

2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, jest starosta. 

Powyższy pogląd został podzielony w wyroku Sądu z 16 listopada 2017 r. sygn. 

akt VII SA/Wa 157/17.  
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III.   DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU 

 

1. Wydział Informacji Sądowej. 

 

W 2017 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań 

wyznaczonych § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177). Działalność Wydziału koncentrowała 

się na:  

- wykonywaniu zadań z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu, 

- informowaniu osób zainteresowanych o właściwości Sądu, stanie załatwianych 

spraw, udostępnianiu do wglądu akt spraw, 

-  udostępnianiu informacji publicznej o działalności Sądu, 

- prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, 

-  obsłudze medialnej Sądu, 

- wykonywaniu obowiązków administratora systemu informatycznego. 

Praca Wydziału obejmowała sporządzanie statystyk przedstawiających ruch spraw 

w okresie miesięcznym, półrocznym i rocznym, jak również opracowanie rocznej 

informacji o działalności Sądu. Wydział sporządzał również analizy, dane statystyczne 

i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, Biura 

Orzecznictwa NSA oraz innych jednostek. 

Funkcjonujący w ramach Wydziału – Sekretariat Informacji o Sprawach – udzielał 

na bieżąco, bezpośrednio w Sekretariacie oraz drogą telefoniczną, informacji 

o toczących się postępowaniach, a także wyjaśniał wątpliwości, co do właściwości 

sądu i ustawowych środków zaskarżania orzeczeń. 

     Czytelnia Akt udostępniała do wglądu akta stronom, uczestnikom postępowania 

i  ich pełnomocnikom. W roku 2017 udostępniono ogółem 6.580 akt 

sądowoadministracyjnych, to jest o 253 akta więcej niż w roku ubiegłym. 

Informacja o działalności Sądu oraz wydawanych rozstrzygnięciach - w trybie 

ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) – udzielana była przez Wydział zarówno drogą pocztową, 
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jak i w formie elektronicznej (należy w tym miejscu zaznaczyć, że w roku 2017 nie 

odnotowano wpływu wniosków w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352). 

 W 2017 r., w powyższym trybie wpłynęło ogółem 350 wniosków, w tym 97 

wniosków o wydanie kopii orzeczenia.  

 Poprzez udzielenie odpowiedzi załatwiono 347 wniosków, natomiast 3 wnioski 

załatwione zostały poprzez wydanie kopii orzeczenia.  

 W roku 2017 nie załatwiono żadnego wniosku o udzielenie informacji 

publicznej w formie decyzji administracyjnej.  

 Nie wydano decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej lub o wysokości opłat. 

 

Skargi kierowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie podobnie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, stanowiły najczęściej 

wyraz niezadowolenia z rozstrzygnięć Sądu oraz wadliwego, w ocenie skarżących, 

postępowania sądowego. Natomiast wnioski zawierały głównie prośby 

o przedstawienie stanu spraw, przyspieszenie ich rozpoznania i wyjaśnienie różnych 

kwestii procesowych.  

Przez Wydział Informacji Sądowej prowadzona była również obsługa medialna 

Sądu. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, działając jako Rzecznik      

Prasowy Sądu, udzielała informacji na temat wydanych przez Sąd rozstrzygnięć i ich 

uzasadnień, wyjaśniała jakie skutki wywołuje orzeczenie sądu administracyjnego, 

wyjaśniała zasady postępowania przed sądami administracyjnymi oraz udzielała 

informacji na temat funkcjonowania Sądu. 

 

Funkcjonująca w ramach Wydziału Informacji Sądowej Biblioteka pracuje 

w systemie elektronicznej ewidencji wypożyczeń, wykorzystując program LIBRA 

2000, który umożliwia przeglądanie zbiorów poprzez katalogi: alfabetyczny, tytułowy, 

rzeczowy oraz serii. Pełny katalog swoich zbiorów Biblioteka publikuje w sieci 

intranetowej WSA w Warszawie. Dzięki współpracy międzybibliotecznej czytelnicy 

Biblioteki mogą korzystać także ze zbiorów innych placówek – w 2017 r. były to 
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przeważnie  biblioteki uczelniane, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu 

Najwyższego. W roku 2017 wykazano 815 wypożyczeń krótko- i długoterminowych 

(przy zarejestrowanych 439 czytelnikach, z których 49 to sędziowie i pracownicy 

NSA), poza udostępnianiem prezencyjnym w czytelni. W 2017 r. Biblioteka ściśle 

współpracowała z Biblioteką Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarówno 

w dziedzinie informacji o nowościach wydawniczych, jak i w zakresie wypożyczeń. 

W roku 2017 użytkownicy z WSA i NSA, prócz wypożyczania materiałów 

bibliotecznych, korzystali z nich na miejscu. Dotyczy to również czasopism 

fachowych. W tym samym roku kontynuowano współpracę z bibliotekami pozostałych 

wojewódzkich sądów administracyjnych.  Od października 2010 r. w Intranecie WSA 

sukcesywnie publikowane są informacje o wybranych nowościach wydawniczych, 

zakupionych przez Bibliotekę (od roku 2016 publikacje następują w cyklu 

dwumiesięcznym). Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zbiory biblioteczne liczyły 

11.906 vol. (z czego 1977 vol. przechowywanych jest w bibliotece filialnej przy 

Wydziale VIII zamiejscowym z siedzibą w Radomiu). Tak jak w poprzednich latach, 

Kierownik Biblioteki pozostawał w stałym kontakcie z Radą Biblioteczną działającą 

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, uczestnicząc w wybranych posiedzeniach. 

 

Wydział Informacji Sądowej realizuje także działania ze sfery informatycznej 

na rzecz wszystkich jednostek w WSA w Warszawie. Od dnia 1 listopada 2016 r. 

nadzór i obsługa sfery informatycznej należy wyłącznie do zadań Wydziału Informacji 

Sądowej. Zarządzeniem nr 17 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w  Warszawie z dnia 26 października 2016 r. w Wydziale Informacji Sądowej 

powołany został z dniem 1 listopada 2016 r. zespół obsługi informatycznej Sądu. 

W skład zespołu wchodzą pracownicy posiadający wiedzę z zakresu informatyki 

i systemów informatycznych wspomagających wykonywanie funkcji orzeczniczych 

i innych zadań z zakresu administracji sądowej. 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

-   wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego; 

-  planowanie, prowadzenie i koordynowanie procesów wdrażania w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Warszawie nowych systemów i technologii 
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informatycznych, zwłaszcza systemu informatycznego do obsługi postępowania 

sądowoadministracyjnego; 

-   współpraca z kierownikami i pracownikami sekretariatów wydziałów i oddziałów 

przy  wdrażaniu systemów informatycznych; 

-   opracowywanie założeń i projektów planów finansowych, w części dotyczącej 

zakupów systemów, programów i sprzętu informatycznego; 

- zapewnienie bieżącej obsługi i ciągłości działania systemów informatycznych 

wykorzystywanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, 

zapewnianie niezbędnych narzędzi informatycznych do pracy sędziów i pracowników 

oraz podejmowanie działań zmierzających do usuwania usterek i awarii, 

-  wykonywanie czynności technicznych obejmujących montaż, instalację 

oprogramowania oraz aktualizacja oprogramowania; 

-   zapewnienie bezpieczeństwa systemów; 

-   wspomaganie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w realizacji jego zadań: 

- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w pracach 

komisji przetargowych powołanych w celu prowadzenia zamówień publicznych na 

systemy informatyczne i sprzęt komputerowy. 

 

Spektrum realizowanych przez WIS zadań obejmuje także obsługę procesów 

ekonomiczno-finansowych, sprawozdawczość, elektroniczną wymianę dokumentów 

czy udostępnianie informacji na stronach BIP sądu. Stale śledzimy strony BIP innych 

podmiotów w celu doskonalenia metod prezentowania danych. Strona BIP WSA 

w Warszawie zawiera podstawowe dane naszego sądu, aktualne komunikaty, stale 

aktualizowane akty prawne regulujące zasady funkcjonowania sądownictwa 

administracyjnego, oraz zestawy tematycznych podstron zawierających bieżące 

informacje o sprawach, interaktywne strony ułatwiające zamawianie akt w czytelni, 

czy też udostępniające formularze druków. Strona BIP może być użytkowana przez 

osoby słabo widzące dzięki opcjonalnemu wykorzystywaniu funkcji podnoszących 

kontrast prezentowanego tekstu, a także możliwość korzystania z generatora dźwięku 

odczytującego informacje.  
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W związku z oddaniem do użytku od listopada 2017 r. budynku Sądu przy ulicy 

Jana Pankiewicza 4, do którego przeniesione zostały Wydziały Orzecznicze V i VI 

oraz Wydział Informacji Sądowej – do zadań tutejszego WIS należało utworzenie 

w nowym budynku Sekretariatu Informacji o Sprawach oraz Czytelni Akt. Zespół 

obsługi informatycznej Sądu był natomiast odpowiedzialny za instalację w nowym 

budynku stanowisk komputerowych dla pracowników i sędziów. 

 

2. Szkolenia sędziów. 

 

W roku 2017 sędziowie uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i wykładach, 

poświęconych następującej problematyce: 

 „Najnowsze zmiany w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”, 

 „Wybrane zagadnienia z prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”, 

 „Wybrane zagadnienia dotyczące bezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy”, 

 „Wykładnia prawa w zgodzie z  Konstytucją w orzecznictwie wojewódzkiego sądu 

administracyjnego”, 

 „Wnoszenie pism procesowych do sądów administracyjnych w formie elektronicznej – 

na tle orzeczeń sądów administracyjnych; Aktualne orzecznictwo Izby 

Ogólnoadministracyjnej NSA”, 

 „Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej”, 

 „Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania”, 

 „Nowelizacja ustawy o grach hazardowych”, 

 „Problemy orzecznicze na tle postępowania przed Urzędem Patentowym RP 

z uwzględnieniem nowelizacji Prawa własności przemysłowej”, 

  „Komunikacja sędziego ze społeczeństwem  z praktyki Rzecznika KRS i WSA w 

Warszawie”, 

 „Nadużycie prawa do sądu”, 

 „Do rzeczy i do ludzi. Prosty język w sądzie”, 

 „Uzasadnienie wyroku sądu administracyjnego”, 

 „Gwarancje procesowe służące zobowiązanemu w egzekucji administracyjnej”, 
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 „Zmiany w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)”, 

 „Pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej”, 

 „Przywracanie terminu w postępowaniach administracyjnych”, 

 „Funkcjonowanie grup producentów rolnych”, 

 „Wpływ przekształceń podmiotów posiadających zezwolenie(a) na prowadzenie apteki 

na posiadane oraz przyszłe zezwolenia na prowadzenie apteki, ze szczególnym 

uwzględnieniem koncentracji aptek”, 

 „Nowelizacja ustawy Prawo o podstępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 7 

kwietnia 2017 r. – wybrane problemy praktyczne i kontrowersje ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji sprzeciwu od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a.”, 

 „Stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne – problemy praktyczne 

(na przykładzie spraw dotyczących ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej, związanych z przekształceniem stosunku 

służbowego funkcjonariuszy Służby Celnej)”. 

 

Ponadto w 2017 r. – w ramach poszczególnych Wydziałów Orzeczniczych – 

organizowane były wewnętrzne narady poświęcone zarówno problematyce z zakresu 

organizacji i funkcjonowania danego Wydziału, jak również kwestiom merytorycznym, 

odnoszącym się do wybranych zagadnień z bieżącej praktyki orzeczniczej Wydziału oraz 

Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Przedmiotem 78 narad jakie odbyły się 2017 r., były między innymi:  

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Analiza orzecznictwa dot. świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze 

zm.)”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Kary pieniężne w prawie administracyjnym”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Ocena jednolitości orzecznictwa oraz 

sprawności postępowania wojewódzkich sądów administracyjnych za 2016 r.”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Analiza stosowania przepisów art. 145 a i 179 

a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
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administracyjnymi przez wojewódzkie sądy administracyjne od 16 sierpnia 2015 r. do 

31 stycznia 2017 r.”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Europejskie standardy prawa do sądu”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego o likwidacji szkół publicznych. Problemy orzecznicze”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Zastosowanie środków komunikacji 

elektronicznej w procedurze sądowoadministracyjnej oraz w procedurach 

administracyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Działalność wykonywana osobiście jako 

źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych na tle orzecznictwa 

sądów administracyjnych”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA "Kary pieniężne w prawie administracyjnym”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego o likwidacji szkół publicznych. Problemy orzecznicze”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Analiza orzecznictwa sądów 

administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczącego zagadnienia braku notyfikacji niektórych przepisów 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA "Prawna kwalifikacja stacji bazowej telefonii 

komórkowej w procesie inwestycyjnym - wybrane zagadnienia”, 

 opracowanie Biura Orzecznictwa NSA „Istotne problemy orzecznictwa sądów 

administracyjnych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

SPIS  TABEL 

 

Tabela nr 1  -  INFORMACJA WSA w Warszawie za rok 2017  

                        ( A. RUCH SPRAW ). 

 

Tabela nr 2  -  Skargi na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji. 

 

Tabela nr 3  -  Sprawy niezałatwione. 

 

Tabela nr 4  -  Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO  

                        oraz wnioski w toku postępowania. 

 

Tabela nr 5  -  Terminowość załatwiania spraw. 

 

Tabela nr 6  -  Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów,  

   centralnych organów administracji rządowej i innych naczelnych   

       organów. 

 

Tabela nr 7  -  Wpływ skarg kasacyjnych. 

 

 



 



Tabela nr 1

SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wydział I 724 896 237 1857 2280 723 111 3114 1952 1405 338 3695 1442 37 0 1479 510 1368 338 2216 155 872 0 1027 1052 214 10 1276

Wydział II 1019 213 11 1243 2174 708 55 2937 2102 647 59 2808 1315 5 0 1320 787 642 59 1488 274 390 0 664 1091 274 7 1372

Wydział III 3638 17 2 3657 4310 58 12 4380 4585 48 14 4647 2748 1 0 2749 1837 47 14 1898 1122 28 0 1150 3363 27 0 3390

Wydział IV 1380 97 17 1494 3456 511 37 4004 3390 393 48 3831 1946 0 0 1946 1444 393 48 1885 599 169 0 768 1446 215 6 1667

Wydział V 2490 27 32 2549 2249 19 35 2303 3399 33 49 3481 2509 2 0 2511 890 31 49 970 253 6 0 259 1340 13 18 1371

Wydział VI 1251 15 2 1268 2654 64 24 2742 2828 52 24 2904 1944 3 0 1947 884 49 24 957 256 23 0 279 1077 27 2 1106

Wydział VII 2340 41 5 2386 3007 66 21 3094 3342 87 20 3449 1933 0 0 1933 1409 87 20 1516 700 60 0 760 2005 20 6 2031

Wydział VIII 580 6 1 587 982 127 11 1120 1222 115 10 1347 833 1 0 834 389 114 10 513 146 64 0 210 340 18 2 360

RAZEM 13422 1312 307 15041 21112 2276 306 23694 22820 2780 562 26162 14670 49 0 14719 8150 2731 562 11443 3505 1612 0 5117 11714 808 51 12573

ogółem

na posiedzeniu

niejawnym

Pozostało

na okres

następny

Załatwiono

z tego

wyrokiem

1. Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej stosując art. 54 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję, Wydzial: I -5, II -5, III -17, IV -8,V -17, VI -13, VII -9, VIII -3.

Łącznie -77. 

Wydziały

Orzecznicze

2. Przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia - w trybie art.141 § 2a p.p.s.a. Wydział: I-8, II -0, III -22, IV -11, V -0, VI -4, VII -4, VIII -0. Łącznie -49.

INFORMACJA WSA w Warszawie za  2017 rok.

A. RUCH SPRAW

Pozostało z

poprzedniego

okresu

Wpłynęło
Łącznie

na rozprawie

w tym



 



Symbol 

sprawy

Opis symbolu, przedmioty spraw 

w ramach symbolu

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu *)

Wpłynęło Załatwiono 

Pozostało na 

następny 

okres

1 2 3 4 5 6 

601

Budownictwo, nadzór 

architektoniczno-budowlany 

i specjalistyczny, ochrona 

przecipożarowa

1 814 2 270 2 611 1 473

602
Ceny, opłaty, stawki taryfowe, 

nie objęte symbolem 611
7 16 10 13

603

Utrzymanie i ochrona dróg 

publicznych i innych dróg 

ogólnodostępnych, ruch na 

tych drogach, koleje, lotnictwo 

cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa

741 1 357 1 545 553

604

Działalność gospodarcza, w 

tym z udziałem podmiotów 

zagranicznych

923 496 1 215 204

605

Ewidencja ludności, dowody 

tożsamości, akty stanu 

cywilnego, imiona i nazwisko, 

obywatelstwo, paszporty

76 147 150 73

606
Sprawy z zakresu geologii 

i górnictwa
18 34 35 17

607

Gospodarka mieniem 

państwowym i komunalnym, w 

tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi

326 1 038 917 447

608 Energetyka i atomistyka 1 12 8 5

609

Gospodarka wodna, w tym 

ochrona wód, budownictwo 

wodne, melioracje, 

zaopatrzenie w wodę

57 165 151 71

610 Sprawy komunalizacji mienia 120 461 300 281

Skargi na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji

Tabela nr 2



611

Podatki i inne świadczenia 

pieniężne, do których mają 

zastosowanie przepisy 

Ordynacji podatkowej, oraz 

egzekucja tych świadczeń 

pieniężnych

4 033 4 741 5 178 3 596

612 Sprawy geodezji i kartografii 94 206 221 79

613
Ochrona środowiska i ochrona 

przyrody
227 643 590 280

614

Oświata, szkolnictwo wyższe, 

nauka, działalność 

badawczorozwojowa 

i archiwa

69 274 230 113

615
Sprawy  zagospodarowania 

przestrzennego 
302 707 718 291

616

Rolnictwo i leśnictwo, w tym 

gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi 

i leśnymi, ochrona gruntów 

rolnych i leśnych, gospodarka 

łowiecka, rybołówstwo oraz 

weterynaria, ochrona zwierząt

64 194 167 91

617
Uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności i zajęć
136 358 333 161

618
Wywłaszczanie i zwrot 

nieruchomości
278 693 713 258

619

Stosunki pracy i stosunki 

służbowe, sprawy z zakresu 

inspekcji pracy

321 795 699 417

620

Ochrona zdrowia, w tym 

sprawy dotyczące  chorób 

zawodowych, zakładów opieki 

zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu 

lekarza, pielęgniarstwa, 

położnictwa, aptekarstwa i 

nadzoru sanitarnego

224 498 447 275

621
Sprawy mieszkaniowe, w tym 

dodatki  mieszkaniowe
111 209 224 96



622
Instytucje ubezpieczeniowe 

i działalność ubezpieczeniowa
1 4 2 3

623

Dozór techniczny, miary 

i wagi, badania i certyfikacje, 

normalizacja, sprawy jakości

62 100 126 36

624
Powszechny obowiązek obrony 

kraju
4 1 5 0

625
Poczta, telekomunikacja, radio 

i telewizja
78 224 191 111

626

Ustrój samorządu 

terytorialnego, w tym 

referendum gminne

17 104 52 69

627

Cudzoziemcy, repatrianci,  

nabycie nieruchomości przez 

cudzoziemców

325 702 724 303

628
Status Kościołów i związków 

wyznaniowych
1 35 7 29

629
Sprawy mienia przejętego 

z naruszeniem prawa
102 267 231 138

630

Obrót towarami z zagranicą, 

należności celne i ochrona 

przed nadmiernym przywozem 

towaru na obszar celny Unii 

Europejskiej

184 34 193 25

631
Wytwarzanie i obrót bronią 

i materiałami wybuchowymi
152 128 230 50

632 Pomoc społeczna 237 644 667 214

633
Zatrudnienie i sprawy 

bezrobocia
55 112 113 54

634

Sprawy kombatantów, 

świadczenia z tytułu pracy 

przymusowej

9 49 37 21

635
Kultura fizyczna, sport i 

turystyka
8 15 17 6



636

Kultura i sztuka, w tym sprawy 

działalności kultury 

i twórczości, biblioteki, ochrona 

zabytków i muzea, sprawy 

związane z ochroną praw 

autorskich 

i pokrewnych

131 175 178 128

637

Papiery wartościowe i fundusze 

powiernicze  oraz sprawy z 

nimi związane, bankowość i 

sprawy dewizowe

36 74 64 46

645

Sprawy nieobjęte symbolami 

podstawowymi 601 - 637 oraz 

od 646 - 655

36 102 99 39

646 Prawo własności przemysłowej 134 300 284 150

647
Sprawy związane z ochroną 

danych osobowych
40 100 78 62

648 

Sprawy z zakresu informacji 

publicznej, prawa prasowego, 

ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego

120 228 274 74

649

Sprawy dotyczące 

poświadczenia bezpieczeństwa 

oraz z zakresu ochrony 

informacji niejawnych

13 35 29 19

650
Sprawy świadczeń społecznych 

w drodze wyjątku
147 254 239 162

651 Sprawy funduszy emerytalnych 0 0 0 0

652
Sprawy ubezpieczeń 

zdrowotnych
239 342 459 122

653
Środki publiczne nie objęte 

innymi symbolami
489 588 742 335



654

Ujawnianie przez Instytut 

Pamięci Narodowej informacji 

o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów

4 12 11 5

655

Subwencje unijne, fundusze 

strukturalne i regulacja rynków 

branżowych

856 1 169 1 306 719

13 422 21 112 22 820 11 714

1 252 2 266 2 109 1 409

638

Sprawy egzekucji 

administracyjnej; egzekucja 

obowiązków o charakterze 

niepieniężnym

118 324 234 208

639
Skargi na uchwały organów 

jednostek samorządowych
132 387 333 186

640

Skargi organów nadzoru na 

uchwały organów jednostek 

samorządowych

10 23 18 15

641 Rozstrzygnięcia nadzorcze 9 89 33 65

642

Skargi na akty prawa 

miejscowego  wojewodów i 

organów administracji 

niezespolonej oraz na 

niewykonywanie przez nich 

czynności nakazanych prawem 

wnoszone w trybie art. 44 ust. 

1 i art. 45 ust. 1 ustawy o 

adm. rządowej w 

województwie

0 0 0 0

644
Środki zapewniające 

wykonanie orzeczeń Sądu
132 456 439 149

656
Interpretacje podatkowe i 

opinie zabezpieczające
847 977 1 044 780

657 Inne interpretacje 4 10 8 6

3 4 5 6

0 188 139 49
W tym sprzeciwów od decyzji

z tego o symbolach głównych 638-

642, 644, 656, 657

Ogółem główne symbole 

601-637 i 645-655



 



Tabela nr 3

1 

1 SA

2 SAB 192 46 12 11 0

Sprawy niezałatwione

2 3 4 5 6

3 424 3 162 296 118 115

Lp. Rodzaj sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu skargi do sądu

powyżej 3 

do 6 miesięcy

powyżej 6 

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy 

do 2 lat

powyżej 2 

do 3 lat
powyżej 3 lat



 



Tabela nr 4

Ogółem                            

(kolumny 4-8)

Przyznano prawo 

pomocy co do 

całości wniosku

Przyznano prawo 

pomocy co do 

części wniosku

Odmówiono 

przyznania 

prawa pomocy

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania

W inny 

sposób

2 3 4 5 6 7 8

1 2 154 2 166 324 144 1 103 393 202

2 416 426 171 0 129 103 23

3 1 270 1 624 429 386 567 158 84

11

zwolnienia od kosztów

ustanowienia pełnomocnika 

procesowego

zwolnienia od kosztów 

i ustanowienia pełnomocnika 

procesowego

ilość orzeczeń wydanych w trybie art. 249 p.p.s.a. 

(cofających przyznane prawo pomocy)

Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO oraz wnioski w toku postępowania

Lp.
Wniosek o przyznanie prawa 

pomocy w postaci:
Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O

1



 



Tabela nr 5

Ogółem                

(kolumny 3-9)
do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy 

do 12 miesięcy

powyżej roku 

do 2 lat

powyżej 2 

do 3 lat
powyżej 5 lat

1 2 3 4 5 6 9

1 SA 21 117 3 929 5 994 6 315 2 967 99

2 SAB 3 009 889 1 401 556 123 8

14
ilość uchylonych postanowień o stwierdzeniu prawomocności 

w sprawach, które wykazano w sprawozdaniach za lata ubiegłe

Terminowość załatwiania spraw w sądach administracyjnych (wg kryterium prawomocności)

7 8

1 632 181

16 16

L.p.
Rodzaj 

sprawy

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do daty jej prawomocnego załatwienia upłynął okres

powyżej 3 

do 4 lat

powyżej 4 

do 5 lat



 



Tabela nr 6

Ogółem Uwzględniono

1 2 3 4 

1 Ogółem (wiersze 2-92) 11036 9019 2180

2 
Centralna Komisja do spraw Stopni 

i Tytułów Naukowych
34 23 12

3 Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego 0 0 0

4 Dyrektor Generalny Służby Więziennej 2 6 2

5 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 526 11 2

6 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad
142 112 21

7 
Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych
101 52 9

8 Generalny Konserwator Zabytków 0 0 0

9 Główny Geodeta Kraju 60 51 15

10 Główny Inspektor Farmaceutyczny 139 145 14

11 Główny Inspektor Inspekcji Handlowej 0 0 0

12 
Główny Inspektor Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych
32 44 2

13 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 973 825 184

14 
Główny Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa
5 3 0

15 Główny Inspektor Ochrony Środowiska 169 123 26

16 Główny Inspektor Pracy 6 3 1

Załatwione  wyrokiem  skargi na akty i czynności ministrów,

 centralnych organów administracji rządowej i innych naczelnych organów  

Lp. Nazwa organu
Wpływ skarg na 

akty organu

Załatwiono wyrokiem



17 Główny Inspektor Sanitarny 68 55 9

18 Główny Inspektor Transportu Drogowego 727 584 90

19 Główny Lekarz Weterynarii 5 4 2

20 
Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych
0 0 0

21 
Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej
32 33 5

22 Komendant Główny Policji 437 381 108

23 Komendant Główny Straży Granicznej 102 80 24

24 Komisja Nadzoru Finansowego 77 48 3

25 Komitet Integracji Europejskiej 0 0 0

26 
Komisja Egzaminacyjna II stopnia                                  

przy Ministrze Sprawiedliwości
130 106 8

27 Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa 214 68 19

28 Krajowa Rada Doradców Podatkowych 1 0 0

29 Krajowa Rada Notarialna 2 1 0

30 Krajowa Rada Radców Prawnych 9 5 4

31 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 57 37 3

32 Krajowa Rada Sądownictwa 0 0 0

33 Minister Administracji i Cyfryzacji 2 4 0

34 Minister Cyfryzacji 12 23 2

35 Minister Edukacji Narodowej 28 18 7

36 Minister Energii 24 19 8



37 Minister Finansów 724 1347 464

38 Minister Gospodarki 5 3 1

39 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej
51 16 6

40 Minister Infrastruktury i Rozwoju 30 34 10

41 Minister Infrastruktury i Budownictwa 855 623 148

42 
Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
220 169 40

43 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 74 70 27

44 Minister Obrony Narodowej 53 58 14

45 
Minister Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej
234 301 104

46 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 410 320 84

47 Minister Rozwoju 256 185 38

48 Minister Skarbu Państwa 18 56 7

49 Minister Sportu i Turystyki 17 17 4

50 Minister Spraw Wewnętrznych 3 8 1

51 
Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
424 286 63

52 Minister Spraw Zagranicznych 2 2 1

53 Minister Sprawiedliwości 144 118 28

54 Minister Środowiska 91 66 13

55 Minister Zdrowia 174 68 23

56 Naczelna Rada Adwokacka 40 18 6

57 Naczelna Rada Lekarska 6 6 0



58 
Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych
2 1 1

59 Państwowa Komisja Wyborcza 0 1 1

60 Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 0 1 1

61 
Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa
348 269 63

62 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych 0 0 0

63 Prezes Agencji Rynku Rolnego 17 21 6

64 Prezes Głównego Urzędu Miar 1 4 4

65 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 0 0 0

66 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 37 20 3

67 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 
9 7 2

68 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 323 372 65

69 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 0 0 0

70 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości
21 28 7

71 Prezes Rady Ministrów 68 62 9

72 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 180 60 2

73 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 53 47 14

74 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów
48 39 5

75 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 7 3 2

76 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 2 4 0

77 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 4 3 2

78 Prezes Agencji Mienia Wojskowego 35 34 8



79 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 0 0 0

80 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 227 197 45

81 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0

82 Rada do Spraw Uchodźców 321 315 27

83 
Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego
18 13 3

84 Szef Agencji Wywiadu 0 1 0

85 Szef Krajowej Administracji Skarbowej 139 31 7

86 Szef Służby Cywilnej 0 0 0

87 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 321 186 45

88 
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych
21 7 1

89 Urząd Patentowy RP 301 225 53

90 
Zarząd Polskiego Centrum Badań 

i Certyfikacji
0 0 0

91 
Zarząd Polskiej Agencji Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych
0 0 0

92 Inne Urzędy i Instytucje Centralne 586 433 142



 



Tabela nr 7

Razem

w tym od orzeczeń 

wydanych w trybie 

art. 179a p.p.s.a.

1 2 3 4 5 6 7

1 SA 6 031 4 373 5 12 5 302

2 SAB 296 0 49 0 5 263

3 SO 0 0 0 0 0 0

Uchylono zaskarżony wyrok 

lub postanowienie 

i rozpoznano sprawę 

w trybie art.179a p.p.s.a.

Przekazano 

do NSA

Wpływ skarg kasacyjnych

Lp.
Rodzaj 

sprawy

Wpłynęło

Odrzucono skargę 

kasacyjną

Umorzono 

postępowanie 

kasacyjne w trybie 

art. 178a p.p.s.a.
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