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I.   INFORMACJE WSTĘPNE 

  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie zatrudnione były ogółem 522 osoby, w tym: 

 135 sędziów (9 sędziów NSA oraz 126 sędziów WSA), 

 4 asesorów, 

 28 referendarzy, 

 355 urzędników i pozostałych pracowników Sądu. 

 

Sędziowie orzekali w ośmiu Wydziałach Orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie oraz dodatkowo na 207 sesjach - w ramach delegacji 

(w tym 22 delegacje stałe) - w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

 

Właściwość przedmiotowa Wydziałów Orzeczniczych w 2009 r., kształtowała 

się następująco:  

 

Wydział I  -     gospodarka mieniem, komunalizacja mienia, edukacja, wywłaszczenia,   

kościoły, pomoc społeczna, kultura i sztuka; 

Wydział II -     praca, sprawy mieszkaniowe, obronność, samorząd terytorialny, 

materiały wybuchowe, odmowa wydania pozwolenia na broń, 

cofnięcie zezwolenia na broń, zatrudnienie, ochrona danych 

osobowych, informacja publiczna, ochrona informacji niejawnych, 

świadczenia w drodze wyjątku, lustracja;  

Wydział III -    ceny, zobowiązania podatkowe;  

Wydział IV- ludność, gospodarka wodna, środowisko, zagospodarowanie  

przestrzenne, przejęcie mienia, geodezja i kartografia, rolnictwo i 

leśnictwo; 

Wydział V –  cudzoziemcy, cła, kombatanci, finanse publiczne, subwencje unijne, 

fundusze strukturalne i regulacje rynków branżowych; 

Wydział VI - zajęcie pasa drogowego, opłaty i kary za przejazd pojazdem 

nienormatywnym, transport drogowy i przewozy, działalność 

gospodarcza, geologia i górnictwo, energetyka, czynności i zajęcia, 

prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych, środki 
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farmaceutyczne i materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny, 

ubezpieczenia majątkowe, jakość, telemedia, wytwarzanie i obrót 

bronią i amunicją, kultura fizyczna, sprawy kapitałowe i bankowość, 

własność przemysłowa, fundusze emerytalne, ubezpieczenia 

zdrowotne;  

Wydział VII - budownictwo, dopuszczenie pojazdu do ruchu, uprawnienia do 

kierowania pojazdami, zjazdy z dróg publicznych, choroby zawodowe, 

prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki, 

położnej, zakłady opieki zdrowotnej, nadzór sanitarny; 

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 5.940 spraw, w tym 5.673 sprawy ze skarg na akty i 

czynności administracyjne (oznaczone symbolem SA), 224 sprawy ze skarg na 

bezczynność organów administracji (oznaczone symbolem SAB) oraz 43 wnioski 

(oznaczone symbolem SO).  

W roku 2009 wpłynęło ogółem 17.796 spraw, w tym 16.404 skargi na akty i 

czynności administracyjne, 1.158 skarg na bezczynność organów administracji oraz 

234 wnioski zarejestrowane w repertorium SO. Średni miesięczny wpływ skarg w 

2009 roku wyniósł zatem 1.464 skargi. 

 

Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne – 13.382. Osoby prawne i inne 

jednostki organizacyjne wniosły 3.951 skarg. W 204 sprawach skarżącymi były 

organizacje społeczne. Prokurator, jako strona skarżąca, wystąpił w 20 sprawach. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w 5 sprawach. 

 

Najwięcej skarg na akty i czynności wpłynęło w następujących grupach spraw: 

- podatkowych  2.570, 

- budowlanych 2.133, 
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- dróg publicznych i ruchu drogowego 999, 

- subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych 947, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 756, 

- zagospodarowania przestrzennego 722. 

 

Najwięcej skarg na bezczynność organów administracji wpłynęło w sprawach z 

zakresu: 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 136, 

- budownictwa 111, 

- wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 108, 

- informacji publicznej i prawa prasowego 99, 

- stosunków służbowych i stosunków pracy 85. 

 

W roku 2009 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie miał do 

rozpoznania ogółem 23.459 skarg, w tym: 

 22.077 skarg na akty i czynności, 

   1.382 skargi na bezczynność organów administracji. 

oraz 277 wniosków.  

 

Załatwionych zostało ogółem 17.789 skarg, w tym: 

 16.704 skargi na akty i czynności, z których 4.250 (25,4 %) uwzględniono, 

7.611(45,6 %) oddalono i 4.843 (29 %) załatwiono w inny sposób, 

 1.085 skarg na bezczynność organów administracji, z których 183 (16,8 %) 

uwzględniono, 106 (9,8 %) oddalono i 796 (73,4 %)  załatwiono w inny sposób, 

oraz załatwiono 225 wniosków. 

 

Ilość spraw załatwionych w poszczególnych Wydziałach Orzeczniczych przedstawia 

się następująco: 

 

Wydział I 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 2.808 

spraw. Załatwiono 2.028 spraw, w tym:  

 7



- uwzględniono skargę w 422 sprawach,  

- oddalono skargę w 986 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 620 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 405 spraw. 

Załatwiono 300 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 61 sprawach,  

- oddalono skargę w 14 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 225 spraw.  

Wydział II 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 2.674 

sprawy. Załatwiono 1.950 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 434 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.052 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 464 sprawy.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 260 spraw. 

Załatwiono 190 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 24 sprawach,  

- oddalono skargę w 29 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 137 spraw.  

Wydział III 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.427 

spraw. Załatwiono 2.450 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 874 sprawach,  

- oddalono skargę w 858 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 718 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 51 spraw. 

Załatwiono 47 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 3 sprawach,  

- oddalono skargę w 1 sprawie,  

- załatwiono w inny sposób 43 sprawy.  
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Wydział IV 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 2.726 

spraw. Załatwiono 2.146 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 594 sprawach,  

- oddalono skargę w 919 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 633 sprawy.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 262 

sprawy. Załatwiono 232 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 58 sprawach,  

- oddalono skargę w 21 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 153 sprawy.  

Wydział V 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 2.976 

spraw. Załatwiono 2.232 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 335 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.069 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 828 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 44 sprawy. 

Załatwiono 40 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 7 sprawach,  

- oddalono skargę w 6 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 27 spraw.  

Wydział VI 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.057 

spraw. Załatwiono 2.496 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 591 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.225 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 680 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 111 spraw. 

Załatwiono 77 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 11 sprawach,  
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- oddalono skargę w 6 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 60 spraw.  

Wydział VII 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.154 

sprawy. Załatwiono 2.408 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 680 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.077 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 651 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 200 spraw. 

Załatwiono 151 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 14 sprawach,  

- oddalono skargę w 18 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 119 spraw.  

Wydział VIII 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 1.255 

spraw. Załatwiono 994 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 320 sprawach,  

- oddalono skargę w 425 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 249 spraw.  

 W sprawach ze skarg na bezczynność Wydział miał do rozpoznania 49 spraw. 

Załatwiono 48 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 5 sprawach,  

- oddalono skargę w 11 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 32 sprawy.  

 

Do załatwienia na 2010 rok pozostało ogółem 5.722 sprawy, w tym 5.373 

skargi na akty i czynności, 297 skarg na bezczynność organów administracji oraz 52 

wnioski.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym, ilość spraw pozostałych ogółem do 

załatwienia zmniejszyła się o 218 spraw. Zaległość ta kształtowała się następująco: 

- zmniejszyła się o 300 spraw ze skarg na akty i czynności, 
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- zwiększyła się o 73 sprawy ze skarg na bezczynność organów administracji, 

- zwiększyła się o 9 wniosków. 

 

2.   Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 
 

Wprowadzone do postępowania sądowoadministracyjnego instytucje 

postępowania mediacyjnego i uproszczonego, miały w założeniu doprowadzić do 

przyśpieszenia postępowania przed sądami administracyjnymi. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia orzecznicze, należy jednak 

stwierdzić, iż instytucja postępowania mediacyjnego znajduje znikome zastosowanie 

praktyczne.  

W 2009 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - pomimo 

prób wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych z 

wykorzystaniem instytucji postępowania mediacyjnego - nie odnotowano żadnej 

sprawy rozpoznanej w tym trybie.  

W niewielkim zakresie stosowane było również postępowanie uproszczone. W 

2009 roku rozpoznano w tym trybie ogółem 5 spraw, uwzględniając skargi we 

wszystkich rozpoznawanych sprawach. 

Większość jednak spraw, w których zawarty został wniosek o rozpoznanie 

sprawy w trybie uproszczonym, skierowana została do rozpoznania na rozprawie. 

Wiązało się to z faktem, że strony postępowania, zawiadamiane przez Sąd o złożeniu 

wniosku, żądały przeprowadzenia rozprawy. W niektórych przypadkach, mimo, iż nie 

żądano przeprowadzenia rozprawy, sprawy kierowane były do rozpoznania na 

rozprawie z uwagi na ich skomplikowany charakter.  

Znikome, w stosunku do ogólnej ilości spraw, wykorzystanie tej instytucji 

procesowej na przestrzeni ostatnich lat, wynika z jednej strony z niewielkiego 

zainteresowania stron tą formą rozpoznawania skarg, z drugiej – z ograniczonych 

możliwości stosowania jej przez Sąd z urzędu.  
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3.   Zagadnienia związane z prawem pomocy. 
 

W 2009 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

wpłynęło ogółem 2.695 wniosków o przyznanie prawa pomocy, z czego 1.533 wnioski 

uwzględniono, a w 765 sprawach odmówiono przyznania prawa pomocy. 

Nadal zdarzało się, iż skarżący, będący osobami fizycznymi, składali wnioski o 

przyznanie prawa pomocy bez wypełnienia urzędowego formularza PPF, jednak w 

porównaniu z latami ubiegłymi odnotowano w tym zakresie znaczną poprawę.  

Podczas rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa pomocy pojawiały się 

zagadnienia i wątpliwości, które do chwili obecnej nie zostały jednoznacznie 

wyjaśnione. Nadal niejasne jest: 

- czy w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie prawa pomocy składa Rada Rodziców to 

powinien on być złożony przez każdego z rodziców wchodzących w skład Rady na 

urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy stanowiącym załącznik 

nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 

określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o 

przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 

sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego 

wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245), oznaczonym symbolem „PPF”, 

przeznaczonym dla osób fizycznych, czy też na urzędowym formularzu wniosku o 

przyznanie prawa pomocy stanowiącym załącznik nr 2, oznaczonym symbolem 

„PPPr”, przeznaczonym dla osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej (a jeśli tak, to kto powinien taki wniosek 

podpisać?),  

- podobnie jak w wyżej opisanym przypadku istnieje wątpliwość, czy w sytuacji 

złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy przez Walne Zebranie Studentów 

(nieposiadający osobowości prawnej organ samorządu studenckiego, który tworzą 

wszyscy studenci danej uczelni lub jej jednostki organizacyjnej – w przypadku 

organu samorządu występującego na szczeblu tej jednostki) wniosek taki, aby mógł 

być merytorycznie rozpoznany winien być złożony przez każdego ze studentów 

uczelni na urzędowym druku przeznaczonym dla osób fizycznych (druk PPF), 
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zawierającym informację dotyczącą stanu majątkowego konkretnego studenta, czy 

też właściwym jest złożenie tego wniosku w imieniu Walnego Zebrania Studentów 

na druku przeznaczonym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej (druk PPPr) ze wskazaniem sytuacji 

majątkowej tego podmiotu (mimo, że nie posiada on jako odrębny podmiot 

jakichkolwiek własnych środków finansowych) i podpisanie go przez osobę do tego 

umocowaną przez Walne Zebranie Studentów, 

- jaki przyjąć tryb postępowania w sytuacji złożenia kolejnego wniosku o przyznanie 

prawa pomocy w sprawie prawomocnie zakończonej, w której ustanowiony 

uprzednio w ramach prawa pomocy pełnomocnik odmówił sporządzenia skargi 

kasacyjnej. 

  Czy uzasadniona w takiej sytuacji jest odmowa przyznania prawa pomocy z uwagi na 

prawomocne zakończenie postępowania - sprawa nie jest objęta tokiem 

postępowania, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) – 

dalej p.p.s.a., czy też zasadnym jest rozpoznanie merytorycznie wniosku tak jakby 

złożony został przed wszczęciem postępowania, istnieje wszak możliwość, że 

ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik wniesie np. skargę o 

wznowienie postępowania,  

- czy dopuszczalna jest odmowa przyznania prawa pomocy z powołaniem się na art. 

247 p.p.s.a. w sytuacji złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w celu 

wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu pierwszej instancji 

odrzucającego skargę, jeżeli uprzednio odmówiono tego prawa z uwagi na oczywistą 

bezzasadność skargi.   

Z analizy orzecznictwa z zakresu ustanawiania pełnomocnika z urzędu wynika, 

że skarżący często uważają, iż ich sytuacja prawna jest skomplikowana. Dlatego 

domagają się ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, wskazując 

jednocześnie, że nie stać ich na pełnomocnika z wyboru.  

Jednak w sytuacji, gdy ustanowiony pełnomocnik nie spełnia oczekiwań strony, 

gdyż - jej zdaniem - nie jest wystarczająco zaangażowany w sprawę albo „nie chce się 

zająć sprawą”, bo złożył opinię o braku podstaw do sporządzenia i  wniesienia skargi 
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kasacyjnej, strona zwraca się do Sądu z kolejnym wnioskiem o  przyznanie prawa 

pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu albo do władz właściwej 

korporacji o wyznaczenie kolejnego pełnomocnika z urzędu w  ramach przyznanego 

już prawa pomocy. 

W takich sytuacjach powstają wątpliwości, czy w ramach przyznanego stronie 

przez sąd administracyjny prawa pomocy, może być wyznaczony dla niej więcej niż 

jeden pełnomocnik z urzędu i czy wszyscy wyznaczeni pełnomocnicy, działający 

w  ramach prawa pomocy, mogą skutecznie domagać się od sądu administracyjnego 

wynagrodzenia za udzieloną z urzędu pomoc prawną i na jakiej podstawie.  

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie nie jest 

jednolite, chociaż Naczelny Sąd Administracyjny stoi w tej kwestii na stanowisku, że 

wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu może otrzymać tylko jeden 

pełnomocnik wyznaczony z urzędu (por. postanowienia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 8 maja 2009 r. o sygn. akt I OZ 469/09 i  z  dnia 14 maja 

2009 r. o sygn. akt II OZ 404/09).  

Oznacza to, że wyznaczanie dla strony następnych pełnomocników z urzędu 

w  sytuacji, gdy wiadomo, że prawdopodobnie tylko jeden z nich otrzyma stosowne 

wynagrodzenie jest co najmniej problematyczne, tym bardziej, że brak jest podstaw 

w  obowiązujących przepisach prawa do takiego działania.  

Brak jest również przepisu, który uprawniałby stronę do żądania wyznaczenia 

kolejnego pełnomocnika z urzędu.  

4.   Skargi kasacyjne.  
 

Do dnia 31 grudnia 2009 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie 4.274 skargi kasacyjne, wniesione od orzeczeń 

WSA, wydanych w sprawach ze skarg na akty i czynności oraz na bezczynność 

organów. W odniesieniu do 17.789 spraw załatwionych w 2009 roku, zaskarżalność 

stanowiła 24,0 % i zwiększyła się o 4,3 % w stosunku do roku ubiegłego. 
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W poszczególnych Wydziałach zaskarżalność kształtowała się następująco: 

w Wydziale I     –  26,5 %, 

w Wydziale II    –  17,9 %, 

w Wydziale III   –  31,4 %, 

w Wydziale IV  –  20,3 %, 

w Wydziale V    –  24,3 %, 

w Wydziale VI  –  26,7 %, 

w Wydziale VII –  16,4 %, 

w Wydziale VIII – 33,5 %. 

 

5.   Grzywny. 
 

W związku z uchybieniami dostrzeżonymi w działalności organów 

administracji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na 

podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a, art. 112 p.p.s.a i art. 154 § 1 p.p.s.a wymierzył grzywny 

w 60 sprawach.  

 W trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. – na ogólną liczbę 117 wniosków, jakie wpłynęły 

do WSA w Warszawie w 2009 r. – grzywnę wymierzono w 38 sprawach, w 28 

sprawach wniosek oddalono, w inny sposób załatwiono 46 spraw. 

 W trybie art. 112 p.p.s.a. – na ogólną liczbę 3 wniosków, jakie wpłynęły  – 

grzywnę wymierzono w 2 sprawach, w inny sposób załatwiono 1 sprawę. 

 W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. – na ogólną liczbę 78 skarg, jakie wpłynęły – 

grzywnę wymierzono w 20 sprawach, w 28 sprawach skargę oddalono, w inny 

sposób załatwiono 40 spraw. 

 

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

           W toku postępowań sądowych przed WSA w Warszawie stwierdzono przypadki 

istotnego naruszenia prawa przez organy administracji publicznej. W związku z tym, na 

podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a., wystosowano w 2009 r. 4 wystąpienia sygnalizacyjne w 

następujących sprawach: 
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W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 236/09 Sąd, oddalając skargę na decyzję 

Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego, stwierdził istotne naruszenie prawa, które 

miało miejsce w toku postępowania i poinformował Ministra Edukacji Narodowej o 

uchybieniach. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dwukrotnie w tej sprawie, 

wyrokami z dnia 1 marca 2005 r. sygn. akt II SA/Wa 1522/04 oraz z dnia 9 czerwca 

2009 r. sygn. akt II SA/Wa 421/06, uchylał zarówno zaskarżone do Sądu decyzje 

Ministra, jak też poprzedzające je decyzje Kuratora Oświaty. Powodem uchylenia 

decyzji było stwierdzenie naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik 

sprawy. Obecnie Minister Edukacji Narodowej ponownie odmówił skarżącemu nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tym razem z uwagi na brak 

spełnienia przez niego wszystkich przesłanek do uzyskania awansu - przesłanki 

zatrudnienia, spowodowanej wygaśnięciem z dniem 29 lutego 2008 r. stosunku pracy. 

Sąd stwierdził, że rozpoznanie wniosku skarżącego z 2001 r. dopiero w 2008 r. 

narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego, tj. zasadę przestrzegania 

praworządności - art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a., zasadę 

pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.), zasadę wnikliwego i 

szybkiego działania (art. 12 § 1 k.p.a.). Narusza również konstytucyjną zasadę 

demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) poprzez ograniczenie pewności 

uzyskania uprawnień po spełnieniu określonych odpowiednimi przepisami warunków. 

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że chociaż zaskarżona decyzja jest formalnie 

zgodna z obowiązującym prawem, to jednak nie można pominąć faktu wieloletniego 

oczekiwania przez skarżącego na ostateczne rozstrzygnięcie jego wniosku. Nadto, 

w ocenie Sądu, skarżący nie został poinformowany o wszystkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, co narusza dyspozycję art. 

9 k.p.a. Wprawdzie organ wzywał skarżącego do sprecyzowania żądania, jednak nie 

wyjaśnił jednocześnie skarżącemu konsekwencji zawieszenia postępowania w  sprawie 
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nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego do czasu zakończenia postępowania przed 

sądem powszechnym o przywrócenie do pracy. 

Stanowisko w przedmiocie powyższej sygnalizacji organ przedstawił w piśmie z 

dnia 17 września 2009 r. W piśmie tym organ stwierdził, powołując się na 

dotychczasowy przebieg postępowania, że zarzut Sądu, iż wniosek skarżącego z  

2001 r. został rozpoznany dopiero w 2008 r., jest niezasadny. Podniósł, że w okresie 

2001-2008 wniosek ten był rozpatrywany przez Kuratora Oświaty czterokrotnie. 

Powołane przez Kuratora Komisje Kwalifikacyjne nie udzielały skarżącemu akceptacji, 

a wydawane w tym przedmiocie decyzje były poddawane kontroli zarówno 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.  

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej poinformował, że zwróci się do 

kuratorów oświaty o ścisłe przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego, aby 

zapobiec przedłużaniu się postępowań w przyszłości. 

Postanowieniami z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1938/08  

i VII SA/Wa 1939/08 Sąd, zawiadomił Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 

istotnym naruszeniu prawa przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w postaci rozpatrzenia z uchybieniem ustawowego terminu środków 

odwoławczych – odpowiednio zażalenia i odwołania. 

 W uzasadnieniach ww. orzeczeń Sąd wskazał, że [...] Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego rozpoznał – odpowiednio zażalenie i odwołanie po upływie 

ponad 8 lat od daty otrzymania przez organ zażalenia i odwołania. Zdaniem Sądu, tak 

długie rozpatrywanie przez organ II instancji niniejszej sprawy, stanowi istotne 

naruszenie przepisu art. 35 § 3 k.p.a., zgodnie z którym organ odwoławczy tego typu 

sprawę powinien rozpatrzyć najpóźniej w terminie 1 miesiąca. 

 
Rozpoznając sprawę o sygn. akt VIII SA/Wa 695/08 ze skargi K. J. na decyzję 

[…] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia 

terminu do wniesienia odwołania, Sąd stwierdził istotne naruszenie przepisów k.p.a., tj. 

art.12, art. 35 § 1 i 3. Naruszenie to polegało przede wszystkim na daleko idącej 

przewlekłości postępowania administracyjnego. Z przepisu art. 35 § 1 k.p.a. wynika 
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obowiązek załatwienia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki, przy czym czas 

załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym wynosi 1 miesiąc od dnia 

otrzymania odwołania (art. 35 § 3 k.p.a.), zaś w przedmiotowej sprawie postępowanie 

przed organem II instancji toczyło się przez okres 3 lat i 8 miesięcy. 

 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 22 września 2009 r. 

oraz […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia  

8 września 2009 r. udzielili odpowiedzi na powyższe postanowienie sygnalizacyjne. 

 

7.   Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego.  
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Trybunału 

Konstytucyjnego cztery pytania prawne.  

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2009 r., wydanym w sprawie oznaczonej sygn. 

akt II SA/Wa 1788/08, zwrócono się o wyjaśnienie:  

Czy przepis art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. j.: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 

i art. 51 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w takim zakresie, w jakim 

odmawia on zainteresowanym udostępnienia dotyczących ich dokumentów ? 
 

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2009 r., wydanym w sprawie oznaczonej 

sygn. akt IV SA/Wa 1383/09, zwrócono się o wyjaśnienie:  

1)  Czy art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202),  

w jego brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą o zmianie ustawy  

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236), 

w zakresie w jakim nie różnicuje przy wymiarze kary administracyjnej sytuacji 

podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci z uwagi na stopień dokonanego 

pokrycia siecią terytorium kraju, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, to jest wynikającą z tego przepisu zasadą adekwatności 

(proporcjonalności) rozwiązań ustawodawczych do zakładanego celu regulacji ? 
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2)  Czy art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236) w zakresie  

w jakim nakazuje stosować do obliczania opłaty za brak sieci w 2006 roku  

art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 w jego pierwotnym brzmieniu nadanym ustawą z dnia  

20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

(Dz. U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202) jest zgodny z art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, to jest wynikającą z tego przepisu zasadą 

adekwatności (proporcjonalności) rozwiązań ustawodawczych do zakładanego 

celu regulacji ? 

 
Postanowieniem z dnia 24 listopada 2009 r., wydanym w sprawie oznaczonej 

sygn. akt V SA/Wa 1613/09, zwrócono się o wyjaśnienie:  

Czy art. 5 pkt 11, art. 30a ust. 1 i 2, art. 30b ust. 1 i 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., nr 84, 

poz. 712) w zakresie w jakim wyłącza w tym postępowaniu przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm.) i zezwala – w ramach systemu realizacji programu 

operacyjnego – na kreowanie systemu środków odwoławczych przysługujących 

wnioskodawcy w trakcie naboru projektów, które pozostają poza konstytucyjnym 

systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 

31 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz art. 87 Konstytucji ?  

 

Postanowieniem z dnia 23 października 2009 r., wydanym w sprawie 

oznaczonej sygn. akt VII SA/Wa 937/09, zwrócono się o wyjaśnienie:  

Czy przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w 

sprawie opłaty lotniczej (DZ. U. nr 176 poz. 1718 ze zm.) zawarty w załączniku do 

tego rozporządzenia – tabela 2 część IX pkt 5 – dotyczący opłaty rocznej za 

prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych bieżących kontroli posiadacza 

certyfikatu lotniska, wydany na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 

prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. nr 100 poz. 696 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 92 

ust. 1 oraz art. 84 w zw. z art. 217 Konstytucji RP? 
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II.   ORZECZNICTWO WSA – ZAGADNIENIA WYBRANE 

 

1.   Sprawy objęte przepisami dekretu o gruntach warszawskich.  
 

W sprawach dotyczących tej materii w orzecznictwie WSA w Warszawie 

występują orzeczenia odnoszące się do dwóch kwestii analizowanych na tle 

stosowania przez organy administracji publicznej przepisów dekretu z dnia 26 

października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 

(Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.). 

Pierwsza grupa spraw dotyczy tego, czy istniejący na gruncie warszawskim stan 

prawny i sposób jego zagospodarowania, aktualny w dacie wydania decyzji 

załatwiającej wniosek dekretowy, może stanowić tzw. pozadekretową przesłankę 

uzasadniającą odmowę ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz 

dawnego właściciela gruntu bądź jego następcy prawnego. 

W wyroku z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 403/09 WSA w 

Warszawie, Sąd uchylił decyzje w sprawie, w której organy rozpoznające wniosek 

dekretowy, opierając się na opinii architektonicznej, odmówiły ustanowienia prawa 

użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców dawnego właściciela gruntu 

uzasadniając swe stanowisko tym, że brak możliwości wydzielenia gruntu oraz 

odrębnego budynku w granicach dawnej nieruchomości hipotecznej (niemożność 

potwierdzenia linii projektowanego podziału wzdłuż ścian oddzielenia 

przeciwpożarowego budynku) wyklucza możliwość uwzględnienia wniosku o 

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, w części dotyczącej obecnej działki 

ewidencyjnej. Rozpatrując ten problem Sąd uznał, że opinia architekta nie przesądza o 

niedopuszczalności podziału gruntu, a do rozpoznania wniosku dekretowego 

konieczne było uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wydanej w 

trybie art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W wyroku z dnia 4 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 513/09 Sąd uchylił 

decyzje w sprawie, w której organy rozpoznające wniosek dekretowy, odmówiły 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców dawnego 
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właściciela gruntu motywując to tym, że trwałą przeszkodą do pozytywnego 

załatwienia wniosku jest obciążenie gruntu prawem użytkowania wieczystego, na 

podstawie poprzedzonej decyzją administracyjną umowy zawartej w 1964 r., na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej, które chronione jest tzw. rękojmią wiary publicznej ksiąg 

wieczystych. Odnosząc się do tego zagadnienia Sąd uznał, że okoliczność oddania 

gruntu w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej nie ma znaczenia przy badaniu 

przesłanek z art. 7 ust. 2 dekretu w trybie postępowania zwyczajnego, a oparcie się na 

fakcie zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych, o których mowa w art. 156 § 2 

k.p.a. jest możliwe tylko w postępowaniu nadzorczym. Sąd stwierdził, że jedynym 

kryterium rozpoznania wniosku dekretowego jest możliwość pogodzenia korzystania z 

gruntu przez dotychczasowego właściciela z przeznaczeniem gruntu według planu 

zabudowania. Sąd zauważył, że ustanowienie użytkowania wieczystego nastąpiło w 

sytuacji gdy nie został rozpoznany wniosek dekretowy, który miał pierwszeństwo 

przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich. Sąd wskazał również, że w obecnym 

stanie prawnym organ nie może ustanowić użytkowania wieczystego na rzecz 

spadkobierców dawnych właścicieli gruntu, jednakże fakt ten nie może stanowić 

wyłącznej podstawy do wydania decyzji odmownej dla stron. Zdaniem Sądu, gdyby 

okazało się, że w sprawie spełnione są przesłanki z art. 7 ust. 2 dekretu, to gmina 

powinna podjąć działania w sferze prawa cywilnego tak, aby można było ów wniosek 

uwzględnić. 

Druga grupa spraw odnosi się do kwestii legitymacji do bycia stroną 

postępowania prowadzonego na podstawie art. 7 dekretu bądź postępowania 

nadzorczego dotyczącego orzeczeń dekretowych. W tego rodzaju sprawach WSA w 

Warszawie uznał, że przymiotu strony w postępowaniu dekretowym nie mają: osoba 

nie posiadająca tytułu prawnego do gruntu, powołująca się na zasiedzenie 

nieruchomości nie poparte orzeczeniem sądowym (I SA/Wa 1108/08), osoba która 

dysponowała tytułem prawnym do gruntu ale go utraciła na mocy orzeczenia 

sądowego stwierdzającego nieważność umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie 

wieczyste (I SA/Wa 1576/08) lub poprzez stwierdzenie nieważności decyzji 

uwłaszczeniowej (I SA/Wa 38/09), samoistny posiadacz gruntu powołujący się na 

przysługujące mu roszczenia o zwrot nakładów i roszczenia odszkodowawcze (I 
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SA//Wa 807/09), spółka z o. o. która jest jedynie zarządcą nieruchomości (I SA/Wa 

1172/09), dzierżawca nieruchomości (I SA/Wa 1560/09), osoba prawna będąca 

właścicielem sąsiedniego gruntu i faktycznie władająca budynkiem posadowionym na 

gruncie objętym wnioskiem dekretowym, która prowadzi postępowania mające na celu 

uregulowanie stanu prawnego gruntu (I SA/Wa 1361/09), wspólnota mieszkaniowa 

jako ułomna osoba prawna powołana do zarządzania jedynie nieruchomością wspólną 

(I SA/Wa 634/09).  

Na uwagę zasługuje sprawa zakończona wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 

kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1669/08, w której Sąd oddalił skargę na 

zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie przekazywania właścicielom w 

posiadanie budynków, stanowiących w myśl art. 5 dekretu, odrębne nieruchomości. 

Sąd uznał, że właściciel budynku nie może powoływać się na naruszenie przez 

powyższe zarządzenie jego interesu prawnego, w rozumieniu art. 101 ustawy o 

samorządzie gminnym. Sąd wskazał, że określony w tym zarządzeniu wymóg 

załączenia do wniosku właściciela o przekazanie budynku zaświadczenia o tym, że 

budynek spełnia warunki z art. 5 dekretu w niczym nie narusza praw i roszczeń 

skarżącego jako właściciela gruntu wynikających z prawa rzeczowego. Sąd zwrócił 

uwagę na to, że art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wymaga wykazania się przez 

wnoszącego skargę naruszeniem interesu prawnego. Zatem w sytuacji, gdy skarżący 

powołuje się jedynie na swój interes prawny bez określenia jego naruszenia, to nie jest 

legitymowany do wniesienia skargi na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

Nie można pominąć także wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 

2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1191/09 w którym Sąd - powołując się na ocenę prawną 

zaprezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny – wskazał, że aby ustalić interes 

prawny skarżącej w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia 

dekretowego - w sytuacji gdy z materiału dowodowego sprawy wynika, że skarżąca na 

podstawie układu indemnizacyjnego zawartego w dniu 11 listopada 1954 r. pomiędzy 

Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, a Rządem 

PRL występowała o odszkodowanie za nacjonalizację przez państwo polskie gruntu 

warszawskiego - należy ustalić stan prawny nieruchomości. Trzeba wyjaśnić, czy 
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skarżąca była obywatelką brytyjską i czy w związku z tym podlegała układowi 

indemnizacyjnemu, ponieważ układ ten dotyczył obywateli Wielkiej Brytanii, a 

wymóg ten wynika z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonaniu w 

księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe 

umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65).  Sąd zwrócił 

uwagę, że nie można stwierdzić braku interesu prawnego skarżącej w postępowaniu 

nadzorczym, skoro brak jest decyzji Ministra Finansów wydanej na podstawie tej 

ustawy, stwierdzającej przejście na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa, na 

podstawie umowy międzynarodowej o uregulowaniu wzajemnych roszczeń 

finansowych.    

W innych sprawach dotyczących nieruchomości warszawskich warto 

odnotować wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 

846/08, w którym Sąd stwierdził, że organ odmawiając ustanowienia prawa 

użytkowania wieczystego na rzecz następców prawnych dawnego właściciela gruntu 

w trybie art. 7 ust. 2 dekretu nie może powoływać się na przeznaczenie gruntu 

wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

m.st. Warszawy, ponieważ studium nie jest planem zagospodarowania przestrzennego, 

o którym mowa w art. 7 ust. 2 dekretu. 

Z kolei w wyroku z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 262/09 Sąd stanął 

na stanowisku, że toczące się przed MSWiA postępowanie o stwierdzenie nieważności 

decyzji komunalizacyjnej nie stanowi zagadnienia wstępnego, od wyniku którego 

zależy wydanie decyzji o przyznaniu prawa własności czasowej. Sąd uznał, że skoro 

organem właściwym jest Prezydent m. st. Warszawy jako organ gminy, to on 

powinien rozpoznać wniosek dekretowy. Zdaniem Sądu, stwierdzenie nieważności 

decyzji komunalizacyjnej nie może skutkować nieważnością decyzji rozstrzygającej 

wniosek dekretowy.  

Warto też wskazać na wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. 

akt I SA/Wa 442/09, w którym Sąd uznał za zasadną decyzję odmawiającą 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spadkobiercy dawnych 

właścicieli gruntu, z tego powodu, że poprzednicy prawni skarżącej zrzekli się w 

1978 r. na podstawie ugody pozasądowej roszczeń do nieruchomości na rzecz Skarbu 
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Państwa, za co otrzymali odszkodowanie. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej co do 

tego, że na przeszkodzie zrzeczeniu się roszczeń stała decyzja z 1977 r. odmawiająca 

dawnym właścicielom przyznania prawa użytkowania wieczystego, której nieważność 

stwierdził organ nadzoru w 2006 r. Sąd wskazał, że uchylenie się od skutków 

prawnych ugody jest możliwe wyłącznie w postępowaniu przed sądem powszechnym. 

 

2.   Sprawy z zakresu wywłaszczeń. 
 

W ramach orzecznictwa dotyczącego wywłaszczeń i odszkodowań na 

odnotowanie zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 505/09, w którym stwierdzono, że o 

możliwości wywłaszczenia części nieruchomości budynkowej decyduje struktura 

budynku. Pogląd ten został wypowiedziany na tle sprawy, w ramach której organy 

wywłaszczyły część budynku mieszkalnego. Pozostała część budynku znajdowała się 

na działce nie przeznaczonej do wywłaszczenia. Zdaniem Sądu, jeżeli struktura 

budynku pozwala na takie wywłaszczenie, wówczas będzie to dopuszczalne, bowiem 

decyzja o wywłaszczeniu będzie wykonalna. Natomiast w sytuacji, gdy struktura 

budynku uniemożliwia dokonanie wywłaszczenia jego części, wówczas wobec 

niewykonalności ewentualnej decyzji o wywłaszczeniu, takie wywłaszczenie nie 

będzie możliwe. W sytuacji takiej, z jaką mamy do czynienia w rozpoznawanej 

sprawie, gdzie wywłaszczenie części nieruchomości budynkowej prowadzić będzie do 

jej rozbiórki należy budynek widzieć jako całość niepodzielną, jeżeli jego struktura nie 

pozwala na fizyczny podział. W przypadku nieruchomości budynkowej, której 

struktura nie pozwala na podział, słusznym odszkodowaniem będzie odszkodowanie 

za cały budynek, a nie za jego część.  

W 2009 r. w sprawach z zakresu odszkodowania za wywłaszczone 

nieruchomości dominowała problematyka dotyczące przejęcia gruntów pod drogi 

publiczne. Na tym tle wyłonił się problem określenia wartości nieruchomości  

nabytych na cele budowy dróg. W wyroku z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 

145/09  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę na decyzję 

o ustaleniu wysokości odszkodowania, stwierdził, że przepis § 36 ust. 1 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określa kolejność wyboru 

materiału porównawczego dla celów dokonania wyceny, wskazując w pierwszym 

rzędzie na ceny transakcyjne, uzyskiwane przy sprzedaży gruntów odpowiednio 

przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne. Dopiero zatem po ustaleniu, że nie 

występują na obszarze analizowanym transakcje porównywalne dotyczące 

nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne, możliwe jest 

przejście do metody wyceny określonej w § 36 ust. 2 cytowanego rozporządzenia. Sąd 

podzielił stanowisko Ministra Infrastruktury, iż operat szacunkowy z dnia 29 

października 2007 r., stanowiący podstawę ustalenia odszkodowania w decyzji organu 

pierwszej instancji, został sporządzony wadliwie. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, organ 

był uprawniony do wydania decyzji kasacyjnej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. 

Kwestia ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę jest 

bowiem istotą sprawy, a przeprowadzenie dowodu z wyceny rzeczoznawcy 

majątkowego oznacza konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w 

znacznej części. W tej sprawie rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym 

oszacował wartość nieruchomości na podstawie § 36 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 r., tj. cen działek przyległych. W przedmiotowym 

operacie szacunkowym znalazło się stwierdzenie, że na podstawie badania segmentu 

rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi, nie znaleziono transakcji sprzedaży podobnych 

nieruchomości do wycenianej, dlatego też określono wartość nieruchomości objętej 

zaskarżoną decyzją stosując podejście kosztowe (s. 13). Jednakże rzeczoznawca 

majątkowy dalej, dokonując analizy i charakterystyki rynku, wskazała, że na terenie 

województwa świętokrzyskiego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy można 

zaobserwować zwiększoną intensywność prac związanych z nowymi lokalizacjami 

dróg i wykupem gruntów pod drogi.  

W ramach tej problematyki w wyroku z dnia 20 sierpnia 2009 r. sygn. akt I 

SA/Wa 561/09, dotyczącym oceny legalności decyzji o ustaleniu odszkodowania Sąd 

wypowiedział istotny pogląd co do stosowania § 26 powołanego rozporządzenia z dnia 
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21 września 2004 r. W sprawie tej rzeczoznawca przyjął do porównania 

nieruchomości z rynku regionalnego. W ocenie Sądu ustawa o gospodarce 

nieruchomościami i powołane wyżej rozporządzenie nie przewidują, przy określeniu 

ceny nieruchomości wywłaszczonej lub przejętej pod budowę drogi, przyjęcia do 

porównań cen z obszaru całego województwa, na terenie którego leży wyceniana 

nieruchomość. Innymi słowy rzeczoznawca ma stosować ceny z rynku lokalnego. Za 

takim stanowiskiem przemawia też § 26 ust. 1 rozporządzenia, który dopuszcza przy 

określaniu wartości nieruchomości możliwość posłużenia się cenami nieruchomości 

podobnymi na regionalnym lub krajowym rynku. Dotyczy to jednak nieruchomości, 

które ze względu na ich szczególne cechy i rodzaj nie są przedmiotem obrotu na rynku 

lokalnym. 

W sprawie, zakończonej wyrokiem z dnia 4 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 

1684/08, Sąd oceniał postanowienie Ministra Infrastruktury utrzymujące w mocy 

postanowienie organu wojewódzkiego wzywające skarżącego do wykonania, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania zaskarżonego postanowienia, obowiązku wydania 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości z zagrożeniem 

zastosowania w razie niewykonania obowiązku środka egzekucyjnego w postaci 

przymusowego odebrania przedmiotowej nieruchomości. Sąd uchylił powyższe 

postanowienie stwierdzając, że skarżący konsekwentnie twierdzi, iż postanowienie 

wojewody zostało „mu podrzucone do skrzynki pocztowej” i nigdy nie odbierał tego 

postanowienia w urzędzie miasta. W takiej sytuacji istnieją zasadnicze wątpliwości, 

czy skarżący został prawidłowo poinformowany o wszczęciu postępowania 

egzekucyjnego i czy zostało ono wszczęte zgodnie z przepisami ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią art. 26 § 5 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji dla prawidłowości i skuteczności wszczęcia egzekucji 

administracyjnej wymagane jest doręczenie skarżącemu odpisu tytułu wykonawczego, 

zaś zgodnie z treścią art. 29 § 1 tej ustawy organ egzekucyjny ma obowiązek badania z 

urzędu dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Jeśli zaś w ramach tych czynności 

badana jest prawidłowość tytułu wykonawczego, to tym bardziej organ odwoławczy 

winien był sprawdzić, czy tytuł wykonawczy został skarżącemu prawidłowo 
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doręczony. Czynność ta powinna być przez organ dokonana, a jak wynika z 

uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, właśnie tę kwestię organ II instancji 

pominął całkowitym milczeniem i brak jest jego stanowiska w tej sprawie w 

uzasadnieniu wydanego postanowienia. 

W ramach spraw dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na 

zasygnalizowanie zasługuje wyrok z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 

1239/09, dotyczący sytuacji, kiedy na wywłaszczonej nieruchomości nie został 

zrealizowany cel wywłaszczenia, ale urządzono rodzinny ogród działkowy. W sprawie 

tej organ pierwszej instancji odmówił zwrotu nieruchomości gruntowej położonej i 

ustalił odszkodowanie za tę nieruchomość na rzecz spadkobierców byłej właścicielki 

nieruchomości uwzględniające waloryzację odszkodowania wypłaconego z tytułu 

wywłaszczenia. Organ uznał, że w stosunku do ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, regulacją szczególną jest ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.), która w art. 24 

przewiduje zaspokajanie zasadnych roszczeń osoby trzeciej do nieruchomości zajętej 

przez taki ogród działkowy, tylko poprzez zapewnienie nieruchomości zamiennej lub 

wypłatę odszkodowania. Skutki tych roszczeń obciążają właściciela nieruchomości. 

Wojewoda przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej 

instancji, wskazując na nieprawidłowości w zakresie sporządzenia operatu 

szacunkowego.  

Sąd wyraził stanowisko, że w sytuacji kiedy zwrot nieruchomości nie jest 

możliwy, ze względu na powołany przepis, zasadne roszczenia osoby trzeciej do 

nieruchomości zajętej przez ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie 

poprzez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej. W ocenie 

Sądu, brak jest podstaw do rozpatrywania i rozstrzygania sprawy z art. 24 ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych, analogicznie do sprawy ustalania rekompensaty za 

wywłaszczoną nieruchomość. Po pierwsze w przepisach ustawy o gospodarce 

nieruchomościami znajduje się wyraźna podstawa prawna do przyznania 

odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość albo w ramach odszkodowania - do 

przyznania nieruchomości zamiennej. Przepisy te przewidują także, wyraźną 

kompetencję starosty do działania w tych sprawach w formie decyzji. Natomiast w 
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odniesieniu do regulacji art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych takiej 

podstawy prawnej do działania dla starosty nie ma. Brak jest również podstawy 

prawnej do wydania decyzji o przyznaniu nieruchomości zamiennej, a także brak jest 

regulacji, która wskazywałaby, że decyzja o przyznaniu nieruchomości zamiennej 

stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Brak jest zatem tych przepisów, które 

pozwalałyby prowadzić organowi postępowanie administracyjne w razie zaistnienia 

sytuacji z art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Powyższe oznacza, w ocenie Sądu, że wypłata odszkodowania lub zapewnienie 

nieruchomości zamiennej, przewidziane w art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych, są czynnościami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w Kodeksie 

cywilnym.  

3.   Opłaty adiacenckie. 
 

Wśród spraw dotyczących opłat adiacenckich w 2009 r. wyłonił się problem 

mocy prawnej uchwał określających stawki opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości wywołanych podziałem nieruchomości a podjętych w trybie 

nieobowiązującego już art. 98 ust. 4 u.g.n., w którym zaprezentowane zostało 

stanowisko odmienne od dotychczasowej linii orzecznictwa. W wyroku z dnia 2 

kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1886/08 Sąd analizował, czy w dniu, w którym 

decyzja organu pierwszej instancji zatwierdzająca podział nieruchomości stała się 

ostateczna (11 lipca 2006 r.), wciąż obowiązywała uchwała z 2003 r. w sprawie 

ustalenia stawki procentowej do naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w wyniku podziału. Zdaniem Sądu, wymieniona wyżej 

uchwała rady gminy ustalająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 

tytułu podziału nieruchomości była aktem prawa miejscowego, wydanym na 

podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 98 ust. 4 u.g.n. 

(art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Sąd uznał, że uchwała z lutego 2003 r. utraciła moc 

obowiązującą przed datą uzyskania ostateczności decyzji z 2006 r. zatwierdzającej 

podział nieruchomości, skoro art. 98 u.g.n. w dniu 22 września 2004 r. otrzymał nowe 

brzmienie, w wyniku którego z tego przepisu został usunięty ust. 4, będący podstawą 
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prawną uchwały z 2003 r., a przepisy intertemporalne ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 ze zm.) nie przedłużyły mocy 

obowiązywania uchwał ustalających - na podstawie art. 98 ust. 4 u.g.n. - stawki 

procentowe opłat adiacenckich. 

Drugi warty odnotowania wyrok dotyczący tej problematyki to orzeczenie z 

dnia 18 listopada 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1216/09. W wyroku tym stwierdzono, że  

ustalenie opłaty adiacenckiej, po wejściu w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o 

zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), wymaga nie tylko uwzględnienia wynikającej z art. 

98 lit. a) ust. 1 lit. a) u.g.n. stawki procentowej obowiązującej w dniu, w którym 

decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o 

podziale nieruchomości stało się prawomocne, ale także maksymalnej wysokości 

stawki procentowej określonej w art. 98 lit. a) ust. 1 u.g.n.. Brak przepisów 

przejściowych nie stwarza bowiem, w ocenie Sądu, podstawy do dalszego stosowania 

uchwał podjętych w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 98 ust. 4 u.g.n., a stanowi 

niewątpliwą przeszkodę do uwzględnienia uchwał określających stawkę procentową 

większą niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. 

 

4.   Podział nieruchomości. 
 

Wyrok z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1814/08  

dotyczył interesującej kwestii ustalenia organu właściwego do stwierdzenia 

nieważności uchwały Wydziału Powiatowego z czerwca 1932 r. zatwierdzającej plan 

parcelacji. Uchwałą ta została podjęta na podstawie art. 52 i nast. rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i 

zabudowaniu osiedli (Dz. U. Nr 23, poz. 202 ze zm.). W tej sprawie Minister 

Infrastruktury, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wojewody stwierdził nieważność 

tej uchwały w części. Badając legalność zaskarżonej decyzji Ministra Infrastruktury i 

poprzedzającej ją decyzji Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

Wydziału Powiatowego zatwierdzającej plan parcelacji Sąd uznał, że zostały one 
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wydane z naruszeniem prawa, tj. przepisów o właściwości rzeczowej. A zatem sprawy 

podziału nieruchomości (dawniej parcelacji) należą obecnie do organów gmin. To zaś 

wskazuje, że organem wyższego stopnia „szczebla wojewódzkiego” w stosunku do 

organu, który wydał w dniu 16 czerwca 1932 r. uchwałę zatwierdzającą plan parcelacji 

(obecnie nieistniejącego), a zarazem - zgodnie z art. 157 § 1 k.p.a. - właściwym do 

orzekania w kwestii nieważności tej uchwały jest Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. Wobec powyższego, wskazać należy, że rozpoznanie sprawy 

stwierdzenia nieważności uchwały z 1932 r. zatwierdzającej plan parcelacji przez 

organ wojewódzki i Ministra Infrastruktury nastąpiło z naruszeniem przepisów art. 19 

i art. 20 k.p.a. w związku z art. 157 k.p.a. i z tego powodu stwierdzono nieważność 

decyzji zaskarżonej, jak i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, jako 

wydanych przez organy niewłaściwe do orzekania w sprawie.  

 

 

5.   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

 

W ramach tej tematyki na odnotowanie zasługuje wyrok z dnia 20 sierpnia 

2009 r. sygn. akt I SA/Wa 765/09, dotyczący interpretacji art. 5 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), a w szczególności czy pojęcie 

„następcy prawnego” dotyczy oprócz spadkobierców również nabywców 

nieruchomości pod tytułem szczególnym. Zdaniem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, tylko następcom prawnym pod tytułem ogólnym byłych 

użytkowników wieczystych wymienionych w art. 1 ust. 1a ustawy, przysługuje prawo 

nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej 

nieruchomości w prawo własności. Skarżący nie spełniali tego warunku. Zdaniem 

Sądu, taka interpretacja jest prawidłowa, ponieważ nie jest uzasadnione prezentowanie 

stanowiska, że następcą prawnym w rozumieniu art. 5 ustawy jest także osoba, która 

na podstawie umowy sprzedaży nabyła prawo użytkowania wieczystego od osoby 

wymienionej w art. 1 ust. 1 a ustawy. Istota art. 5 ustawy nie wskazuje cessante 
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rationae legis, cessat ipsa lex na zasadność rozszerzenia zakresu podmiotowego 

zwolnienia, a więc dalszego naruszenia zasady odpłatności przekształcenia, na 

następców prawnych pod tytułem szczególnym. Pojęcie „następcy prawnego”, o 

którym mowa w art. 5 ustawy należy wykładać w sposób szczególny i uznać, że 

pojęcie to nie odnosi się do następcy prawnego w drodze sukcesji syngularnej 

dotychczasowego użytkownika wieczystego. Rozszerzenie zakresu zwolnienia na 

osoby, które nabyły prawo użytkowania wieczystego na podstawie umowy sprzedaży 

stanowiłoby niczym nieuzasadniony i nieznajdujący żadnej podstawy przywilej. 

 

6.   Działalność zawodowa w zakresie gospodarowania  
nieruchomościami. 

 

W sprawie, zakończonej wyrokiem z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 

1752/08, Sąd oddalił skargę na decyzję o odmowie nadania licencji zawodowej w 

zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przyczyną odmowy nadania 

licencji było odbycie praktyki zawodowej przez osobę ubiegająca się o nadanie 

licencji równocześnie ze studiami podyplomowymi. Sąd stwierdził, że art. 182 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami określa szereg warunków, w określonej kolejności, 

jakie powinien spełnić kandydat ubiegający się o nadanie licencji w zakresie 

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przepis ten przewiduje między innymi, że 

kandydaci po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w 

obrocie nieruchomościami, są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki 

zawodowej w tym samym zakresie. Jako przepis przejściowy wprowadzono § 55 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania 

uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 

(Dz. U. Nr 31, poz. 189) stwierdzający, że kandydaci na pośrednika w obrocie 

nieruchomościami, którzy ukończyli studia podyplomowe lub studia, o których mowa 

w art. 182 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a przed ich rozpoczęciem 

odbyli praktykę zawodową na podstawie dotychczasowych przepisów, nie są 

zobowiązani do ponownego odbycia praktyki zawodowej. Jednakże jest to tylko 

przepis przejściowy, który jest szczególnym rodzajem przepisu i ma zastosowanie 
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tylko do enumeratywnie wymienionych i szczególnych przypadków - nie podlega 

zatem wykładni rozszerzającej ani dowolności interpretacyjnej. Nie można zatem 

uznać, że skarżąca - która odbywała praktykę zawodową równocześnie ze studiami 

podyplomowymi - spełniła tym samym wymóg z ww. § 55. 

W orzecznictwie dotyczącym zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami 

wydanych zostało kilka orzeczeń dotyczących szczególnego typu deliktu 

dyscyplinarnego w ramach wykonywania tego zawodu, a mianowicie firmowania 

działania kilku biur przez jednego pośrednika. W wyroku z dnia 9 października 2009 r. 

sygn. akt I SA/Wa 894/09 Sąd stwierdził, że Minister Infrastruktury powołując się na 

stanowisko Komisji, trafnie uznał, że prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami w siedmiu miejscach rozsianych na obszarze czterech 

województw północnej Polski, pełnienie funkcji Prezesa Spółki z o. o. i jednocześnie 

zatrudnienie się na część etatu u innego pracodawcy prowadzącego działalność w 

zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stało w sprzeczności z zasadami: 

profesjonalizmu, działania w ramach szczególnej staranności i ochrony interesu 

klientów (art. 181 ust. 1 u.g.n.). Taka działalność skarżącego świadczyła o tym, że 

jego priorytetem nie była jakość świadczonych usług, lecz ich ilość, gwarantująca 

uzyskanie jak największego zysku oraz umożliwianie innym osobom prowadzenia 

działalności, do której wymagana jest licencja pośrednika w obrocie 

nieruchomościami. 

 

7.   Sprawy z zakresu uwłaszczenia. 
 

Sprawa o sygn. akt I SA/Wa 174/09. 

Skargę wniesiono na decyzję Ministra Infrastruktury, utrzymującą w mocy 

decyzję Wojewody, wydaną na podstawie art. 256 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., odmawiającą stwierdzenia nabycia z mocy prawa 

własności nieruchomości. Skarżąca wywodziła swe prawo użytkowania wieczystego 

gruntu z art.182 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Organy 

administracji uzasadniały odmowę stwierdzenia nabycia przez skarżącą prawa 

własności nieruchomości, gdyż nie wykazała się ona żadnym dokumentem mogącym 
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dowodzić istnienia prawa zarządu do przedmiotowego gruntu. Według skarżącej, 

organ pierwszej instancji powinien stwierdzić dotychczasowe prawo zarządu na dzień 

5 grudnia 1990 r. a następnie na podstawie art. 256 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, uwłaszczyć skarżącą. 

Sąd skargę oddalił, wskazując, że właściwy wojewoda wydaje decyzję stwierdzającą 

nabycie przez uczelnię prawa własności do konkretnego gruntu, gdy w postępowaniu 

administracyjnym wnioskodawca - publiczna szkoła wyższa - przedłoży dowód 

potwierdzający istnienie na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego. Sąd stwierdził, 

że w niniejszej sprawie warunek ten nie został spełniony i podkreślił, że cywilne 

państwowe uczelnie wyższe nabywały w użytkowanie wieczyste grunty państwowe 

pozostające w ich zarządzie na podstawie art. 182 ust. l ustawy z dnia 12 września 

1990 r. o szkolnictwie wyższym, z dniem jej wejścia w życie (27 września 1990 r.). Z 

tego też przepisu wywodzi swoje prawo rzeczowe skarżąca. Sąd przypomniał, że 

nabycie prawa użytkowania wieczystego w tym trybie nie następowało w drodze 

zawarcia umowy, czy poprzez wydanie decyzji administracyjnej, lecz z mocy samego 

prawa. Wobec tego, że w tego typu sprawach chodziło o nabycie prawa rzeczowego, 

dlatego też sprawy te, jako sprawy cywilne, zostały poddane kognicji sądów 

powszechnych (art. 2 § l Kodeksu postępowania cywilnego). Fakt nabycia prawa 

użytkowania wieczystego do konkretnego gruntu uczelnia była więc w stanie 

potwierdzić na zewnątrz tylko wówczas, gdy legitymowała się prawomocnym 

orzeczeniem sądu powszechnego. Takim orzeczeniem mogło być orzeczenie 

ustalające nabycie prawa użytkowania wieczystego do gruntu (art. 189 Kodeksu 

postępowania cywilnego), orzeczenie usuwające niezgodność pomiędzy stanem 

prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem 

prawnym (art. 10 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece), czy też 

wydane w trybie nieprocesowym orzeczenie o wpisie w Dziale II księgi wieczystej 

prawa użytkowania wieczystego na rzecz uczelni (art. 626 8 § 6 Kodeksu 

postępowania cywilnego). W tym ostatnim przypadku dowodem potwierdzenia 

nabycia tego prawa jest obecnie stosowne zawiadomienie sądu wieczystoksięgowego 

(art. 626 10 § l Kodeksu postępowania cywilnego) lub odpis z księgi wieczystej (art. 

362 § l i 2, art. 364 § 2 i 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W niniejszej 
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sprawie skarżąca nie przedłożyła Wojewodzie [...] żadnego ze wskazanych wyżej 

dokumentów, który by potwierdzał powstanie na rzecz tej uczelni prawa użytkowania 

wieczystego do działek nr [...] i [...]. W tej sytuacji Sąd uznał, że organy obu instancji 

trafnie odmówiły uwłaszczenia skarżącej na podstawie art. 256 ustawy, skoro z 

przedłożonego w postępowaniu zawiadomienia Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 

[...] października 2005 r. dokumentującego stan wpisów w księdze wieczystej Kw nr 

[...], notatki urzędowej z dnia 18 lipca 2008 r. z oględzin tej księgi oraz innych 

dokumentów nie wynika, że przedmiotowy grunt został obciążony prawem 

użytkowania wieczystego na rzecz skarżącej. 

Odnosząc się do zarzutów skargi Sąd zauważa, że na gruncie art. 256 ustawy nie 

można obronić postawionej w skardze tezy, iż w postępowaniu uwłaszczeniowym 

prowadzonym na podstawie tego przepisu organ obowiązany był do prowadzenia 

postępowania wyjaśniającego na okoliczność przysługiwania wnioskodawcy do gruntu 

prawa zarządu w dniu 27 września 1990 r. Uszło uwadze skarżącej, że taką przesłankę 

statuował art. 182 ust. l pkt l poprzednio obowiązującej ustawy, który utracił moc 

obowiązującą z dniem l września 2005 r. (art. 277 ustawy), a więc w dacie wydania 

kwestionowanych decyzji nie mógł stanowić podstawy prawnej do załatwienia 

sprawy. Nie można też się zgodzić ze skarżącą, że w sprawie uwłaszczenia uczelni w 

trybie art. 256 winny mieć zastosowanie przepisy art. 206 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących 

uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie 

lub użytkowaniu, skoro z treści przepisu art. 206 wynika, że art. 206 dotyczy 

uwłaszczenia użytkowników lub władających gruntem pod tytułem prawa zarządu, a 

nie użytkowników wieczystych gruntu. 
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8.   Sprawy z zakresu oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
działalności badawczo – rozwojowej i archiwów.  

 

Sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1156/08.  

Skarżąca została zawieszona w prawach słuchacza uczelni podyplomowej i 

obniżono jej oceny z dwóch przedmiotów. Wniosła skargę na pismo Rektora Szkoły 

Wyższej informujące ją, że w związku z wniesionym odwołaniem podtrzymuje on 

orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach słuchacza studiów 

podyplomowych i obniżeniu ocen z dwóch przedmiotów oraz pozostawieniu 

możliwości złożenia sprawdzianu w semestrze zimowym. Skarżąca wskazała, że 

podstawą wniesienia skargi jest art. 221 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

dający możliwość zaskarżenia do sądu orzeczenia dyscyplinarnego. 

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r. Sąd odrzucił skargę, wskazując, że studia 

podyplomowe są inną niż studia wyższe formą kształcenia przeznaczoną dla osób 

legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Regulamin studiów 

podyplomowych uchwala senat uczelni, a wszelkie regulacje ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, dotyczące studentów nie obejmują słuchaczy studiów 

podyplomowych, a regulacje odnoszące się do studentów nie dotyczą osób 

kształcących się na studiach podyplomowych. Brak jest zatem możliwości zaskarżenia 

kwestionowanego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Skarga została 

odrzucona na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i 3 p.p.s.a.  

 

Sprawa o sygn. akt I SAB 143/09 

Skarga została złożona na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w 

nierozpoznaniu wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej polegającej na 

wprowadzeniu zmian do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.   

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2009 r. Sąd skargę odrzucił, jako nie podlegającą 

kognicji sądów administracyjnych (art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).  
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Sprawa o sygn. akt I SAB/Wa  130/09 

Skarżąca złożyła skargę na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W ocenie Sądu skarga jest niedopuszczalna, 

gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują, aby Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zobowiązany był do załatwienia wniosku skarżącej w drodze aktu lub 

czynności z zakresu administracji publicznej. Skarga została odrzucona (art. 58 § 1 pkt 

1 p.p.s.a.).  

 

Sprawa o sygn. akt I SAB 102/09 

Skarga została wniesiona na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej w sprawie powołania 

skarżącego na członka Zespołu Kierowników Studiów (….) Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej.  

Sąd dokonał analizy art. 48 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, który reguluje 

problematykę powoływania i funkcjonowania Państwowej Komisji Akredytacyjnej i 

doszedł do wniosku, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ma obowiązku 

wydania decyzji w sprawie powołania lub odmowy powołania skarżącego na członka 

Komisji Akredytacyjnej. Skarga jako niedopuszczalna została odrzucona (art. 58 § 1 

pkt 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

W sprawie o sygnaturze akt VIII SA/Wa 449/09 – orzeczenie 

nieprawomocne, Sąd podzielił stanowisko organu – Rektora Politechniki R. 

stwierdzające, że posłużenie się przez stronę podrobionym świadectwem maturalnym 

przy przyjęciu na studia (stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu karnego) 

prowadzi do uznania, że strona taka nie posiadała statusu studenta przez cały okres 

studiów wyższych. Strona w ten sposób wyłudziła nie tylko status studenta, ale także 

uprawnienia z niego wynikające tj. możliwości składania sprawdzianów, zaliczeń, a w 

konsekwencji uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Sąd stwierdził, że w 

okolicznościach sprawy organy słusznie uznały, że spełnione zostały przesłanki do 

wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
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1071 ze zm.) w sprawie zakończonej decyzją o nadaniu tytułu zawodowego inżyniera 

stronie. W ocenie Sądu do rozpoczęcia studiów, zarówno pod rządami obowiązującej  

w dniu rekrutacji ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2000 r. Nr 65, poz. 385), jak i aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), bezwzględnie 

wymagane jest posiadanie świadectwa dojrzałości, bez którego nie można rozpocząć 

studiów, a tym samym ukończyć ich z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Sąd 

podzielił pogląd wyrażony w zaskarżonej decyzji, że jakkolwiek żadna z 

wymienionych ustaw nie uzależnia wprost nabycia tytułu inżyniera od posiadania 

świadectwa dojrzałości (sam fakt rozpoczęcia studiów jest od tego bezwzględnie 

uzależniony), to trudno przyjąć aby racjonalny ustawodawca powtarzał ten warunek na 

następnych etapach kontynuacji nauki na studiach wyższych. Za sytuację nie do 

zaakceptowania Sąd uznał tę, w której osoba uzyskująca w wyniku czynu 

zabronionego świadectwo dojrzałości, kończy studia i otrzymuje tytuł inżyniera. 

 

9.   Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 
 

Sprawa o sygn. akt  I SA/Wa 1595/09 

Zaskarżona została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymująca 

w mocy decyzję Wójta Gminy, odmawiającą przyznanie zasiłku stałego dla osoby 

samotnie gospodarującej. Sąd wskazał, że jak wynika z akt administracyjnych sprawy, 

skarżący jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni [...] ha 

przeliczeniowego, z którego dochód wyliczony zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy o 

pomocy społecznej wynosi [...] złotych oraz pobiera emeryturę z [...] w wysokości [...] 

złotych. Zatem dochód skarżącego ([...] złotych) obliczony zgodnie z przepisami 

ustawy o pomocy społecznej znacznie przekracza kryterium dochodowe dla osoby 

samotnie gospodarującej tj. 477 złotych.  

Sąd podkreślił, że wyliczony, w oparciu o przepis art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy 

społecznej, dochód z gospodarstwa rolnego ma charakter ryczałtowy i jego ustalenie 

nie zależy od faktycznych dochodów otrzymywanych z uprawy gospodarstwa rolnego. 

Zatem dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej 
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organ administracji obowiązany jest uwzględnić dochód z będącego w jej posiadaniu 

gospodarstwa rolnego, bez względu na to, czy gospodarstwo rolne przynosi 

rzeczywiste dochody, czy też nie. Ustalony z góry dochód z jednego hektara 

przeliczeniowego nie musi więc pokrywać się z dochodem rzeczywiście osiąganym. 

Sztywne określenie dochodu nie pozwala też organowi na uwzględnienie różnych 

niespodziewanych zdarzeń losowych, które uniemożliwiły jego wypracowanie. 

 

Sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1509/08  

Skarga wniesiona na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Warszawie, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o uchyleniu 

decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobie, której mąż został 

oddelegowany do pracy poza granicami kraju. Sąd uznał, że skarga jest zasadna. 

Sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały 

uregulowane przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 oraz rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 574/72. Zawarte w tych rozporządzeniach przepisy pozwalają na 

wyeliminowanie skutków podlegania różnym systemom zabezpieczenia społecznego 

różnych państw, przede wszystkim w związku ze zmianą miejsca pobytu lub 

zamieszkania. Według definicji przyjętej w rozporządzeniu nr 1408/71 określenie 

"świadczenia rodzinne" oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, 

wyrównujące koszty utrzymania rodzin, zgodnie z ustawodawstwem, określonym w 

art. l ust. l lit. h), z wyłączeniem specjalnych zasiłków porodowych lub zasiłków z 

tytułu przysposobienia określonych w załączniku. Świadczenie przyznane skarżącej 

jest świadczeniem rodzinnym, którego celem jest wyrównanie kosztów utrzymania 

rodziny, przyznanie ich uzależnione jest od wysokości dochodu rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie. Organami właściwymi w niektórych sprawach 

dotyczących świadczeń rodzinnych - obok organów i gminy - są organy samorządu 

województwa. Z mocy art. 21 ust. l pkt l ustawy o świadczeniach rodzinnych 

marszałek województwa jest organem pełniącym funkcję instytucji właściwej w 

związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii 

Europejskiej. Stosownie zaś do art. 21 ust. l pkt 2 ustawy marszałek województwa 
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prowadzi orzecznictwo w sprawach i świadczeń rodzinnych. Tak więc w przypadkach, 

w których rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia uzależnione będzie od oceny 

stopnia zgodności porządków normatywnych i oceny, który z tych porządków 

prawnych jest właściwy dla załatwienia sprawy z elementem zagranicznym, decyzje 

wydaje marszałek województwa. Natomiast świadczenia przyznane decyzją marszałka 

województwa, jak stanowi art. 21 ust. 3 powyższej ustawy, wypłaca organ właściwy. 

Sąd powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wlkp. z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt II SA/Go 358/08, w którym przedstawiony 

został pogląd, iż zgodnie z art. 10 ust. 11 lit. a rozporządzenia nr 574/72 przysługujące 

prawo do poszczególnych świadczeń rodzinnych, należnych zgodnie z polskim 

ustawodawstwem, jest zawieszane jedynie wtedy, gdy w tym samym okresie i dla tego 

samego członka rodziny przyznane są świadczenia zgodnie z ustawodawstwem 

danego kraju - członka UE, do wysokości kwoty tych świadczeń. Przedstawione wyżej 

stanowisko Sąd podzielił i wskazał dodatkowo, że tak jak nie można zawiesić 

świadczenia, tak również nie ma podstaw do uchylenia decyzji w sprawie świadczeń 

bez uprzedniego ustalenia, czy świadczenie było pobierane na podstawie przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 
W wyroku z dnia 3 grudnia 2009r. o sygnaturze akt VIII SA/Wa 488/09 

orzeczenie nieprawomocne, Sąd zaprezentował pogląd, że w sytuacji, gdy małżonek 

lub krewny mieszkańca domu pomocy społecznej odmawia podpisania umowy, 

 o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, to organ pomocy 

społecznej winien wystąpić o udzielenie takiej zgody do sądu powszechnego 

 z roszczeniem opartym na przepisie art. 64 Kodeksu cywilnego. Powołany przepis 

(art. 64 k.c.) zawiera materialnoprawną regulację skutków wyroku sądowego 

stwierdzającego obowiązek złożenia oświadczenia woli. Przewiduje on, że 

oświadczenie woli strony zobowiązanej do jego złożenia może być zastąpione 

orzeczeniem sądu. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do 

złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie. Jeżeli więc 

oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy 

stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia 
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woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy. Orzeczenie w tym 

przedmiocie Sąd może wydać na żądanie uprawnionej osoby (kierownika ośrodka 

pomocy społecznej), zainteresowanej dokonaniem określonej czynności prawnej. Sąd 

zwraca uwagę, że przepis art. 64 k.c. nie jest samoistną podstawą dla kreowania 

obowiązku złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Stanowi on jedynie podstawę 

prawną do realizacji obowiązku, który wynika z innego źródła. W przedmiotowej 

sprawie obowiązek ten wynika z przepisu art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Niedopuszczalnym jest natomiast wydanie przez organ realizujący zadania z zakresu 

pomocy społecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 104 ust. 3 w związku z 

art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, określającej wysokość kwoty poniesionych 

wydatków na świadczenie z pomocy społecznej, tj. wniesionej zastępczo przez gminę 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, w odniesieniu do osób zobowiązanych na 

podstawie umowy do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy ich członka rodziny. 

Udokumentowana odmowa zawarcia umowy przez osobę zobowiązaną, nie uzasadnia 

wydania decyzji określającej wysokość wydatków poniesionych zastępczo przez 

gminę i zobowiązującej do ich zwrotu osobę, która odmówiła zawarcia umowy. Na 

gruncie przedmiotowej sprawy Sąd stwierdził, iż kwestia zgody (dobrowolnego 

oświadczenia woli lub zastępującego je orzeczenia sądu) osoby mającej partycypować 

w kosztach pobytu w DPS jest drugorzędna. Istotnym dla zobowiązania danej osoby 

do realizacji zobowiązania jest zawarcie umowy w trybie art. 103 ust. 2 powołanej 

ustawy. Niezbędnym jest jednak przedstawienie projektu umowy określającej zasady 

partycypowania przez zobowiązanego w kosztach w czasie, gdy wydawana jest 

decyzja o ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS przez mieszkańca tej placówki,  a 

więc po wydaniu decyzji o skierowaniu do domu opieki, a przed umieszczeniem w 

DPS. Zobowiązany musi bowiem od początku istnienia zobowiązania znać warunki 

jego realizacji. W ocenie Sądu niedopuszczalne jest, jak to miało miejsce w niniejszej 

sprawie, ustalenie zobowiązania z tytułu odpłatności za pobyt w DPS po upływie 

trzech lat od skierowania danej osoby do domu opieki.  
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10.  Stosunki służbowe i stosunki pracy. 
 

1.  Sprawy z zakresu stosunku służbowego żołnierzy zawodowych. 
 

W tej grupie spraw rozpoznawane były skargi m.in. na decyzje w  przedmiocie 

należności pieniężnych, związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, 

w tym świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres roku po zwolnieniu ze 

służby, a także innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom 

zawodowym, takich jak np. zasiłek osiedleniowy.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 819/08, Sąd rozstrzygał kwestię, czy prawo 

żołnierza do uposażenia powstaje w związku z pozostawaniem w służbie, czy też 

w  związku z jej pełnieniem. W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r. 

(orzeczenie prawomocne), oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Departamentu 

Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie przyznania należności 

pieniężnych w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, Sąd 

stwierdził, że prawo do uposażenia uzależnione jest od pełnienia zawodowej służby 

wojskowej, zaś samo pozostawanie w służbie nie jest wystarczające, aby domagać się 

za ten okres uposażenia.  

Na uwagę zasługuje też orzeczenie prawomocne z dnia 16 stycznia 2009 r. 

w  sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1272/08, którym Sąd oddalił skargę na decyzję 

Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego 

przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. W uzasadnieniu Sąd 

wskazał, że treść art. 95 ust. 1 oraz treść dopełniającego go art. 96 ustawy z dnia 

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 

1750 ze zm.), z istoty swojej zakładają jednorazowość otrzymania przez żołnierza 

świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu ze służby. Inne 

rozumienie tego przepisu, tj. uznanie, że świadczenie to przysługuje w każdym 

przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i do tego każdorazowo w pełnej 

wysokości, niezależnie od uprzedniego uzyskania tego świadczenia, w nadmierny 

sposób uprzywilejowywałoby żołnierzy kilkakrotnie zwalnianych ze służby i w drodze 

stwierdzenia nieważności decyzji zwalniającej, ponownie do służby przywracanych. 
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Przedmiotowe świadczenie nie ma charakteru odszkodowawczego (nie jest to także 

odprawa), stąd takie interpretowanie powyższych przepisów naruszałoby prawa 

innych żołnierzy i w konsekwencji doprowadziłoby do ich nierównego traktowania, 

a  więc do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 515/09 Sąd, wyrokiem z dnia 

18 września 2009 r., uchylił decyzję w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku 

osiedleniowego (orzeczenie prawomocne). W uzasadnieniu wskazał, że przepis § 9 pkt 

2 w związku z  § 2 pkt 5 i 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

28 maja 2004 r. w  sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia 

i  podróże służbowe (Dz. U. Nr 59, poz. 423) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

zmieniającym Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. (Dz. U. Nr 

192, poz. 1389), wykracza poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 86 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 

Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) do określenia przez Ministra Obrony Narodowej 

w  drodze rozporządzenia, m.in. wysokości oraz trybu przyznawania należności za 

przeniesienia służbowe żołnierzy. Skoro ustawodawca wiąże przyznanie świadczenia 

z  faktem dokonania przeniesienia służbowego, to ustalenie dodatkowych kryteriów 

zawężających w akcie podwykonawczym, pozostaje w kolizji z wolą ustawodawcy. 

 

2.  Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji. 
 

W sprawach ze stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji, najliczniejszą 

grupę spraw stanowiły sprawy dotyczące zwolnienia z zajmowanego stanowiska 

służbowego i mianowania na inne stanowisko. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1717/08 Sąd, wyrokiem z dnia 25 marca 

2009 r. (orzeczenie prawomocne), uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji. W przedmiotowej sprawie podstawą 

materialnoprawną zaskarżonej decyzji był art. 32 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o  Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego 
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policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest 

uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 ze zm.). Z 

treści art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy o Policji wynika, iż jest to przepis o charakterze 

kompetencyjnym, gdyż określono w nim wyłącznie organy uprawnione do 

podejmowania decyzji w sprawach mianowania, przenoszenia oraz zwalniania ze 

stanowisk służbowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że na podstawie tego przepisu 

zwolnienie policjanta z  zajmowanego stanowiska służbowego, połączone 

z  równoczesnym mianowaniem na inne stanowisko służbowe, może nastąpić 

wyłącznie na stanowisko równorzędne ze stanowiskiem poprzednio zajmowanym. 

Wynika to bowiem a contrario z przepisu art. 38 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, 

w  których to przepisach wymieniono w sposób wyczerpujący obligatoryjne 

i  fakultatywne przesłanki uzasadniające przeniesienie policjanta na niższe stanowisko 

służbowe. Sąd zaznaczył, iż kontrola legalności decyzji o zwolnieniu ze stanowiska 

i  mianowania na nowe stanowisko służbowe sprowadza się do wyjaśnienia, czy 

w  świetle przepisów regulujących służbę w Policji obecne i dotychczasowe 

stanowiska są równorzędne, a zatem, czy nie doszło do obejścia przepisów prawa 

dotyczących mianowania policjanta na niższe stanowisko służbowe.  

Drugą pod względem liczebności grupę spraw stanowiły sprawy ze skarg na 

orzeczenia dyscyplinarne. Jako przykład można wskazać wyrok z dnia 30 stycznia 

2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1417/08, oddalający skargę na orzeczenie Komendanta 

Głównego Policji w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego 

(orzeczenie prawomocne). Przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego 

zamieszczone zostały w rozdziale 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

zatytułowanym: "odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów". Zdaniem 

Sądu, oznacza to, że przepisy te odnoszą się wyłącznie do policjantów-

funkcjonariuszy pozostających w służbie. W rozpoznawanej sprawie skarżący w dacie 

wydania orzeczenia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego nie był już 

policjantem, albowiem został zwolniony ze służby w Policji. Tym samym, w ocenie 

Sądu, organ prawidłowo uznał, że skoro skarżący został zwolniony ze służby to nie 

posiadał statusu policjanta. Skoro nie posiadał statusu policjanta, to niedopuszczalne 
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było prowadzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Obligowało to organ 

do umorzenia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość.  

 

3.  Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży 
Pożarnej.  

 

W sprawach objętych tym symbolem na uwagę zasługuje orzeczenie wskazujące na 

organ właściwy do rozpatrzenia wniosku funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej 

o  stwierdzenie nieważności orzeczenia dotyczącego jego stosunku służbowego.  

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1715/08 

(prawomocny), Sąd uchylił zaskarżone postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i  Administracji w  przedmiocie przekazania wniosku strony o stwierdzenie 

nieważności decyzji w  sprawie przeniesienia służbowego Komendantowi Głównemu 

Państwowej Straży Pożarnej. W  ocenie Sądu, organem właściwym w sprawie był 

Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji, nie zaś Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd stwierdził, iż 

zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 96, poz. 667 ze zm.), centralnym organem administracji 

rządowej w  sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz 

ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

Jednakże według wykładni leksykalnej, mającej pierwszeństwo nad innymi 

wykładniami prawa, sformułowanie: "organizacji krajowego systemu ratowniczo - 

gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej", odnosi się do kompetencji, 

przeznaczenia i zadań postawionych przed tą formacją. Zatem w żadnym razie nie 

może się to odnosić do spraw służbowych (osobowych) funkcjonariuszy Państwowej 

Straży Pożarnej. Według art. 32 ust. 3 ww. ustawy, od decyzji Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej, strażakowi służy odwołanie do ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych.  Powołana regulacja nie wprowadza przy tym ograniczeń, co do 

przedmiotu rozpoznawanych spraw przez Ministra. Skoro zatem w myśl art. 9 ust. 1 in 

fine powołanej ustawy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podlega 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, to właściwym organem nadzorczym 
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w  rozumieniu art. 157 k.p.a. w stosunku do decyzji wydanych przez Komendanta 

Głównego jest Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji.  

Na uwagę zasługuje również prawomocne orzeczenie z dnia 19 sierpnia 2009 r., 

sygn. akt II SA/Wa 488/09, którym Sąd oddalił skargę na decyzję Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie umorzenia postępowania w 

sprawie przywrócenia do służby. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż wniosek w 

sprawie przywrócenia funkcjonariusza do służby w Państwowej Straży Pożarnej nie 

mógł zostać załatwiony w trybie postępowania administracyjnego, gdyż w ustawie o 

Państwowej Straży Pożarnej brak jest materialnoprawnej podstawy do wydania 

decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. Przywrócenie funkcjonariusza do służby 

nastąpiłoby jedynie w  przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o 

zwolnieniu ze służby. W ustawie o Państwowej Straży Pożarnej wyraźnie wskazano 

przepisy prawa stanowiące podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnych 

(np. art. 32, 82 ust. 1, 83 ust. 1 i 5), natomiast brak jest w niej przepisu wskazującego 

podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie przywrócenia 

do służby. 

 

4.  Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu. 

 

W sprawach dotyczących funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

na uwagę zasługuje wyrok z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 615/09 

(prawomocny), którym Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie odmowy 

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności skierowania do 

Regionalnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sąd 

stwierdził, iż skierowanie do właściwej komisji lekarskiej nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest 

także wewnętrznym rozkazem personalnym wynikającym z podległości służbowej, 

dotyczącym spraw osobowych. Prawodawca dla wskazanej instytucji przewidział 

odrębny tryb, odmienny od przepisów k.p.a. Skierowanie do komisji nie stanowi 

władczego rozstrzygnięcia załatwiającego konkretną sprawę, a jedynie inicjuje 
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postępowanie w sprawie, której celem jest wydanie orzeczenia o zdolności 

funkcjonariusza do służby. Celem postępowania administracyjnego jest ustalenie lub 

stworzenie jakiejś indywidualnej sytuacji prawnej w drodze decyzji. Kompetencja 

organu do załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej musi wynikać 

z  powszechnie obowiązującego przepisu prawa materialnego. Takim przepisem nie 

jest art. 59 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 676 ze zm.), albowiem użycie 

sformułowania: "o skierowaniu funkcjonariusza na te badania decyduje Szef Agencji" 

wskazuje na wyrażenie woli organu o charakterze organizacyjnym, nie zaś 

rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Skierowanie do komisji lekarskiej nie tworzy 

dla funkcjonariusza indywidualnej sytuacji prawnej, tworzy ją natomiast końcowy 

wynik postępowania prowadzonego przez komisję lekarską, który przybiera postać 

orzeczenia. Ustawodawca precyzyjnie określił jakie sprawy osobowe funkcjonariuszy 

ABW wymagają wydania decyzji administracyjnej i nie zastrzegł tej formy prawnej 

dla skierowania do komisji lekarskiej.  

 

5.  Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby 
Celnej. 

 
W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje prawomocne orzeczenie z dnia 

17 czerwca 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 491/09, w którym Sąd stwierdził, iż 

odwołanie funkcjonariusza celnego ze stanowiska kierowniczego nie stanowi decyzji 

administracyjnej, o jakiej mowa w art. 81 ustawy z  dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie 

Celnej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1541 ze zm.). Odwołanie bowiem ze 

stanowiska kierowniczego osoby powołanej spośród funkcjonariuszy celnych nie 

powoduje zwolnienia ze służby, a wyznaczenie stanowiska, na którym funkcjonariusz 

będzie pełnił służbę po odwołaniu należy do kompetencji kierownika urzędu, 

w  którym poprzednio pełnił służbę - art. 25 ust. 5 ustawy o Służbie Celnej. Natomiast 

wyznaczenie stanowiska, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy nie stanowi też 

przeniesienia, dla którego zastrzeżona jest forma decyzji administracyjnej - art. 21, 22 

i 22a tej ustawy. 
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11.   Sprawy mieszkaniowe. 
 

1.  Sprawy z zakresu dodatku mieszkaniowego.  
 

W tej grupie spraw na uwagę zasługuje prawomocny wyrok z dnia 11 lutego 

2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1526/08, w którym Sąd wyjaśnił charakter zasiłku 

pielęgnacyjnego, uregulowanego w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), i dodatku pielęgnacyjnego, 

uregulowanego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353). Stwierdził, iż są to 

świadczenia porównywalne, co oznacza, iż zasiłek pielęgnacyjny, o jakim mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o  dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 

poz. 734 ze zm.), obejmuje swym zakresem zarówno zasiłek pielęgnacyjny jak i dodatek 

pielęgnacyjny. 

 

2.  Sprawy z zakresu przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego  
oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych.  

 

W prawomocnym wyroku z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 

470/09, Sąd stwierdził, że powołana podstawa prawna rozstrzygnięcia, art. 24 ust 1 

ustawy z  dnia 22 czerwca 1995 r. o  zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.), nie przewiduje innej możliwości 

przyznania prawa do zamieszkania w  lokalu, jak na czas pełnienia obowiązków na 

stanowisku służbowym. Również pozostałe przepisy ustawy, w brzmieniu 

obowiązującym w dacie wydania kontrolowanej decyzji, nie dawały podstawy do innego 

określenia czasu trwania tego uprawnienia. W  tych okolicznościach nie można mówić 

o  sprzeczności rozstrzygnięcia z zastosowaną normą tylko z tego względu, że nie 

dookreśla ono czasu trwania uprawnienia. O  sprzeczności takiej można by mówić jedynie 

w sytuacji, gdyby organ, wbrew wyraźnej treści przepisu, ewidentnie wskazał, że 

przedmiotowe prawo zamieszkiwania przysługuje na inny okres niż w nim określony. 
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3.  Sprawy z zakresu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego  
i za remont lokalu mieszkalnego. 

 
W tej najliczniejszej grupie spraw Sąd oddalał skargi emerytowanych 

funkcjonariuszy służb mundurowych na decyzje organów odmawiające przyznania im 

prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

W  prawomocnym wyroku z  dnia 22 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 471/09, Sąd 

wskazał, iż wykładnia przepisów art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 

o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie równoważników pieniężnych 

przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont 

zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 98, poz. 

1000) prowadzi do wniosku, iż uprawnienie do równoważnika za remont lokalu 

mieszkalnego przysługuje wyłącznie funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego pozostającym w czynnej służbie. Stanowisko to jest zbieżne 

z  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2008 r., sygn. akt U 4/08.  

4.  Sprawy z zakresu innych świadczeń finansowych związanych  
z lokalem mieszkalnym. 

 

W prawomocnym wyroku z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 695/09, 

w sprawie skargi na decyzję odmawiającą przyznania pomocy finansowej na budowę 

domu jednorodzinnego Sąd wyjaśniając, iż podstawowym celem regulacji zawartych 

w rozdziale 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. 

z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) jest zapewnienie funkcjonariuszowi prawa do lokalu 

mieszkalnego odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia, wskazał, iż 

na gruncie tej ustawy pragmatycznej nieuprawnione jest rozróżnienie pomiędzy 

pojęciem lokalu mieszkalnego a pojęciem domu jednorodzinnego. Oba obiekty służą 

bowiem temu samemu celowi, tj. zapewnieniu funkcjonariuszowi i jego rodzinie 
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realizacji potrzeb mieszkaniowych. Natomiast użyte w art. 99 pkt 2 i 3 cytowanej 

ustawy podkreślenie „posiada dom jednorodzinny” powinno być rozumiane jako 

realna możliwość zaspokojenia przez funkcjonariusza Straży Granicznej potrzeb 

mieszkaniowych w granicach przysługujących mu norm zaludnienia. 

 

5.  Inne sprawy z zakresu spraw mieszkaniowych. 
 

W kategorii tych spraw na uwagę zasługuje prawomocny wyrok Sądu z dnia 

9  lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 271/09, w którym stwierdzono, iż art. 29 ustawy 

z  dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy 

o prawo zamieszkiwania w  lokalu mieszkalnym ubiega się żona funkcjonariusza 

posiadającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu. W takim wypadku bowiem 

wnioskodawczyni w  istocie z tego uprawnienia już korzysta.   

 

12.   Samorząd terytorialny 
 

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1709/08 Sąd, wyrokiem z dnia 13 maja 

2009 r. (orzeczenie prawomocne), oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody, którym stwierdzono nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta O. w 

sprawie ustalenia procedury pozyskania opinii mieszkańców w zakresie 

proponowanego przebiegu obwodnicy drogi ekspresowej. Zarówno przepis art. 30 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 591, 

poz. 1458) jak i  art.31, powołane w podstawie prawnej wydanego zarządzenia, nie 

dawał Prezydentowi Miasta O., który jest organem wykonawczym, uprawnień do 

ustalania procedury pozyskiwania opinii mieszkańców w sprawach publicznych. Z 

tych względów Sąd podzielił stanowisko Wojewody, iż zarządzenie zostało wydane 

bez podstawy prawnej. Jednocześnie Sąd zauważył, iż uprawnienia do ustalania zasad 

i  trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy przewiduje art. 5a ustawy 

o  samorządzie gminnym. Uprawnienia te zastrzeżone są jednak do kompetencji rady 

gminy. 
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W postanowieniu z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1953/09 

(orzeczenie nieprawomocne), Sąd wyraził pogląd, iż uchwała rady gminy w sprawie 

cofnięcia skargi wniesionej do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jako że nie ma 

charakteru sprawy z zakresu administracji publicznej, nie może być przedmiotem 

skargi wniesionej do Sądu w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Uchwała w sprawie cofnięcia skargi stanowi jedynie upoważnienie dla 

przewodniczącego rady do złożenia oświadczenia woli w zakresie określonym 

uchwałą. 

W wyroku z dnia 3 grudnia 2009r. o sygnaturze akt VIII SA/Wa 655/09 – 

orzeczenie nieprawomocne, Sąd rozstrzygał o zasadności wydanego przez Wojewodę 

zarządzenia zastępczego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. Sąd nie 

podzielił stanowiska Wojewody, co do niedopuszczalności skargi wniesionej przez 

samego radnego na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie jego mandatu. 

Podał, iż w wyroku z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P-19/04, Trybunał Konstytucyjny 

uznał, że art.98a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie w jakim 

uniemożliwia radnemu zaskarżenie zarządzenia zastępczego stwierdzającego 

wygaśnięcie jego mandatu jest niezgodny z art.32 ust.1 i art.45 ust.1 Konstytucji RP.  

W związku z tym ustawą z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U Nr. 180 poz.1111) 

znowelizowano między innymi art.98a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym 

wprowadzając zapis, iż uprawnioną do złożenia skargi jest również osoba, której 

interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. Tym samym 

złożoną w niniejszej sprawie skargę uznał za dopuszczalną. Dokonując kontroli 

wydanego rozstrzygnięcia Sąd zbadał akta rejestrowe z Krajowego Rejestru  

Sądowego spółki skarżącej i ustalił, iż w okresie od jej powstania w 2002 r. do […] 

grudnia 2008 r. radna była jej prezesem. Pełniąc tą funkcję w dniu […] listopada 

2008 r. podpisała umowę na najem lokali będących własnością spółki działającej pod 

firmą […]. Zawarta umowa została załączona do akt rejestrowych w KRS jako 

podstawa wniosku o wpisie zmiany siedziby spółki. Spółka, z którą zawarto umowę 

najmu lokali jest dysponentem mienia komunalnego. Sąd nie podzielił argumentu 

radnej oraz rady miejskiej wskazującego, iż zawarta umowa najmu była nieważna 
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ponieważ była podpisana przez osoby nieuprawnione, a ważna prawnie umowa 

zawarta była w okresie późniejszym. Gdyby strony oceniały umowę jako 

bezwzględnie nieważną, zawartą z naruszeniem art.38 i art. 39 Kodeksu cywilnego, to 

powinny stosownie do art.39 Kodeksu cywilnego dopełnić czynności przewidzianych 

tym przepisem tj. spółka radnej powinna dokonać zwrotu tego co otrzymała od spółki 

[…] oraz naprawić szkodę kontrahentowi, którą poniósł zawierając umowę nie 

wiedząc o braku umocowania po stronie osób reprezentujących spółkę radnej. Tak się 

jednak nie stało i strony doprowadziły do konwalidowania nieprawidłowości w 

zakresie reprezentacji spółki radnej, doprowadzając do podpisania umowy w dniu […] 

grudnia 2008 r. Sąd podzielił pogląd doktryny, że zagadnienie działania osób 

prawnych w kontekście ważności i nieważności dokonywanych czynności prawnych 

nie może być rozpatrywane jedynie w kontekście wadliwości tych czynności i oparcie 

się wyłącznie o przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku podmiotów wpisywanych 

do KRS określone znaczenie mają również skutki wpisu danych do rejestru, bądź 

braku takiego wpisu. Dlatego też prawidłowe określenie skutków dokonywanych 

czynności prawnych powinno być rozstrzygane w oparciu o przepisy kodeksu 

cywilnego w powiązaniu z ustawą o KRS. Za organem uznał, że zawarta umowa 

najmu nie była dotknięta bezwzględną nieważnością i należy ją potraktować jako 

dwustronną czynność prawną zaistniałą. Za słuszne przyjął zakwalifikowanie przez 

organ nadzoru, że radna działając jako prezes spółki, w dniu objęcia w posiadanie 

przez spółkę mienia gminnego w postaci lokali użytkowych wynajętych od 

komunalnej spółki i później do dnia […] grudnia 2008r. zarządzała działalnością 

gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy, czym naruszyła art. 24 f 

ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.  

 

13.   Broń i materiały wybuchowe z wyłączeniem wytwarzania 
i obrotu bronią i amunicją. 

 

W omawianej kategorii spraw przeważały skargi na decyzje dotyczące 

cofnięcia pozwolenia na broń. W większości ich podstawą prawną był art. 18 ust. 1 pkt 
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2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o  broni i amunicji (t. j.: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.). 

Orzekając w sprawach skarg na decyzje dotyczące cofnięcia pozwolenia na 

posiadanie broni palnej, osobom skazanym prawomocnym wyrokiem lub wobec 

których toczyło się postępowanie w związku z popełnieniem przez nie innych 

przestępstw, niż określonych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, Sąd stał 

na stanowisku, że w takich sytuacjach organy mają obowiązek każdorazowo ocenić, 

czy uprawniony do posiadania broni, skazany za dane przestępstwo lub wykroczenie, 

stwarza zagrożenie użycia broni w sposób sprzeczny z prawem (zagrażający 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu) oraz wykazać istnienie adekwatnego 

związku przyczynowego pomiędzy popełnieniem przez skarżącego przestępstw, 

a  uzasadnioną obawą użycia broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa 

i  porządku publicznego. Dopiero dopełnienie w toku postępowania administracyjnego 

przez organy powyższych wymogów upoważniało organy do cofnięcia pozwolenia na 

broń (wyroki o sygn. akt II SA/Wa 1172/09, II SA/Wa 485/09). Sąd uchylał 

natomiast rozstrzygnięcia organów, gdy stwierdził, że cofnięcie pozwolenia na broń 

nastąpiło tylko w oparciu o ustalenie popełnienia przez daną osobę przestępstwa, 

niewyszczególnionego w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, bez wykazania 

związku przyczynowego pomiędzy popełnieniem przez posiadacza broni danego 

przestępstwa, a uzasadnioną obawą użycia broni w celu sprzecznym z interesem 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego (wyroki o sygn. akt II SA/Wa 486/09, 

II SA/Wa 599/09). 

 

14.   Bezrobocie i zatrudnienie. 
 

Sprawy, które rozstrzygał Sąd w zakresie tego symbolu, dotyczyły statusu 

bezrobotnego oraz związanego z nim zasiłku dla bezrobotnych. Sporadycznie, 

przedmiotem rozważań Sądu były sprawy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców,  

należności przedemerytalnych i zwrotu nienależnego świadczenia. 
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Wyrokiem z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 3/09, Sąd oddalił 

skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej 

(orzeczenie prawomocne). Zdaniem Sądu, organ prawidłowo zakwalifikował 

oświadczenie skarżącego złożone pracodawcy jako odmowę przyjęcia, bez 

uzasadnionej przyczyny, propozycji odpowiedniego zatrudnienia, co obligowało do 

pozbawienia skarżącego statusu osoby bezrobotnej, zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 3 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Skarżący odmówił przyjęcia zatrudnienia 

z powodu niezdolności do pracy, bowiem panujące w miejscu zatrudnienia warunki 

nie są adekwatne do jego stanu zdrowia. Sąd wskazał, że orzeczenie lekarskie 

dotyczące stanu zdrowia bezrobotnego jest dla organu wiążące i wynika z niego, że 

skarżący niezasadnie powołał się przed potencjalnym pracodawcą na 

przeciwwskazania zdrowotne w  podjęciu proponowanego zatrudnienia.  

 

15.   Ochrona danych osobowych. 
 

Kontrolując decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sąd 

w wydanych orzeczeniach wielokrotnie odwoływał się do podstawowej zasady 

wyrażonej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), a mianowicie zasady autonomii informacyjnej 

człowieka (art. 1 tej ustawy).  

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1349/08, wyrokiem z dnia 3 marca 2009 r., 

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję umarzającą postępowanie przed GIODO (wyrok 

nieprawomocny). Postępowanie zostało wszczęte wnioskiem osoby fizycznej, która 

zawarła z operatorem telefonii komórkowej umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (jako 

przedsiębiorca), a domagała się dopełnienia wobec niej przez operatora telefonii 

komórkowej obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 33 przywołanej ustawy 

już po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności. Spółka (operator) odmówiła 

skarżącemu wglądu do danych osobowych, argumentując, iż uprawnienia wynikające 

z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym wynikające z  art. 33 ustawy, nie 
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przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast organ odmówił 

uwzględnienia wniosku skarżącego, uznając, że brak jest dowodów, iż skarżący 

poinformował Spółkę o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.  

Zdaniem Sądu, skarga zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ dane osobowe 

mają charakter obiektywny, a o tym czy mamy do czynienia z danymi osobowymi nie 

decyduje subiektywne przeświadczenie podmiotu, który takie dane przetwarza, ale 

sam fakt tego, czy są one informacją dotyczącą możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej. W tej zaś sytuacji, skoro skarżący wyrejestrował swoją działalność w dniu 1 

czerwca 2007 r., to od tej chwili informacje go dotyczące i przechowywane przez 

spółkę - operatora stały się danymi osobowymi. Sprawa nie miała zatem charakteru 

bezprzedmiotowego, a Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych winien 

rozpatrzyć merytorycznie wniosek skarżącego dotyczący niedopełnienia wobec niego 

obowiązku z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych, zamiast umarzać 

postępowanie. 

Interesujące orzeczenie dotyczące ustalenia zakresu pojęcia „dane osobowe” 

w  świetle ww. zasady autonomii informacyjnej człowieka wydano także w sprawie 

oznaczonej sygn. akt II SA/Wa 1495/08. Wyrokiem z dnia 3 marca 2009 r. Sąd 

uchylił zaskarżoną decyzję (wyrok prawomocny). Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych uchyloną decyzją umorzył postępowanie z wniosku osoby 

fizycznej, która domagała się usunięcia swoich danych osobowych (imienia i 

nazwiska) widniejącego pod dawnym zdjęciem szkolnym umieszczonym na stronie 

internetowej jednego z popularnych, społecznościowych portali internetowych.  

Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych 

osobowych o tym, czy mamy do czynienia z danymi osobowymi, decydują nie tylko 

wiadomości dotyczące aktualnej sytuacji osoby fizycznej, ale także informacje 

odnoszące się do tego co robiła i kim była w przeszłości. Oznacza to, że również takie 

dane podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, że w rozpatrywanej sprawie na portalu 

internetowym ujawniono wizerunek oraz imię i nazwisko skarżącego. Bez wątpienia 

są to dane osobowe, które podlegają ochronie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., 

bowiem na ich podstawie można zidentyfikować osobę. 
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Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 listopada 2009 r. sygn. akt I 

OSK 667/09 oddalił skargę kasacyjną od powyższego wyroku.  

 

16.   Dostęp do informacji publicznej. 
 

Sprawą istotną z punktu widzenia ochrony konstytucyjnie zagwarantowanych 

praw jednostki była sprawa rozstrzygnięta wyrokiem z dnia 2 września 2009 r., sygn. 

akt II SAB/Wa 54/09 (orzeczenie prawomocne). Sąd zobowiązał Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego do rozpoznania wniosku osoby, wobec której 

prowadzone było postępowanie weryfikacyjne, o udostępnienie akt tego postępowania. 

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że brak uregulowania w szczególnych przepisach 

prawa kwestii dostępu skarżącego do akt postępowania weryfikacyjnego powoduje, iż 

wniosek o udostępnienie dokumentów znajdujących się w archiwalnych aktach tego 

postępowania powinien być rozpatrywany na gruncie przepisów ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 

1198 ze zm.). Przedmiot objęty żądaniem strony niewątpliwie stanowi informację 

publiczną, a osoba, której dotyczą określone dokumenty urzędowe nie może być  

– w demokratycznym państwie prawnym – pozbawiona prawa dostępu do nich (art. 51 

ust. 3 i 4 Konstytucji RP). Stwierdzając powyższe Sąd powołał się na wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07, w którym 

podkreślono m.in., że dostęp do akt sprawy przez strony postępowań, jak również 

prawo żądania sprostowania, czy usunięcia informacji nieprawdziwych stanowi jeden 

ze standardów sprawiedliwego postępowania administracyjnego, a prawo dostępu do 

dokumentów w postępowaniu przed organami władzy publicznej wynika z art. 2 i art. 

51 ust. 3 Konstytucji RP.  

W wyroku z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 978/09 (orzeczenie 

nieprawomocne), Sąd dokonał interpretacji pojęcia informacja publiczna 

przetworzona, wskazując, że podstawową cechą różniącą informację publiczną 

przetworzoną od informacji publicznej (nieprzetworzonej) jest to, że informacji tej 

wprost organ nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie 

pewnych działań na posiadanych informacjach. W wyniku tych działań powstaje zaś 
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nowa jakościowo informacja. Nie jest ona jedynie innym technicznie zestawieniem 

danych, innym sposobem ich uszeregowania, ale stanowi jakościowo nową informację, 

prowadzącą zazwyczaj do określonej oceny, czy interpretacji danego zjawiska. Dla 

powstania informacji przetworzonej niezbędne jest poddanie posiadanych informacji 

analizie albo syntezie. Informacją przetworzoną nie jest inne uszeregowanie 

posiadanych informacji ani wykonywanie czynności technicznych związanych z 

udostępnieniem informacji. Sąd podkreślił, że samo zestawienie, uszeregowanie 

orzeczeń według określonego kryterium, czy ich zanonimizowanie nie jest cechą 

informacji przetworzonej, a wskazuje jedynie na pracochłonność czynności.  

W wyroku z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt II SAB/Wa 57/09 (orzeczenie 

prawomocne), Sąd za bezpodstawne uznał żądanie przez organ od osoby wnioskującej 

o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej danych 

dotyczących imienia, nazwiska i dokładnego adresu, a nadto podpisania wniosku. Sąd 

podkreślił, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie nakazują 

zachowania szczególnej formy wniosku. Brak jest w niej również nakazu, aby 

wnioskodawca musiał podawać swoje dane osobowe, albowiem może informację 

uzyskać ustnie lub też wnioskować o przesłanie jej na adres skrytki pocztowej. Może 

zatem wnioskować drogą elektroniczną, podając adres swojej poczty e-mailowej. 

Podmiotom obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej ustawa o dostępie 

do informacji publicznej nie nadała uprawnień do żądania danych, o  których mowa 

wyżej. Odesłanie zaś do przepisów k.p.a. ma miejsce tylko w odniesieniu do decyzji 

(art. 16 ust. 2 ustawy o  dostępie do informacji publicznej). Sąd dodatkowo podniósł, 

że zgodnie z  utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych przed wniesieniem 

skargi na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, nie jest 

wymagane – wbrew twierdzeniu organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

Nie zachodzi natomiast wątpliwość, co do tego, że aby można było mówić  

o realizacji prawa do informacji publicznej konieczne jest przedstawienie podmiotowi 

zobowiązanemu samego żądania udostępnienia informacji publicznej. Sąd stwierdzając 

powyższe w postanowieniu z dnia 27 października 2009 r., sygn. akt II SAB/Wa 85/09 

(orzeczenie prawomocne), zaznaczył jednocześnie, że nie zawsze konieczne jest 

złożenie wniosku w formie pisemnej (art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 
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publicznej). W sprawie tej Sąd odrzucił skargę na bezczynność organu w  zakresie 

udostępnienia informacji publicznej, bowiem do organu nigdy nie wpłynął wniosek, 

którego nierozpatrzenie skarżący zarzucał. Sąd nie kwestionował, że strona wysłała 

wniosek drogą poczty elektronicznej, jednakże wobec tego, że wniosek ten nie dotarł do 

organu (w systemie teleinformatycznym organu nie odnotowano wpływu, wniosek nie 

został także przedstawiony w formie ustnej) skargę na bezczynność uznać należało za 

niedopuszczalną. Sąd podkreślił, że przed wniesieniem skargi na bezczynność organu w 

sprawie z zakresu dostępu do informacji publicznej, w której to sprawie nie jest 

wymagane ani złożenie zażalenia ani wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 

skarżący powinien co najmniej upewnić się, że jego wniosek dotarł do organu. Nie ma 

też przeszkód, aby w przypadku wniosku przesyłanego drogą poczty elektronicznej, 

gdzie z natury rzeczy mogą wystąpić trudności natury technicznej - zwrócić się do 

organu o potwierdzenie, zaraz po wysłaniu e-maila, że taki wniosek organ otrzymał. Sąd 

zaznaczył, że tylko skuteczne złożenie wniosku o  udostępnienie informacji publicznej 

stanowić może podstawę merytorycznego badania przez sąd administracyjny skargi na 

bezczynność organu w zakresie rozpoznania tego wniosku. Podkreślono również, iż 

poza kognicją sądu administracyjnego pozostają kwestie technicznych możliwości 

systemów teleinformatycznych, jakimi dysponują poszczególne podmioty. 

W wyroku z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. akt II SAB/Wa 79/09 (orzeczenie 

nieprawomocne), Sąd zobowiązując organ do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej stwierdził, że niedopuszczalny jest całkowity brak reakcji organu 

na wniosek. W sytuacji, gdy żądana informacja publiczna została umieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej organ obowiązany jest poinformować o tym 

wnioskodawcę. Milczenie organu w tym zakresie oznacza, że wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej nie został rozpatrzony. 

17.   Lustracja.  
 

Symbol ten dotyczy spraw związanych z odmową udostępnienia dokumentów 

na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 w zw. 

z  art. 31 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. 
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Nr 63, poz. 424 ze zm.). Sprawy te zostały zawieszone z uwagi na przedstawienie 

Trybunałowi Konstytucyjnemu przez skład WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 

1788/08), jak i skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 336/09) 

pytania prawnego odnośnie zgodności przepisów art. 31 ust. 1 pkt 2, art. 31 ust. 2 zdanie 

drugie, art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4, art. 32 ust. 5, art. 32 ust. 6,  art. 32 ust. 8 powołanej 

ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w takim zakresie, w jakim odmawia 

on zainteresowanym udostępnienia dotyczących ich dokumentów. 

 

18.   Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych. 
 

1.  Podatek od towarów i usług.  
 

Zakres podmiotowy opodatkowania VAT. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 9 października 2009 r., sygn. akt III 

SA/Wa 1009/09, kwestią sporną pomiędzy stroną skarżącą - spółdzielnią 

mieszkaniową a organami podatkowym był status podatkowy spółdzielni przy 

transakcji zbycia nieruchomości stanowiącej jej własność. Sąd oddalił skargę i 

opowiedział się tym samym za przyznaniem spółdzielni statusu podatnika. Wyjaśnił, 

że okolicznością prawnie istotną, rzutującą na powstanie obowiązku podatkowego, 

było to, że przedmiotem transakcji zbycia nieruchomości był majątek nabyty w celu 

realizacji statutowych zadań, dla których spółdzielnia została powołana. Zdaniem 

Sądu, pomimo specyficznych celów określonych w przepisach regulujących jej 

działanie, spółdzielnia mieszkaniowa powinna być traktowana jak każdy inny 

przedsiębiorca. Cele jej działania wiążą się z koniecznością podejmowania szeregu 

czynności i transakcji niezbędnych dla realizacji zasadniczego zadania spółdzielni, do 

których zaliczyć można było m.in. nabycie nieruchomości, która miała służyć do 

wybudowania na niej domów dla członków. W ocenie Sądu, fakt, że z jakichś 

względów do wybudowania tych domów nie doszło i spółdzielnia zdecydowała się 
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zbyć przedmiotową nieruchomość, nie ma znaczenia dla podatkowego statusu strony 

skarżącej.  

Na uwagę zasługuje wyrok z 9 września 2009 roku, o sygnaturze akt VIII 

SA/Wa 223/08 – orzeczenie prawomocne. Istota sporu w sprawie sprowadzała się do 

ustalenia, czy skarżący - Stowarzyszenie Autorów "Z." w W. jest podatnikiem podatku 

VAT oraz do ustalenia podstawy opodatkowania. Zdaniem Sądu w świetle przepisów 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 17, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 

3, art. 70 oraz art. 104 - 106 u.p.a.), organizacje zbiorowego zarządzania (dalej: 

"o.z.z.") prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi działają w imieniu własnym, 

ale na rzecz twórców i artystów wykonawców (autorsko - uprawnionych; dalej: 

"twórcy"). Świadczą zatem usługi zarządzania prawami autorskimi głównie na rzecz 

twórców, na podstawie łączącego Stowarzyszenie i twórców stosunku powiernictwa. 

W pewnym zakresie usługi te świadczone są na rzecz użytkowników, ale dla celów 

podatkowych nie ma to istotnego znaczenia. Co do zasady, to twórcom przysługuje 

prawo do wynagrodzenia (art. 17, art. 70 ust. 3). Istotą powiernictwa jest zaś działanie 

powiernika w charakterze zastępcy pośredniego, który dokonuje określonych 

czynności we własnym imieniu, lecz na cudzy rachunek, a następnie zobowiązany jest 

do przekazania nabytych praw na rzecz osoby, na rzecz której działa (zob. wyrok Sądu 

Okręgowego w W. z 12 marca 2008 r., I C 1166/04, oraz przywołane w tym wyroku 

poglądy z piśmiennictwa, m. in. A. Kidyba [w:] Prawo handlowe, Warszawa 2000, s. 

125). Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca stosowne wynagrodzenie za 

pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi (art. 70 ust. 3). Zarówno z przepisów u.p.a., jak i z umów 

zawartych przez skarżącego z twórcami, nie wynika, że Z. może obracać prawami 

autorskimi działając jak właściciel. Tego rodzaju działalności nie przewiduje statut Z. 

oraz decyzja Ministra Kultury i Sztuki z 1 lutego 1995 r. (zezwolenie na zbiorowe 

zarządzanie prawami autorskimi). W prawie autorskim ustawodawca rozróżnił 

korzystanie z praw autorskich od rozporządzania nimi (zob. art. 2 ust. 2 oraz art. 17 

u.p.a.). Co do zasady, prawami autorskimi rozporządzają twórcy i artyści wykonawcy 

(autorsko - uprawnieni). Korzystają z nich natomiast użytkownicy. Wykładnia 

powołanych przepisów u.p.a. oraz ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że skoro 
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skarżący świadczy usługi zarządzania prawami autorskimi (art. 106 - art. 106 u.p.a., 

stosowna decyzja Ministra Kultury), to w świetle przepisów art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 

oraz art. 15 ust. 1 - 2 ustawy o VAT, Stowarzyszenie można traktować jako podatnika 

VAT. Z tym, że podstawą opodatkowania może być tylko należne skarżącemu 

wynagrodzenie (prowizja), zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. 

 

Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 9 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 

154/09, przedmiotem kontroli Sądu były decyzje organów podatkowych, w których 

zakwestionowano opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia za 

przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży 

nieruchomości. W ocenie Sądu, w przypadku zawartej przez stronę skarżącą umowy 

jako „zachowanie”, wyczerpujące pojęcie świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 

ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 

ze zm.), potraktować należy sprzedanie - w zamian za określoną kwotę - prawa do 

żądania od właścicieli nieruchomości spełnienia określonego świadczenia, którym 

miało być złożenie oświadczenie woli o treści określonej w umowie. Sąd zaznaczył 

przy tym, że sprzedaży (cesja) praw z umowy przedwstępnej, mającej za przedmiot 

nieruchomość, nie może być potraktowana jako przeniesienie tytułu prawnego do 

nieruchomości a w konsekwencji jako dostawa towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 

1 oraz 7 ust. 1 z ustawy o podatku od towarów i usług.  W omawianej sprawie umowa 

przedwstępna nie dawała przyszłemu nabywcy prawa do korzystania z nieruchomości 

ani też prawa do dysponowania nią. W konsekwencji, Sąd uchylając decyzje organów 

podatkowych wskazał, że świadczenie objęte umową przedwstępną winno zostać 

uznane za objęte hipotezą art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług.  

 

Dokumentowanie wspólnotowej dostawy towarów. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 5 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 

3448/08, przedmiotem kontroli Sądu była interpretacja indywidualna Ministra 

Finansów dotycząca możliwości zastosowania stawki 0% w odniesieniu do 
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wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, w której w trakcie transportu 

dokonywanego przez przewoźnika, poza terytorium kraju, następuje kradzież części 

lub całości ładunku. Uchylając zaskarżoną interpretację Sąd wskazał, że posiadane 

przez wnioskodawcę protokoły policji stwierdzające, iż kradzież towaru nastąpiła poza 

granicami kraju są wystarczające, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, do uznania 

danej dostawy za WDT. W takiej sytuacji - zdaniem Sądu - nie jest niezbędne 

posiadanie potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę. W ocenie Sądu, biorąc pod 

uwagę zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie można się 

zgodzić ze stanowiskiem, że braki formalne dokumentów, brak któregokolwiek z nich 

lub brak odpowiedniej informacji, która powinna wynikać z danego dokumentu, 

powinna oznaczać, że podatnik nie dysponuje wymienionymi w art. 42 ust. 3 ustawy o 

podatku od towarów i usług dowodami, a więc nie ma prawa do zastosowania stawki 

0%. Stosowanie stawki 0% z tytułu WDT nie jest wyjątkiem od reguły, lecz regułą, od 

której wyjątkiem jest stosowanie stawki krajowej. Oznacza to, że wykładnia przepisów 

dotyczących warunków, od których spełnienia zależy prawo do zastosowania 

preferencyjnej stawki podatkowej, powinna być rozszerzająca, a nie zawężająca. 

Wszelkie zaś wątpliwości dotyczące opodatkowania WDT powinny być rozstrzygane 

na korzyść reguły ogólnej, czyli stosowania stawki 0%. Tym samym należy 

podkreślić, że podatnik nie musi posiadać omawianych dowodów jako odrębnych 

dokumentów, ważne jest bowiem jedynie to, aby dokumenty te zawierały informację, 

z których wynika, że towar został faktycznie dostarczony do innego państwa 

członkowskiego. Ponadto, dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o 

podatku od towarów i usług mają łącznie potwierdzić określony fakt, co oznacza, że 

zebrane razem mają zawierać jednoznaczną informację, której wymaga wskazany 

przepis. Ponieważ dokumenty mają łącznie potwierdzać określony fakt, podatnik 

(dostawca) nie musi posiadać wszystkich typów dokumentów wymienionych w art. 42 

ust. 3 cyt. ustawy. Wystarczy, że dwa z nich potwierdzają jednoznacznie dostarczenie 

towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. 
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Prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

W wyroku z 27 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3329/08, Sąd rozstrzygał 

kwestię dotyczącą możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem 

usług od podmiotu z siedzibą na wyspie Jersey. Organy zakwestionowały prawo 

podatnika do odliczenia podatku, z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 

pkt 1 w zw. z załącznikiem nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd 

przyznał, że z punktu widzenia okoliczności faktycznych sprawy nie budziło 

wątpliwości, iż w hipotezie tego przepisu mieścił się stan faktyczny ustalony w 

sprawie, jednakże w jego ocenie dyspozycja tego przepisu stanowiąca o niemożności 

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie mogła znaleźć 

zastosowania z powodu niezgodności wskazanej regulacji z prawem wspólnotowym. 

Umocowania dla jej zastosowania nie można było bowiem upatrywać w treści art. 17 

ust. 6 akapit drugi VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 

przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny 

system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku 

(77/388/EEC, 13 czerwca 1977 r., L 145). W ocenie Sądu, akceptowalne z punktu 

widzenia prawa wspólnotowego "zachowanie wyłączeń przewidzianych w prawie 

krajowym", o którym mowa w art. 17 ust. 6 akapit drugi VI Dyrektywy (od 1 stycznia 

2007 r. w art. 176 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  - Dz. Urz. UE L 

Nr 347 z 11 grudnia 2006 r.) winno być ustalane z uwzględnieniem przepisów art. 11 

ust. 4 Drugiej Dyrektywy Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. (Dz. U. 71 z 

14.4.1967), niezależnie od tego, kiedy dane państwo członkowskie przystąpiło do Unii 

Europejskiej (wcześniej do Wspólnoty). Dlatego też organy były zobowiązane nie 

zastosować art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez 

odwołanie się wprost do zasady odliczalności podatku VAT, określonej w art. 17 ust. 1 

i ust. 2 VI Dyrektywy (od dnia 1 stycznia 2007 r. - art. 168 Dyrektywy 112). Jest to 

zasada na tyle precyzyjna, że pozwala na zastosowanie, gdy ustawodawca krajowy, 

wbrew art. 17 ust. 6 akapit drugi VI Dyrektywy (obecnie art. 176 akapit drugi 

Dyrektywy 112), wprowadził niedopuszczalne wyjątki od zasady ustanowionej w 

prawie wspólnotowym. Jest też bezpośrednio stosowalna, gdyż ustawodawca krajowy 
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nie ma możliwości wyboru jakiegoś trzeciego środka, pośredniego między określonym 

w przywołanych przepisach Dyrektyw odliczaniem uiszczonego podatku, a 

odstąpieniem od takiego odliczania. W polskiej ustawie wprowadza tę zasadę art. 86 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a ponieważ art. 88 ust. 1 pkt 1 nie 

wprowadza legalnego od niej wyjątku, to ten ostatni przepis nie mógł ograniczyć 

zastosowania tej zasady.  

W zakresie spraw, w których Sąd rozstrzygał kwestie związane z prawem do 

odliczenia podatku naliczonego, istotne znaczenie miało ograniczenie tego prawa 

ustanowione w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W wyroku z 

13 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 752/09, Sąd poddał kontroli interpretację 

indywidualną Ministra Finansów dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego, 

wynikającego z faktur dokumentujących usługi zakupione w związku z emisją akcji. 

Minister Finansów powołując się na ograniczenie wynikające z powyższego przepisu 

zakwestionował uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wskazując, że 

wydatki na nabycie usług związanych z emisją akcji nie mogłyby być zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, Sąd 

wskazał, że przepis ten należy interpretować w kontekście celu, który wynikał z art. 17 

VI Dyrektywy (od 1 stycznia 2007 r. - art. 168 Dyrektywy 112). Celem tym jest 

zrealizowanie podstawowej cechy podatku od towarów i usług tj. jego neutralności dla 

podatników. Realizacja ta odbywa się przez zapewnienie podatnikom prawa do 

odzyskania podatku naliczonego, co do zasady związanego z działalnością 

opodatkowaną. W świetle powyższego nie budziło - zdaniem Sądu - wątpliwości 

prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z 

emisją akcji. Analogiczne do powyższego stanowisko wyraził inny skład orzekający 

tut. Sądu w wyroku z 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 3413/08.  

Problem zgodności ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z 

prawodawstwem wspólnotowym pojawił się również w sprawie sygn. akt III SA/Wa 

23/09 (wyrok z 6 maja 2009 r.). Sprawa ta dotyczyła oceny prawidłowości stanowiska 

podatnika odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa 

do wykorzystywanych przez niego pojazdów. Rozpoznając sprawę Sąd miał na 

względzie dotyczący tej kwestii wyrok wydany przez ETS 22 grudnia 2008r. w 
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sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w 

Krakowie. Dokonując analizy motywów tego orzeczenia Sąd uznał, że art. 88 ust. 1 

pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług sprzeciwia się celowi, jak i treści VI 

Dyrektywy, a zwłaszcza jej art. 17 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 2. Niezgodność ta 

dotyczy tych sytuacji, w jakich rozszerzono zakres ograniczenia rzeczywiście 

stosowanego przed wejściem w życie VI Dyrektywy do polskiego porządku prawnego, 

a przewidzianego w art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 11 stycznia 1993r. o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), w zakresie 

podatku naliczonego przy zakupie paliwa przeznaczonego do samochodów używanych 

do działalności opodatkowanej. Takie działanie naruszyło cel Dyrektywy, jakim jest 

niewątpliwie implementacja zharmonizowanego systemu podatku obrotowego przez 

wprowadzenie podatku od wartości dodanej oraz m.in. zharmonizowanie systemów 

odliczeń w takim zakresie, w jakim wpływają one na rzeczywisty poziom 

opodatkowania. W ocenie Sądu, została ponadto naruszona zasada wyrażona w art. 17 

ust. 6 VI Dyrektywy, tj. ochrona istniejącego stopnia harmonizacji wyrażająca się w 

utrzymaniu przez Polskę jedynie derogacji już istniejących i rzeczywiście 

stosowanych w momencie wejścia w życie przepisów wspólnotowych, w związku z 

art. 17 ust. 2 VI Dyrektywy, dającym co do zasady prawo do odliczenia VAT od 

towarów i usług wykorzystywanych do celów transakcji opodatkowanych. Skoro art. 

17 ust. 6 VI Dyrektywy daje państwom członkowskim możliwość zachowania 

ograniczeń rzeczywiście stosowanych, ustawodawca winien tak kształtować system 

podatkowy, aby uchylając dotychczasowe uregulowania, nowym aktem ustawowym 

nie ustanawiać innych (nowych) ograniczeń, niż te które istniały do dnia przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej, tj. do 30 kwietnia 2004 r. W konkluzji rozważań Sąd 

stwierdził, że skoro stronie skarżącej do 30 kwietnia 2004 r. na mocy art. 25 ust. 1 pkt 

3a ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. przysługiwało prawo do odliczenia 

podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu 

samochodów spełniających przewidziane wówczas kryteria, a po tej dacie, z uwagi na 

wprowadzenie (w art. 86 ust. 3 tej ustawy) nowych warunków w tym przedmiocie, 

przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług prawo to ograniczył – 

to tym samym ustawodawca rozszerzył zakres zastosowania wcześniejszych 
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ograniczeń. Stanowisko analogiczne do powyższego zajął inny skład tut. Sądu w 

wyroku z 3 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 298/09.  

 

Zwolnienia z podatku. 

W wyroku z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3212/08, Sąd odniósł 

się do zakresu podmiotowego zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 14 

ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącego między innymi zwolnienia z 

podatku świadczenia usług protetycznych przez techników dentystycznych i dentystów 

w ramach wykonywania ich zawodu. W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania 

Sądu z wnioskiem o udzielenie interpretacji zwrócili się świadczący tego rodzaju 

usługi wspólnicy spółki cywilnej. W ocenie Sądu technicy dentystyczni i dentyści 

(jako osoby fizyczne) wykonujący czynności określone w art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy o 

podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od opodatkowania również 

wtedy, gdy wykonują swój zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 

formie spółki cywilnej. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej i nie jest stroną 

zawieranych umów cywilnoprawnych. Wspólnicy spółki świadczą usługi i dokonują 

dostaw protez dentystycznych lub sztucznych zębów, a skoro spełniają kryteria 

podmiotowe określone w art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy, czyli posiadają uprawnienia 

zawodowe technika dentystycznego lub dentysty to świadczone przez nich w ramach 

umowy spółki cywilnej, usługi i dokonywane dostawy protez dentystycznych i 

sztucznych zębów podlegają, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i 

usług. 

 

Zwrot różnicy podatku.  

Przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 319/09 (wyrok z 

21 maja 2009 r.), była kwestia dotycząca możliwości wykazania przez podatnika 

kwoty zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy w sytuacji, gdy równocześnie w 

deklaracjach za te miesiące wykazany został „ujemny podatek należny” wynikający z 

uwzględnienia korekt wcześniej wystawionych faktur. Sąd podzielił stanowisko 

podatnika, iż przysługiwało mu uprawnienie do zadysponowania wykazaną w 

deklaracji kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zgodnie z ogólną 
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zasadą, wyrażoną w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie 

Sądu, przy obowiązującym unormowaniu dotyczącym momentu uwzględnienia 

korekty obrotu i związanego z nim podatku należnego, oczywistym było pojawienie 

się sytuacji, gdy na skutek uwzględnienia korekty faktury z wykazanym podatkiem 

należnym przewyższającym kwotę podatku należnego od sprzedaży dokonanej w 

miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, podatek należny 

wyrażał się w kwocie ujemnej. Sąd podkreślił, że zarówno z logicznego punktu 

widzenia, jak i w świetle przepisów prawa podatkowego nie sposób uznać, aby 

jakikolwiek „podatek” (również naliczony) mógł wystąpić w ujemnej kwocie, to 

jednak rację ma strona skarżąca, że zastosowanie działań arytmetycznych prowadzi do 

konieczności zaakceptowania istnienia ujemnej kwoty podatku należnego.  

Jednocześnie, w ocenie Sądu, brak było wątpliwości, że „ujemny podatek należny” nie 

może być utożsamiany z podatkiem naliczonym.  

W wyroku z 17 czerwca 2009 r., o sygnaturze akt VIII SA/Wa 18/09 – 

orzeczenie prawomocne, istota sporu sprowadzała się do ustalenia możliwości 

zaliczenia części przysługującego spółce cywilnej zwrotu nadwyżki podatku VAT 

naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych jej wspólników  

w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Sądu organy podatkowe 

pominęły ważną dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczność dotyczącą istoty spółki 

cywilnej, której konstrukcja uregulowana została w przepisach Kodeksu cywilnego 

(art. 860 - 875). Słusznie zauważyły, że spółka cywilna jest podatnikiem VAT  

i jednocześnie nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Błędnie przyjęły jednak, że kwota zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym przysługująca spółce cywilnej (podatnikowi VAT), wchodzi do składników 

jej mienia, a spółka cywilna jest osobą trzecią w stosunku do jej wspólników 

(podatników podatku dochodowego od osób fizycznych). Spółka cywilna nie jest 

bowiem odrębnym podmiotem prawnym, a jedynie trwałym stosunkiem umownym 

pomiędzy jej wspólnikami. Skoro spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, ani 

podmiotowości prawnej (nie może być podmiotem praw i obowiązków, nie zaciągać 

zobowiązań) to nie może mieć własnego mienia. Nabywane prawa i zaciągane 

zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich 
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współwłasność łączną wynikającą z łączącego ich stosunku spółki cywilnej. 

Wspólnicy, a nie spółka, prowadzą przedsiębiorstwo. Spółka cywilna zgodnie z art. 15 

ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnikiem podatku od towarów i usług 

jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Fakt wykonywania 

przez osoby fizyczne działalności w tym rodzącej określone prawa i obowiązki 

podatkowe przez osoby fizyczne w ramach zawiązanej przez te osoby spółki cywilnej 

nie pozbawia jednak tych osób ich podmiotowości podatkowej jako osób fizycznych. 

Przepisy podatkowe przyznają wprawdzie spółce cywilnej podmiotowość podatkową, 

jednak w sferze materialnego prawa cywilnego spółka cywilna takiej podmiotowości,  

a więc zdolności prawnej (zdolności do nabywania praw i zaciągania zobowiązań)  

nie posiada nigdy, gdyż jest w istocie nie samodzielnym podmiotem praw  

i obowiązków, a obligacyjnym stosunkiem cywilnoprawnym łączącym wspólników,  

co wynika z art. 860 i następnych Kodeksu cywilnego, a także z art. 33 i art. 33(1) 

Kodeksu cywilnego. Na gruncie wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej zasady państwa prawa nie sposób przyjąć, by ustawodawca ten sam byt 

prawny - spółkę cywilną, w jednej gałęzi prawa - to jest w prawie cywilnym - 

traktował wyłącznie jako stosunek zobowiązaniowy łączący wspólników, zaś w 

prawie podatkowym (i to nie konsekwentnie, bo w przepisach o podatku dochodowym 

spółka cywilna podmiotem podatkowym nie jest) traktował jako samodzielny, 

całkowicie odrębny od wspólników podmiot praw i obowiązków. Zdaniem Sądu 

spółka cywilna nie jest podmiotem praw i obowiązków podatkowych w zakresie 

podatku od towarów i usług całkowicie odrębnym od jej wspólników. Należy uznać, 

że prawa i obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług wspólników spółki 

cywilnej (osób prawnych lub fizycznych), którzy wykonują działalność rodzącą 

obowiązki i prawa podatkowe są inkorporowane w spółce cywilnej traktowanej jako 

podmiot podatkowy w okresie, kiedy spółka ta istnieje jako podmiot podatkowy. 

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma w ocenie Sądu to, że 

wniosek dotyczy zaliczenia przysługującego Spółce zwrotu części VAT na poczet 

zobowiązań podatkowych jej wspólników. Wniosek związany jest z dochodami 

osiągniętymi przez nich z działalności gospodarczej prowadzonej w formie tejże 

spółki cywilnej. Wysokość osiągniętych dochodów spowodowała bowiem powstanie 
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zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Te same 

zdarzenia gospodarcze, w których wyniku powstał dochód do opodatkowania 

podatkiem dochodowym spowodowały powstanie praw i obowiązków w zakresie 

podatku od towarów i usług, w tym prawo do zwrotu nadwyżki podatku VAT 

naliczonego nad należnym. Przysporzenie wynikające ze zwrotu nadwyżki w podatku 

VAT jest przysporzeniem nie dla spółki, która jak wyżej wskazano nie nabywa praw 

ani mienia, ale dla jej wspólników. 

 

Faktury VAT. 

W wyroku z 30 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 742/09, Sąd 

wypowiedział się odnośnie uprawnienia podatnika do obniżenia podstawy 

opodatkowania wynikającej z wystawionej faktury korygującej, zmniejszającej 

wartość obrotu oraz podatku należnego. W ocenie Sądu, regulacja zawarta w art. 29 

ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, dotycząca obowiązku posiadania 

potwierdzenia odbioru faktury korygującej narusza zasadę neutralności 

opodatkowania. Zdaniem Sądu, warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury 

korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia 

podstawy opodatkowania (a w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi 

środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak 

jego spełnienia powoduje obciążenie ciężarem VAT - podatnika, w oderwaniu od jego 

rzeczywistej sytuacji podatkowej, naruszając nie tylko podstawowe zasady VAT takie 

jak: proporcjonalność VAT, neutralność VAT i opodatkowanie konsumpcji. Z tych 

względów Sąd odmówił zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 29 ust. 4a ustawy 

o podatku od towarów i usług, z uwagi na jego sprzeczność z prawem wspólnotowym, 

zasadą proporcjonalności i neutralności podatku od towarów i usług.  

Nadmienić należy, że kwestia obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru 

faktury korygującej wynikającego wcześniej z §19 ust. 4 rozporządzenia Ministra 

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

podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 

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

zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), była przedmiotem 
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rozpoznania Sądu w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2708/08 (wyrok z 28 stycznia 

2009 r.). Sąd odmawiając zastosowania wskazanego przepisu uznał, że został on 

wydany z przekroczeniem upoważnienia wynikającego z art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług, bowiem nie uprawniało ono Ministra Finansów do 

określania w rozporządzeniu jakichkolwiek warunków dokonania obniżenia obrotu, 

czy też będącego jego następstwem zmniejszenia podatku należnego. W ocenie Sądu 

nie może ono stanowić podstawy do ustanowienia negatywnych dla podatnika 

konsekwencji niespełnienia tych warunków, tj. niemożności obniżenia podatku 

należnego.  

Analogiczne do powyższego stanowisko wyraził tut. Sąd na gruncie §16 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu 

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

zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 98, poz. 798 ze zm.) w 

wyroku z 14 lipca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 286/09. Sąd zaznaczył przy tym, że 

pomimo, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. U 6/06 

odroczył utratę mocy obowiązującej powyższego przepisu na okres 12 miesięcy od 

dnia ogłoszenia, to interpretację tego przepisu dokonaną przez Ministra Finansów 

należało uznać za nieprawidłową. Zdaniem Sądu, samo odroczenie przez Trybunał, 

utraty mocy obowiązującej przepisu nie sprawia, iż Sąd ma obowiązek stosowania 

niekonstytucyjnego prawa. Z logiką stosowania prawa kłóci się obligowanie Sądu do 

stosowania przepisu, który orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ostatecznym i 

powszechnie obowiązującym, został uznany za niezgodny z Konstytucją, i to nawet w 

razie odroczenia w czasie utraty jego mocy obowiązującej.  

 

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym.  

W sprawie o sygn. akt III SAB/Wa 25/08 (wyrok z 27 stycznia 2009 r.), Sąd 

poddał kontroli bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji o wysokości 

uznanej kwoty zwrotu podatku od towarów i usług za 2006 r. na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu 

podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 89, poz. 851 ze zm.). 
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Sąd uznał, że przepis §6 ust. 3 cyt. rozporządzenia dający możliwość przedłużenia 

sześciomiesięcznego terminu na wydanie decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu 

podatku (i dokonanie jego zwrotu), w zakresie, w jakim odnosi się do podatników 

mających siedzibę (miejsce zamieszkania, stałe miejsce prowadzenia działalności) w 

innym Państwie Członkowskim, jest sprzeczny z art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 

79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku 

od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz. Urz. 

WE L 331 z 27.12.1979, str. 11). Wskazał, że w podanym zakresie podmiotowym 

rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. zostało wydane także z naruszeniem 

delegacji ustawowej przewidzianej w art. 89 ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, która 

nakazuje uwzględniać przepisy Wspólnoty Europejskiej. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 3 kwietnia 2009 r. ,sygn. akt III SA/Wa 

3479/08, Sąd odniósł się natomiast do zasadności żądania oprocentowania z tytułu 

nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług podmiotowi zagranicznemu. 

Uchylając decyzję odmawiające wypłaty odsetek od nieterminowego zwrotu podatku 

Sąd wskazał, że podmiotowi krajowemu przyznano uprawnienie do żądania odsetek za 

opóźnienie w wypłacie należnego mu zwrotu będącego rezultatem realizacji przez 

niego prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów poczynionych w Polsce, 

wykorzystywanych do czynności wykonywanych (opodatkowanych) na terytorium 

kraju (art. 21 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r.). Nie ma zatem 

podstaw, aby w gorszej pozycji prawnej znajdował się podmiot zagraniczny, który w 

tych samych okolicznościach, swoją działalność opodatkowuje poza Polską. 

Odmienne stanowisko organów podatkowych wiązało się - zdaniem Sądu - z 

naruszeniem art. 78 §1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji 

RP oraz art. 72 Ordynacji podatkowej.  

 

2.  Podatek dochodowy od osób prawnych 
 

W wyroku z dnia 14 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3323/08,  kontroli 

Sądu poddana została wydana przez Ministra Finansów interpretacja indywidualna 
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przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek Skarżącej 

dotyczył zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności uznanej za 

nieściągalną, której nieściągalność udokumentowana została prawomocnym 

postanowieniem Sądu Rejonowego o zakończeniu postępowania upadłościowego.  

W ocenie Sądu, wykładnia literalna art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, na jakiej pierwszeństwo powoływał się Minister 

Finansów, ustąpić musi wykładni celowościowej. Jeżeli więc postanowienie o 

zakończeniu postępowania upadłościowego wydane zostało na podstawie Prawa 

upadłościowego, brak jest podstaw do kwestionowania możliwości uwzględnienia 

wartości nieściągalnej wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów z tego tylko 

względu, że w postanowieniu nie było stwierdzenia, iż postępowanie upadłościowe 

obejmowało likwidację majątku dłużnika. 

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3276/08, Sąd 

uchylił interpretację Ministra Finansów w przedmiocie kosztów poniesionych przy 

emisji akcji. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie organ błędnie przyjął, że koszty 

poniesione przez skarżącą spółkę w związku z emisją akcji na podstawie art. 7 ust. 3 

pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą zostać 

uwzględnione w wyliczeniu dochodu podlegającego podatkowaniu. Skoro zwiększenie 

kapitału zakładowego przez emisję akcji nie stanowi dochodów (przychodów) 

wymienionych w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy, to koszty tej operacji nie są objęte 

działaniem przepisu art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy. Dlatego, oceniając możliwość zaliczenia 

ich do kosztów przy wyliczeniu dochodu podlegającego opodatkowaniu należy 

stosować przepis art. 15 ust. 1 ustawy. Przepis ten stanowi, że „kosztami uzyskania 

przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 

1”. Zdaniem Sądu, strona skarżąca zasadnie wskazywała, że emisja akcji jest 

działaniem gospodarczym podejmowanym w celu uzyskania przez spółkę nowych 

środków finansowych. Dlatego działanie to należy uznać za działanie podejmowane w 

celu ogólnego rozwoju spółki, jako podmiotu gospodarczego, stanowiące jednocześnie 

działanie w celu zabezpieczenia działalności spółki jako źródła przychodów. Spółka 

uzyskując nowe środki finansowe z emisji akcji zwiększa generalnie swoje możliwości 
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w zakresie prowadzenia działalności przynoszącej przychody podlegające 

opodatkowaniu. Z tego powodu koszty emisji akcji zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 

ustawy należy uznać za koszty uzyskania przychodu, chyba że emisja akcji 

podejmowana jest w celu sfinansowania wydatków niestanowiących kosztów 

uzyskania przychodów, które wymienione są w art. 16 ust. 1 ustawy. 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1597/08, zakończonej wyrokiem z dnia 21 

stycznia 2009 r., Sąd zajmował się kwestią zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów wydatków Spółki poniesionych na organizację imprez promujących 

wydawanie czasopism. Sąd wyjaśnił, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 

stycznia 2007 r., wydatki na cele reprezentacji, na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, nie są uważane za koszty uzyskania 

przychodów, zatem rozróżniać je należy od innych kosztów (nie wymienionych 

wprost w pozostałych punktach art. 16 ust. 1), które przy ich kwalifikacji podatkowej z 

punktu widzenia możliwości uznania ich za koszty uzyskania przychodów, podlegają 

generalnej klauzuli zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

 Skoro ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie w przepisach 

podatkowych legalnej definicji pojęcia „koszty reprezentacji”, punktem wyjścia przy 

podejmowaniu starań zmierzających do określenia jego zakresu, musi pozostać 

rozumienie terminu „reprezentacja” w języku potocznym, a więc jego definicja 

słownikowa. Odnosząc powyższe do przepisów ustawy podatkowej, można wskazać 

na określone działania (ich koszty), które zarówno w piśmiennictwie podatkowym, jak 

też w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, uznane zostały za typowe przejawy 

reprezentacji. Należą do nich, m.in. wydatki, w tym zwłaszcza na usługi 

gastronomiczne, związane z wystawnym podejmowaniem kontrahentów, koszty  

prezentów wręczanych obecnym lub potencjalnym partnerom handlowym, itd. Chodzi 

więc o takie działania, u podłoża których leży ułatwienie nawiązywania i 

podtrzymanie kontaktów handlowych, także poprzez budowanie osobistych relacji i 

których zasadniczym celem jest kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy, jako 

zasobnego, godnego zaufania partnera biznesowego. Z jednej strony mamy do 

czynienia z  ustanowioną w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w formie pozytywnej klauzuli 
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generalnej, zasadą - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu 

osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, a z 

drugiej strony z enumeratywnym katalogiem wydatków, które nie są uważane za 

koszty uzyskania przychodów, określonym w art. 16 ust. 1 tej ustawy i stanowiącym 

wyłączenie tej zasady. Przy takiej konstrukcji przepisów należałoby zatem oczekiwać, 

iż  poszczególne rodzaje wydatków, które z woli ustawodawcy nie mogą  stanowić 

kosztów uzyskania przychodów, określone zostaną w sposób precyzyjny. Ogólną 

zasadą interpretacyjną przepisów ustanawiających wyjątek od pewnej reguły, 

pozostaje, iż przepisy te nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. Tylko więc, gdy 

zostanie jednoznacznie wykazane, że dany rodzaj kosztów bez wątpienia mieści się w 

zakresie jednej z norm zawartych w przepisach art. 16 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, możliwe jest nieuznanie takiego kosztu za koszt 

uzyskania przychodów.  

W wyroku z 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3410/08, oddalając 

skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów, Sąd rozstrzygnął kwestię 

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - wydatków na składki członkowskie w 

organizacjach międzynarodowych. W orzeczeniu tym Sąd wskazał, iż z zestawienia 

treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdanie 

pierwsze) i art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy wynika, iż składki te nie stanowią kosztów 

uzyskania przychodów. Sąd potwierdził tym samym, że niezależnie od tego czy mamy 

do czynienia z członkostwem w organizacjach krajowych czy też zagranicznych – 

obowiązuje zasada wynikająca z powyższego przepisu zakazująca zaliczania do 

kosztów podatkowych składek opłacanych na rzecz takich organizacji. 

W wyroku z dnia 3 lipca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 720/09 Sąd zajmował się 

problemem zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych składek 

członkowskich członków izb gospodarczych. Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 

pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody 

podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność 

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na 
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wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy  

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w 

części przeznaczonej na te cele. Przez użyte w tym przepisie pojęcie „cel statutowy” 

należy rozumieć, nie cel zapisany w statucie, ale cel unormowany w prawie 

określającym byt i działanie danego podatnika. Zaś do zastosowania ulgi podatkowej na 

podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

uprawnia podatnika przeznaczenie dochodów na wymieniony w tym przepisie cel 

statutowy, zgodny z odrębnymi przepisami prawa, które w jego przedmiocie normują. 

Tymczasem w przedstawionej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych egzemplifikacji podatkowo znaczących celów 

funkcjonowania podatnika, cel odpowiadający właściwości przewidzianej w art. 2 

ustawy o izbach gospodarczych nie został uwzględniony. Oznacza to, że przeznaczenie 

dochodów na ten cel nie uprawnia Skarżącej do zastosowania ulgi podatkowej z art. 17 

ust. 1 pkt 4. 

Wyrok z 14 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 926/09, dotyczył 

interpretacji indywidualnej przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w 

zakresie zasad przeliczania przychodów i kosztów ponoszonych w walutach obcych. 

Spółka wyjaśniła, iż prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.). W ramach 

tej działalności dokonuje operacji w walutach obcych. Na podstawie art. 9b ust. 3 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Skarżąca dokonała zawiadomienia 

o wyborze metody ustalania różnic kursowych w sposób określony w art. 9b ust. 1 pkt 

2 ustawy, czyli na podstawie przepisów o rachunkowości. W związku z tym Spółka 

zadała pytanie, według jakiego kursu należy przeliczać na złote polskie poniesione 

koszty oraz uzyskane przychody w walutach obcych w myśl ustawy, w przypadku 

wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. W 

ocenie Spółki, poniesione koszty oraz uzyskane przychody w walutach obcych dla 

celów podatku dochodowego podlegają przeliczeniu zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 

Takie przeliczenie może stosować zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i 

podatkowych. Dlatego nie ma ona obowiązku zastosowania art. 15 ust. 1 in fine oraz 
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art. 12 ust. 2 ustawy, gdyż stosuje się te ostatnie przepisy wyłącznie przy wyborze tzw. 

podatkowej metody ustalania różnic kursowych. 

Stanowisko Skarżącej Minister uznał za nieprawidłowe. Wskazał, że stosownie 

do art. 9b ust. 1 ustawy, podatnicy ustalają różnice kursowe albo na podstawie art. 15a 

ustawy, albo na podstawie przepisów o rachunkowości. Czym innym jest jednak 

przeliczanie na złote osiągniętego przychodu /poniesionego kosztu, czym innym zaś 

liczenie różnic kursowych. Regulacje wynikające z art. 12 ust. 2 oraz 15 ust. 1 ustawy, 

dotyczące przeliczania na złote przychodów oraz kosztów, mają zastosowanie, według 

Ministra, do wszystkich podatników, bez względu na stosowaną przez nich metodę 

ustalania różnic kursowych. Art. 9b znajduje zastosowanie jedynie do ustalania różnic 

kursowych i z uwagi na autonomiczność tych kategorii podatkowych (przeliczanie na 

złote przychodu/kosztu oraz ustalanie różnic kursowych) nie wyłącza stosowania art. 

12 ust. 2 oraz 15 ust. 1 ustawy, zwłaszcza, że w art. 12 ust. 2 oraz 15 ust. 1 ustawy 

Ustawodawca wprowadził odrębne zasady dokonywania takich przeliczeń. W 

konkluzji Organ uznał, że wybór, na podstawie art. 9b ustawy, metody ustalania różnic 

kursowych (np. metoda rachunkowa) służy tylko temu celowi – ustalaniu różnic, i nie 

ma wpływu na obowiązek stosowania zasad przeliczania przychodów/kosztów na 

złote na podstawie przepisów art. 12 ust. 2 i 15 ust. 1 ustawy niezależnych od jej art. 

9b. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, iż nie można rozdzielać ustalania różnic 

od przeliczania, bowiem są to dwie nazwy tej samej operacji. Ustalanie różnic 

kursowych nie istnieje jako samoistna operacja arytmetyczna, lecz owo "ustalanie" 

dokonuje się w procesie przeliczania wartości przychodu/straty wyrażonych w walucie 

obcej na złote polskie, a następuje to dla celów podatkowych. Takie przeliczanie 

następuje albo w oparciu o art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

albo art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

W wyroku z 25 czerwca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 303/09, Sąd wskazał, iż 

art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyklucza 

możliwość zaliczenia należnego podatku od towarów i usług do przychodów 

podatkowych. To stanowisko należy jednak uznać za prawidłowe ale tylko w 

przypadku prawidłowego opodatkowania przez podatnika swojej sprzedaży. W razie 
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błędnego zastosowania stawki przez podatnika i następnie prawidłowego wyliczenia 

podatku należnego od sprzedaży przez organ w ostatecznych decyzjach, podatnik 

powinien skorygować przychód w podatku dochodowym od osób prawnych. 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3183/08, zakończonej wyrokiem z 29 

stycznia 2009 r., Sąd zajmował się wykładnią przepisu art. 11 ust. 3 lit. e) umowy 

podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką 

Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku (Dz. U z 2005 r. Nr 12, poz. 90). Wnioskujący o 

interpretację indywidualną Bank zadał pytanie czy pod pojęciem „jakiejkolwiek 

pożyczki udzielonej przez bank”, użytym w ww. przepisie należy rozumieć oprócz 

pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki 

przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych 

papierów wartościowych. W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, iż za "jakąkolwiek" pożyczkę 

należy uznać depozyty bankowe, tj. powierzenie na warunkach określonych w art. 11 

wyżej cytowanej umowy środków finansowych bankowi przez inwestora na pewien 

okres czasu. Depozyt bankowy jest rodzajem pożyczki, którą inwestor udziela 

bankowi na określonych warunkach wynikających z umowy zawartej między nim a 

bankiem. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 powołanej wyżej umowy. Zaś ze względu na zawartą w art. 

11 ust. 4 tej umowy definicję oraz wymienienie w niej wprost niektórych 

instrumentów, tj. obligacji, skryptów dłużnych, przyjąć należy, iż pod pojęciem 

"jakakolwiek" pożyczka rozumieć należy także emisję bankowych papierów 

wartościowych.  

W wyroku z dnia 15 października 2009 roku, o sygnaturze akt VIII SA/Wa 

301/09 – orzeczenie prawomocne, Sąd stwierdził, że skoro skarżąca osiągnęła korzyść 

majątkową zbywając pochodzące z pożyczki waluty obce (USD) po kursie wyższym 

od kursu tych walut obowiązującego w dniu ich wpływu na dewizowy rachunek 

bankowy Spółki, to organy podatkowe trafnie przyjęły, że osiągnęła ona przychody,  

o których mowa w art. 12 ust. 2a u.p.d.o.p. (w brzmieniu obowiązującym w 2005 r.). 

Oczywiście otrzymana przez Spółkę pożyczka nie jest jej przychodem. Przychodem  

w realiach niniejszej sprawy są tylko różnice kursowe powstałe pomiędzy wartością 
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tej pożyczki w dniu "wpływu" pochodzących z tego tytułu środków finansowych 

(USD) na rachunek bankowy skarżącej i wartością tej pożyczki w przeliczeniu na 

walutę krajową (PLN) z dnia zbycia tych środków ("sprzedaży" walut). Podkreślenia 

przy tym wymaga, że zasadnie organy podatkowe przyjęły, iż w dniu "wpływu" walut 

(USD) na rachunek bankowy skarżącej, zastosowanie znajdował kurs kupna tych 

walut, ogłaszany przez bank, z którego usług korzystała Spółka. Taki kurs przyjęła 

zresztą skarżąca obliczając różnice kursowe powstałe w dniach zbycia tych walut po 

kursie preferencyjnym, wynegocjowanym z Bankiem. W realiach niniejszej sprawy 

"przewalutowanie" odbywało się według kursu kupna banku, w którym Spółka 

posiadała dewizowy rachunek bankowy, gdyż to bank niejako "kupował" od niej 

waluty obce (USD). 

 W przedmiotowej sprawie, zdaniem Sądu, organ odwoławczy dokonał 

wadliwego rozstrzygnięcia w części dotyczącej wymiaru uzupełniającego. Zgodnie 

bowiem z art. 230 § 1 Ordynacji podatkowej (zdanie pierwsze), w przypadku gdy  

w toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwołanie stwierdzi, że 

zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości niższej albo 

kwota zwrotu podatku została określona w wysokości wyższej, niż to wynika  

z przepisów prawa podatkowego, lub że określono stratę w wysokości wyższej  

od poniesionej, zwraca sprawę organowi pierwszej instancji w celu dokonania 

wymiaru uzupełniającego poprzez zmianę wydanej decyzji. Ponieważ przepis art. 230 

§ 1 Ordynacji podatkowej wprowadza wyjątek od zakazu reformationis in peius 

wyrażonego w art. 234 tej ustawy, to jego wykładni należy dokonywać w sposób 

ścisły. Wykładnia językowa art. 230 § 1 Ordynacji podatkowej (zdanie pierwsze), nie 

uzasadnia wniosku, że dopuszczalne jest dokonywanie wymiaru uzupełniającego 

poprzez zmianę decyzji organu I instancji i tym samym pogorszenia sytuacji podatnika 

w zakresie określenia wysokości odsetek za zwłokę. Skoro zaś racjonalny 

ustawodawca nie wymienił zaniżenia wymiaru odsetek za zwłokę jako przesłanki do 

zwrotu akt organowi I instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego (także 

dokonując nowelizacji omawianego przepisu i dodając § 1a), to zdaniem Sądu przyjąć 

należy, iż jego wolą było objęcie podatników ochroną procesową w tym zakresie, na 

 77



podstawie art. 234 Ordynacji podatkowej, bez wyjątków wskazanych wprost  

w art. 230 § 1. 

 

3.  Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wyłoniło się szereg 

zagadnień dotyczących świadczenia usług ubezpieczenia medycznego dla 

pracowników. W wyroku z 10 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 753/09, Sąd 

poddał ocenie, czy świadczeniem jest samo prawo do skorzystania ze świadczeń 

medycznych, czy też świadczenia medyczne, z których pracownik skorzystał. Sąd 

powołując się na treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych stwierdził, że w przypadku, gdy wartości świadczeń medycznych nie 

można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, 

gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo za wszystkich pracowników bez względu na to, 

czy pracownik z usług medycznych korzystał, czy też nie korzystał, brak jest podstaw 

do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu 

finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych, bowiem nie sposób 

stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego 

wartość.  

Podobne stanowisko zajął Sąd w wyroku z 10 listopada 2009 r., sygn. akt III 

SA/Wa 623/09, a także w wyroku z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 

11/09.  

W przedmiocie tym odmienne natomiast orzekł Sąd w wyroku z dnia 23 

listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1016/09. Zdaniem Sądu, pracownik uzyskuje 

świadczenie nieodpłatne z chwilą, w której nabywa prawo do nieodpłatnych 

świadczeń medycznych na podstawie nabytego na jego rzecz abonamentu a nie w 

momencie wyświadczenia na jego rzecz konkretnych usług medycznych w oparciu o 

wykupiony abonament. Samo uzyskanie przez pracownika prawa do korzystania z 

nieodpłatnej opieki medycznej stanowi dla niego świadczenie nieodpłatne. Zdaniem 

Sądu, świadczy o tym okoliczność, że gdyby nie doszło do wykupienia na rzecz 
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pracownika abonamentu przez pracodawcę nie miałby on uprawnienia do korzystania 

z usług medycznych. 

Wiele orzeczeń wydawanych było na gruncie zwolnienia, o którym mowa w 

art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd 

rozpoznając sprawę o sygn. akt III SA/Wa 3228/08, wyrokiem z dnia 9 kwietnia 

2009 r., wskazał, że zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 83 tej ustawy, zwolnione z podatku 

dochodowego są należności wypłacone m.in. żołnierzom użytym poza granicami 

państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo 

państw sojuszniczych. Zdaniem Sądu, służba w jednostce sztabowej jaką jest Zarząd 

Organizacji Ćwiczeń w Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych NATO jest 

służbą, której istotą jest wzmocnienie sił państw sojuszniczych, o którym mowa w 

omawianym przepisie. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych określa krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z określonego 

w nim zwolnienia, przez wskazanie osób pełniących określone rodzaje służby lub 

wykonujących pracę w określonych w tym przepisie jednostkach. Osoby te do 

skorzystania z omawianego zwolnienia muszą dodatkowo wykonywać zadania lub 

funkcje określone w tym przepisie. Konstrukcja tego przepisu, w ocenie Sądu, 

uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w nim określonego, gdy 

podmiot zwolnienia wykonuje jedno z zadań lub jedną z funkcji określonych w tym 

przepisie.  

Wyrokiem z 14 grudnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1192/09, Sąd rozstrzygał 

w kwestii kwalifikacji sposobu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży 

lokalu. Organy podatkowe zakwestionowały bowiem możliwość skorzystania ze 

zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z tytułu wydatkowania środków na budowę domu na 

nieruchomości zakupionej aktem notarialnym, którego stroną była żona Skarżącego. 

W ocenie Sądu, z dokumentów przedstawionych na etapie postępowania podatkowego 

wynikało, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego został 

przeznaczony przez skarżącego na budowę budynku mieszkalnego na nieruchomości 

stanowiącej własność jego żony. Zatem przychód podatkowy, jaki powstał, został 

przeznaczony wprawdzie na jeden z celów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 
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"a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie spełnia on warunku, 

aby był to własny budynek mieszkalny podatnika. Sąd stwierdził, że zaakcentowana 

przez Dyrektora Izby Skarbowej konieczność spełnienia tej przesłanki, a mianowicie 

przeznaczenia przychodu ze sprzedaży na budowę nie jakiegokolwiek lokalu, ale 

własnego budynku mieszkalnego podatnika, jest w pełni prawidłowa i znajduje 

oparcie w gramatycznej wykładni tego przepisu. Końcowa część tego przepisu od 

słów: "(...) oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego 

budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego" jednoznacznie wskazuje, że chodzi 

tu o własny budynek mieszkalny podatnika, przy czym słowo "własny" należy 

rozumieć jako stanowiący jego własność (współwłasność). Sąd zaznaczył, że "z 

powołanej regulacji jednoznacznie wynika, iż w przypadku wydatkowania przychodu 

ze sprzedaży na remont lub modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego ważne 

jest, aby w momencie ponoszenia wydatków na ten cel, lokal lub budynek stanowił 

własność podatnika".   

W orzecznictwie pojawił się również problem interpretacji, czy wynagrodzenia 

wypłacane w latach 2008 - 2013 na rzecz osób biorących udział w Projekcie, które 

pokrywane są ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej, są zwolnione z 

opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Sąd wyrokiem z 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3213/08, 

podzielił pogląd wyrażony w nurcie orzecznictwa, w którym dokonując wykładni 

określonej w powyższym przepisie przesłanki odnoszącej się do pochodzenia środków 

finansowych, z których finansowana jest realizacja danego programu (dochody 

otrzymywane przez podatników bezpośrednio realizujących jego cel) wskazywano, 

wywodząc to z językowego znaczenia wyrazu "pochodzić" - rozumianego jako "brać 

początek z czegoś, wywodzić się, mieć swoją przyczynę w czymś", iż w kontekście 

interpretowanego przepisu chodzi o pierwotne źródło finansowania, z którego 

przekazane zostały lub zostaną środki objęte bezzwrotną pomocą. Oznacza to, iż 

sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii 

Europejskiej jest jedynie kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla określonego 

w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia. 

Kluczowe znaczenie dla tej kwestii ma natomiast ustalenie źródła pochodzenia 
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środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu, który ponosi 

ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy. Sąd stanął na stanowisku, że nie ma zatem 

znaczenia, czy wypłata tych środków odbywa się z zastosowaniem systemu 

prefinansowania, przez budżet lub inny podmiot, a następnie ich refinansowania ze 

środków bezzwrotnej pomocy udzielanej przez wymienione w powyższym przepisie 

podmioty. 

Warta odnotowania była również kwestia dotycząca opodatkowania odsetek od 

środków pieniężnych należących do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

(depozytów), przechowywanych na rachunku bankowym Domu Pomocy. W jednym z 

wyroków z 20 marca 2009 r., w sprawie o sygn. akt III 2320/08, Sąd wskazał, że 

specyfika stanu faktycznego polega na tym, iż środki pieniężne stanowiące własność 

poszczególnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przechowywane są zbiorczo 

na oprocentowanym rachunku bankowym należącym do tego Domu Opieki 

Społecznej. Uzyskane w ten sposób kwoty, tj. z tytułu odsetek, dopisywane są 

następnie przez Dom Opieki Społecznej każdemu z mieszkańców z osobna - 

proporcjonalnie do wysokości należących do nich środków pieniężnych. Pomimo więc 

tej specyfiki, w istocie rzeczy, każda z tych osób (mieszkańców Domu) uzyskuje 

dochód w postaci kwot odsetek dopisywanych do kwoty głównej środków pieniężnych 

przyjętych na przechowanie przez Dom Pomocy Społecznej. Dochody te, co do 

zasady, podlegają opodatkowaniu, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania 

wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym 

przypadku 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a 

ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Oznacza to, iż podatek ten należy pobrać i odprowadzić na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego w trybie i na zasadach określonych w art. 42 

ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Sąd mając na względzie określoną w art. 30 a ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych formułę przedmiotową oraz wskazany w art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 

1 tej ustawy krąg podmiotowy, uznał, że w sytuacji opisanej we wniosku płatnikiem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odsetek 

przez mieszkańców Domu, jest właśnie Dom Pomocy Społecznej i on też powinien 

pobrać ten podatek i odprowadzić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
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Wprawdzie Dom przechowuje środki pieniężne należące do swoich mieszkańców w 

banku, ale szeroko określony zakres art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, obejmuje też wszelkie formy przechowywania środków pieniężnych przez 

podmiot uprawniony do tego na podstawie odrębnych przepisów. 

Interesujące zagadnienie wyłoniło się w sprawie dotyczącej możliwość 

zastosowania wobec każdego pracującego, w tym cudzoziemca, dobrodziejstwa jakim 

jest odliczenie od podstawy opodatkowania składek ubezpieczeniowych, wpłaconych 

przez pracodawcę i potrąconych z wynagrodzenia za pracę. W wyroku z 5 czerwca 

2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3/09, Sąd przeanalizował nie tylko polskie 

prawodawstwo podatkowe, lecz również umowy międzynarodowe oraz prawo 

Wspólnoty Europejskiej. Wynikało to z tej okoliczności faktycznej, że stroną w tej 

sprawie była osoba posiadająca narodowość i obywatelstwo włoskie, stałe miejsce 

zamieszkania we Włoszech, pracodawcę mającego siedzibę we Włoszech, a jedynie na 

terenie Polski, z delegacji włoskiego pracodawcy, świadczył pracę, za 

wynagrodzeniem, wypłacanym przez pracodawcę włoskiego. W uzasadnieniu sprawy 

Sąd stwierdził, że ustawodawca polski powinien był w polskim systemie prawa 

wprowadzić zasadę równości wobec prawa podatkowego pracowników innej 

narodowości, o ile tak jak Polacy, są obywatelami Unii Europejskiej. Skoro obowiązku 

tego nie wypełnił, Sąd uznał, że w prawie krajowym nie doszło do właściwej 

implementacji zapisu Rozporządzenia Nr 1612/68 i Rozporządzenia Nr 1408/71. Z 

wydanych decyzji wynika jednak, że pomimo zbieżności ubezpieczeń społecznych w 

granicach Unii Europejskiej, polski pracownik zatrudniony w Polsce i będący 

członkiem Unii Europejskiej ma możliwość odliczenia od dochodu składek na 

ubezpieczenie społeczne zaś pracownik włoski, będący również członkiem Unii 

Europejskiej, zatrudniony w Polsce, nie ma takiej możliwości. 

Konfrontacja pracowniczych praw podatkowych jednoznacznie wskazuje na 

nierówność prawa podatkowego wobec pracownika polskiego i włoskiego pomimo, że 

obaj są członkami Unii Europejskiej, w której obowiązują te same zasady 

ubezpieczeń. Pozostaje to w oczywistej sprzeczności z treścią art. 7 ust. 2 

Rozporządzenia Nr 1612/68 Rady Wspólnot Europejskich.  
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Sąd zaznaczył, że za dostosowaniem przepisu art. 26 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych do obu cytowanych rozporządzeń unijnych 

przemawia wskazany w decyzjach wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 

listopada 2007 r. Nr K 18/06, który uznał, że art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim wyłącza możliwość odliczenia 

przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 tej ustawy, od dochodu 

osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w 

sytuacji, gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana, jest niezgodny z art. 

32 w zw. z art. 2 Konstytucji. 

Sąd rozpoznający sprawę uznał, że skoro wskazana polskim przepisem 

podatkowym, ustawa o zabezpieczeniu społecznym, zawiera analogiczne 

uregulowania jak Rozporządzenie Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. to 

okoliczność powołania w art. 26 ust. 2 pkt 2 daty i tytułu polskiej ustawy bez 

bliższego wskazania poszczególnych kategorii tych ubezpieczeń, daje jednak 

możliwość zastosowania wobec każdego pracującego, w tym cudzoziemca, 

dobrodziejstwa jakim jest odliczenie od podstawy opodatkowania składek 

ubezpieczeniowych, wpłaconych przez pracodawcę i potrąconych z wynagrodzenia za 

pracę. Przepis ten, oceniając go systemowo i celowościowo nie pozostaje w 

sprzeczności z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1408/71. 

W tej sytuacji, zdaniem Sądu, należy zastosować wprost jako podstawę 

orzeczenia przepis art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Nr 1612/68, traktujący o równości 

podatkowej cudzoziemca pracującego w Polsce z pracownikami polskimi oraz 

omawianego art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1612/68.  

W wyroku z 9 grudnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1437/09, Sąd rozważał 

kwestię, czy w przypadku wystąpienia podatnika ze spółki jawnej i otrzymania udziału 

kapitałowego część tego udziału przekraczająca wartość wniesionego do spółki 

wkładu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako 

przychód z praw majątkowych. Sąd wskazał, iż wystąpienie wspólnika ze spółki i 

wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie 

skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem 
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dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym 

roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia 

podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki oznaczałoby 

opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku. Tym samym przyjąć należy, 

iż wypłata wkładu kapitałowego ze spółki jawnej w wysokości udziału należącego do 

wspólnika wychodzącego ze spółki jest wyłączona z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. 

W wyroku z 16 listopada 2009 r., o sygnaturze akt VIII SA/Wa 481/09,  

Sąd nie zgodził się z organami podatkowymi, iż usługa polegająca na naklejaniu 

plakatów pozostaje usługą reklamową, a ta jako taka wyłączona jest z opodatkowania 

w formie ryczałtu. W ocenie Sądu, aby twierdzenie to uznać za prawdziwe należało 

ustalić rodzaj faktycznie wykonywanej działalności, przeprowadzając rzetelne 

postępowanie dowodowe. Tymczasem w przedmiotowej sprawie organ dokonał 

kwalifikacji podatkowej świadczonych przez skarżącego usług wyłącznie przez 

pryzmat oceny wyrażonej przez GUS w piśmie z 16 kwietnia 2008 roku, w którym 

stwierdzono, iż usługi polegające na naklejaniu plakatów reklamowych na tablicach 

reklamowych na otwartej przestrzeni mieszczą się w zgrupowaniu PKWiU 74.40.1 

"usługi reklamowe" - wg PKWiU z 2004 r. oraz wg PKWiU z 1997 r. Należy mieć na 

uwadze fakt, że interpretacje udzielane przez jednostki służb statystyki publicznej w 

formie opinii lub informacji nie mają charakteru wiążącego, nie są kierowane na 

wywołanie określonych skutków prawnych. Odnosząc się do powyższych ustaleń Sąd 

stwierdza, iż w orzecznictwie za ukształtowany należy uznać pogląd, że opinia 

statystyczna w postępowaniu podatkowym podlega takiej samej ocenie, jak każdy inny 

dowód, jaki został w nim zgromadzony (wyr. NSA z 6 maja 2003, III SA 2214/00 oraz 

wyrok NSA z 3 października 2006 r. I FSK 22/06, LEX nr 263029). Opinia taka nie 

jest bowiem dowodem, który przesądza wynik sprawy podatkowej i powinna być 

traktowana jako jeden z nich, który, podobnie jak inne dowody, podlega swobodnej 

ocenie organów podatkowych. W ocenie Sądu kluczowe pozostaje też w niniejszym 

stanie faktycznym ustalenie definicji słów: "reklama" i "usługi reklamowe". Pierwsze  

z tych pojęć zdefiniowane w "Słowniku języka polskiego" pod red. Mieczysława 

Szymczaka (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.) oznacza rozpowszechnianie 

 84 



informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, 

chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję i inne podobne środki, 

np. plakaty, napisy i ogłoszenia służące temu celowi. Z kolei pod pojęciem usług 

reklamowych rozumie się wszelką działalność promocyjną, w wyniku której lub  

w trakcie której następuje przekazywanie treści mających za zadanie informować  

o istnieniu lub cechach towaru lub usługi w celu zwiększenia sprzedaży tych 

produktów (wyrok ETS w sprawie C-73/92, Zb. Orz. 1993, s. I-5997). Ograny 

podatkowe "odstąpiły" od zebrania w sprawie pełnego materiału dowodowego  

i dokonania następnie jego oceny w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

wypracowane orzecznictwo, opierając swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na opinii 

wydanej przez urząd statystyczny i słownikową definicję pojęcia reklama.  

 

4.  Podatek od spadków i darowizn 
 

Kwestią sporną w większości spraw z zakresu podatku od spadków i darowizn 

było spełnienie warunków do skorzystania ze zwolnienie z opodatkowania, nabycia 

majątku przez najbliższą rodzinę zbywcy, na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 

1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Problematyka ta dotyczyła głównie kwestii 

zachowania terminu zgłoszenie nabycia majątku a także właściwego 

udokumentowania otrzymania środków pieniężnych (zob. wyrok z 8 grudnia 2009 r. 

sygn. akt. III SA/Wa 1261/09, wyrok z 10 czerwca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 

111/09, wyrok z 24 września 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 645/09, wyrok z 15 

października 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 834/09, wyrok z 30 stycznia 2009 r. sygn. 

akt III SA/Wa 2336/08). 

Sąd orzekł również w kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu 

niezgłoszonej darowizny. Zdaniem Sądu, w następstwie powołania się na darowiznę, 

której zobowiązany wcześniej nie zgłosił do opodatkowania, powstaje ponownie 

obowiązek podatkowy, co pozwala na opodatkowanie także tych darowizn, których 

ujawnienie nastąpiło po upływie okresu przedawnienia prawa do ustalenia 

zobowiązania podatkowego w stosunku do pierwotnego obowiązku podatkowego. W 

sytuacji objętej hipotezą przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i 
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darowizn, odnowieniu ulega uprawnienie organów podatkowych do wydania decyzji 

ustalającej zobowiązanie i to niezależnie od tego, czy uprawnienie to już raz wygasło 

(zob. wyrok z 27 października 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1078/09, podobnie - w 

wyroku z 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 3304/08). 

Ponadto Sąd zajął stanowisko w kwestii ustalenia czystej wartości spadku, w 

sytuacji, gdy długiem spadkowym był kredyt hipoteczny zaciągnięty przez 

spadkodawcę na zakup mieszkania wchodzącego w skład tego spadku. Sąd wskazał, 

że w przypadku odziedziczenia mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym w 

walucie obcej, aby ustalić czystą wartość spadku koniecznym jest ustalenie nie tylko 

stanu zadłużenia spadkodawcy na dzień nabycia spadku, ale uwzględnienie także 

faktu, że w okresie pomiędzy nabyciem spadku a powstaniem obowiązku 

podatkowego następowała wymagalność poszczególnych rat kredytowych, które 

musiały być spłacone według kursu euro właściwego dla dnia, w którym spłata tych 

rat winna była nastąpić zgodnie z harmonogramem spłat. Ponadto należy wziąć pod 

uwagę, że odsetki należne bankowi stanowią w istocie cenę kredytu udzielonego przez 

bank. Skoro więc celem określenia czystej wartości spadku należy uwzględnić długi i 

ciężary istniejące, według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego - 

to koniecznym jest ustalenie wysokości odsetek z tytułu udzielonego kredytu 

naliczonych do dnia powstania obowiązku podatkowego. Tak ustalone odsetki 

stanowić będą cenę należną bankowi z tytułu udzielonego kredytu na dzień powstania 

obowiązku podatkowego. (zob. wyrok z 27 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 

2251/08). 

W wyroku z 12 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2280/08, Sąd 

wypowiedział się w kwestii, czy osobą, od której następuje nabycie darowizny w 

rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spółka 

komandytowa, która ma być stroną umowy darowizny, czy też przez osobę w 

rozumieniu w/w przepisu należy rozumieć wspólników w spółce osobowej, tj. osoby 

fizyczne prowadzące działalność w formie tej spółki. Sąd zgodził się z poglądem 

wyrażonym przez Skarżącą, że gdyby pojęcie „osoby” w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 

2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „rozciągać” na spółki osobowe, w tym na 

spółkę komandytową, w celu nałożenia podatku na takie darowizny, to praktyka taka 
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stanowić będzie rażące odstępstwo od nakładania podatków tylko na przedmiot 

opodatkowania ściśle określony w ustawie i stanowić będzie naruszenie art. 217 

Konstytucji. Przyjęcie zaprezentowanego powyżej poglądu jest tym bardziej 

uzasadnione, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają osoby prawne od innych 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wobec czego, na 

gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy dokonać takiego samego 

rozróżnienia. 

W wyroku z 22 lipca 2009 r., o sygnaturze akt VIII SA/Wa 184/09,  

Sąd przyjął, iż wykładnia językowa przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 

1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie pozwala na jednoznaczne odczytanie 

hipotezy w nim zawartej, co do zakresu udokumentowania darowizny przekazanej 

osobie najbliższej. Ta niejednoznaczność powoduje konieczność zastosowania 

wykładni celowościowej. W szczególności należy zauważyć, że określenie: 

"udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy 

albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

lub przekazem pocztowym" nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że 

udokumentowanie ma jednoznacznie potwierdzać, że wpłacającym jest darczyńca czy 

też, że to on ma wykonać osobiście dyspozycję wpłaty. Przecież zarówno przekazu 

pocztowego jak i wpłaty na rachunek bankowy (o ile regulamin konkretnego banku nie 

przewiduje inaczej) może dokonać dowolna osoba, której dane osobowe nie są 

sprawdzane i może podać jako dane osoby wpłacającej dowolne dane, o ile transakcja 

nie wymaga rejestracji transakcji i osób jej dokonujących zgodnie z przepisami art. 8  

i następnych ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 

obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1505 ze zm.), a przedmiotowa umowa 

darowizny kwoty powodującej taki obowiązek, to jest równowartości 15 000 EUR nie 

przekraczała. 
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5.  Podatek od nieruchomości  
 

W tej kategorii spraw wartym odnotowania jest wyrok z 23 stycznia 2009 r., sygn. akt III 

SA/Wa 2010/08. W orzeczeniu tym Sąd wskazał, iż w przypadku rozbudowy, przez co 

należy rozumieć także dobudowę do istniejącego budynku, okolicznością decydującą o 

powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od tej nowopowstałej 

substancji budynkowej jest, tak samo jak w przypadku budowy samodzielnego obiektu 

budowlanego, istnienie tego nowego dobudowanego obiektu budowlanego. 

Opodatkowaniu może podlegać coś, co już istnieje. Ponadto moment powstania 

obowiązku podatkowego nie może zależeć od tego, czy ten nowy obiekt budowlany 

zostanie wybudowany w odległości jednego lub kilku metrów od istniejącego już obiektu 

budowlanego, czy będzie on dobudowany do tego obiektu (np. z wykorzystaniem ściany 

zewnętrznej tego istniejącego budynku).                                                                                   

W każdym bowiem z tych przypadków mamy do czynienia z wybudowaniem nowej 

powierzchni budynku (wybudowaniem nowej dodatkowej powierzchni budynku). 

Z kolei w wyroku z 20 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2129/09, Sąd postawił tezę, 

iż w sytuacji, gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika w sposób niezbity, że grunty 

zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, to aby opodatkować takie grunty podatkiem od 

nieruchomości należy udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej.  

W wyroku z 19 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3085/09, Sąd wyraził pogląd, iż art. 4 

ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 

121, poz. 844 ze zm.) znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy nieruchomość lub budynek 

stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów i nie 

jest możliwe ustalenie zakresu władania tą nieruchomością przez poszczególnych 

współwłaścicieli. Kierując się bowiem zasadą, iż podatnikiem podatku od nieruchomości 

jest osoba, która faktycznie włada majątkiem, należy przyjąć, że w omawianym przepisie 

mowa jest o współwłasności łącznej (art. 196 Kodeksu cywilnego), a nie o 

współwłasności w częściach ułamkowych. W rozpoznanej sprawie nie mamy do 

czynienia ze współwłasnością nieruchomości lub budynku, ale ze współwłasnością jednej 

kondygnacji budynku mieszkaniowego (w budynku są lokale mieszkalne stanowiące 
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własność konkretnych osób), na której znajduje się garaż wraz z miejscami postojowymi i 

miejsca te mają swoich właścicieli. Istnieje możliwość ustalenia właściciela każdego z 

tych miejsc postojowych oraz powierzchni garażu, jaka przynależy do konkretnego 

właściciela. W wypadku tym występuje współwłasność w częściach ułamkowych, która 

daje każdemu ze współwłaścicieli możliwość dysponowania udziałem. Nie ma zatem 

żadnych przeszkód, aby na zasadach ogólnych ustalić podatek od konkretnego miejsca 

postojowego i skierować decyzję w tym przedmiocie do właściciela tego konkretnego 

miejsca. 

 

19.   Sprawy z zakresu ewidencji ludności, obywatelstwa  
i  paszportów. 

 

1.  Ewidencja ludności. 
 

Sąd oddalając skargi podkreślał wielokrotnie, że jedyną przesłanką 

wymeldowania z miejsca pobytu stałego jest fakt opuszczenia dotychczasowego 

miejsca pobytu i niedopełnienie obowiązku wymeldowania, przy uwzględnieniu 

dorobku orzecznictwa, co do pojęcia „opuszczenia” jako zerwania więzi z 

dotychczasowym miejscem pobytu i stworzenia centrum życiowego w innym miejscu, 

a także zasady dobrowolności opuszczenia miejsca zameldowania (m.in. wyrok z dnia 

23 listopada 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1947/09, wyrok z dnia 23 czerwca 2009 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 230/09). Jednolicie wskazywano w orzeczeniach, że ewidencja 

ludności służy zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i 

pobytu osób, a zatem ma na celu wyłącznie potwierdzanie faktycznego miejsca pobytu 

stałego lub czasowego (m.in. wyrok z dnia 27 października 2009 r. sygn. akt IV 

SA/Wa 7/09; wyrok z dnia 15 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 413/09). 

W wyroku z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1916/08, Sąd 

zaznaczył, iż fakt przebywania w określonym lokalu i zamiar opuszczenia tego lokalu 

na stałe, winien być wykazany przez organy administracji publicznej za pomocą 

środków dowodowych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego, 

np. zeznań świadków, z których zgodnie z art. 67 §2 pkt 2 k.p.a., powinien być 
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sporządzony protokół. Jak wskazał sąd, naruszeniem reguł postępowania dowodowego 

jest zastąpienie zeznań świadków notatkami urzędowymi, albowiem możliwość 

sporządzenia adnotacji z czynności organu, przewidziana w art. 72 k.p.a. nie może 

dotyczyć ustaleń mających istotne znaczenie dla sprawy. 

Natomiast w wyroku z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1371/08, Sąd 

- odnosząc się do art. 79 § 1 i § 2 k.p.a. – stwierdził, iż naruszenie obowiązku 

zawiadomienia strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu oraz obowiązku 

zapewnienia stronie udziału w przeprowadzeniu dowodu stanowi naruszenie 

przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy bez względu na wagę i treść 

przeprowadzonego dowodu. 

 

2.  Obywatelstwo. 
 

W tej kategorii spraw, podobnie jak w poprzednich latach, najliczniejszą grupę 

stanowiły sprawy w przedmiocie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. 

Kluczowym zagadnieniem w tego typu sprawach była ocena charakteru i skutków 

jakie wywoływała uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1958 r. Nr 5/58 w 

sprawie zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego osobom wyjeżdżającym na 

pobyt stały do państwa Izrael. W roku 2009 Sąd prezentował jednolite stanowisko w 

tej kwestii, podzielając pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny m. in. 

w wyroku z dnia 14 października 2005 r. sygn. akt OSK 167/05 ONSAiWSA Nr 6, 

poz. 66). Podkreślano zatem, że z uwagi na to, iż ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o 

obywatelstwie polskim (Dz.U. Nr 4, poz. 25), nie reguluje formy wydawania zezwoleń 

na zmianę obywatelstwa, mogło być ono wydane również w formie uchwały Rady 

Państwa. Wskazywano, że analiza przepisów ustawy o obywatelstwie polskim z 

1951 r. prowadzi do wniosku, że istniał określony tryb postępowania w sprawach 

utraty obywatelstwa i określona kolejność czynności. Z treści art. 13 i art. 11 wynika, 

że najpierw zainteresowana osoba winna była złożyć wniosek o zezwolenie na zmianę 

obywatelstwa polskiego, następnie wniosek ten powinien być przedstawiony przez 

Prezesa Rady Ministrów Radzie Państwa, a następnie Rada Państwa rozstrzygała w 

przedmiocie wnioskowanego zezwolenia. Nie można kolejności tej odwrócić, gdyż 
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naruszałoby to ustawowe wymagania, od których spełnienia zależy utrata 

obywatelstwa polskiego. Zezwolenie Rady Państwa wydane w formie uchwały mogło 

następnie odnosić się do wielu podmiotów, jeżeli osoby te można zidentyfikować. 

Innymi słowy, uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1958 r. Nr 5/58 mogła 

odnosić się do osób, które złożyły podania o zmianę obywatelstwa polskiego przed 

datą jej podjęcia i wnioski zostały przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów 

Radzie Państwa. Nie mogła natomiast odnosić się do tych osób, które takich podań– w 

dacie podjęcia uchwały – jeszcze nie złożyły (m.in. wyrok z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 228/09, wyrok z dnia 6 listopada 2009 r. sygn. akt. IV SA/Wa 

1396/09). 

W poprzednich latach orzecznictwo sądowe w zakresie oceny skutków 

prawnych uchwały z dnia 23 stycznia 1958 r. nie było jednolite. Oprócz 

prezentowanego wyżej stanowiska, w części orzeczeń Sąd przyjmował, że 

przedmiotowa uchwała stanowiła generalne zezwolenie na zmianę obywatelstwa 

polskiego. W tej sytuacji część spraw rozpoznawanych w 2009 r. dotyczyła skarg na 

decyzje wydane w trybie nadzwyczajnym, tj. decyzje odmawiające stwierdzenia 

nieważności decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa 

polskiego. Skarżący zarzucali, iż organy orzekające w tego typu sprawach przyjmując, 

że uchwała Nr 5/58 stanowiła generalne zezwolenie na zmianę obywatelstwa 

polskiego, rażąco naruszały prawo. Sąd rozstrzygając tę kwestie wskazał, że skoro w 

dacie orzekania przez organ w przedmiocie stwierdzenia posiadania obywatelstwa 

polskiego orzecznictwo sądowe w zakresie oceny skutków przedmiotowej uchwały 

było rozbieżne, a organ przyjął jedną z możliwych interpretacji stanu prawnego, to nie 

można mu zarzucić, że rażąco naruszył prawo w zakresie oceny skutków tej uchwały. 

Podkreślono, że wykładnia dokonana przez organy administracji, nawet jeśli później w 

orzecznictwie sądów administracyjnych uznano ją za nieprawidłową, nie nosi znamion 

rażącego naruszenia prawa. Wskazano, że w sposób rażący może zostać naruszony 

tylko taki przepis, który może być stosowany w bezpośrednim rozumieniu, to znaczy 

taki, który nie wymaga stosowania reguł wykładni prawa. Zatem brak było podstaw do 

wzruszenia decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa 

polskiego w trybie nadzwyczajnym, regulowanym w art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. Sąd nie 
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wykluczył natomiast dopuszczalności zmiany tych decyzji w trybie art. 154 k.p.a. (m. 

in. wyrok z dnia 9 kwietnia 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 3/09). 

Przedmiotem rozstrzyganych w tej kategorii spraw były również decyzje 

odmawiające stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego w związku z utratą 

obywatelstwa polskiego wskutek wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcym 

bez wymaganej prawem zgody. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 

1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R.P. Nr 7, poz. 44) utrata 

obywatelstwa polskiego następowała z mocy prawa przez przyjęcie urzędu 

publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody 

właściwego wojewody wyrażonej, w przypadku zamiaru wstąpienia do służby 

wojskowej w państwie obcym, w porozumieniu z właściwym dowódcą okręgu 

korpusu. Sąd uznawał, że służba rezerwowa w Izraelu, wypełniała dyspozycję 

powołanego wyżej przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o obywatelstwie Państwa Polskiego, 

a zatem z dniem wstąpienia do służby rezerwowej w Armii Izraelskiej strona traciła 

obywatelstwo polskie (min. wyrok z dnia 3 lipca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 684/09, 

wyrok z dnia 24 września 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1015/09). 

W wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 152/09 Sąd 

zaprezentował pogląd, że błędne traktowanie skarżącego przez organy administracji 

publicznej jako obywatela polskiego, nie może skutkować nabyciem obywatelstwa 

polskiego. Nie można zatem przyjąć, że skarżący został pozbawiony prawa nabytego 

w postaci obywatelstwa polskiego, skoro nigdy obywatelstwa tego nie nabył. 

Natomiast błędy organów, polegające na traktowaniu przez wiele lat skarżącego jako 

obywatela polskiego, zdaniem Sądu, nie powinny wywołać dla niego ujemnych 

skutków. Mogą one być naprawione poprzez skorzystanie przez skarżącego z trybu 

nadania obywatelstwa wymienionego w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.  

o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.). 
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3.  Paszporty. 
 

Na odnotowanie zasługuje wyrok z dnia 26 listopada 2009r., sygn. akt IV 

SA/Wa 1556/09, w którym Sąd, oddalając skargę stwierdził, iż Wojewoda […] 

prawidłowo zastosował art. 105 §1 k.p.a. umarzając postępowanie o wydanie 

paszportu, w sytuacji, w której wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji 

stwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego, a decyzja ta, jako niezaskarżona, 

stała się ostateczna. Nie może bowiem toczyć się postępowanie o wydanie paszportu 

osobie, która nie ma i nigdy nie miała obywatelstwa polskiego. 

 

4.  Inne o symbolu podstawowym 605. 
 

W wyroku z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 2004/08, Sąd stanął 

na stanowisku, iż z uwagi na rodzaj wykonywanych zadań, realizowanych z 

upoważnienia sądu powszechnego, nie czyni z kuratora spadku, wskazanego w art. 44 

h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), innego podmiotu realizującego 

zadania publiczne określone w odrębnych przepisach, a zatem nie ma podstaw do 

zwolnienia go od obowiązku ponoszenia opłat związanych z czynnościami 

podejmowanymi w ramach prowadzonych czynności zmierzających do ustalenia 

spadkobierców. Kurator ponosi bowiem wydatki tymczasowo, do czasu pokrycia ich 

w całości z masy spadkowej. 

 Natomiast w wyroku z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 451/09, 

uchylając postanowienia organów administracji w przedmiocie zawieszenia 

postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o wpisaniu aktu małżeństwa do 

księgi małżeństw, Sąd wyjaśnił, iż należy rozróżnić decyzję o wpisaniu zagranicznego 

aktu stanu cywilnego od następującego po jej wydaniu sporządzenia aktu 

transkrybowanego. Sąd wskazał, iż stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) 

czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie aktu stanu 

cywilnego, decyzji, postanowień w sprawach określonych w art. 24, art. 25 i art. 89 

chyba, że z przepisów ustawy wynika inna forma załatwienia sprawy. Kierownik 
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urzędu stanu cywilnego, rozstrzygając w przedmiocie transkrypcji aktu sporządzonego 

za granicą, rozstrzyga o wpisaniu tego aktu w formie decyzji, a następnie, po 

pozytywnym rozstrzygnięciu co do możliwości dokonania transkrypcji, sporządza 

polski akt stanu cywilnego, a więc działa w formie aktu stanu cywilnego. Sąd zwrócił 

uwagę, iż sporządzony w tym trybie akt od chwili wpisania go do księgi ma 

niezależny od decyzji będącej podstawą jego sporządzenia byt prawny i jak każdy akt 

stanu cywilnego sporządzony w trybie zwykłym może być sprostowany lub 

unieważniony w ramach postępowania nieprocesowego przewidzianego w art. 30 i art. 

31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 

 

20.   Sprawy z zakresu gospodarki wodnej. 
 

Przedmiotem sądowej kontroli były głównie decyzje wydane w ramach 

postępowania nieważnościowego bądź wznowieniowego. Przyczyną uwzględniania 

skarg było naruszenie przepisów postępowania, w tym m.in. naruszenie art. 7 i art. 77 

kpa poprzez brak precyzyjnego wyjaśnienia intencji strony inicjującej postępowanie 

(wyrok z dnia 20 lutego 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 646/08), naruszenie art. 15 i art. 

138 k.p.a. poprzez wydanie decyzji odnoszącej się jedynie do części przedmiotu 

sprawy (wyrok z dnia 22 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 31/09), naruszenie art. 

138 § 2 k.p.a. poprzez jego błędne zastosowanie (wyrok z dnia 24 września 2009 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 906/09). 

W wyroku z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1939/08, Sąd 

stwierdził, że przedmiotem postępowania w przedmiocie zwolnienia z zakazów, o 

których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 

2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.) jest wyłącznie ocena dopuszczalności planowanej 

inwestycji z punktu widzenia jej przewidywanego wpływu na bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe obszaru bezpośrednio zagrożonego powodzią. Nie jest nią 

natomiast ani ochrona ładu przestrzennego, ani ochrona przyrody. Nie ma zatem 

podstaw zarówno formalnych jak i merytorycznych do tego, aby organ orzekając, w 

oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy Prawo wodne, o możliwości zwolnienia od zakazów 

wskazanych w art. 82 ust. 2 ww. ustawy, powoływał się na miejscowy plan 
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zagospodarowania przestrzennego lub na przepisy ochrony przyrody. Merytoryczną 

podstawą rozstrzygnięcia winna być zatem wyłącznie fachowa wiedza organu w 

zakresie bezpieczeństwa powodziowego.  

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 31 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 

1138/08, gdzie przedmiotem skargi była uchwała Rady Miejskiej w W. z dnia [...] 

lutego 2002 r. nr [...] w przedmiocie pobierania opłat za podłączenie do sieci wodno-

kanalizacyjnej. Stwierdzając niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały Sąd 

podniósł, że ani przepisy powołane przez Radę Gminy w zaskarżonej uchwale, tj. art. 

18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110 ust. 4 i art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), w 

brzmieniu obowiązującym w dacie wydania uchwały, ani też jakiekolwiek inne 

obowiązujące wówczas regulacje nie upoważniały organu do wydania aktu, na mocy 

którego gmina byłaby upoważniona do pobierania jednorazowej opłaty za wyrażenie 

zgody na podłączenie się do miejskich sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. 

 

21.   Sprawy z zakresu geodezji i kartografii. 
 

Sąd jednolicie przyjmował, że dane w ewidencji gruntów i budynków są wyłącznie 

odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, mając 

charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Ewidencja służy bowiem jedynie 

rejestrowaniu zaistniałego wcześniej stanu prawnego nieruchomości (tak np. w wyrokach 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 102/09 i z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. 

akt IV SA/Wa 1952/08). W wyrokach tych wyrażono także zapatrywanie, iż zmian w 

ewidencji dokonuje się jedynie na podstawie aktów i dokumentów określonych w §12 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. Nr 38, poz. 454, zwane dalej 

rozporządzeniem. Organ ewidencyjny nie może kontrolować dokumentów stanowiących 

podstawę do dokonania wpisu, lecz jest związany ustaleniami wynikającymi z tych 

dokumentów. Dla rozstrzygania zaś sporów o prawo własności właściwy jest sąd 
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powszechny i dlatego dopiero orzeczenie tego sądu może stanowić podstawę do 

wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

W wyroku z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1830/08, wskazano, że 

jeżeli sąd powszechny w postępowaniu rozgraniczeniowym ustali granice działki na 

podstawie dokumentów wykazujących błędne oznaczenie punktów granicznych, to organ 

administracyjny nie może zakwestionować orzeczenia sądu. Może być ono wzruszone w 

trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Organ jest natomiast uprawniony do obliczenia 

powierzchni działek w ustalonych przez sąd granicach. 

Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości zbył ją przed uprawomocnieniem się 

wyroku sądu cywilnego zobowiązującego go do złożenia oświadczenia woli o 

przeniesieniu własności nieruchomości na wnioskodawcę, w administracyjnym 

postępowaniu ewidencyjnym organ powinien odmówić dokonania zmian w ewidencji 

gruntów (wyrok z dnia 6 marca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1534/08). 

Ciężar dowodu w postępowaniu ewidencyjnym obciąża podmiot zgłaszający 

zmiany w ewidencji, dlatego powinien on dostarczyć dokumenty niezbędne do 

wprowadzenia stosownych zmian, co wynika z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 Nr 240, poz. 2027 ze zm.). 

Nieudokumentowanie przez wnoszącego o wprowadzenie określonej zmiany w ewidencji 

odmiennego, niż uwidoczniony w niej stan prawny, skutkuje wydaniem decyzji 

negatywnej (wyrok z dnia 11 września 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 289/09). 

Zmiany w ewidencji mogą być wprowadzane przez czynność materialno-

techniczną (§47 ust. 1 rozporządzenia) albo po przeprowadzeniu przez starostę 

postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o dokonaniu bądź odmowie dokonania 

zmiany w ewidencji w sytuacji, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga 

wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów (§47 ust. 3 

rozporządzenia). Przepis art. 156 §1 k.p.a. nie upoważnia organu do stwierdzenia 

nieważności czynności materialno-technicznej, jaką jest wprowadzenie zmiany do 

ewidencji, dlatego - wobec wystąpienia przesłanki bezprzedmiotowości – należy umorzyć 

postępowanie na podstawie art. 105 §1 k.p.a. (wyrok z dnia 8 września 2009 r. sygn. akt 

IV SA/Wa 860/09). 
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W wyrokach z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1810/08 i z dnia 20 

kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 97/09, wskazano, iż organ ewidencyjny odmawia 

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wniosek w 

tym względzie złożył właściciel działki sąsiadującej z działką objętą decyzją dotyczącą 

zmian w ewidencji gruntów. 

Toczące się postępowanie przed sądem powszechnym o ustalenie właściciela 

działki (wyrok z dnia 24 kwietnia 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1952/08), czy też 

zasiedzenia nieruchomości (wyrok z dnia 6 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 2097/08), 

nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu o wprowadzenie zmian w ewidencji, 

stąd brak podstaw do jego zawieszenia. Zawieszenie postępowania ewidencyjnego 

następuje wtedy, gdy zmarł jeden z właścicieli działki objętej wnioskiem o wykreślenie 

go z ewidencji, a nie zostali ustaleni jego spadkobiercy. 

Gdy wnioskodawca w piśmie skierowanym do wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego zażądał - oprócz dokonania zmian w ewidencji gruntów 

- wypłacenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ administracji, organ 

powinien na podstawie art. 65 §1 k.p.a. przekazać właściwemu staroście wniosek w części 

żądania dokonania zmian w ewidencji gruntów, natomiast wniosek w części żądania 

wypłaty odszkodowania powinien zwrócić wnioskodawcy na podstawie art. 66 §3 k.p.a. 

(wyrok z dnia 10 kwietnia 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1965/08). 

W wyroku z dnia 20 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1797/08, wyrażono 

stanowisko, iż koszty administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego ponoszą jego 

strony po połowie pozostające w sporze granicznym (art. 262 §1 pkt 2 k.p.a). Jeżeli 

jednak skarżący w zażaleniu na postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania 

podniósł okoliczność wskazującą na trudność w poniesieniu połowy kosztów tego 

postępowania, to organ rozpatrujący to zażalenie ma obowiązek wyjaśnić tę okoliczność, 

dając temu wyraz w swoim rozstrzygnięciu. Nie wyjaśnienie tego narusza art. 7 w zw. z 

art. 267 k.p.a. w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, skoro od 

stwierdzenia zaistnienia okoliczności określonych w art. 267 k.p.a. zależy skuteczność 

zobowiązania skarżącego do uiszczenia połowy kosztów postępowania. 

W kolejnym orzeczeniu z dnia 28 stycznia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1071/08, 

wskazano, że Główny Geodeta Kraju - wydając decyzję o pozbawieniu strony uprawnień 
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zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - powinien w uzasadnieniu decyzji 

wykazać, że strona wykonywała samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 

o których mowa w art. 42 ustawy. Natomiast w wyroku z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 1776/08, zaakcentowano, iż art. 42 ust. 2 ustawy nie wskazuje, aby 

wykonywanie czynności przez geodetę w toku postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego w trybie k.p.c. oraz sporządzenie opinii na rzecz sądu cywilnego było 

wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto 

biegłym z zakresu geodezji i kartografii może być osoba, która nie posiada w tej 

dziedzinie uprawnień zawodowych, ale ma odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Ocena, 

czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane należy bowiem do 

prezesa sądu okręgowego. 

W wyroku z dnia 9 lipca 2009 r.. sygn. akt IV SA/Wa 612/09, zaznaczono, iż w 

aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe wydawanie przez organy administracji 

decyzji o udzielaniu upoważnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

oraz do wydania upoważnienia do pełnienia funkcji inspektora do spraw kontroli 

projektów klasyfikacyjnych lub odmowie jego wydania. Nie ma bowiem przepisu prawa, 

który pozwoliłby na ustalenie, czy osoba ubiegająca się o wydanie upoważnienia posiada 

wymagane prawem kwalifikacje. Skoro w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy wskazano, że 

konieczne jest określenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących klasyfikację 

gleboznawczą gruntów, to nie można przyjąć, że w sytuacji, gdy brak jest tych przepisów 

ustalanie tych kwalifikacji pozostawione jest swobodnemu uznaniu organów 

administracji. Nie można również przyjąć, że do czasu wydania rozporządzenia nie są 

wymagane żadne kwalifikacje. Byłoby to bowiem sprzeczne z wolą ustawodawcy, który 

wyraźnie wskazał na konieczność posiadania takich kwalifikacji. Organ administracji, do 

którego wpływa wniosek o wydanie powyższego upoważnienia, powinien to 

postępowanie administracyjne umorzyć. 
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22.   Sprawy z zakresu ochrony środowiska. 
 

1.  Pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. 
 

Sprawy należące do tej kategorii stanowiły w 2009 r. bardzo nieliczną grupę. 

Na uwagę zasługuje jednak wyrok z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 647/09, 

w którym Sąd wskazał, iż właściwy organ ochrony środowiska, dokonując 

uzgodnienia decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do składowania odpadów nie może się uchylić od analizy zgodności z 

przepisami ochrony środowiska zarówno elementów wniosku o wydanie pozwolenia 

jak i kwestii dopuszczalności wydania decyzji. Sąd zaznaczył, że o ile organ 

uzgadniający doszedłby do przekonania, iż wydanie pozwolenia prowadziłoby do 

naruszenia prawa, powinien zgłosić zastrzeżenia, co do jego wydania. 

 

2.  Opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 

W wyroku z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 174/09, Sąd wskazał, 

że w świetle art. 292 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska podwyższona 

opłata ponoszona jest m.in. za korzystanie ze środowiska polegające na 

odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego. Przepis ten łączy obowiązek poniesienia podwyższonej opłaty z 

samym faktem naruszenia wymagania ochrony środowiska poprzez korzystanie z jego 

zasobów bez koniecznego pozwolenia. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy 

korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia wynika z winy podmiotu. 

Sąd stwierdził, iż uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 21 grudnia 1998 r. sygn. akt OPS 13/98, w której wyrażono 

m.in. generalnie pogląd, iż niezałatwienie przez organ administracji publicznej sprawy 

wydania wymaganej decyzji określającej warunki korzystania ze środowiska, w 

terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a., może stanowić podstawę do odstąpienia od 

pobrania podwyższonych opłat będących sankcją za brak wymaganej decyzji, nie 

wiąże Sądu orzekającego w sprawie, bowiem uchwała ta została sformułowana na 

gruncie odmiennych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych. Sąd nie podzielił 
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wyrażonego w powołanej uchwale poglądu, jakoby organ właściwy do ustalenia 

należnej opłaty uprawniony był do oceny, kto ponosi winę za brak wymaganej decyzji, 

określającej warunki korzystania ze środowiska (np. pozwolenia wodnoprawnego). O 

przyjęciu zasady, iż „organ orzekający w przedmiocie opłat podwyższonych, gdy 

strona powołuje się na złożenie wniosku o uzyskanie wymaganego pozwolenia, musi 

rozważyć przy jego rozpatrzeniu, czy nie nastąpiło naruszenie terminu wynikającego z 

art. 35 k.p.a.”, nie mogą przesądzać konstytucyjne zasady zaufania obywatela do 

Państwa i stanowionego przezeń prawa. W systemie prawa materialnego brak jest 

bowiem normy, która mogłaby stanowić podstawę do odstąpienia od pobrania 

podwyższonej opłaty. Odwołanie do zasady zaufania obywatela do Państwa nie może 

być argumentem przeważającym w sytuacji, gdy zawarte w ustawie rozwiązania nie 

naruszają konkretnych obywatelskich praw konstytucyjnych, uprawnienia do 

zadośćuczynienia, gdyby istotnie szkoda została wyrządzona niezgodnym z prawem 

działaniem organów Państwa. Istnieją bowiem skuteczne środki prawne służące 

skompensowaniu skutków zastosowania sankcji, o ile ich poniesienie byłoby 

następstwem zaniedbania określonego organu administracji publicznej, w zakresie 

terminowego załatwienia sprawy. Roszczenia z tego tytułu podmiot poszkodowany 

może wywodzić z regulacji Kodeksu cywilnego. 

Sąd wskazał na niedopuszczalność eksploatacji instalacji bez wymaganego 

pozwolenia emisyjnego. Stąd podmiot podejmujący działania z naruszeniem tego 

zakazu powinien liczyć się z określonymi sankcjami administracyjnymi. Gdy do 

konieczności poniesienia sankcji przyczynią się zaniedbania określonego organu 

administracji, szkody mogą być skompensowane na podstawie regulacji odrębnych, 

jednak ciężar udowodnienia winy organu administracji oraz adekwatnego zakresu jego 

odpowiedzialności, powinien spocząć w tym przypadku na poszkodowanym, skoro 

generalnie działał on z naruszeniem określonych przepisów, korzystając ze 

środowiska bez wymaganych pozwoleń. 
 

3.  Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska. 
 

Na uwagę zasługuje stanowisko Sądu wyrażone w wyrokach z dnia 5 marca 

2009 r., sygn. akt od IV SA/Wa 1988/08 do 1994/08, w których Sąd stanął na 

stanowisku, że w przypadku, gdy w zakładzie są trzy kotły emitujące pyły i gazy do 
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powietrza, a emisja odbywa się wspólnym kominem, to opłata za tę emisję powinna 

być ustalona, jako za instalację emitującą pyły i gazy do powietrza, nie zaś za każdy 

kocioł odrębnie. Każdy z kotłów nie jest bowiem odrębnym źródłem wytwarzającym i 

emitującym pyły i gazy do powietrza, ponieważ emisja tych pyłów i gazów do 

powietrza nie następuje z każdego kotła odrębnie, lecz wspólnym kominem. Ustalenie 

opłaty następuje bowiem za samo wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, a nie 

za ich wytwarzanie. Wysokość zaś tej opłaty - według art. 274 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska - uzależniona jest od ilości i rodzaju gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza, a nie od zdolności ich wytworzenia w każdym z 

kotłów. 

 

4.  Odpady. 
 

W tej kategorii spraw przeważały sprawy, w których Sąd kontrolował 

rozstrzygnięcia organów administracji publicznej o uznaniu za odpad sprowadzonego 

spoza obszaru Unii Europejskiej pojazdu samochodowego. W wyroku z dnia 29 

kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 325/09, Sąd rozstrzygał, czy po wniesieniu 

skargi na decyzję do sądu administracyjnego dopuszczalne jest wznowienie przez 

organ administracji publicznej postępowania zakończonego zaskarżoną do sądu 

decyzją w sytuacji, gdy powołaną podstawą wznowienia jest wyjście na jaw istotnych 

dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w 

dniu wydania decyzji, nie znanych organowi, który wydał decyzję (art. 145 §1 pkt. 5 

kpa). Organ administracji odmówił bowiem wznowienia postępowania w sprawie 

nałożenia na skarżących - jako odbiorców odpadów w postaci używanych pojazdów - 

obowiązku przekazania tych pojazdów, bez usuwania z nich jakichkolwiek 

elementów, do upoważnionej stacji demontażu, argumentując, iż od wyroku Sądu 

pierwszej instancji rozstrzygającego w tym przedmiocie została wniesiona skarga 

kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która nie została rozpoznana do 

czasu wydania przez organ decyzji. Organ uznał, że przyszłe stanowisko Naczelnego 

Sądu Administracyjnego jest zagadnieniem prejudycjalnym. Ze stanowiskiem tym Sąd 

się nie zgodził, argumentując, że zakresem badania sądu administracyjnego nie są 
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objęte wszystkie wady decyzji skutkujące wznowieniem postępowania, a tylko te, 

które stanowią naruszenie prawa. W przypadku złożenia wniosku o wznowienie 

postępowania po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję, której 

dotyczy wniosek o wznowienie postępowania, gdy wskazaną podstawą wznowienia 

jest ujawnienie nowych okoliczności lub dowodów istniejących w dniu wydania 

decyzji, a nie znanych organowi (art. 145 §1 pkt. 5 kpa), wszczęcie postępowania 

wznowieniowego jest dopuszczalne. 

W jednej ze spraw wszczętych skargą na decyzję Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłaty 

za brak sieci Sąd, postanowieniem z dnia 16 listopada 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 

1383/09, zawiesił postępowanie w sprawie i wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 

pytaniem prawnym: 

1. czy art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202),  

w jego brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą o zmianie ustawy  

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236), 

w zakresie w jakim nie różnicuje przy wymiarze kary administracyjnej sytuacji 

podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci z uwagi na stopień dokonanego 

pokrycia siecią terytorium kraju, jest zgodny z art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, to jest wynikającą z tego przepisu zasadą 

adekwatności (proporcjonalności) rozwiązań ustawodawczych do zakładanego 

celu regulacji? 

2. czy art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236) w zakresie w 

jakim nakazuje stosować do obliczania opłaty za brak sieci w 2006 roku art. 14 

ust. 1, 2, 3 i 4 w jego pierwotnym brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 

stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 

2005 roku Nr 25, poz. 202) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, to jest wynikającą z tego przepisu zasadą adekwatności 

(proporcjonalności) rozwiązań ustawodawczych do zakładanego celu regulacji? 
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5.  Ochrona przyrody. 
 

Podstawowym zagadnieniem, jakie występowało w tej kategorii spraw była 

kwestia administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego 

zezwolenia. W wyroku z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1919/08, Sąd 

wyraził pogląd, że podmiotem mającym interes prawny w sprawie wymierzenia kary 

pieniężnej decyzją administracyjną, a więc stroną postępowania, jest wyłącznie ten 

podmiot, który dopuścił się czynu, za który ustawodawca przewidział tę karę. Za 

stronę postępowania nie może być natomiast uznany inny podmiot (np. ten, na którego 

gruncie rosły drzewa, lub który zawiadomił organ o wycięciu drzew i domaga się 

zastosowania kary wobec innego podmiotu). 

Z kolei w wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1957/08, Sąd 

stanął na stanowisku, że w świetle art. 86 ustawy o ochronie przyrody to, że drzewo 

może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, czy też, że drzewo obumarło lub nie 

rokuje szansy na przeżycie, jest podstawą do wydania zezwolenia na jego wycięcie i 

niepobierania opłaty za jego usunięcie. Okoliczności takie nie uprawniają jednak, ani 

nie usprawiedliwiają, wycięcia drzewa bez uzyskania wymaganego zezwolenia, a w 

konsekwencji nie zwalniają organu z obowiązku wymierzenia kary pieniężnej za 

usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia. Kara pieniężna za delikty 

administracyjne, a więc także za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, jest 

niezależna od winy sprawcy, dlatego organ ma obowiązek wymierzyć ją w ustawowej 

wysokości bez względu na motywy takiego działania, nawet jeśli byłyby uzasadnione 

społecznie. 

Natomiast w wyroku z dnia 25 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 63/09, Sąd 

nie podzielił stanowiska skarżącej, iż niewydanie przez organ zezwolenia w 

przewidzianych przez kodeks postępowania administracyjnego terminach na 

załatwienie sprawy, oznacza automatyczną zgodę na dokonanie wycięcia drzew. Sąd 

wskazał, że wówczas gdy organ pozostaje w zwłoce, strona ma odpowiednie środki 

prawne, jak np. zażalenie w trybie art. 37 kpa, mające na celu przerwanie 

bezczynności organu, a w dalszej perspektywie skargę na bezczynność do sądu 

administracyjnego. Z żadnego przepisu ustawy o ochronie przyrody nie można 

 103



wywieść, iż po bezskutecznym upływie ustawowego terminu przewidzianego na 

załatwienie sprawy, zgodę organu na usunięcie drzew można uznać za 

„automatyczną”. 

 W wyroku z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 517/09, Sąd stanął na 

stanowisku, że sankcja administracyjna za zniszczenie drzew powinna być 

wymierzona na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich zniszczenia. 

 

6.  Inne sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

 
Przedmiotem kontroli Sądu w 2009 r. były również rozstrzygnięcia organów 

administracji wydawane na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227, ze zm.). Skargi wnoszono m.in. na postanowienia o umorzeniu postępowań 

odwoławczych wywołanych zażaleniami wniesionymi na postanowienia w 

przedmiocie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć, które wydano w 

postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, wszczętych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska, przed dniem 15 listopada 2008 r. W skargach podnoszono w 

szczególności, że zażalenia na postanowienia w przedmiocie uzgodnień warunków 

realizacji przedsięwzięć wniesione zostały przed wejściem w życie ustawy z dnia 3 

października 2008 r., w związku z czym art. 153 ust. 2 tej ustawy nie mógł mieć do 

nich zastosowania. 

W wyroku z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 246/09, Sąd stwierdził, 

że art. 153 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wskazuje, iż w sprawach 

wszczętych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przed dniem wejścia w 

życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

ustawodawca wyłączył zastosowanie art. 106 § 5 kpa w zakresie, w jakim przewiduje 

on dopuszczalność złożenia zażalenia na postanowienie wydane w trybie uzgodnienia 

np. przez organy inspekcji sanitarnej. 
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Zdaniem Sądu, jeżeli w tego rodzaju sprawie przed dniem 15 listopada 2008 r. 

organ współdziałający nie zajął stanowiska, to od wydanego przezeń po tej dacie 

postanowienia nie przysługuje zażalenie. Ponieważ w aktualnie obowiązującym stanie 

prawnym możliwość wnoszenia zażaleń od omawianego rodzaju postanowień została 

wyłączona, to należy przyjąć, że nie ma również podstaw do merytorycznego 

rozpoznawania zażaleń wniesionych przed wejściem w życie art. 153 ust. 2 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. Przepis ten jednoznacznie bowiem wyłącza postanowienia 

uzgadniające spod kontroli instancyjnej, nie określając granic czasowych ich wydania. 

W stosunku do zażaleń wniesionych przed dniem zmiany przepisów niedopuszczalne 

jest ich merytoryczne rozpoznanie przez organy wyższego stopnia, które zobowiązane 

są do stosowania przepisów obowiązujących w dacie orzekania. Podobne stanowisko 

Sąd zajął także w wyroku z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 622/09. 

Z kolei w wyroku z dnia 18 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 770/09, Sąd 

stwierdził, że odebranie przez ustawodawcę możliwości odrębnego kwestionowania 

postanowień wydanych w postępowaniach mających toczyć się według 

dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska o treści obowiązującej przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 3 

października 2008 r. dotyczy także postanowień wydawanych przez regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, o ile tylko postanowienia te wydane zostały w toku 

postępowania wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 

2008 r. Skoro bowiem kompetencje przysługujące dotychczas organom wskazanym w 

art. 153 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przejął regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, to art. 153 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy w swojej literalnej wykładni 

stosuje się o tyle, o ile dotychczasowe organy wydały już stosowne postanowienia. 

Jeżeli jednak organy te nie wydały jeszcze takich postanowień we wszczętych 

uprzednio postępowaniach przed dniem 15 listopada 2008 r. o wydanie decyzji w 

sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, to z 

chwilą przejęcia kompetencji tych organów przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska - art. 153 ust. 2 pkt. 2 należy odnieść do postanowień tego organu, jako 

wydanych w postępowaniach, do których należy stosować przepisy dotychczasowe 

sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. Uprawnienia stron nie 
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doznają w tym względzie uszczerbku, skoro wydane postanowienia będą mogły być 

kwestionowane w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie 

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 142 k.p.a.). 

Przedmiotem wielu skarg były decyzje w przedmiocie środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, w których to skargach zarzucano 

nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, bądź wadliwą ocenę zabranego w 

sprawie materiału dowodowego. 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 

700/09, Sąd podniósł m.in., że fakt sporządzenia raportu na zlecenie inwestora nie 

może być podstawą podważania jego wiarygodności, ponieważ przedłożony przez 

inwestora raport był weryfikowany w toku postępowania administracyjnego i na 

żądanie organu administracji sporządzony został aneks do tego raportu. Sąd nie 

podzielił również stanowiska skarżącego, że aby dokonać należytej oceny 

przydatności dowodowej raportu, pracownicy organu administracji muszą wykazywać 

się specjalistyczną wiedzą na poziomie wiedzy posiadanej przez autora raportu. Ocena 

raportu dokonywana jest przez pracownika organu administracji posiadającego wiedzę 

niezbędną do wykonywania zadań postawionych przed tym organem. Pracownik 

organu administracji dokonuje oceny raportu pod kątem spełnienia przez raport 

wymogów wynikających z przepisów prawa oraz pod kątem tego, czy twierdzenia 

zawarte w raporcie nie są sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i 

doświadczenia życiowego. Przepisy prawa nie przewidują wymogu posiadania przez 

pracowników organu administracji specjalistycznej wiedzy na takim poziomie jak 

osoba sporządzająca raport. Jeśli ustawodawca wymagałby od pracownika organu 

administracji posiadania specjalistycznej wiedzy, to dałby temu wyraz wprost w 

przepisach prawa. Sąd stwierdził też, że organy administracji nie miały obowiązku 

dopuszczania dowodu z opinii biegłego w celu oceny przydatności dowodowej raportu 

oddziaływania na środowisko. Wskazał, iż organ administracji mógłby powołać 

biegłego, gdyby powziął uzasadnione wątpliwości co do rzetelności przedstawionego 

raportu i nie byłoby innych środków dowodowych, by wątpliwości te usunąć. 

W wyroku z dnia 3 listopada 2009r. o sygnaturze akt VIII SA/Wa 456/09 – 

orzeczenie nieprawomocne, Sąd rozważał zasadność ograniczenia konstytucyjnej  
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i ustawowej swobody korzystania i dysponowania działką przez właściciela 

nieruchomości poprzez orzeczenie zakazu lokalizowania obiektów budowlanych  

w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,  

w związku z wprowadzeniem na terenie tej i sąsiadujących z nią działek obszaru 

chronionego krajobrazu. W pierwszej kolejności Sąd uznał, iż właściciel działki ma 

legitymację do zaskarżenia do sądu administracyjnego takiej uchwały rady gminy, 

która ogranicza jego swobodę korzystania i dysponowania swą działką. W związku  

z tym, że nieruchomość skarżącego znajduje się w strefie objętej obszarem 

chronionego krajobrazu, a co za tym idzie podlega ustanowionym tam ograniczeniom, 

to należy uznać, iż występuje po stronie skarżącego legitymacja czynna do zaskarżenia 

przedmiotowej uchwały. Sąd ustalił, iż legitymacja rady gminy do podjęcia uchwały  

o ustanowieniu obszaru chronionego krajobrazu wynika z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880 ze zm.) 

zgodnie z którym jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru chronionego krajobrazu, 

obszar ten może zostać wyznaczony przez radę gminy, w drodze uchwały. Sąd uznał, 

że ograniczenie prawa własności zostało w tej sprawie wprowadzone przepisem rangi 

ustawowej i to ze względu na wymóg ochrony środowiska. Wprowadzenie ograniczeń 

prawa własności o jakich mowa w art. 24 ustawy o ochronie przyrody nastąpiło dla 

zapewnienia ochrony środowiska. To ograniczenie ma zatem rangę ustawową, 

 a podjęta uchwała miała umocowanie w przepisie ustawowym. Podmiot, którego 

prawo własności zostało ograniczone ze względu na ochronę zasobów środowiska, 

może żądać odszkodowania lub wykupienia nieruchomości. Podstawą do żądania 

odszkodowania lub wykupu nieruchomości może być ograniczenie ze sposobu 

korzystania z nieruchomości poprzez wprowadzenie obszarów chronionych na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
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23.   Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 
 

1.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
 
 Znaczącą grupę spraw objętych symbolem 6150 stanowiły sprawy ze skarg na  

uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 

sprawach tego rodzaju główną kwestią poddaną ocenie Sądu były granice tzw. 

władztwa planistycznego gminy. W omawianej kategorii spraw ukształtował się 

jednolity pogląd, iż uprawnienia gminy do ustalania przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenu nie mogą być nadużywane. 

Swoboda planistyczna gminy, jak podkreślono w wyroku z dnia 18 sierpnia 

2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 836/09, nie jest bowiem nieograniczona i w odniesieniu 

do prawa własności kończy się tam, gdzie ustalenia planu stanowiłyby już tylko 

nieuprawnioną ingerencję w to prawo, wykraczając poza ramy ustawowe. Za 

przekraczające granice władztwa planistycznego gminy uznano wprowadzenie w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczenia w postaci zakazu 

rozbudowy, przy jednocześnie ustalonej możliwości adaptacji istniejącego obiektu 

budowlanego, w tym też możliwości jego przekształcenia. Gmina, ustalając przepisem 

planu zakaz rozbudowy istniejącego budynku, nie przedstawiła żadnych przesłanek 

prawnych, jakimi kierowała się wprowadzając tak rygorystyczne ograniczenie w 

korzystaniu z nieruchomości, nie powołała również wystarczających argumentów dla 

usprawiedliwienia naruszenia interesu prawnego skarżącego. Zarówno istnienie 

interesu prawnego jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność 

przedłożenia w konkretnym przypadku interesu publicznego nad interesem 

indywidualnym muszą zawsze podlegać wnikliwej kontroli sądowej, w szczególności 

wówczas gdy chodzi o udowodnienie, iż w interesie publicznym leży ograniczenie 

chronionego konstytucyjnie prawa własności. 

Za uzasadnione, zdaniem orzekającego w sprawie o sygn. akt IV SA/WA 

323/09 Sądu (wyrok z dnia 19 czerwca 2009 r.), uznano wprowadzenie ograniczeń w 

wykonywaniu prawa własności na potrzeby projektowanych dróg wówczas, gdy 

przyjęte w planie ustalenia uwzględniają interesy wszystkich zainteresowanych osób. 

Jako wykraczające poza granice władztwa planistycznego gminy wskazano 
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zaprojektowanie drogi dojazdowej kosztem jedynie działki skarżącego, bez 

proporcjonalnego obciążenia działek sąsiednich. Wnikliwe ustalenia w zakresie 

wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu prawa własności na potrzeby 

zaprojektowanych dróg, czy ciągów pieszo-jezdnych są konieczne z punktu widzenia 

sądowej kontroli oraz oceny, czy gmina dołożyła należytej staranności w 

poszukiwaniu najmniej dolegliwego przebiegu drogi. 

Za posiadający znamiona przepisu dyskryminacyjnego uznano zapis 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na terenie 

przeznaczonym m.in. do lokalizowania obiektów produkcyjnych zakazywał 

lokalizowania, w oparciu o nieujawnione kryteria, wyłącznie jednego z kilkudziesięciu 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W wyroku z 

dnia 2 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 814/98, podkreślono, że tego rodzaju 

restrykcje muszą znajdować przekonujące uzasadnienie. Gmina musi zatem w 

postępowaniu planistycznym wykazać, iż wprowadzona reglamentacja nie jest 

wynikiem działań arbitralnych, a przeciwnie, przemawiają za nią obiektywnie istotne 

przesłanki. 

W wyroku z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 61/09, za wydaną z 

naruszeniem procedury sporządzenia planu miejscowego uznano uchwałę, przy której 

odstąpiono od wymogu ponownego przedstawienia do uzgodnienia i zaopiniowania 

właściwym organom i instytucjom prognozy oddziaływania na środowisko, po 

uprzednim dokonaniu zasadniczych w niej zmian. Również w wyroku z dnia 4 maja 

2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 17/09, Sąd uznał za istotne naruszenie procedury 

planistycznej, brak ponowienia w niezbędnym zakresie czynności, o których mowa w 

art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), wobec dokonania zmian w projekcie 

planu w wyniku uwzględniania uwag złożonych do tego projektu. Ustawodawca, w 

świetle art. 17 pkt. 13 i art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, nie pozwala zarówno wójtowi gminy jak i radzie gminy na 

jakiekolwiek wartościowanie uwzględnionych uwag, czy dokonanych zmian projektu 

planu. Każda zmiana w uzgodnionym i wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 

planu wymaga powtórzenia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. 

 109



2.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

 

Za naruszające interes prawny użytkownika wieczystego nieruchomości 

położonej na terenie objętym zaskarżonym studium Sąd w wyroku z dnia 2 lipca 

2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 129/09 uznał studium, w którym nie wskazano na 

potrzebę funkcjonowania strefy ograniczonego korzystania z nieruchomości wokół 

cmentarza. Normatywne wymaganie ustanowienia strefy, na której występują 

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, wskazane w § 3 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315), 

przesądza o tym, iż w przypadku realizacji cmentarza w granicach wskazanych w 

studium, korzystanie z nieruchomości przyległych musi zostać ograniczone. Zawarcie 

natomiast w uchwale w przedmiocie studium zapisu, iż tereny przyległe do obszaru 

planowanego cmentarza mają być przeznaczone pod zabudowę, bez zasygnalizowania 

potrzeby funkcjonowania strefy ograniczonego korzystania, uchybia w ocenie Sądu 

wymaganiom zawartym w art. 6 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm.). 

 

3.  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

W omawianej kategorii znaczącą grupę stanowiły sprawy dotyczące skarg na 

decyzje określające warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 

wydawane w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588). 

Podstawową kwestią była prawidłowość realizacji zasady tzw. dobrego 

sąsiedztwa (art. 61 ust. 1 pkt. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

która określa konieczność dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez 

 110 



zastaną w danym miejscu zabudowę cech i parametrów o charakterze urbanistycznym 

(zagospodarowanie terenu) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych 

obiektów). W celu spełnienia tych wymagań, w procesie decyzyjnym związanym z 

ustalaniem warunków zabudowy, ustawodawca ustanowił obowiązek przeprowadzenia 

wstępnej analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 

wynikającej z przepisów odrębnych (art. 53 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 64 ust. 1 cyt. 

ustawy). W sprawach: sygn. akt IV SA/Wa 319/09 (wyrok z dnia 2 lipca 2009 r.), 

sygn. akt IV SA/Wa 793/09 (wyrok z dnia 8 września 2009 r.) i sygn. akt IV SA/Wa 

445/09 (wyrok z dnia 5 czerwca 2009 r.), Sąd stwierdził, że organy uchybiły temu 

obowiązkowi, co dało podstawę do uchylenia zaskarżonych decyzji. 

W szeregu spraw organy w sposób nieprawidłowy dokonały ustalenia obszaru 

objętego analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, co 

skutkowało uchyleniami decyzji m.in. w sprawach o sygn. akt: IV SA/Wa 818/09 

(wyrok z dnia 22 września 2009 r.), IV SA/Wa 1977/08 (wyrok z dnia 25 marca 

2009 r.) i IV SA/Wa 101/07 (wyrok z dnia 9 marca 2007 r.). W wyroku z dnia 20 

kwietnia 2009 r. r., sygn. akt IV SA/Wa 148/09, Sąd podniósł, że dołączony do 

decyzji o warunkach zabudowy załącznik graficzny mający obrazować wyniki analizy 

zagospodarowania obszaru otaczającego teren wnioskowany do rozbudowy 

istniejącego budynku mieszkalnego obrazuje jednak tylko niewielki fragment obszaru 

analizowanego, obejmujący jedynie wycinek tego, co powinno stanowić obszar 

analizowany. Również tekstowa część analizy obszaru wskazuje, iż wskaźnik średniej 

szerokości elewacji frontowych ustalony został na podstawie obiektów znajdujących 

się jedynie w tej części obszaru analizowanego, który został uwidoczniony w 

graficznej części analizy znajdującej się w załączniku graficznym, co nie spełnia 

wymagań określonych w art. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

W wyrokach z dnia 8 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 62/09 i z dnia 27 maja 

2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1704/08 wskazano, iż prawodawca, określając 

normatywnie parametry i wskaźniki, przy których wykorzystaniu ma być 
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urzeczywistniana zasada zachowania ładu przestrzennego przy realizacji zabudowy, 

zaliczył do nich "linie zabudowy" (art. 61 ust. 6 w zw. z ust. 7 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) określając w §4 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury bardziej szczegółowo sposób ustalania wymagań w tym 

zakresie. Sposobem określenia tej linii jest ustalenie "obowiązującej linii zabudowy". 

Ustalenie wyłącznie nieprzekraczalnej linii zabudowy umożliwia usytuowanie 

elewacji budynku w dowolnej odległości w głąb działki i pod dowolnym kątem w 

stosunku do wskazanej linii. Oczywistym jest, iż kwestia ta nie pozostaje bez 

znaczenia z perspektywy zachowania ładu i harmonii zabudowy, co miał na uwadze 

prawodawca, wskazując sztywne wymaganie ustalenia parametrów planowanej 

zabudowy w tym zakresie. 

Natomiast w wyroku z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1619/08, 

dokonano wykładni art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wyjaśniając jego znaczenie w odwołaniu się do względów 

celowościowych. Wskazano, iż hipoteza tej normy prawnej obejmuje również 

przypadki, gdy zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na inne cele uzyskano w 

ramach innych procedur planistycznych, niż zakończona uchwalaniem planu, który 

utracił moc w związku z art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Do 

wyroku tego zgłoszone zostało zdanie odrębne, w którym wskazano, iż użycie w 

omawianym przepisie, w kontekście wymagania uzyskania zgody na przeznaczenie 

gruntów na cele inne niż leśne wyrazu "przy", wobec jednoznacznego powiązania z 

czynnościami sporządzania konkretnie wskazanych planów zagospodarowania 

przestrzennego (tych, które utraciły moc w związku z konkretnym przepisem), 

wyklucza rozumienie tego przepisu w sposób szerszy. O ile wolą ustawodawcy byłoby 

uwzględnienie wszelkich uprzednich zgód na przeznaczenie gruntów na cele inne, niż 

leśne, w myśl reguł rozumienia znaczenia wyrazów w języku polskim, użyłby dla ich 

opisania sformułowania "uzyskanych przed uchwaleniem" wskazanych w ustawie 

rodzajów planów. Prawodawca jednoznacznie i precyzyjnie wskazał przypadki, gdy 

jest dopuszczalna zabudowa gruntów leśnych, w przypadkach innych niż w 

następstwie przeznaczenia ich na inny cel w obowiązujących planach 

zagospodarowania przestrzennego (w takim przypadku decyzji o warunkach 
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zabudowy w ogóle się nie wydaje) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze 

zm.). W sytuacji, gdy reguły wykładni językowo-logicznej pozwalają precyzyjnie 

określić zamiar prawodawcy, sięganie do innych rodzajów wykładni (celowościowej 

czy systemowej) jest nieuprawnione. Przeciwko stosowaniu rozszerzającej wykładni 

przepisu przemawia także szczególny charter zawartej w nim regulacji, która stanowi 

wyjątek od reguły (zakazu zabudowy). Również w tym kontekście stosowanie 

wykładni rozszerzającej nie jest prawidłowe. Odrębną kwestią jest natomiast, problem 

zróżnicowania pozycji prawnej poszczególnych właścicieli nieruchomości o 

charakterze leśnym (tak samo rolnych), których zabudowa była dopuszczalna w myśl 

postanowień planów, tracących moc w związku z art. 67 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym. O ile przy sporządzaniu takich planów uzyskano stosowną zgodę, 

utrata ich mocy nie skutkuje ograniczeniem możliwości zabudowy gruntów leśnych 

(analogicznie rolnych). Przywilej taki nie obejmuje natomiast, w myśl art. 61 ust. 1 

pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sytuacji, gdy 

wprawdzie grunt leśny był przeznaczony w planie pod zabudowę, jednak nie w 

wyniku wyrażenia stosownej zgody w procedurze przyjęcia konkretnego planu, lecz 

np. w ramach uchwalania uprzednich planów miejscowych. Tego rodzaju 

zróżnicowanie pozycji prawnej podmiotów, nieoparte na oczywistych i obiektywnych 

kryteriach, zakorzenionych w systemie norm aksjologicznych wynikających z 

Konstytucji (np. art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 64) może rodzić wątpliwości, czy tego 

rodzaju norma może stanowić podstawę dla orzekania przez Sąd o prawach i 

obowiązkach obywateli w praworządnym państwie, w kontekście sprawowania 

kontroli legalności orzeczeń administracyjnych. W takim jednak przypadku nie było 

uprawnione dokonanie wykładni przepisów rangi ustawowej poprzez nadanie im 

znaczenia sprzecznego z ich jednoznacznym brzmieniem, ani w następstwie odwołania 

się do norm konstytucyjnych ani też innych, powszechnie akceptowanych a 

wynikających z ustawy zasadniczej, wartości sytemu aksjologicznego. 
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4.  Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości. 
 

W kategorii spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego liczną grupę 

stanowiły sprawy dotyczące ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Przyczyną uchylenia przez Sąd w kilku sprawach rozstrzygnięć organów 

administracji był m.in. niewłaściwy dobór nieruchomości przyjętych przez 

rzeczoznawcę, nieodpowiadający kryteriom nieruchomości podobnej. W wyroku z 

dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 378/09, Sąd wskazał na definicję 

nieruchomości podobnej określoną w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.), w 

kontekście której rzeczoznawca - sporządzając operat szacunkowy - powinien dokonać 

prawidłowego doboru działek do określenia wartości działek przed zmianą planu, i po 

zmianie planu. W powołanym wyroku Sąd wskazał, że rzeczoznawca przyjął do 

wyceny działkę położoną w innej miejscowości, jak również zdecydowanie 

odbiegającą od przedmiotowej działki wielkością powierzchni oraz ceną. Natomiast w 

wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1871/08, Sąd podniósł, że 

dobór nieruchomości przyjętych przez rzeczoznawcę nie odpowiada kryteriom 

nieruchomości podobnej. Nie można przyjąć, że wszystkie nieruchomości wymienione 

w operacie spełniają warunki nieruchomości podobnej. Nieruchomości przyjęte przez 

rzeczoznawcę do określenia wartości nieruchomości skarżącego znajdują się poza 

obrębem gminy, i grunty w miejscowościach sąsiednich są znacznie tańsze z powodu 

bliskiego sąsiedztwa wysypiska odpadów stałych. 

Sąd, w wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1871/08, 

podkreślił, że wyceny nieruchomości dla celów ustalenia opłaty planistycznej należy 

dokonywać w ten sposób, aby wycena ta nie została zakłócona przez inne czynniki, a 

przede wszystkim przez wzrost lub spadek wartości nieruchomości spowodowany 

podziałem dużej działki na mniejsze działki. Opłata planistyczna nie może obejmować 

zmiany wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem już po uchwaleniu 

planu. Jeżeli sprzedane zostały tylko niektóre działki wydzielone już po uchwaleniu 
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planu, to dla obliczenia opłaty planistycznej należy przyjąć stopę wzrostu wartości 

działki, ale w tym jej kształcie, jaki istniał w dniu uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W wyroku z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 688/09, wydanym w 

związku z wyrokiem NSA z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 254/08 

uchylającym uprzedni wyrok Sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do 

ponownego rozpoznania, Sąd podkreślił, że podstawą ustalenia opłaty planistycznej 

konieczne jest ustalenie, że do wzrostu wartości nieruchomości doszło na skutek 

uchwalenia planu miejscowego. Nieruchomość skarżących, zarówno przed 

uchwaleniem planu, jak i po jego uchwaleniu, znajdowała się na terenie 

przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, dlatego sytuacja na rynku 

nieruchomości pozostaje bez wpływu na ocenę wzrostu obiektywnej wartości 

nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego planu miejscowego. Wzrost 

wartości nieruchomości ma nastąpić wskutek uchwalenia planu, a nie w związku z 

popytem na rynku nieruchomości czy innymi czynnikami. Należy więc podkreślić, że 

opłaty planistycznej nie należy wiązać z ceną nieruchomości stanowiącą wynik relacji 

popyt - podaż. 

Sąd w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 629/09, wskazał na 

nietrafność zarzutów skargi, aby organ przekroczył 5-letni termin na ustalenie opłaty 

ze względu na sporządzenie operatu szacunkowego po upływie 5 lat od chwili 

obowiązywania nowego planu miejscowego. Roszczenia gminy wobec właściciela 

nieruchomości, można bowiem zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan 

miejscowy stał się obowiązujący. Pojęcie zaś "zgłoszenia roszczenia" oznacza 

prawidłowe zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania w sprawie pobrania 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, a nie sporządzenia 

operatu szacunkowego, wydania decyzji, czy też zażądania określonej w niej opłaty. 

Dla zachowania terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędne jest zatem wszczęcie postępowania 

przed jego upływem. 
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5.  Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania  
przestrzennego. 

 

Sąd w wyroku z dnia 4 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 613/09, nie 

podzielił stanowiska Ministra Środowiska, iż art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, ze zm.) 

dotyczy tylko uzdrowisk nowych, które status uzdrowiska otrzymały po wejściu w 

życie tej ustawy, natomiast uzdrowiska istniejące na podstawie dotychczasowych 

przepisów prawnych będą obowiązane do uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w terminie do 2 lat od daty wydania przez Ministra 

Zdrowia decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego na obszarze danej gminy w trybie art. 40 ust. 2 ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych. Przepis ten nie różnicuje bowiem gmin, na których ciąży ten 

obowiązek, ze względu na sposób ich utworzenia. Wszczęcie postępowania 

administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy wnioskiem inwestora złożonym 

po wejściu w życie z dniem 2 października 2005 r. ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych, obligowało organy administracji publicznej, właściwe do wydania 

rozstrzygnięcia w sprawie, do zawieszenia postępowania do czasu uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Natomiast w wyroku z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 698/09, 

Sąd podkreślił, że na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się 

otulinę parku narodowego, która ma na celu jego ochronę, jednakże zakazy 

wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. Nr 92, poz. 880, ze zm.), odnoszące się do parków narodowych, nie dotyczą jego 

otuliny. Otulina jest bowiem formą przejściową pomiędzy parkiem narodowym, 

obszarem objętym ścisłą regulacją dopuszczonych zachowań, a terenem który nie 

podlega ochronie ze względu na walory przyrodnicze. Dyrektor parku narodowego jest 

zatem uprawniony do uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy dot. inwestycji 
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lokalizowanych w otulinie parku narodowego, ale w kontekście ustawowego celu 

otuliny, a nie w kontekście działań zabronionych w obszarze samego parku, o których 

jest mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 187/09, Sąd 

podkreślił, iż §9 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43. poz. 430) nie formułuje 

całkowitego zakazu wykonania zjazdów z dróg klasy G, a zawarte w nim zalecenie 

dotyczące ograniczenia liczby i częstotliwości zjazdów należy rozumieć w ten sposób, 

że tam gdzie jest to możliwe, dojazd do dróg klasy G z nieruchomości leżących w 

pobliżu tych dróg należy zapewnić za pośrednictwem dróg niższych klas. W 

sytuacjach, gdy dojazd taki jest zapewniony lub istniejące warunki pozwalają na jego 

zapewnienie należy, mając na względzie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego, 

uznać budowę zjazdów łączących drogi klasy G z nieruchomościami przyległymi za 

wyłączoną. Jednak wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy w zakresie obsługi komunikacyjnej wymaga to 

wyważenia proporcji pomiędzy słusznym interesem obywatela, któremu należy 

zapewnić dostęp do drogi publicznej, a interesem społecznym przejawiającym się 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej. 

 

6.  Dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej. 
 

W wyroku z dnia 18 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 742/09, Sąd 

wskazał, iż nie można uznać za wykazanie interesu prawnego powołanie się przez 

organizację ekologiczną na konieczność zapobiegania zjawisku rozbić ptaków o 

wysokie budynki, których szyby oślepiają ptaki. Organizacja ta musiałaby wykazać, że 

przelot ptaków odbywa się nad planowaną inwestycją lub w jej okolicy, jednakże 

stwierdzenie o przelocie zespołu ptaków nad miastem w okresie sezonowych 

wędrówek nie spełnia takiego wymogu. Powołując się na cel statutowy organizacja 

ekologiczna powinna wykazać, że teren inwestycji oraz tereny w jej otoczeniu są 

ostoją oraz miejscem rozrodu i regularnego przebywania ptaków objętych ochroną 

gatunkową. 
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24.   Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa. 
 

1.  Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 
 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok z dnia 26 marca 2009 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 2088/08, w którym Sąd stwierdził, iż decyzja administracyjna 

wydawana na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.) rozstrzyga 

kwestię dopuszczalności przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze lub 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i stanowi podstawę do dokonania 

zmian w przepisach prawa miejscowego, ponadto ma charakter uznaniowy. Powołana 

ustawa jedynie w art. 6 ust. 1 odnosi się do kwestii przesłanek jakimi winien kierować 

się organ przy kwalifikowaniu gruntu leśnego i rolnego do odmiennego przeznaczenia, 

pozostawiając właściwemu organowi ocenę każdej konkretnej sytuacji faktycznej przy 

zastosowaniu jego najlepszej merytorycznej wiedzy. Organ dokonujący oceny 

dopuszczalności przeznaczenia gruntów leśnych na działce ewidencyjnej zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym w latach 30-ych ubiegłego wieku winien, zgodnie z 

wytycznymi art. 6 ust 1 powołanej ustawy, dokonać przede wszystkim oceny 

przydatności produkcyjnej tych gruntów dla gospodarki leśnej. Skoro grunty te w 

ewidencji gruntów nie są oznaczone jako nieużytki, jest to jedyne kryterium 

ustawowe, które organ winien brać pod uwagę dokonując tej oceny. 

 

2.  Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych. 
 

W tej kategorii spraw, na uwagę zasługuje wyrok z dnia 24 czerwca 2009 r., 

sygn. akt IV SA/Wa 1890/08, w którym Sąd uznał, iż właściwą formą zawiadomienia 

o fakcie wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, jest indywidualne 

poinformowanie właścicieli lasu w formie pisemnej. Natomiast wywieszenie 

informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy o wyłożeniu przedmiotowego 

projektu uproszczonego planu nie wyczerpuje przesłanki z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.) i jest 

wadliwym powiadomieniem stron o wyłożeniu projektu. 
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3.  Scalanie i wymiana gruntów. 
 

W sprawach z zakresu scalania i wymiany gruntów dominowały sprawy 

dotyczące stwierdzenia nieważności orzeczeń administracyjnych wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 

3, poz. 13, ze zm.). 

W wyroku z dnia 22 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 210/09 Sąd stwierdził, 

iż brak wyraźnej pisemnej zgody właściciela na objęcie postępowaniem scaleniowym 

jego zabudowanej działki stanowi rażące naruszenie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 

stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów. 

 

4.  Nasiennictwo i ochrona roślin uprawnych. 
 

Spośród nielicznych spraw z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin uprawnych 

rozpatrywanych w 2009 r. przez Sąd, należy odnotować wyrok z dnia 4 sierpnia 

2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 766/09, w którym Sąd podzielił ugruntowane w 

orzecznictwie stanowisko, iż wynikające z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 

r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, ze zm.) uznanie 

administracyjne nie wywołuje automatycznie skutku w postaci decyzji przyznającej 

odszkodowanie (w przypadku złożenia wniosku o odszkodowanie przy jednoczesnym 

ustaleniu wystąpienia szczególnego zagrożenia przez organizmy kwarantannowe lub w 

przypadku wystąpienia organizmu szkodliwego, który nie występował dotychczas na 

terytorium Polski), lecz w stosunku do złożonego wniosku może być wydana również 

decyzja odmawiająca przyznania odszkodowania. Nie oznacza to jednak dowolności, 

gdyż organ administracji publicznej winien rozważyć wszystkie okoliczności 

faktyczne i prawne, a następnie wykazać jakie powody przemawiały za takim a nie 

innym rozstrzygnięciem. 
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5.  Weterynaria i ochrona zwierząt. 
 

W wyroku z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1974/08, Sąd 

stwierdził, iż o fakcie sprawowania opieki nad zwierzęciem nie może świadczyć 

posiadanie władztwa nad zwierzęciem w momencie zadawania mu bólu czy cierpienia. 

Skoro w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 

106, poz. 1002, ze zm.) brak jest definicji pojęcia „opiekować się”, to należy rozumieć 

je zgodnie ze znaczeniem potocznym, jako „troszczyć się”, „dbać”, „zajmować się” 

(Słownik języka polskiego, wyd. PWN Warszawa 1984 r.). 

 

6.  Inne z zakresu rolnictwa i leśnictwa. 
 

Do kategorii spraw oznaczonych jako inne, rozpoznanych przez Sąd w 2009 r., 

należy zaliczyć w szczególności sprawy dotyczące: 

- stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi (np. sprawa o sygn. akt IV 

SA/Wa 672/09 zakończona wyrokiem z dnia 24 września 2009 r.), 

- stwierdzenia nieważności orzeczenia uchylającego dokument nadania ziemi 

(sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 308/09 zakończona wyrokiem z dnia 1 kwietnia 

2009 r.), 

- wydania zaświadczeń dotyczących aktów własności ziemi (np. sprawa o sygn. 

akt IV SA/Wa 1744/08 zakończona wyrokiem z dnia 18 marca 2009 r.). 

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 1931/08 w 

przedmiocie udzielenia zezwolenia na przewóz przez granicę państwa zwierząt 

należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa 

Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych. W 

wyroku z dnia 27 lutego 2009 r. Sąd stwierdził, iż zgodnie z art. 71 ust. 2 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony 

gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi w zw. z art. 1 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszającego 

wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory, 
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w drodze odstępstwa od ust. 1, zezwolenie na przywóz może zostać wydane, jeśli 

wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz został złożony przed ustanowieniem 

ograniczenia, a właściwy organ zarządzający państwa członkowskiego jest 

przekonany, że istnieje umowa lub zamówienie, za które dokonano płatności lub w 

wyniku której okazy niektórych gatunków dzikiej fauny i flory zostały już wysłane. 

Sąd wskazał, że o ile powołany art. 71 ust. 2 stwarza jedynie możliwość 

zastosowania odstępstwa od zawieszenia wprowadzania do Wspólnoty okazów 

niektórych gatunków dzikiej fauny i flory, o tyle organ orzekający zobowiązany jest 

ustosunkować się, co do możliwości zastosowania tego odstępstwa i w przypadku 

odmowy jego zastosowania wyjaśnić przyczyny tej odmowy. Rozważanie 

zastosowania omawianego odstępstwa jest oczywiście możliwe tylko przy 

jednoznacznym ustaleniu przez organ orzekający istnienia umowy lub zamówienia, za 

które dokonano płatności lub w wyniku której wnioskowany produkt został już 

wysłany z państwa spoza Unii Europejskiej. 

 

25.   Sprawy z zakresu przejęcia mienia. 
 

1.  Reforma rolna. 
 

Wśród spraw z zakresu przejęcia mienia najwięcej skarg wniesiono na decyzje 

o odmowie stwierdzenia, że zespoły pałacowo (zamkowo) - parkowe nie podpadały 

pod działanie art. 2 ust. 1 lit e dekretu PKWN dnia 6 wrzenia 1944 r. o 

przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13), W skargach na te 

decyzje skarżący podkreślali, że ich nieruchomości nie były objęte działaniem tego 

dekretu. 

W zdecydowanej większości spraw Sąd uchylał zaskarżone decyzje powołując 

się na ugruntowaną linię orzecznictwa, mającą oparcie w uchwale Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r. sygn. akt W 3/89 oraz w uchwale siedmiu 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2006 r. sygn. akt I 

OPS 2/2006, które wskazują, że nieruchomości ziemskie - o których mowa w art. 2 
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ust. 1 lit e dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej - to 

obiekty mienia nieruchomego o charakterze rolniczym. 

W konsekwencji przyjętego ograniczenia dekretowego pojęcia nieruchomości 

ziemskich do nieruchomości o charakterze rolniczym, uzależniano wyłączenie spod 

działania dekretu i tym samym możliwość zwrotu przejętych w ramach reformy rolnej 

nieruchomości ziemskich zabudowanych (dwory, pałace i inne siedziby ziemiańskie) 

od wykazania braku ich funkcjonalnego związku z podlegającymi przejęciu 

nieruchomościami o charakterze rolniczym. W wyrokach: z dnia 27 stycznia 2009 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 1359/08 i sygn. akt IV SA/Wa 1809/08, z dnia 4 maja 2009 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 220/09, z dnia 22 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 373/09, z 

dnia 29 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 491/09, z dnia 9 czerwca 2009 r. sygn. akt 

IV SA/Wa 399/09 oraz z dnia 11 września 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1003/09, Sąd 

stwierdził, że organy administracji nie mogą ograniczyć się tylko do badania kwestii 

obszarowych, ale powinny także oceniać możliwość wyłączenia spod działania art. 2 

ust. 1 lit e dekretu części nieruchomości, która nie była funkcjonalnie powiązana z 

gospodarstwem rolnym i nie mogła być w związku z tym przeznaczona na cele 

dekretu. Rolą organów jest więc ustalenie, czy pomiędzy częścią nieruchomości 

ziemskiej zabudowanej a tą, która nie jest zabudowana, istnieje więź obszarowa, 

prawna, finansowa i gospodarcza. Z tego względu, wskazując na potrzebę 

przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy pomiędzy 

zespołem pałacowo - parkowym, a gospodarstwem rolnym zachodził związek 

funkcjonalny, uchylano zaskarżone decyzje. 

 

2.  Nacjonalizacja. 
 

Znaczna liczba spraw dotyczyła nacjonalizacji przemysłu, najczęściej 

stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu na rzecz Państwa przedsiębiorstwa 

na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa 

podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17, ze zm.) oraz 

orzeczeń o zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego o objęciu poszczególnych 

składników przedsiębiorstwa. 
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Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 854/09 (wyrok z dnia 6 

października 2009 r.), w której Sąd wypowiedział się na temat właściwości organu do 

rozpoznania podania strony o stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego przez 

Ministra Leśnictwa o przejęciu na własność państwa przedsiębiorstwa przyjmując, że 

skoro o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa orzekał właściwy ze względu 

na rodzaj przedsiębiorstwa minister (art. 2 ust. 7 w zw. z art. 3 ust. 5 ustawy o 

przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej), to w 

obecnym stanie prawym organem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie 

nieważności tego orzeczenia jest Minister Środowiska, bowiem do jego zadań należą 

sprawy leśnictwa. 

W sprawie, sygn. akt IV SA/Wa 1149/09 (wyrok z dnia 7 października 

2009 r.), Sąd uchylił decyzje organów, które odmówiły wszczęcia postępowania o 

stwierdzenie nieważności orzeczenia w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego przedsiębiorstwa w części dotyczącej przejęcia na własność państwa 

nieruchomości stanowiących własność spółki jawnej, uznając, iż spadkobiercy 

wspólnika spółki jawnej mają interes prawny w kwestionowaniu orzeczeń 

administracyjnych dotyczących składników majątkowych zlikwidowanej spółki. 

Natomiast w sprawie, sygn. akt IV SA/Wa 1962/08 (wyrok z dnia 31 marca 2009 r.), 

Sąd zakwestionował zaskarżoną decyzję o umorzeniu postępowania o stwierdzenie 

nieważności orzeczenia o nacjonalizacji przedsiębiorstwa przyjmując, że skarżąca - 

następca prawny właścicieli nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa 

przejętego na własność Państwa - ma interes prawny w żądaniu wszczęcia w tej 

sprawie postępowania nadzwyczajnego. 

 

3.  Przymusowy zarząd państwowy. 
 

W tej kategorii spraw Sąd zajmował się głównie problemami natury 

procesowej. Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 

46/09, w którym Sąd stanął na stanowisku, iż wyeliminowanie z obrotu prawnego 

orzeczenia w przedmiocie ustanowienia przymusowego zarządu prowadzi do 

stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu przedsiębiorstwa na własność 
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Państwa, wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu 

stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym 

( Dz. U, Nr 11, poz. 37 ). 

 

4.  Przejęcie gospodarstw rolnych.  

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok z dnia 20 lutego 2009 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 858/08, w którym Sąd uznał, iż dla rozumienia pojęcia „nieruchomości 

ziemskie" zawartego w art. 1 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność 

Państwa niepozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości 

ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, 

lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz. U. Nr 46, poz. 339) należy wziąć pod 

uwagę wykładnię art. 2 ust. 1 lit e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o 

przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz, 13), dokonaną przez 

Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 19 września 1990 r. (OTK 1990/1/26). Z 

kolei w wyroku z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1861/08, Sąd 

wskazał, iż ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na 

własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118) nie definiowała 

pojęcia „wykazuje niski poziom produkcji rolnej" (art. 9 ust. 2 tej ustawy), stąd też dla 

wyjaśnienia tego pojęcia, należy odnieść się posiłkowo do przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zaliczania gospodarstw rolnych do 

kategorii wykazujących niski poziom produkcji wskutek zaniedbania i w sprawie 

ustalania wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia żyzności gruntów (Dz. 

U. Nr 11, poz. 58). Sąd wyraził nadto pogląd, iż tryb postępowania wskazany w 

powołanym rozporządzeniu winien być zastosowany także wtedy, gdy podstawą 

przejęcia była ustawa o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za 

rentę i spłaty pieniężne. 

Natomiast w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1426/08, 

wyrażono pogląd, iż organem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie 

nieważności aktu własności ziemi wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 

października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, 
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poz. 250) przez Naczelnika Miasta i Gminy jest Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. 
 
 

26.   Sprawy dotyczące cudzoziemców, repatriantów, nabycia 
nieruchomości przez cudzoziemców.  

 

Z orzeczeń dotyczących spraw cudzoziemców na uwagę zasługuje wyrok z dnia 

13 stycznia 2009 r. o sygn. akt V SA/Wa 2603/08, w którym przedmiot sporu 

sprowadzał się do ustalenia, czy organy orzekające zasadnie odmówiły skarżącemu 

zezwolenia na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując, iż wymagają 

tego względy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 66 ust. 1 pkt 4 

ustawy o cudzoziemcach), zważywszy na ilość i charakter popełnionych przez 

ubiegającego się o to zezwolenie przestępstw.  

Sąd nie podzielił stanowiska Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zajętego w 

sprawie. Uwzględniając skargę należy zwrócić uwagę na to, że powołując się na 

przepis art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach, organ powinien określić, o jakie 

konkretnie przesłanki wynikające z ww. przepisu chodzi, a w konsekwencji wykazać, 

że konkretne względy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź też 

konkretny interes Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywiście wymagają odmowy 

udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na osiedlenie się. Tego rodzaju stanowisko -jak 

wskazał Sąd- powinno zostać wsparte spójną i wyczerpującą argumentacją, znajdującą 

stosowne odzwierciedlenie w prawidłowo zebranym, kompletnym materiale 

dowodowym. Jednocześnie Sąd zauważył, iż analiza i ocena przez organ przesłanek 

uzasadniających odmowę udzielenia zezwolenia na osiedlenie się winna być 

dokonywana w kontekście aktualnych zagrożeń ze strony cudzoziemca dla ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interesu Rzeczypospolitej Polskiej, a nie 

zagrożeń hipotetycznych i opierających się na dowolnym uznaniu organów. W 

wydanym wyroku Sąd zaznaczył również, że w sprawie wymagają uwzględnienia 

dyrektywy unijne (w tym Dyrektywa Rady nr 2003/109/WE z 25.11.2003 r. dotycząca 

statusu obywateli państw trzecich, będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. 

UE L 016 z 23.01.2004 r.). Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji należy 
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uwzględnić powagę i rodzaj przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu lub 

bezpieczeństwu publicznemu lub zagrożenie, jakie stanowi dana osoba, jednocześnie 

uwzględniając należycie czas zamieszkania i istnienie związków z państwem 

zamieszkania. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 183/09 rozstrzygano kwestię 

udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony osobie, której dane znajdują 

się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Udzielenie ww. 

zezwolenia osobie, której dane figurują we wskazanym Systemie umożliwia w 

wyjątkowych sytuacjach art. 57 ust. 5a ustawy o cudzoziemcach.  

Na tle tej sprawy Sąd wyraził zdanie, że dla zastosowania treści art. 57 ust. 1 pkt 2a 

ustawy o cudzoziemcach (a więc wydania w oparciu o ten przepis orzeczenia o 

odmowie udzielenia zezwolenia osobie, której dane znajdują się w Systemie 

Informacyjnym Schengen, w skrócie: SIS), nie ma znaczenia to, że wpis do celów 

wydalenia zamieszczony w Systemie Informacyjnym Schengen miał miejsce przed 

przystąpieniem Polski do Układu z Schengen. Treść tego przepisu, który wszedł w 

życie na podstawie art. 41 pkt 16 lit. a ustawy z 26.08.2007 r. o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacji Schengen i Systemie Informacji 

Wizowej z dniem 21 grudnia 2007 r., jest -jak wskazał Sąd- jasna. Przepis stanowi, że 

nie wydaje się zezwolenia na zamieszkanie cudzoziemcowi, jeżeli jego dane znajdują 

się w SIS do celów odmowy wjazdu. Należy zatem rozumieć to tak, że dla wydania 

decyzji określonej treści konieczne jest jedynie, ażeby wpis ten istniał w dacie 

wydania decyzji. Gdyby bowiem miało być inaczej, to wówczas wystarczyłby zapis, 

że chodzi o wpis dokonany po dacie przystąpienia Polski do Układu. 

 

27.   Sprawy dotyczące obrotu towarami z zagranicą.   
  
Wśród orzeczeń dotyczących spraw ze skarg w tym przedmiocie należy wyróżnić 

sprawy dotyczące retrospektywnego zaksięgowania kwoty długu celnego oraz 

przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty złożonej tytułem zabezpieczenia pozwolenia 

na przywóz towaru. 
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W sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1790/08 spór sprowadzał się do interpretacji zapisów 

art. 5 ust. 1 akapit 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 

r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia 

m.in. Polski (Dz. Urz. UE L. z 2004 r. Nr 9 poz. 8), na podstawie którego strona 

skarżąca, zgłaszając w maju 2004 r. do procedury dopuszczenia do obrotu towar, 

zadeklarowała stawkę celną 0%.  

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, należności celnych przywozowych nie 

stosuje się do produktów m.in. o kodzie CN 2009, jeśli importer przedstawi dowód, że 

nie ubiegał się o refundacje wywozowe. Według strony skarżącej z ww. przepisu nie 

wynika jednak, jaki dowód ma przedstawić importer na ww. okoliczność, a więc -jak 

podniosła- może być to jakikolwiek dowód. 

Sąd rozstrzygając tak rysujący się spór w sprawie stwierdził, iż przepis 

powyższy można rozumieć tylko tak, że pierwsze ze zdań wskazanego akapitu mówi 

na kim spoczywa obowiązek przedstawienia dowodu, natomiast nie można z niego 

wywodzić, jaki ma to być dowód i twierdzić, że polskie prawo nie limituje dowodów i 

wobec tego może to być jakikolwiek dowód. O tym, jaki to ma być dowód mówi 

drugie ze zdań akapitu 1 art. 5 Rozporządzenia wskazując, że ma to być wyłącznie 

potwierdzenie właściwego organu na zgłoszeniu wywozowym. W konsekwencji Sąd 

stwierdził, iż przyjęcie za poprawną wykładnię art. 5 ww. Rozporządzenia, 

zaprezentowaną w skardze, pozbawiałoby jakiegokolwiek sensu zdanie drugie akapitu 

1 omawianego przepisu.  

W wyroku z 18 lutego 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 2544/08, wskazano, iż 

zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 

2000 r. ustanawiającego wspólne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń 

na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla 

produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 152 z 24.06.2000 ze zm.), w przypadku gdy 

przywóz lub wywóz nie może zostać dokonany w okresie ważności pozwolenia lub 

świadectwa z powodu wydarzenia, które według podmiotu stanowi przypadek siły 

wyższej, właściciel tytularny zwraca się do właściwego wydającego organu Państwa 

Członkowskiego z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności pozwolenia lub 

świadectwa albo o jego unieważnienie. W terminie sześciu miesięcy od dnia 
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wygaśnięcia okresu ważności świadectwa, podmioty gospodarcze przedstawiają 

dowód potwierdzający zaistnienie okoliczności, które uważają za przypadek działania 

siły wyższej. Sąd zgodził się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w oparciu o 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał, że pojęcie 

siły wyższej obejmuje okoliczności, które posiadają następujące cztery cechy: 1. są 

nadzwyczajne,  2. są nieprzewidywalne, 3. pozostają poza kontrolą przedsiębiorcy, 

4. ich konsekwencji nie można było uniknąć pomimo zachowania należytej staranności. 

Pojęcie okoliczności, uznawanych jako przypadki siły wyższej, odnosi się zawsze 

do zdarzeń, nie zaś do zaniechań.  

W kolejnym z orzeczeń dotyczących przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty 

złożonej tytułem zabezpieczenia pozwolenia na przywóz towaru (wyrok z 6 marca 

2009r., sygn. akt V SA/Wa 2001/08), skarżąca uzyskała pozwolenie na przywóz w 

ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 

2375/2002, do którego stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1291/2000 z 9 

czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu 

pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji 

dla produktów rolnych. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) Nr 1291/2000 

pozwolenie na przywóz upoważnia i zobowiązuje do przewozu, z wyjątkiem siły 

wyższej, w okresie jego ważności.  

Sąd dostrzegając treść tego przepisu, a także wskazując na art. 40 ust. 1 tego 

rozporządzenia przyjął, że zdarzenie stanowiące przypadek siły wyższej powinno 

zaistnieć lub też jego skutki powinny ujawnić się w okresie ważności pozwolenia. 

Taka wykładnia jest - jak wskazał Sąd- konsekwencją m.in. daty powstania stosunku 

prawnoadministracyjnego, to jest momentu skutecznego wniesienia wniosku o 

wydanie pozwolenia na przywóz. W przypadku zaistnienia zdarzenia stanowiącego 

przypadek siły wyższej przed datą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, strona 

sama -w ocenie Sądu- dokonuje wyboru co do faktu, czy wystąpi ze stosownym 

wnioskiem. Oczywiście warunkiem koniecznym jest posiadanie przez stronę wiedzy 

na okoliczność zdarzenia, jego skutków, czasu trwania. 

Wśród orzeczeń z problematyki celnej pewną grupę stanowiły także sprawy 

dotyczące zwolnień celnych.  
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W wyroku z 17 czerwca 2009 r., sygn. akt  V SA/Wa 2952/08, Sąd zajmował 

się ustaleniem, czy skarżącemu przysługiwało m.in. zwolnienie od należności celnych 

mienia przesiedleńczego w postaci samochodu osobowego. Skarżący, dokonując 

zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu w październiku 2006 r., 

wnioskował bowiem o zwolnienie ww. samochodu od cła i podatków. Sąd w ww. 

wyroku wyjaśnił, iż kwestie dotyczące zwolnień z należności celnych, związanych ze 

sprowadzaniem mienia przesiedleńczego, w dacie wydanych w tejże sprawie decyzji, 

uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady (EWG) Nr 918/83 z 28 marca 1983 r. 

ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. UE L 83.105.1). 

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, zwolnienie dotyczy mienia osobistego, 

które pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nie przeznaczonych do 

konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu 

zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba 

zainteresowana przestała na stałe zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła 

(art. 3a). Organy celne w obu instancjach zakwestionowały posiadanie przez 

skarżącego importowanego samochodu przez wymagany okres 6-ciu miesięcy z uwagi 

na to, iż skarżący nie legitymował się zagranicznym dowodem rejestracyjnym.  

Wyjaśniając zasadniczy spór w sprawie Sąd podkreślił, że mające zastosowanie 

przepisy rozporządzenia nie przewidują wymogu zarejestrowania pojazdu (jego 

czasokresu) w kraju trzecim, który uzasadniałby uzyskanie przez posiadacza pojazdu 

uprawnienia do zwolnienia z należności celnych. Istotnym w świetle tych przepisów 

jest natomiast posiadanie i używanie pojazdu przez okres co najmniej 6 - ciu miesięcy 

w kraju trzecim, przed przyjazdem na obszar Wspólnoty. Dla wyjaśnienia tych kwestii 

Sąd za pomocne uznał przywołanie stanowiska Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości w Luksemburgu zaprezentowanego w wyroku z dnia 17 marca 

2005 r. wydanym w postępowaniu Staatssecretaris van Financien przeciwko J.H.M. 

Feronowi w sprawie C 170/03, w którym dokonano interpretacji pojęcia posiadania, 

sformułowanego w art. 3 rozporządzenia. Podał, iż zdaniem Trybunału "posiadanie" to 

oznacza, że zwolnienie celne nie ogranicza się wyłącznie do rzeczy należących do 

majątku osoby zainteresowanej przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zmianę 

miejsca zamieszkania, ale również do innych rzeczy, nad którymi wykonywała ona w 

tym samym okresie władztwo skuteczne i rzeczywiste. 
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28.   Sprawy kombatantów, świadczeń z tytułu pracy przymusowej. 
 

W sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2587/08 podstawę materialno-prawną 

zaskarżonego orzeczenia stanowił przepis art. 2 pkt 31 ustawy o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371), zgodnie z którym przepisy 

wymienionej ustawy stosuje się również do osób, które dawały schronienia osobom 

narodowości żydowskiej lub innym osobom, za których ukrywanie w latach 1939-

1945, ze względu na ich narodowość lub działalność na rzecz suwerenności i 

niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - groziła kara śmierci. W niniejszej sprawie 

skarżący powołał się na okoliczność udzielenia schronienia i ukrywania osób 

narodowości żydowskiej przez swoją matkę i związane z tym niebezpieczeństwo dla 

całej rodziny. Sąd stwierdził, iż w rozumieniu ustawy o kombatantach to rodzice 

skarżącego (matka) mogliby być traktowani jako osoby udzielające schronienia, gdyż 

fakt ukrywania Żydów był uzależniony od ich woli. Jak słusznie podkreślono w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji skarżący nie mógł – z racji swego wieku – podjąć 

jakichkolwiek realnych działań związanych z dawaniem schronienia zagrożonym 

osobom. Skarżący był niemowlęciem i nie mógł w żaden sposób mieć świadomości 

ryzyka związanego z działalnością swojej matki.                                                     

 

29.   Sprawy z zakresu finansów publicznych.  
 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje orzeczenie dotyczące problematyki 

wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis.  

W wyroku z dnia 6 sierpnia 2009 r. o sygn. akt V SA/Wa 546/09 Sąd orzekł, iż 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w 

sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, 

poz. 1810) - w stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania skarżonego 

postanowienia, nie określono trybu dysponowania środkami z zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w skrócie: zfron). Przepisy tego rozporządzenia 
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nie zawierają bowiem żadnej dyspozycji co do sposobu wydatkowania tych środków, 

nie przewidują na przykład,  że środki z zfron muszą być bezpośrednio, tj. z konta 

bankowego środków funduszu rehabilitacji, wydatkowane na określony w przepisach 

cel. Rozporządzenie to wymienia jedynie rodzaje wydatków na jakie środki funduszu 

rehabilitacji mogą być przeznaczone.  Regulacji takich nie zawierają także pozostałe, 

akty prawne, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W konsekwencji Sąd 

stwierdził, iż w stanie prawnym mającym zastosowanie w niniejszej sprawie nie 

istniała regulacja zakazująca wprost pokrywania z zfron wydatków uprzednio 

poczynionych na wskazany w przepisach cel z bieżącego rachunku bankowego.  

Jednocześnie Sąd zauważył, iż za takim stanowiskiem przemawia również 

zmiana w przepisach wprowadzona do rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2007 r. w 

sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a obowiązująca 

od 22 lipca 2009 r. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 

czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 891) dodano w § 9 powyżej wymienionego 

rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2007 r. pkt 2a, w którym to zapisano, iż nie uznaje 

się za dokonanie wydatku ze środków funduszu rehabilitacji wydatku, który został 

sfinansowany ze środków innych niż zgromadzone na rachunku, o którym mowa w 

art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, a następnie zrefundowany ze środków tego 

funduszu. Taka zmiana wprowadzona do przepisów dotyczących wydatkowania 

środków zfron -jak zauważył Sąd- oznacza, iż dotychczas brak było przepisu 

regulującego tę kwestię. 

Wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygnaturze akt VIII SA/Wa 

193/09 – orzeczenie prawomocne, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego 

postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w części, jakiej stwierdza ono 

niedopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (dalej jako ZUS) o niedopuszczalności zgłoszonych zarzutów;  

w pozostałym zakresie skargę oddalił. Sąd oceniał prawidłowość zaskarżonego 

postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyło stwierdzenia 

niedopuszczalności wniesienia zażaleń na postanowienia Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych: w sprawie zarzutów zobowiązanego oraz niedopuszczalności 

zgłoszonych zarzutów. 
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W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że Minister nie był właściwy  

do rozstrzygania o zażaleniu na postanowienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w sprawie zarzutów zobowiązanego, gdyż postanowienie to, jako postanowienie 

organu egzekucyjnego, wydane na podstawie art. 34 § 4 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji było zaskarżalne zażaleniem na podstawie art. 34 § 5 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a organem właściwym do 

rozpoznania zażalenia na takie postanowienie ZUS jest, zgodnie z art. 83 c ust. 1 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dyrektor Izby Skarbowej. Ponieważ 

Minister nie był właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie ZUS 

działającego jako organ egzekucyjny, zatem postanowienie Ministra w tym zakresie 

jest nieważne jako wydane z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 

k.p.a). Niezależnie od wyżej wskazanej wadliwości zaskarżonego postanowienia 

Ministra, było też ono wadliwe z tej przyczyny, że dotyczyło sprawy już poprzednio 

rozstrzygniętej innym postanowieniem ostatecznym, to jest postanowieniem Dyrektora 

Izby Skarbowej, którym to postanowieniem utrzymano w mocy zaskarżone 

zażaleniem postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zarzutów 

zobowiązanego, jako organu egzekucyjnego o uznaniu zgłoszonych zarzutów za 

nieuzasadnione. Z tej przyczyny zaskarżone postanowienie Ministra Sąd uznał za 

nieważne na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Podstawę do stwierdzenia częściowej 

nieważności zaskarżonego postanowienia daje też przepis art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., 

gdyż uznanie przez Ministra w oparciu o przepis art. 83 c ust. 2 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, że na postanowienie ZUS wydane na podstawie art. 34 § 4 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przysługuje zażalenie, jest 

rażącym naruszeniem art. 83 c ust. 2 u.s.u.s.. Zgodnie z tym przepisem zażalenie nie 

przysługuje, ale tylko od wydanych przez ZUS jako wierzyciela stanowisk w sprawie, 

to jest od postanowień wydanych na podstawie art. 34 § 1 i § 1a ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten wyłączający możliwość 

składania zażaleń nie dotyczy zaś postanowień w sprawie zgłoszonych zarzutów 

wydanych na podstawie art. 34 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, a z takim właśnie postanowieniem Sąd miał do czynienia w niniejszej 

sprawie. 
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W odniesieniu do zaskarżonego postanowienia w tej części, w której Minister 

stwierdził niedopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o niedopuszczalności zgłoszonych zarzutów Sąd uznał, że 

w tej części postanowienie jest niewadliwe, gdyż z przepisu art. 83 c ust. 2 ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych wynika jednoznacznie, że od wydanych przez ZUS 

jako wierzyciela postanowień w sprawie stanowiska wierzyciela, a więc postanowień 

wydanych na podstawie art. 34 § 1 i § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji zażalenie nie przysługuje. 

  

30.   Sprawy dotyczące subwencji unijnych, funduszy 
strukturalnych i regulacji rynków branżowych. 
 

W odniesieniu do spraw oznaczonych symbolem 655 odnotować należy 

pojawienie się skarg składanych w trybie art. 30 c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (teks jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 

712), przewidującego szczególną procedurę wnoszenia skarg do sądu 

administracyjnego w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania ze środków 

pochodzących z funduszy unijnych. 

W wyroku z dnia 7 lipca 2009 r. o sygn. akt V SA/Wa 869/09 stwierdzono, iż 

ocena formalna projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i 

przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd 

wskazał, podzielając stanowisko organu, iż w pierwszym etapie wnioski podlegają 

wyłącznie ocenie formalnej, dopuszczenie możliwości poprawy oczywistej omyłki w 

żadnej mierze nie burzy przyjętej przez organ zasady formalnej weryfikacji: „spełnia – 

nie spełnia” warunków formalnych. Sprostowanie zaistniałej omyłki we wpisanym 

numerze nie prowadziłoby bowiem w najmniejszym nawet zakresie do zmiany 

merytorycznej treści wniosku ani nie wpłynęłoby na jego warunki formalne.  

W sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1613/09 Sąd wystąpił do Trybunału 

Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o następującej treści „Czy art. 5 pkt 11, art. 30a 

ust. 1 i 2, art. 30b ust. 1 i 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712) w zakresie w jakim 
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wyłącza w tym postępowaniu przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i 

zezwala – w ramach systemu realizacji programu operacyjnego – na kreowanie 

systemu środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w trakcie naboru 

projektów, które pozostają poza konstytucyjnym systemem źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz art. 

87 Konstytucji?”  

W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, iż wątpliwości, co do zgodności 

wskazanych regulacji zrodziły się, w związku z wyłączeniem stosowania w 

procedurze oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków 

unijnych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zastępując je zapisami 

odnoszącymi się do poszczególnych „systemów realizacji”, a więc aktów 

niemieszczących się w katalogu wskazanym w Konstytucji RP. Sam fakt odesłania 

przez ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do systemu realizacji jest 

niewystarczający do stwierdzenia, że organy działają w oparciu o tę ustawę. System 

reguluje bowiem kwestie, które zgodnie z Konstytucją powinna stanowić bezpośrednio 

sama ustawa.  

W tej kategorii orzeczeń warto odnotować również sprawę dotyczącą płatności 

dla gospodarstw niskotowarowych – wyrok z 9 czerwca 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 

2480/08, oraz sprawę dotyczącą odmowy przyznania kwoty indywidualnej z krajowej 

rezerwy kwoty krajowej dla dostawcy hurtowego - wyrok z 18 maja 2009 r., sygn. akt 

V SA/Wa 29/09. 

W pierwszej z wymienionych spraw Sąd wskazał, iż na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.) Rada Ministrów 

została upoważniona do określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania, 

wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na 

działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich. Z tej delegacji nie wynika 

jednak, aby Rada Ministrów została upoważniona do zawężenia kręgu podmiotów 

uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw 
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niskotowarowych. Skoro zatem w ustawie określono krąg beneficjentów tej pomocy 

(zgodny z definicją producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie 

ewidencji) to należało przyjąć, że w części, w której przepis wykonawczy tj. § 3 ust. 1 

pkt 3 lit. a) rozporządzenia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu udzielania pomocy finansowej na Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych 

objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870 ze zm.) 

wprowadził ograniczenia podmiotowe do otrzymania płatności dla gospodarstwa 

niskotowarowego, rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia 

ustawowego.  

W drugiej ze spraw (V SA/Wa 29/09), Sąd przedstawił interpretację art. 32 ust. 

4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2081 z późn. zm.), z uwagi na zarzut skargi 

dotyczący ww. przepisu i przyjęcia przez organy orzekające w sprawie, iż przepis ten 

nie różnicuje kwoty bezpośredniej i kwoty hurtowej dostaw. Skarżący podkreślił, iż 

ustawa o organizacji rynku mleka wyodrębnia dwa oddzielne jego segmenty, tj. 

krajową kwotę dostaw hurtowych i krajową kwotę sprzedaży bezpośredniej. W ocenie 

skarżącego, jeżeli przewinienie powstało w segmencie kwoty bezpośredniej, to 

sankcja wynikająca z art. 32 ust. 4 ww. ustawy, nie powinna dotykać segmentu kwoty 

hurtowej, której dotyczył złożony przez skarżącego wniosek.  

Sąd nie podzielając zarzutu skargi wskazał, iż przepis art. 32 ust. 4 ustawy o 

organizacji rynku mleka, wprowadzając zakaz ubiegania się o przyznanie kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej, nie różnicuje kwoty indywidualnej 

na kwotę indywidualną dla dostawców hurtowych i kwotę indywidualną dla 

dostawców bezpośrednich. Tym samym, zmniejszenie lub cofnięcie kwoty 

indywidualnej uniemożliwia producentowi ubieganie się o przyznanie kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji w 

przedmiocie zmniejszenia lub cofnięcia kwoty indywidualnej. Nie ma przy tym 

żadnego znaczenia, czy decyzja w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej 

dotyczyła kwoty dla dostawców hurtowych, czy też dla dostawców bezpośrednich. 

Gdyby zamierzeniem ustawodawcy było wprowadzenie w przepisie art. 32 ust. 4 

ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych rozróżnienia w zależności 
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od rodzaju kwoty indywidualnej, taka okoliczność wynikałaby wprost z treści samego 

przepisu. 

Wyrokiem z dnia 2 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 

100/09 – orzeczenie prawomocne, Sąd uwzględniając skargę, uchylił zaskarżoną oraz 

poprzedzającą ją decyzję w przedmiocie płatności z tytułu wspierania gospodarowania 

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (dalej ONW). Organ I instancji odmówił przyznania płatności ONW 

spółce cywilnej, która stała się następcą prawnym i wstąpiła do postępowania w 

miejsce spółki z o.o., z powodu przejęcia posiadania nie całości, lecz części działek. 

Jako podstawę prawną organ powołał m.in. przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie 

gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW), objętej Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że z treści przepisu § 6 ust. 1 cytowanego wyżej 

rozporządzenia wynika, iż jeżeli nastąpi przeniesienie posiadania wszystkich 

położonych na obszarach ONW działek rolnych lub ich części zadeklarowanych we 

wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy 

sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje temu podmiotowi 

jeżeli przeniesienie posiadania miało miejsce nie później niż do dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie przyznania płatności ONW; nadto został złożony 

stosowny wniosek tego podmiotu do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie 

przyznania płatności ONW. Jak wynika z ust. 3 pkt 2 powołanego przepisu do 

wniosku złożonego przez nowy podmiot należy dołączyć między innymi umowę 

sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie 

posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW 

zadeklarowanych we wniosku. W ocenie Sądu organy dokonały błędnej interpretacji 

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 

roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 
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obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), objętej Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, gdyż nawet z jego literalnego 

brzmienia wynika, iż płatność ONW przysługuje osobie przejmującej posiadanie nie 

tylko całości, lecz również części działek, jeśli spełniła dodatkowe wymogi formalne, 

o jakich mowa wyżej. Sąd stwierdził, że organ dokonując wykładni § 6 w/w 

rozporządzenia nie poczynił ustaleń na gruncie art. 26 ustawy z dnia 7 marca 2007 

roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego wynika, iż w 

sytuacji, gdy warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub 

gruntu i pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, przepisy art. 25 stosuje się 

odpowiednio w razie przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części. 

Art. 25 w/w ustawy stanowi zaś, iż w sprawach dotyczących przyznania pomocy w 

razie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy w toku 

postępowania nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części może - na swój wniosek 

- wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, o ile nie 

sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy oraz istocie i 

celowi działania, w ramach którego ma być przyznana pomoc. 

Sąd ustosunkował się do powoływanego przez organ II instancji wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2007 roku zapadłego w sprawie o 

sygnaturze akt II GSK 217/07, podnosząc, iż cytowany wyrok dotyczy zupełnie 

innego stanu faktycznego oraz prawnego. Cytowany wyrok dotyczył płatności 

bezpośrednich, a nie ONW. Wymóg przeniesienia posiadania całości gospodarstwa 

rolnego, a nie tylko jego części, wynikał z § 7 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich. Przepis ten normuje przekazanie gospodarstwa rolnego rozumianego jako 

wszystkie działki rolne, objęte wnioskiem o przyznanie płatności, co jest zbieżne z 

zawartym w art. 74 rozporządzenia Komisji WE nr 796/2004 z 21 kwietnia 2004 roku 

- szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz 

zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu 
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Rady WE nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy 

bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów 

wsparcia dla rolników, wymogiem przeniesienia całego gospodarstwa. W art. 1 

rozporządzenia Komisji WE 1782/2003 z 29 września 2003 roku wymieniony został w 

sposób enumeratywny katalog zakresu stosowania ustawy. Płatności z tytułu ONW nie 

zaliczają się do żadnej z kategorii wymienionych w pierwszym artykule 

rozporządzenia. Brak więc podstaw aby zapisy rozporządzenia 796/2004 stanowiącego 

akt wykonawczy do rozporządzenia 1782/2003 stosować wprost do płatności ONW. 

Środek pomocowy, jakim są płatności ONW na rok 2007 określony został w 

Rozporządzeniu Rady WE z 20 września 2005 roku 1698/2005 w sprawie wsparcia 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). Przepisem wykonawczym do rozporządzenia 1698/2005 jest 

Rozporządzenie Komisji WE z 7 grudnia 2006 roku 1975/2006 ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia w sprawie procedur kontroli, 

wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia obszarów wiejskich. Tak 

więc art. 74 rozporządzenia 796/2004 nie stosuje się, nawet pośrednio, do płatności 

ONW. 

31.   Sprawy dotyczące dróg. 
 

W tym zakresie (symbol 603) przeważały sprawy związane z transportem 

drogowym i przewozami.  

Orzecznictwo w tych sprawach jest stabilne; zasadniczo bazuje na utrwalonych 

poglądach wypracowanych przez Sąd w okresach wcześniejszych. Należy jednak 

zwrócić uwagę, na pewien dualizm orzeczniczy w sprawach o nałożenie kary 

pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za 

przejazd po drogach krajowych, w świetle przepisu § 3 rozporządzenia Ministra 

Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych 

- Dz. U. Nr 151, poz. 1089 ze zm., stanowiącego akt wykonawczy do ustawy o 

transporcie drogowym. Problem dotyczył stanu faktycznego, w którym w trakcie 

kontroli drogowej ustalono, iż samoprzylepna część karty opłaty drogowej nie została 

trwale umieszczona w pojeździe (nie została przyklejona na przedniej szybie pojazdu). 
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Zdecydowana większość spraw w tym przedmiocie została zawieszona do czasu 

rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny - sygn. akt P 9/08 – postawionego przez 

skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pytania 

prawnego o treści: „Czy przepisy art. 92 ust. 1 w zw. z pkt 4.1 załącznika do ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym są zgodne z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 

31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim zrównują odpowiedzialność osób, 

które uiściły opłatę za przejazd po drogach krajowych, ale nie posiadały karty opłaty 

drogowej w pojeździe w czasie kontroli, z osobami, które należnej opłaty za przejazd 

nie uiściły w ogóle.” Sprawa P 9/08, nadal oczekuje na wyznaczenie terminu 

rozpoznania.  

Z kolei w pozostałych sprawach, Sąd odrzucając zasadność dalszego 

zawieszania postępowań sądowoadministracyjnych, orzekał merytorycznie. Uchylając 

zaskarżone decyzje, składy orzekające powoływały się przy tym na orzeczenia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego - sygn. akt II GSK 593/08 oraz II GSK 895/08, 

w których stwierdzono, że użyte w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie opłat za 

przejazd po drogach krajowych sformułowanie „nie stanowi dowodu uiszczenia 

opłaty" (winieta samoprzylepna nieumieszczona w sposób trwały wewnątrz pojazdu 

samochodowego, w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu) nie może być 

odczytywane inaczej jak podstawa uznania, że w opisanych okolicznościach dowód 

uiszczenia opłaty nie odpowiada wzorowi określonemu w omawianym 

rozporządzeniu, a zatem nie stanowi przesłanki wyłączającej możność przyjęcia, że 

opłata w rzeczywistości została uiszczona. W konsekwencji Sąd uznawał w tych 

sprawach - za Naczelnym Sądem Administracyjnym, iż w zakresie dotyczącym 

dokumentowania wniesienia opłaty minister właściwy do spraw transportu 

umocowany był jedynie do określenia wzorów dokumentów potwierdzających 

wniesienie tej opłaty. Taki też zakres regulacji określa § 1 w/w rozporządzenia 

wykonawczego. Upoważnienie ustawowe nie obejmowało możliwości zmian zasad 

dowodzenia określonych w ustawach regulujących postępowanie administracyjne, w 

szczególności w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a). 

Przeniesienie regulowanej ustawowo materii zasad postępowania dowodowego do 

aktu normatywnego rangi podstawowej (jakim jest w/w rozporządzenie) naruszałoby 
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zasady państwa prawnego, zawarte w art. 2 Konstytucji RP (m.in. sprawy o sygn. akt 

VI SA/Wa 596/09, VI SA/Wa 1352/09, VI SA/Wa 790/09, VI SA/Wa 1457/09). 

 

32.   Sprawy z zakresu działalności gospodarczej. 
 

W sprawach objętych podsymbolem 6040 (wyrób, rozlew i obrót alkoholami), 

podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej przedmiotem skarg były 

rozstrzygnięcia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych o cofnięciu zezwoleń na 

sprzedaż wyrobów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży. Orzecznictwo Sądu jest tu zgodne z utrwaloną, dotychczasową 

praktyką rozpoznawania tego typu spraw. Sąd podziela stanowisko organów, iż 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obligatoryjnie cofa się w przypadku 

nieprzestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze 

zm.) zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 

zastaw (np. wyrok z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2555/08), utraty 

tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży (wyrok z dnia 

19 października 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 975/09) czy też zaopatrywania się w 

alkohol wymieniony w posiadanym zezwoleniu u przedsiębiorcy, który nie posiadał 

stosownego zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem (wyrok z dnia 19 marca 2009 r., 

sygn. akt VI SA/Wa 2492/08). 

 W obrębie problematyki gier losowych i zakładów wzajemnych (podsymbol 

6042) warte uwagi są wyroki w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 417/09 z dnia 28 

sierpnia 2009 r. oraz o sygn. akt VI SA/Wa 1374/09 z dnia 19 października 2009 r., 

ze skarg na decyzje Ministra Finansów odmawiające przedłużenia zezwolenia na 

prowadzenie salonu gier na automatach. 

Sąd w tych sprawach nie podzielił poglądu organu dowodzącego, że w świetle 

art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) podmiot, któremu wygasa zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w salonie gier na automatach, 
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może wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat, niedopuszczalne jest 

natomiast wielokrotne przedłużanie tego zezwolenia. Uchylając zaskarżone decyzje 

Sąd stwierdził, że organ dokonując zawężającej wykładni językowej błędnie 

zinterpretował wymieniony przepis. Ustawa o grach i zakładach wzajemnych nie 

reguluje bowiem odrębnych zasad i trybu przedłużania zezwoleń na prowadzenie gier, 

w tym gier na automatach. W myśl art. 36 ust. 4 tej ustawy do postępowania tego mają 

zastosowanie przepisy ustawy regulujące wydanie pierwotnego pozwolenia na 

prowadzenie takich gier, w tym art. 32, który określa, co powinien zawierać wniosek o 

udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier. Skoro uprawniony 

podmiot (posiadający zezwolenie) składając wniosek o jego przedłużenie winien 

wskazać we wniosku takie same dane jak przy ubieganiu się o nowe zezwolenie, 

ewentualnie wykazać, iż nie uległy one zmianie od daty wydania pierwotnego 

zezwolenia, brak jest uzasadnienia do ograniczenia w czasie prowadzenia omawianej 

działalności.  

Odnośnie spraw dotyczących ochrony osób i mienia (podsymbol 6045), warto 

zwrócić uwagę na uchylenie przez Sąd w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2486/08 

decyzji organu cofającej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony osób realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

Przesłanką wydania tej decyzji była utrata przez skarżącego licencji pracownika 

ochrony fizycznej. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) koncesję 

wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta 

posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. W ocenie organu 

koncesyjnego niespełnienie powyższego wymogu stanowi rażące naruszenie 

warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych w ustawie o ochronie 

osób i mienia, gdyż dotyczy podstawowej i niezbędnej przesłanki warunkującej 

prowadzenie koncesjonowanej działalności gospodarczej. Uchylając zaskarżoną 

decyzję Sąd podkreślił natomiast, iż decyzja organu Policji I instancji cofająca 

skarżącemu licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, która legła u 

podstaw decyzji cofającej koncesję, została uchylona decyzją Komendanta Głównego 

Policji, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Skoro pomiędzy 
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decyzją cofającą licencję, a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji późniejszej 

cofającej koncesję, zachodzi związek przyczynowy, to wskutek wyeliminowania z 

obrotu prawnego decyzji cofającej licencję odpadła przesłanka do cofnięcia 

skarżącemu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób.  

Z pozostałej problematyki spraw z zakresu działalności gospodarczej należy 

odnotować stanowisko Sądu zajęte w wyroku w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

621/09, stwierdzającym nieważność zaskarżonej decyzji Ministra Gospodarki 

wymierzającej stronie skarżącej karę pieniężną za powstanie niedoboru w stanie 

rezerw państwowych. Organ wskazał bowiem, iż na podstawie umowy przechowania 

skarżąca zobowiązała się do przechowywania rezerwy państwowej i zabezpieczenia 

jej stanu ilościowego, którego to obowiązku nie dopełniła. Organ powołał się przy tym 

na art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 89, poz. 594 ze zm.), w myśl którego za naruszenia wymagań ustawy 

polegające między innymi na powstaniu niedoboru w stosunku do ewidencyjnego 

stanu rezerw Minister Gospodarki, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę 

pieniężną w wysokości 200 % wartości niedoboru. Sąd podkreślił natomiast, iż 

zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy organy nakładają na przedsiębiorców zadania i 

obowiązki w zakresie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji oraz 

utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego rezerw. Tym 

samym tylko decyzja administracyjna może skonkretyzować po stronie przedsiębiorcy 

obowiązek wskazany w tym przepisie oraz stanowić podstawę do egzekwowania w 

trybie administracyjnym wynikających z niej obowiązków. W przedmiotowej sprawie 

na skarżącą nie został nałożony decyzją administracyjną obowiązek przechowywania i 

odświeżania rezerwy państwowej, a zobowiązanie do wykonania tego obowiązku 

organ wywiódł z treści umowy przechowania. Jednakże umowa przechowania rezerw 

państwowych, będąca instrumentem prawa cywilnego, jest niewystarczająca dla 

egzekwowania od przedsiębiorcy obowiązków wynikających z tej umowy za pomocą 

sankcji administracyjnoprawnych, w tym kary pieniężnej przewidzianej w w/w art. 22 

pkt 1 ustawy o rezerwach państwowych. Jest ona bowiem czynnością wtórną wobec 
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decyzji, pełniąc jedynie funkcję organizującą wykonanie obowiązku nałożonego 

decyzją administracyjną. 

 

33.   Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. 
 

Ze spraw tych (symbol 606) najwięcej dotyczyło problematyki interesu 

prawnego podmiotu w postępowaniu administracyjnym. W sprawach o sygn. akt VI 

SA/Wa 74/09, VI SA/Wa 339/09 i VI SA/Wa 728/09, Sąd oddalił skargi podając, że 

przepis art. 26 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) określa przesłanki, które powinny być brane pod 

uwagę przy rozważaniu odmowy udzielenia koncesji. Przepis ten nie stanowi 

natomiast materialnoprawnej podstawy do ustalenia stron postępowania koncesyjnego. 

Z jego treści nie można wyprowadzić prawa właściciela nieruchomości w terenie 

górniczym do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności koncesji. W 

sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 74/09 Sąd uznał ponadto, że we fragmencie tego 

przepisu w brzmieniu „wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem” 

trudno znaleźć argumenty, za uznaniem interesu prawnego każdego podmiotu 

wykorzystującego nieruchomość w terenie górniczym, a tym samym posiadania 

przezeń statusu strony, w postępowaniu koncesyjnym, czy też w postępowaniu o 

stwierdzenie nieważności koncesji. Treść tego przepisu wskazuje bowiem, że nie 

chodzi w nim o „wykorzystanie” nieruchomości przez indywidualne podmioty, lecz o 

„przeznaczenie” nieruchomości wynikające z aktu o charakterze generalnym. 

Nawiązuje on do treści art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), wskazującego  na 

przedmiot tej ustawy, a to określenie zakresu i sposobów postępowania w sprawach 

przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i 

zabudowy. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 272/09, Sąd oddalił skargę wskazując, że 

skarżąca spółka jako podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na rozpoznawanie 

złoża gazu ziemnego P. jest niewątpliwie bezpośrednio zainteresowana wzruszeniem 

wcześniejszej decyzji koncesyjnej w tym względzie, udzielonej w postępowaniu 
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innemu podmiotowi, jednakże z faktu tego nie może skutecznie wywieść, że 

przysługuje jej interes prawny, na podstawie którego mogłaby wnieść o wznowienie 

tego postępowania, którego nie była stroną. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1438/09, Sąd oddalając skargę na decyzję 

organu o umorzeniu postępowania podał, że postępowanie to - w przedmiocie 

przedłużenia okresu ważności koncesji, stało się bezprzedmiotowe z chwilą jej 

wygaśnięcia. Z koncesji wynikało dla skarżących konkretne uprawnienie, którym 

legitymowali się wyłącznie w okresie, na jaki została im ona udzielona. Zatem w 

sytuacji, gdy koncesja wygasła, wygasło uprawnienie skarżących wynikające z tej 

koncesji i nie mogło nastąpić jego przedłużenie. 

 

34.   Sprawy z zakresu energetyki. 
 

W sprawach z tego zakresu (symbol 608) na uwagę zasługuje sprawa o sygn. 

akt VI SA/Wa 1425/08. Sąd stwierdził w niej, że w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie art. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) niedopuszczalne jest 

stosowanie w drodze analogii przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

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

zm.). Nadto krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia odwołania od 

rozstrzygnięcia wojewody w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego 

należy ustalać na gruncie konkretnej sprawy. Skoro w sprawie tej Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE) na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) nałożył na G. 

obowiązek podjęcia i kontynuowania dostaw energii dla H., to w postępowaniu 

prowadzonym przez wojewodę na podstawie w/w art. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o administracji rządowej w województwie H. miała przymiot strony – jako 

beneficjent postępowania prowadzonego przez Prezesa URE. 
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35.   Sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania określonych 
czynności i zajęć. 
 

W grupie tych spraw (objętych symbolem 617), w części odnoszącej się do 

adwokatów, radców prawnych i notariuszy, przewagę stanowiły sprawy ze skarg na 

decyzje Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu 

konkursowego na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.  

Spór w tych sprawach sprowadzał się do ustalenia, czy konstrukcja pytań 

zawartych w testach egzaminacyjnych, opracowanych przez działające przy Ministrze 

Sprawiedliwości komisje kwalifikacyjne, zgodna była z wymogami określonymi w 

treści przepisów art. 71j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 

Nr 189, poz. 1158 ze zm.), art. 75i ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o 

adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, ze zm.) oraz art. 339 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.), w 

brzmieniu obowiązującym w dacie egzaminu konkursowego oraz dacie podejmowania 

zaskarżonej decyzji.  

Analiza podjętych rozstrzygnięć jednoznacznie wskazuje na wypracowaną 

jednolitość orzeczniczą. W uzasadnieniach wyroków składy orzekające zgodnie 

przesądziły, iż wadliwość części zaskarżonych decyzji wynikła przede wszystkim z 

nieprawidłowego, błędnego sformułowania pytań egzaminacyjnych oraz odpowiedzi 

zawartych w kluczu, co niejednokrotnie uniemożliwiało zdającym zakreślenie 

prawidłowej odpowiedzi. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego przez komisję 

egzaminacyjną w formie uchwały ustalającej wynik egzaminu jest istotną przesłanką 

decydującą o wpisie na listę aplikantów. Pytania testowe oraz propozycje odpowiedzi 

powinny być zatem sformułowane w sposób niebudzący żadnych wątpliwości. Nadto 

test egzaminacyjny nie może zawierać pytań, na które możliwe jest udzielenie więcej 

niż jednej odpowiedzi prawidłowej, a wybór odpowiedzi wiąże się z koniecznością 

opowiedzenia się po stronie jednego z poglądów wyrażonych w doktrynie lub 

orzecznictwie (m. in. sprawy o sygn. akt VI SA/WA 1117/09, VI SA/Wa 378/09, VI 

SA/Wa 485/09, VI SA/Wa 920/09, VI SA/Wa 2548/08). Stanowisko to znalazło 
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akceptację w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego (m. in. sprawy o sygn. 

akt II GSK 762/09, II GSK 781/09 i II GSK 520/09). 

Wyrokiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie o sygnaturze akt VIII 

SA/Wa 327/09 – orzeczenie nieprawomocne, Sąd uchylił decyzję Ministra 

Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na 

aplikację adwokacką. W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że Minister 

Sprawiedliwości rozpoznając odwołanie od uchwały Komisji Egzaminacyjnej, o której 

mowa w art. 75a ustawy Prawo o adwokaturze, ocenia w istocie wynik 

przeprowadzonego egzaminu i bada czy wynik ten został ustalony prawidłowo. 

Prawidłowe ustalenie wyniku egzaminu zależy od: 1) prawidłowości sformułowania 

pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi w kluczu, 2) prawidłowości odpowiedzi 

wskazanych przez kandydata oraz 3) prawidłowości zastosowanych procedur 

egzaminacyjnych. Kwestia oceny merytorycznej poprawności pytań i odpowiedzi 

wskazanych jako prawidłowe w kluczu testowym, jest istotnym zadaniem tego organu 

na tym etapie postępowania. Od tej oceny zależy rzetelność ustalenia wyniku 

egzaminu kandydata i zgodność z prawem decyzji w tym względzie. Powołał się przy 

tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2008 r. II GSK 

473/07. Zaskarżona decyzja w części nie spełnia wszystkich wymienionych warunków 

prawidłowego ustalenia wyniku egzaminu, a w konsekwencji nie odpowiada 

obowiązującemu prawu. Pytania nr 75, 109, 186 i 204 budzą wątpliwości lub możliwe 

jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi, co jest sprzeczne z art. 75 i. ust. 1 ustawy 

Prawo o adwokaturze. W ocenie Sądu w teście na egzaminie konkursowym na 

aplikację, w którym sprawdzeniu ma podlegać wiedza przyszłych dopiero aplikantów 

adwokackich, winno się unikać wprowadzania takich pytań, na które jednoznaczna 

odpowiedź nie wynika expressis verbis z przepisów prawa, a jedynie z wykładni 

systemowej dokonywanej przez organ oraz poglądów doktryny. Powołał się 

dodatkowo na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 7 lutego 

2008 r. II GSK 355/07, w którym wskazał na obowiązek zachowania jak najdalej 

idącej dbałości przy redagowaniu pytań egzaminacyjnych na aplikacje, w celu 

eliminowania możliwości udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi jako prawidłowej. 

Relacja pomiędzy odpowiedzią, a pytaniem musi być zawsze sprawdzalna na 
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podstawie jednoznacznych kryteriów wynikających ze stanu prawnego, do którego 

nawiązuje pytanie. Niedopuszczalne jest, aby w pytaniach pojawiały się zagadnienia 

prawne, co do których zarówno doktryna, jak i orzecznictwo nie doszły do wspólnych 

konkluzji. Uznanie przez Sąd argumentacji skarżącej za prawidłową w zakresie 

nieprawidłowego sformułowania pytań daje jej możliwość uzyskania czterech 

dodatkowych punktów, co przy uzyskanych przez nią punktach może okazać się 

wystarczające do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na aplikację adwokacką. 

 

W grupie spraw dotyczących wpisu na listę radców prawnych i adwokatów, 

Sąd konsekwentnie, jak w latach ubiegłych, powołując się na wyroki Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawach o sygn. akt K 6/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. oraz K 

30/06 z 8 listopada 2006 r., prezentował pogląd, iż jednym z kryteriów oceny 

kandydata w zakresie wpisu na listę radców prawnych i adwokatów, powinien być 

jego praktyczny kontakt z wykonywaniem zawodu prawniczego. Rozumieć przez to 

należy faktyczne wykonywanie czynności zawodowych od dnia zdania egzaminu 

zwalniającego go z wymogu odbycia wskazanej w ustawie aplikacji i złożenia 

egzaminu końcowego.  

Na gruncie tych spraw nadmienić należy, iż ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o 

zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy  

Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 37, poz. 286), która weszła w życie 25 marca 2009 r., 

zmieniono treść art. 25 ustawy o radcach prawnych oraz art. 66 ustawy Prawo o 

adwokaturze, inaczej regulując kryteria oceny praktyki kandydata, niezbędnej do 

uzyskania wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów. Przepisy te w obecnym 

brzmieniu stanowią, że wymogu odbycia aplikacji i złożenia egzaminu nie stosuje się 

do osób, które po zdanym egzaminie sędziowskim lub prokuratorskim w okresie 5 lat 

przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych lub adwokatów, łącznie 

przez okres co najmniej 3 lat, wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub 

adwokata na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii lub 

spółce, o których mowa w w/w ustawach. W uzasadnieniach wyroków składy 

orzekające zwracały uwagę na fakt, iż wspomniana nowelizacja, w odniesieniu do 
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omawianego zakresu spraw, nie zawiera przepisów przejściowych, zatem zgodnie z 

uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2006 r. sygn. akt I 

OPS 1/06, w sytuacji gdy nowa ustawa nie reguluje kwestii intertemporalnych, organy 

stosujące prawo powinny każdorazowo poprzez zastosowanie reguł wykładni 

rozważyć, które przepisy należałoby zastosować do konkretnej sprawy (m.in. w 

sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 991/09, VI SA/Wa 1416/09, VI SA/Wa 1222/09). 

Zasygnalizowania wymaga również kwestia związana z dyspozycją art. 6 w/w 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz 

ustawy Prawo o notariacie. W świetle tego przepisu postępowania w sprawach 

wniesionych do Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w 

zw. z art. 79 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy i niezakończone do dnia wejścia w życie tej ustawy, prowadzone są 

na dotychczasowych zasadach. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 19 października 

2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1688/09, Sąd, przywracając stronie termin do wniesienia 

skargi wskazał, iż z wykładni językowej powyższego przepisu wynika wprost, że w 

sytuacji gdy strona złożyła odwołanie od uchwały organu samorządu adwokackiego 

podjętej w sprawie indywidualnej - do dnia 24 marca 2009 r., organem właściwym do 

rozpoznania sprawy był Minister Sprawiedliwości. W sytuacji zaś, gdy zaskarżenie 

nastąpiło po tej dacie - właściwym środkiem zaskarżenia była skarga złożona za 

pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (podobnie w 

sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 310/09, VI SA/Wa 1474/09). 

Warta odnotowania jest również pojawiająca się w orzecznictwie problematyka 

skreślenia - w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji - z listy aplikantów adwokackich 

osoby, względem której Okręgowa Rada Adwokacka stwierdziła w drodze uchwały 

nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata. Sąd rozpoznając te sprawy 

uznawał, iż przesłanki nieprzydatności do wykonywania zawodu adwokata tj.: 

negatywny wynik kolokwium rocznego, negatywna opinia patrona lub negatywna 

opinia kierownika szkolenia o przebiegu aplikacji adwokackiej, jako niezależne od 

siebie, nie muszą być spełnione łącznie, by możliwe było stwierdzenie nieprzydatności 

do wykonywania zawodu. Wystąpienie którejkolwiek z tych przesłanek może stać się 

podstawą do skreślenia z listy aplikantów. W uzasadnieniach rozstrzygnięć Sąd 

 148 



zwracał uwagę na uznaniowy charakter wzmiankowanej uchwały. Kontrola sądowa w 

tych sprawach sprowadzała się zatem do oceny, czy wydając zaskarżone 

rozstrzygniecie organ nie przekroczył granic uznania i czy uzasadnił swoje stanowisko 

dostatecznie zindywidualizowanymi przesłankami, tak że nie można mu postawić 

zarzutu dowolności (m. in. sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 1223/09, VI SA/WA 

1474/09).  

Spośród pozostałych spraw z symbolu 617 (biegli sądowi i tłumacze przysięgli, 

komornicy, rzecznicy patentowi, syndycy upadłości, doradcy podatkowi i biegli 

rewidenci, uprawnienia do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych) można 

wymienić sprawę o sygn. akt VI SA/Wa 994/09, w której Sąd oddalił skargę na 

decyzję Ministra Sprawiedliwości umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie 

powołania na stanowisko komornika sądowego. Sąd uznał bowiem za słuszne 

stanowisko tego organu, że komornik sądowy działający już przy Sądzie Rejonowym 

nie jest stroną postępowania, prowadzonego w trybie art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze 

zm.), o powołanie innego komornika sądowego przy tym Sądzie. Tym samym, nie ma 

on interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy tego powołania przez organ, na podstawie art. 127 § 3 k.p.a.   

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 127/09, przedmiotem zaskarżenia była 

ostateczna decyzja Ministra Sprawiedliwości zawieszająca komornika sądowego w 

czynnościach, przy czym decyzję pierwszoinstancyjną w tej sprawie podpisała - z 

upoważnienia Ministra Sprawiedliwości - ta sama osoba, co decyzję ostateczną. 

Odpowiadając na pytanie, czy skutkiem tego doszło do naruszenia przez organ art. 24 

§ 1 pkt 5 w zw. z art. 127 § 3 k.p.a., Sąd udzielił odpowiedzi negatywnej. Według jego 

oceny do wniosku z art. 127 § 3 k.p.a. (o ponowne rozpatrzenie sprawy) stosuje się 

przepisy dotyczące odwołań, ale tylko odpowiednio. Złożenie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy nie uruchamia bowiem toku kontroli instancyjnej według wzorca 

określonego w art. 15 k.p.a. Pracownik upoważniony do załatwienia spraw w imieniu 

organu nie jest organem, wykonuje tylko jego kompetencje. W istocie więc sprawę 

ponownie rozpatruje ten sam organ (Minister Sprawiedliwości), a to że weryfikacji 
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decyzji dokonuje przez tę samą upoważnioną - zgodnie z art. 268a k.p.a., osobę, nie 

stanowi naruszenia przepisów k.p.a.  

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 1 października 2009 r. w sprawie  

o sygnaturze akt VIII SA/Wa 328/09 – orzeczenie prawomocne, którym Sąd oddalił 

skargę na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy zwrotu 

opłaty uiszczonej w postępowaniu o wpis na listę radców prawnych. Skarżący, który 

cofnął swój wniosek o wpis na listę radców prawnych jednocześnie zażądał zwrotu 

opłaty za wpis. Organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie wpisu na listę 

radców prawnych oraz odmówił zwrotu uiszczonej opłaty. 

W uzasadnieniu Sąd podniósł, że nie jest uprawniony do badania uchwał Krajowej 

Rady Radców Prawnych, w tym uchwały Nr 476/VI/2005 z 22 listopada 2005 r., która 

to określa wysokość opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych lub listę 

aplikantów radcowskich. Uchwała ta jako obowiązująca, nie została zakwestionowana 

przez organ do tego uprawniony, czyli Ministra Sprawiedliwości, wiąże nie tylko 

członków samorządu zawodowego, ale również osoby ubiegające się o wpis na listę 

radców prawnych. Ponadto Sąd powołał się na treść uzasadnienia wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. sygn. akt III ZS 2/05, z którego wynika, że 

regulacja zawarta w ustawie o radcach prawnych (art. 60 pkt. 11), upoważnia Krajową 

Radę Radców Prawnych do określania wysokości składki członkowskiej i zasad jej 

podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców 

prawnych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych. Z treści art. 60 pkt 

11 ustawy o radcach prawnych wynika, że Krajowa Rada Radców Prawnych jest 

uprawniona do określania "wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na 

listę radców prawnych" oznacza, że chodzi o opłaty związane z każdą decyzją wydaną 

w postępowaniu w sprawie wpisu (w tym również o umorzeniu postępowania  

w sprawie o wpis na listę radców prawnych), a nie jedynie z decyzją w sprawie wpisu. 

Zdaniem Sądu, gdyby ustawodawca miał na myśli tylko opłaty związane z decyzją  

w sprawie samego wpisu na listę, niewątpliwie umieściłby jedynie taki zapis w w/w 

przepisie. Zwrot zaś "związanych z decyzją" oznacza, że chodzi o określanie opłat 

dotyczących każdego rodzaju decyzji w sprawie wpisu na listę radców prawnych.  

Z w/w przepisu wynika także, że do uprawnień Krajowej Rady Radców Prawnych 
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należy określanie wysokości opłat manipulacyjnych, do których, jak twierdzi organ 

można zaliczyć również opłatę wnoszoną przy składaniu wniosku o wpis. Ponadto Sąd 

zauważył, że z przepisów ustawy o radcach prawnych, ani też z jakichkolwiek 

przepisów korporacyjnych nie wynika możliwość określania opłat w sposób 

proporcjonalny, stosunkowy do przeprowadzonych czynności, przepisy w tym 

zakresie przewidują jedynie opłatę stałą. Z w/w przepisu nie wynika, że decyzja  

w sprawie wpisu na listę radców prawnych musi być pozytywna (wpis na listę), 

negatywna (odmowa wpisu), czy też np. umarzająca postępowanie w sprawie wpisu. 

Umorzenie postępowania wpisowego jest również ostatecznym rozstrzygnięciem, 

kończącym postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez skarżącego. Tym 

samym Sąd podzielił pogląd organu, że wydanie takiej decyzji nie ogranicza 

zasadności pobrania i zatrzymania opłaty przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 

jedynie do wypadku wydania decyzji (negatywnej lub pozytywnej) o wpisie na listę 

radców prawnych. Opłata wpisowa ustalana jest nie "za wpis", a za wydanie decyzji  

w sprawie dotyczącej wpisu. Wydanie uchwały w przedmiocie umorzenia 

postępowania wpisowego jest równoznaczne z ostatecznym rozstrzygnięciem wniosku 

wpisowego, czyli wywołuje skutki równorzędne z wydaniem "decyzji w sprawie 

wpisu na listę radców prawnych". Dodatkowo Sąd zauważył, że organy podjęły 

czynności w postępowaniu w sprawie wpisu na listę radców prawnych rozpoznając 

wniosek skarżącego, który w momencie jego składania miał świadomość odpłatności 

tego postępowania oraz wysokości opłaty. Organ I instancji po przeprowadzeniu 

stosownych czynności postępowania nie wydał rozstrzygnięcia merytorycznego tylko  

i wyłącznie z powodu cofnięcia wniosku przez skarżącego.  

 

36.   Sprawy z zakresu jakości.  
 

W sprawach tego rodzaju zakończonych w 2009 r. (symbol 623), można 

odnotować wyrok z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2152/08, uchylający 

postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej i utrzymane nim w mocy 

postanowienie pierwszoinstancyjne w przedmiocie kosztów przeprowadzonych badań 
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produktu. Sąd zajmował się w tej sprawie zagadnieniem stosowania i wykładni art. 24 

ust. 1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania  i kontrolowania 

jakości paliw (Dz. U. 2006 r. Nr 169, poz. 1200 ze zm.). Zdaniem Sądu stosownie do 

przepisów tego artykułu, maksymalna kwota, jaką może być obciążony kontrolowany 

podmiot z tytułu kosztów badań paliwa niespełniającego wymagań jakościowych, nie 

może przekroczyć równowartości kosztów przeprowadzonych badań. Jednak zawarte 

w art. 24 ust. 4 stwierdzenie, że organ ustala tę należność na podstawie faktury 

wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium nie uprawnia do 

przyjęcia, że kwota w postanowieniu wydanym na podstawie art. 24 ust. 1 cyt. ustawy 

jest zawsze równa kwocie wykazanej w fakturze. Ustalenie przez organ należności 

winno być bowiem rezultatem weryfikacji obejmującej analizę poszczególnych części 

składowych należności odnoszących się do przedmiotowego badania.     

 

37.   Sprawy z zakresu telemediów.  

 
Sprawy zarejestrowane pod symbolem 625 (telemedia) to sprawy dotyczące 

poczty, telekomunikacji, radia i telewizji. Z tych ostatnich najliczniejszą grupę 

stanowiły sprawy z podsymbolu 6250 - rozpowszechnianie programów telewizyjnych 

i radiowych. 

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 2252/08, VI SA/Wa 2253/08, VI SA/Wa 

2254/08, VI SA/Wa 2255/08, Sąd oddalił skargi na decyzje Przewodniczącego 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o rozszerzeniu koncesji na 

rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym „P.”, 

przeznaczonego do powszechnego odbioru i obejmującego nadawanie audycji o 

tematyce rodzinno-chrześcijańskiej. Podniósł w uzasadnieniu, że art. 34 ust. 1 i ust. 1a 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 

2531 ze zm.) nie nakłada na ten organ obowiązku wskazywania w ogłoszeniu o 

możliwości uzyskania koncesji kryteriów oceny wniosków, którymi będzie się 

kierował podczas ich rozpatrywania. Okoliczności, które winny stać się przedmiotem 

oceny KRRiT w toku postępowania koncesyjnego, takie jak stopień zgodności 

zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy 
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o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych 

nadawców działających na obszarze objętym koncesją, są wymienione w treści art. 36 

ust. 1 tej ustawy, jednakże nie w sposób taksatywny, co pozostawia organowi 

koncesyjnemu tzw. luz decyzyjny w zakresie wyboru kryteriów decydujących o tej 

ocenie. Organ może w tej sytuacji uznać za rozstrzygające kryterium określonej 

tematyki, która wyróżnia konkretny program spośród programów oferowanych przez 

wnioskodawców, zaspokajając jednocześnie potrzeby i interesy odbiorców.  

Potwierdzeniem tej tezy jest wyrok z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt VI 

SA/Wa 583/09, w którym Sąd stanął na stanowisku, że organ koncesyjny, ma prawo 

wyboru takiego wniosku o koncesję, który spełnia najpełniej oczekiwania społeczne. 

Dokonuje tego wyboru w ramach uznania administracyjnego przy wskazaniu 

okoliczności, które wpłynęły na wynik sprawy, po rzetelnym porównaniu propozycji 

programowych zgłoszonych we wnioskach koncesyjnych. W konsekwencji jest 

uprawniony do negatywnego załatwiania wniosków koncesyjnych obejmujących 

zadania radiofonii i telewizji, które są już realizowane w sposób wystarczający na 

danym terenie i uwzględniania wniosków dotyczących zadań dotychczas 

zaniedbywanych. Koncesjonowanie działalności radiowej lub telewizyjnej ma bowiem 

przede wszystkim na celu wzbogacenie oferty programowej. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 583/09 Sąd, podkreślając, że w 

postępowaniu koncesyjnym analiza i ocena wniosków o przyznanie prawa do 

rozpowszechniania programu radiowego dokonywana jest w pierwszej kolejności na 

podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji, tj. poprzez ocenę ofert przez organ koncesyjny, wskazał też, że organ ten 

zarządza przetarg na koncesję jedynie wówczas, jeżeli w wyniku tej oceny liczba 

wnioskodawców spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię 

prawidłowego wykonywania działalności koncesyjnej jest większa, niż liczba koncesji 

przewidzianych do udzielenia.  

W sprawach objętych podsymbolem 6251 - warunki techniczne nadawania 

programów radiowych i telewizyjnych (częstotliwość) - Sąd wyrokiem z dnia 21 lipca 

2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2335/08, uchylił decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (UKE), odmawiające unieważnienia przetargu na rezerwacje 
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częstotliwości kanałów radiowych. Przyczyną odrzucenia przez organ jednej z ofert, 

było niespełnienie wymogu formalnego w postaci braku parafy upoważnionej osoby 

na końcowej stronie dokumentu, włączonego w skład oferty, która to strona była przez 

tę osobę opatrzona jej własnoręcznym podpisem. Sąd doszedł do przekonania, że nie 

jest to wymóg odpowiadający ratio legis przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określających warunki 

formalne ofert. Nie można mówić o niespełnieniu wymogu formalnego (brak parafy na 

dokumencie) w sytuacji, gdy spełniony został wymóg dalej idący w postaci podpisu 

upoważnionej osoby.  

W tej sytuacji - zdaniem Sądu - w toku postępowania przetargowego doszło do 

rażącego naruszenia prawa, co w myśl art. 118d ustawy Prawo telekomunikacyjne 

stanowiło przesłankę unieważnienia przetargu. 

Spośród spraw dotyczących pozostałej problematyki z symbolu 625, trzeba 

odnotować sprawy z zakresu usług telekomunikacyjnych i eksploatacji sieci 

telekomunikacyjnej, w tym dotyczące nałożenia obowiązku dostosowania wysokości 

stawki z tytułu zakończenia połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci 

telefonicznej, odroczenia terminu wykonywania zdań i obowiązków na rzecz 

obronności państwa oraz zawieszenia postępowania w sprawie zmiany projektu oferty 

ramowej.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 591/09, Sąd rozpoznał skargę na wydaną na 

podstawie art. 40 ust. 4 w zw. z art. 40 ust. 3 i 2 w/w ustawy Prawo 

telekomunikacyjne, decyzję nakładającą na T. obowiązek dostosowania stawki z tytułu 

zakończenia połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej T. do 

określonego poziomu. Stwierdzając, iż powyższą decyzją nałożony został obowiązek 

regulacyjny, Sąd wyjaśnił, że pod pojęciem „obowiązków regulacyjnych” należy 

rozumieć tylko takie, służące określonym w art. 1 ust. 2 tej ustawy celom, działania 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, które znajdują swoje źródło w przepisach 

wskazanych w art. 25 ust. 4 ustawy, i których byt prawny ukształtowany zostaje 

decyzją organu regulacyjnego, przy czym ustanowieniu tych obowiązków towarzyszyć 

musi określona ustawą procedura, co dotyczy tak czynności organu poprzedzających 

nałożenie obowiązków (postępowanie konsultacyjne i konsolidacyjne), jak i zasad 
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postępowania przy wydawaniu decyzji w tych sprawach. Postępowanie przed 

Prezesem UKE toczy się, co do zasady, na podstawie przepisów k.p.a. (art. 206 ust. 1 

ustawy Prawo telekomunikacyjne), lecz w zakresie nałożenia obowiązków 

regulacyjnych procedura jest złożona, co wyraża się załatwieniem sprawy na drodze 

dwóch odrębnych postępowań – administracyjnego i cywilnego (art. 206 ust. 2 

ustawy). Od decyzji Prezesa UKE nakładającej obowiązek regulacyjny przysługuje 

odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i 

konsumentów (SOKiK), które Prezes UKE może uwzględnić we własnym zakresie na 

zasadzie art. 47959 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), lub w przypadku 

nieuwzględnienia – przekazać do SOKiK. Rozpatrzenie odwołania przez Prezesa UKE 

na drodze administracyjnej i wydanie ponownej decyzji będzie w tej sytuacji 

działaniem podjętym poza jego właściwością i kompetencją, co skutkuje wadliwością 

rozstrzygnięcia, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a.. Tym samym Sąd nie 

zgodził się z innymi orzeczeniami (sygn. akt VI SA/Wa 266/08, VI SA/Wa 85/09 i 

VI SA/Wa 366/09), odrzucającymi skargi na decyzje Prezesa UKE, wydane w 

analogicznych sprawach, z powodu niewłaściwości sądu administracyjnego. Według 

Sądu orzekającego w tej sprawie stanowisko takie prowadzi do pozostawienia w 

obrocie prawnym, jako korzystających z domniemania prawidłowości, decyzji rażąco 

wadliwych, tzn. decyzji wydanych w wyniku odwołania przez niewłaściwy organ – 

Prezesa UKE. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2434/08, której przedmiotem było 

odroczenie terminu wykonywania przez spółkę telekomunikacyjną zadań na rzecz 

obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, Sąd 

podał między innymi, że brak rozporządzenia o interfejsach, na co powoływała się 

skarżąca, nie stanowi przyczyny tego odroczenia, gdyż przyczyny te wymienione są 

enumeratywnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w 

sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków 

na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego (Dz. U. Nr 187, poz. 1568) i są to wyłącznie niezależne od przedsiębiorcy 

trudności organizacyjne, techniczne lub finansowe, uniemożliwiające wykonywanie 

tych zadań.  
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W sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI SA/Wa 1414/09, Sąd rozstrzygnął 

analogiczny problem, a w uzasadnieniu wyroku wypowiedział się na tle unormowania 

art. 222 Prawa telekomunikacyjnego, wskazując że jest to przepis przejściowy i 

zawiera regulacje co do stosowania starego i nowego prawa telekomunikacyjnego. 

Ustanawia ponadto zasadę, wedle której, z zastrzeżeniem art. 226 dotyczącego 

wniosków o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, do spraw wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Oznacza to, że do spraw w toku stosuje się przepisy starej ustawy 

Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. Wymieniony art. 222 w ust. 2 stanowi - zdaniem 

Sądu - wyjątek od tej zasady, gdyż do spraw wszczętych na podstawie art. 40 ust. 2 

starej ustawy, niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy obecnie 

obowiązującej, nakazuje stosować przepisy tej ustawy. Treść art. 40 ust. 2 starej 

ustawy precyzuje obowiązki na rzecz obronności państwa, określa podmioty 

zobowiązane do ponoszenia kosztów związanych z tymi obowiązkami, a także 

moment początkowy powstania obowiązków i możliwość określenia, na wniosek 

zainteresowanego operatora, późniejszego w tym względzie terminu przez organ. 

Zasadnie zatem organ, działając na podstawie art. 222 ust. 2 nowej ustawy Prawo 

telekomunikacyjne w sprawie niezakończonej przed wejściem jej w życie, a toczącej 

się z wniosku złożonego w trybie art. 40 ust. 2 starej ustawy, stosował przepis ustawy 

nowej. Sąd odnosząc się do zarzutów skargi, przywołując liczne przepisy regulujące 

pełnienie obowiązków na rzecz obronności przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, podkreślił że odroczenie terminu ich wykonywania jest 

wyjątkiem od zasady i jako wyjątek musi być interpretowane ściśle.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 13/09 Sąd, postanowieniem z dnia 20 

sierpnia 2009 r., zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi P. 

S.A. na decyzję Prezesa UKE w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej. 

Orzeczenie to podjął – na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. – w następstwie pytania 

prawnego w kwestii obowiązku regulacyjnego, o którym mowa w art. 206 ust. 2 

ustawy Prawo telekomunikacyjne, zadanego przez Naczelny Sąd Administracyjny 

(NSA), rozpoznający skargę kasacyjną w podobnej sprawie, składowi siedmiu 

sędziów NSA. Sąd uznał, że odpowiedź na to pytanie będzie mieć istotne znaczenie 
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dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, albowiem dotyczy budzącego poważne 

wątpliwości problemu właściwości rzeczowej sądów administracyjnych w sprawach 

dotyczących m.in. skarg na decyzje Prezesa UKE zatwierdzające oferty ramowe. NSA 

uchwałą z dnia 28 września 2009 r. (II GPS 1/09) rozstrzygnął, iż sprawa o 

zatwierdzenie projektu zmiany oferty ramowej przez Prezesa UKE na podstawie art. 

43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne nie jest sprawą o 

nałożenie obowiązku regulacyjnego, o której mowa w art. 206 ust. 2 tej ustawy w 

brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 85, poz. 716). Ostatecznie w omawianej sprawie podjęto postępowanie 

sądowoadministracyjne na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. i umorzono je z uwagi 

na cofnięcie skargi przez P. S.A. Analogiczna sytuacja miała miejsce m.in. w 

sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 114/09 oraz VI SA/Wa 277/09, w których Sąd 

również zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 

p.p.s.a., po czym podjął je, a następnie umorzył w oparciu o przepis art. 161 § 1 pkt 1 

p.p.s.a. 

W kwestii zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego warta 

odnotowania jest także sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 11/09, w której Sąd zawiesił to 

postępowanie na wnioski stron, w tym P. S.A., zawierające informację o 

prowadzonych z inicjatywy Prezesa UKE rozmowach między przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi, których celem było ustalenie zasad przyszłej współpracy w 

zakresie świadczenia przez P. S.A. usług hurtowych na rzecz tych przedsiębiorców. 

Ostatecznie, skutkiem osiągniętego porozumienia, strona skarżąca cofnęła skargę w tej 

sprawie, wnosząc o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

Analogiczna sytuacja wystąpiła też w innych sprawach, chociażby w sprawie o sygn. 

akt VI SA/Wa 12/09, VI SA/Wa 14/09, VI SA/Wa 570/09).                              
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38.   Sprawy dotyczące kultury fizycznej. 
 

W sprawach z tego rodzaju (symbol 635) większość stanowiły sprawy w 

przedmiocie zmian w statutach związków sportowych. M. in. kwestią tą Sąd zajmował 

się w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1233/09. Oddalając skargę stanął w niej na 

stanowisku, że Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) 

działał w tej sprawie jako organ nadzoru, co w konsekwencji zobowiązywało go do 

zbadania nie tylko zmian zgłoszonych do statutu, lecz także całego tekstu tego aktu. 

Oceniając zmiany uwzględnia je bowiem w odniesieniu do całego tekstu statutu. 

Ograniczone działanie organu w tym względzie mogłoby doprowadzić do sytuacji, że 

zmiany zgłaszane do statutu mogłyby być ze sobą sprzeczne oraz niezgodne z całym 

tekstem statutu i właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

 

39.   Sprawy kapitałowe i bankowości. 
 

Sprawy te (symbol 637), to sprawy dotyczące papierów wartościowych i 

funduszy powierniczych oraz sprawy z nimi związane, a także bankowość i sprawy 

dewizowe.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 984/07 Sąd, wyrokiem z dnia 29 

października 2009 r., uchylił decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o 

zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, a to w 

związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r. sygn. akt P 

66/07, który w wyniku pytania prawnego uznał, że przepis art. 220 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 

ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 130 ust. 1 tej 

ustawy do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 

2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP i na podstawie 

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. 

U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), umorzył postępowanie w pozostałym zakresie. Trybunał 
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Konstytucyjny wskazał, że bezpośrednim rezultatem tego wyroku jest możliwość 

stosowania do czynów popełnionych przed wejściem w życie ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi z 2005 r. – zarówno jeżeli chodzi o kwalifikację prawną, 

jak i o sankcje – w całości przepisów poprzedniej ustawy Prawo o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi z 1997 r. Poza tym, z uwagi na zasadę pewności prawa, 

uznał za potrzebne doprecyzowanie przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi z 2005 r., a w szczególności zaznaczenie, że jej art. 220 ust. 1 nie może 

być stosowany ze skutkiem wstecznym w odniesieniu do art. 130 ust. 1.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 592/09, Sąd uchylił decyzje KNF dotyczące 

nałożenia kary pieniężnej na dom maklerski za naruszenie przepisów prawa i zasad 

uczciwego obrotu. Sąd poddał w niej w wątpliwość ocenę prawną powołanych przez 

organ na uzasadnienie zastosowania sankcji określonych w art. 167 w/w ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi faktów i ustaleń. Zdaniem Sądu  

warunkiem postawienia zarzutu o naruszeniu zasad uczciwego obrotu jest 

wcześniejsze określenie tych zasad i wykazanie, że są one znane i akceptowane przez 

znaczącą większość uczestników publicznego rynku papierów wartościowych. KNF 

nie wykazała z czego wywodzi tezę, że naruszenia zapisów prospektowych przez 

nabywców akcji stanowią naruszenie zasad uczciwego obrotu przez dom maklerski 

będący autorem prospektu i oferującym. Organ w oparciu o przepisy prawa powinien 

ustalić, czy i dlaczego na domu maklerskim, jako podmiocie opracowującym prospekt 

emisyjny oraz oferującym, ciążył prawny obowiązek zapewnienia realizacji 

postanowień prospektu emisyjnego, nakładającego ograniczenia na inwestorów 

indywidualnych. Sąd wskazał także, że organ, który obowiązek doprowadzenia do 

realizacji postanowień prospektu emisyjnego wywodzi z ogólnej zasady starannego 

działania profesjonalisty, powinien wskazać, jaka to powszechnie znana i akceptowana 

reguła działania uczestników rynku obrotu papierami wartościowymi nakłada na 

oferującego tak daleko idące obowiązki, jak doprowadzenie do realizacji wszystkich 

postanowień prospektu. Budzi wątpliwości, czy autor prospektu i oferujący ma 

obowiązek przewidywać, że nabywcy akcji będą świadomie naruszać zapisy prospektu 

i zasady uczciwego obrotu oraz czy założenie przez dom maklerski, uczciwego i 

zgodnego z prospektem działania uczestników rynku, stanowi naruszenie obowiązku 
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należytej staranności zawodowej. Przy ocenie należytej staranności domu 

maklerskiego należy rozważyć zasadność tezy, że staranne działanie obliguje go do 

zapewnienia realizacji postanowień prospektu emisyjnego sposobami, które mogą 

mieć negatywny wpływ na zainteresowanie akcjami i ich cenę.  

Ponadto, organ nie wykazał w sprawie podstaw do ustalenia, że stwierdzone 

nieprawidłowości w działaniach maklerów były wynikiem istotnego naruszenia 

przepisów prawa o systematyczności kontroli, które to naruszenie może być podstawą 

nałożenia kary pieniężnej w oparciu o art. 167 ust. 2 w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

 

40.   Sprawy z zakresu własności przemysłowej.  
 

Orzecznictwo Sądu w tych sprawach jest zgodne z utrwalonym stanowiskiem 

doktryny i dotychczasową praktyką orzeczniczą.  

Najliczniejszą grupę spraw z zakresu własności przemysłowej stanowią sprawy 

dotyczące znaków towarowych. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 977/09, Sąd oddalił skargę na decyzję 

Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia praw ochronnych na 

znaki towarowe BIG STAR HOMME oraz BIG STAR FEMME, z uwagi na kolizję 

tych znaków z zarejestrowanym z wcześniejszym pierwszeństwem znakiem słownym 

BIG STAR. W ocenie Sądu decydujący o podobieństwie przeciwstawionych oznaczeń 

jest występujący w nich identyczny element słowny BIG STAR, który ma charakter 

fantazyjny i dużą zdolność odróżniającą. Natomiast wyrazy HOMME i FEMME mają 

charakter informacyjny i nie można uznać ich zdolności odróżniającej. W przypadku 

spornych znaków istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, co do 

pochodzenia oznaczanych nimi towarów, gdyż mogą one sugerować, że są odmianą 

znaku słownego BIG STAR lub nowymi jego wersjami i pochodzą od tego samego 

producenta, bądź istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne firmy. Sąd 

stanął również w tej sprawie na stanowisku, iż przynależność towarów do określonych 

klas stanowi jedynie pomocnicze kryterium oceny ich jednorodzajowości i dlatego nie 

ma znaczenia fakt, że przeciwstawiony znak nie jest zarejestrowany dla towarów 
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oznaczonych w danej klasie. Zdaniem Sądu towary zaliczane do jednej klasy mogą 

być towarami różnego rodzaju, jak również towary z różnych klas mogą być uznane za 

podobne.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 897/09, Sąd oddalił skargę na decyzję 

Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy 

PRIOR. W ocenie Sądu nie można zastrzec identycznego znaku towarowego w 

sytuacji, gdy na rynku działa już przedsiębiorca o tej samej nazwie, a zgłaszający znak 

do ochrony posiada taką wiedzę. Dla oceny działania zgłaszającego nie ma znaczenia 

fakt, czy przedsiębiorca ten podejmował działania w celu ochrony praw do nazwy 

swojej firmy oraz czy godził się na używanie jej elementu w nazwie firmy 

wnioskodawcy. W sytuacji gdy nazwa przedsiębiorstwa jest zbieżna ze spornym 

znakiem towarowym, to w przypadku konfliktu między tą nazwą a chronionym 

znakiem o prawie do używania powinno decydować pierwszeństwo. W razie zatem 

kolizji między nazwą przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z „gorszym 

pierwszeństwem” znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu 

wcześniej. Ponadto Sąd uznał, że w przypadku odejścia wspólnika ze spółki 

poinformowanie pozostałych wspólników o tym, że będzie on pod taką samą nazwą 

prowadził własną działalność, nie oznacza prawa do zastrzeżenia tego znaku na 

wyłączność. Dopiero takie zastrzeżenie oznaczałoby, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 

dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), że firma 

na rzecz której znak został zarejestrowany, nabywa wyłączne prawo używania znaku 

w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych 

rejestracją. 

Wśród spraw dotyczących wzorów przemysłowych zwraca uwagę sprawa o 

sygn. akt VI SA/Wa 109/09, w której Sąd oddalił skargę strony na decyzję Urzędu 

Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia w części prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego pt. „Parapet okienny”. W ocenie Sądu produkowanie parapetów 

okiennych o postaci uznanej za identyczną ze spornym wzorem, przed datą zgłoszenia 

wzoru do rejestracji, przez inny podmiot niż zgłaszający, powoduje utratę nowości 

tego wzoru. Tylko ujawnienie przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią 

(za zgodą uprawnionego) bądź sytuacja, gdy ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia 
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popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego w okresie 12 miesięcy przed 

datą pierwszeństwa, nie szkodzi nowości wzoru. Każde inne publiczne ujawnienie 

wzoru powoduje utratę jego nowości. 

41.   Sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych. 
 

Spośród tych spraw (symbol 622) można odnotować sprawy o sygn. akt VI 

SA/Wa 1716/08 i VI SA/Wa 1717/08, w których Sąd uchylając zaskarżone decyzje 

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wskazał, że sześciomiesięczny termin prawa 

materialnego, określony w art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do systemu 

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze 

zm.), jest liczony od dnia wydania przez KNF decyzji stwierdzającej rażące naruszenie 

prawa i zachowany zostaje w sytuacji, gdy w ciągu sześciu miesięcy od tej daty 

zostanie stronie doręczona decyzja o nałożeniu kary pieniężnej za stwierdzone 

naruszenia. Wymieniony przepis stanowi, że kara pieniężna za rażące naruszenie 

prawa nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji o stwierdzeniu rażącego 

naruszenia prawa upłynęło więcej niż sześć miesięcy. Według Sądu termin ten nie jest 

zachowany, gdy w okresie wzmiankowanych sześciu miesięcy, nastąpiło jedynie 

wydanie przez KNF decyzji o nałożeniu kary, bez jej doręczenia stronie. Decyzja 

administracyjna dla swego bytu prawnego wymaga bowiem uzewnętrznienia woli 

organu administracji publicznej, którą wyraża. Samo wydanie decyzji nie stanowi 

takiego uzewnętrznienia. Warunek ten jest spełniony dopiero z chwilą doręczenia 

decyzji stronie. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1388/09, Sąd odrzucił skargę podając, że 

odmowa KNF w przedmiocie udostępnienia akt postępowania prowadzonego przez 

ten organ nie jest rozstrzygnięciem sprawy, na które przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. Nie należy bowiem do kręgu przedmiotowego wskazanego w art. 3 

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

administracyjnymi.  
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42.   Sprawy dotyczące zdrowia. 
 

Z tego zakresu spraw (symbol 652) można wymienić wyrok z dnia 26 

października 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1011/09, wydany w sprawie dotyczącej 

umorzenia postępowania w sprawie odmowy finansowania leczenia. Sąd uznał w nim, 

iż art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 

jest podstawą do orzekania w zakresie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia 

zdrowotnego, do których zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem 

zdrowotnym oraz ustalenia prawa do świadczeń; nie stanowi natomiast podstawy do 

orzekania bezpośredniego zwrotu świadczeniobiorcy poniesionych opłat za wykonane 

świadczenie. Norma kompetencyjna zawarta w tym przepisie, upoważniająca organ do 

orzekania w sprawach ustalenia prawa do świadczeń – z uwagi na treść art. 15 ustawy 

- obejmuje również orzekanie w kwestii finansowania zaopatrzenia w produkty 

lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. 

W wyroku z dnia 22 września 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 747/09, w 

przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, Sąd wskazał, iż dla określenia 

okresu tego objęcia znaczenie prawne ma wpis do ewidencji działalności  

gospodarczej oraz jego wykreślenie z tej ewidencji. Zarejestrowana działalność 

gospodarcza wiąże się z przymusem podlegania obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego. Ustanie obowiązku ubezpieczenia powoduje wykreślenie wpisu 

pozarolniczej działalności gospodarczej z ewidencji lub odnotowanie przerwy w jej 

prowadzeniu. Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, 

zgłoszone tylko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, nie powoduje ustania 

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. 

Pojęcie „zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej” zostało 

wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, 

poz. 888). Zgodnie z art. 12 tej ustawy, osoby prowadzące działalność gospodarczą w 
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okresie zawieszenia jej wykonywania, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

 

43.   Sprawy dotyczące aptek i hurtowni farmaceutycznych, 
środków farmaceutycznych, materiałów medycznych  
oraz nadzoru farmaceutycznego. 
 

W sprawach tych (podsymbol 6203 i 6204) można odnotować zagadnienia 

związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie apteki (sygn. akt VI SA/Wa 691/09), 

bądź hurtowni farmaceutycznej (sygn. akt VI SA/Wa 1379/09), a także zagadnienia 

związane z dopuszczeniem innych podmiotów do prowadzenia działalności w lokalu 

apteki. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 17 czerwca 2009 r., sygn. akt VI 

SA/Wa 691/09, Sąd był związany stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

według którego zezwolenia na prowadzenie apteki, jako decyzje administracyjne 

wydawane przez organy administracji publicznej, są źródłem uzyskania przez 

przedsiębiorcę uprawnień w sferze stosunków publicznoprawnych. Z tej przyczyny nie 

stanowią przedmiotu obrotu, w szczególności dokonywanego w drodze czynności 

cywilnoprawnych. W świetle art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) prawo do uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz 

niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. W wypadku uzyskania 

zezwolenia przez osobę fizyczną - wspólnika spółki cywilnej, zezwolenie to, z uwagi 

na ścisłe związanie uprawnień z niego wynikających z podmiotem, któremu zostało 

udzielone i niemajątkowy charakter zezwolenia, nie może być przedmiotem wkładu, a 

co za tym idzie stanowić majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej. 

W razie przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy uzyskali zezwolenie 

na prowadzenie apteki, w spółkę jawną, podmiotem tego zezwolenia pozostanie spółka 

jawna. Kontynuacja praw i obowiązków administracyjnoprawnych wynikających z 

zezwolenia wiąże się z obowiązkiem uaktualnienia - po przekształceniu - danych 

dotyczących formy prawnej spółki oraz danych ewidencyjnych. Sąd zwrócił w tej 
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sprawie uwagę, że ustawodawca nie wyłączył w ustawie Prawo farmaceutyczne 

możliwości kontynuacji, w oparciu o art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), 

stosunków administracyjnoprawnych wykreowanych na jej podstawie.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1379/09, spór dotyczył rozstrzygnięcia 

kwestii, czy zmiana decyzji ostatecznej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, w części 

dotyczącej nazwy przedsiębiorstwa, powinna nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w art. 155 k.p.a., czy też na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Prawo 

farmaceutyczne, albo na podstawie obu tych przepisów łącznie. Zdaniem Sądu za 

wyłączną podstawę prawną tego rozstrzygnięcia nie może być uznany przepis art. 74 

ust. 3 wymienionej ustawy, gdyż jest to przepis kompetencyjny. Skoro jednocześnie 

wynika z niego, że zmiana zezwolenia dokonywana jest w drodze decyzji, oznacza to, 

iż podstawą do zmiany decyzji w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej może być jedynie art. 155 k.p.a. W granicach wyznaczonych przez 

prawo – stosownie do tego przepisu - zmianie może ulec każdy z elementów decyzji 

administracyjnej, a nie tylko zawarte w niej rozstrzygnięcie. 

Wyrokiem z dnia 1 października 2009 r. w sprawie o sygnaturze akt VIII 

SA/Wa 329/09 – orzeczenie prawomocne, Sąd oddalił skargę na decyzję Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości przy 

prowadzeniu apteki. Skarga dotyczy części decyzji w zakresie nakazu usunięcia  

z szyldu apteki umieszczonego na budynku oraz oznakowań lokalu apteki w innych 

miejscach słów nieuwzględnionych w nazwie apteki określonej w uzyskanym 

zezwoleniu na jej prowadzenie tj. oznaczeń słowno-graficznych programu 

lojalnościowego skierowanego do klientów apteki.  

W uzasadnieniu Sąd wyraził pogląd, że umieszczenie w szyldzie znaku programu 

lojalnościowego dla klientów nastąpiło poza zezwoleniem na prowadzenie apteki  

i stanowi naruszenie art. 86 ust. 2 w związku z art. 102 ust. 4 ustawy Prawo 

farmaceutyczne. Umieszczenie znaku słowno-graficznego może wskazywać na 

nadanie aptece nazwy lub na zmianę nazwy apteki. Nazwa apteki musi być 

uwzględniona w treści zezwolenia, a jeżeli przedsiębiorca zamierza nadać nazwę 

aptece już po uzyskaniu zezwolenia, to winien wystąpić z wnioskiem o dokonanie 
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stosownej zmiany. Oznaczenie wprowadzające w błąd nie musi koniecznie stanowić 

firmy, może stanowić również np. symbol. Istotne znaczenie dla prawidłowości 

oznaczenia przedsiębiorcy ma fakt, czy posługiwanie się danym oznaczeniem 

powoduje już samo niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, a nie czy 

dane oznaczenie odpowiada definicji określenia "nazwa". Umieszczenie znaku 

słowno-graficznego nawet nie będącego nazwą może być za taką potraktowane  

i wprowadzić w błąd, co do nazwy apteki. Posługiwanie się natomiast danym 

oznaczeniem rzeczywiście powoduje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców  

w błąd. Sformułowanie przepisu art. 86 ust. 2 w zw. z art. 102 pkt 4 ustawy jest 

wyraźne i w ocenie Sądu wyklucza możliwość umieszczenia obok słowa "apteka" 

innych wyrazów, czy znaków słowno-graficznych, jeżeli nie zostały wymienione  

w zezwoleniu. 

   

44.   Sprawy z zakresu budownictwa. 
 

1.  Obowiązek wykazania się przez inwestora prawem dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu legalizacyjnym.   

 

Wyłoniła się nowa tendencja w orzecznictwie sądów administracyjnych, 

dotycząca stosowania art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Obowiązywał bowiem pogląd 

zaprezentowany m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 

stycznia 2003 r., w sprawie o sygn. akt IV SA 523/01, iż w postępowaniu naprawczym 

prowadzonym na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, mającym na celu doprowadzenie 

wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, badana jest zgodność z 

przepisami prawa administracyjnego, a nie cywilnego. W konsekwencji może więc 

dojść do zalegalizowania robót budowlanych, wykonanych przez inwestora z 

naruszeniem prawa własności. W takim przypadku pokrzywdzeni mogą dochodzić 

swoich praw przed sądem powszechnym. Podobny pogląd wyraził również Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 marca 2008 r., w sprawie o sygn. akt II OSK 

228/07. 
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Jednakże już wcześniej zaprezentowany został odmienny pogląd – wyrok NSA 

z dnia 4 września 2007 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 1160/06. W wyroku tym Sąd 

Administracyjny uznał, iż przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego posługując 

się ogólną formą „wykonania określonych czynności”, dopuszcza zaliczenie do tych 

czynności również obowiązku wykazania się przez inwestora dysponowaniem prawem 

do nieruchomości na cele budowlane. Podobny pogląd został zaprezentowany w 

wyroku NSA z dnia 14 maja 2008 r., w sprawie o sygn. akt II OSK 603/07 oraz w 

wyroku z dnia 17 czerwca 2009 r. - w sprawie o sygn. akt II OSK 967/08. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII 

SA/Wa 642/09 wydał, w dniu 9 grudnia 2009 r., wyrok zgodny ze zmienionym 

poglądem w orzecznictwie NSA, dotyczącym stosowania art. 51 Prawa budowlanego. 

Przepis ten był wielokrotnie zmieniany, choć zawsze art. 51 ust. 1 pkt 2 miał na celu 

doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Jednakże zmienione 

przepisy art. 51 ust. 4 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

zamiennego nawiązują w dużym stopniu do wymogów obowiązujących inwestora 

przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. A jednym z takich wymogów jest konieczność 

dysponowania przez inwestora prawem do nieruchomości na cele budowlane. 

 

2.  Wymierzenie organowi architektoniczno-budowlanemu kary za 
nieterminowe wydanie pozwolenia na budowę.  

 
W dalszym ciągu poważne problemy orzecznicze budzi kwestia interpretacji art. 35 

ust. 6 Prawa budowlanego – przewidującego wymierzenie organowi architektoniczno–

budowlanemu kary za nieterminowe wydanie pozwolenia na budowę.  Orzecznictwo 

sądów administracyjnych w tym zakresie nie jest jednolite. 

Zdaniem sędziów orzekających w Wydziale VII WSA w Warszawie, nałożony w art. 

35 ust. 6 Prawa budowlanego obowiązek wydania w 65–dniowym terminie decyzji w 

sprawie pozwolenia na budowę na charakter dyscyplinujący organ i stanowi gwarancję 

ochrony praw inwestora do rozpatrzenia wniosku w rozsądnym terminie, a zatem 

wniosek ten powinien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, czyli takiej, która wynika z 
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nieuzasadnionych odstępów czasu pomiędzy poszczególnymi czynnościami 

dokonywanymi przez organ, błędnymi działaniami organu powodującymi 

przewlekłość postępowania lub stanu całkowitej bezczynności organu. Nie ulega 

wątpliwości, że maksymalny termin zakreślony przez ustawodawcę dla rozpoznania 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę umożliwia organowi administracji 

publicznej przeprowadzenie postępowania administracyjnego wraz ze wszystkimi 

składającymi się na to postępowanie niezbędnymi czynnościami proceduralnymi, w 

tym również wezwaniem do uzupełnienia wniosku w trybie art. 64 § 2 k.p.a. i jego 

zakończenie w terminie przewidzianym przepisami prawa. Dlatego, biorąc pod uwagę 

powyższe, ustawodawca przewidział jako zasadę obowiązek zakończenia 

postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę najpóźniej w 65–tym dniu od 

dnia wpłynięcia wniosku i sankcję za przekroczenie tego terminu w postaci kary 

pieniężnej w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Zwłokę taką należy 

bowiem co do zasady uznać za nieuzasadnioną. Organ administracji architektoniczno–

budowlanej zobowiązany jest tak zorganizować postępowanie, aby te czynności 

wykonywane były sprawnie i nie prowadziły do przewlekłości. Warto w tym miejscu 

wskazać, że nałożenie ustawowego obowiązku zachowania 65–dniowego terminu do 

załatwienia sprawy pozwolenia na budowę nie jest dla organu mniej korzystne w 

porównaniu z terminami wyrażonymi w art. 35 § 3 k.p.a., które przewidują dla 

zakończenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy odpowiednio 

miesiąc (w przypadku „zwykłej” sprawy, która jednakże wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego) oraz dwa miesiące (w odniesieniu do sprawy 

szczególnie skomplikowanej), a przecież w każdym postępowaniu organ ma 

obowiązek wezwać do uzupełnienia pisma procesowego w trybie art. 64 § 2 k.p.a.   

  

3.  Stosowanie uproszczonej procedury zgłoszeniowej.   
  

Spośród spraw rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie, istotne wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie nadal wzbudzały 

sprawy dotyczące zastosowania uproszczonej procedury zgłoszeniowej, zarówno  

terminu i skuteczności złożenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno 
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– budowlanej, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.), jak też samego 

zakresu jej zastosowania, szczególnie w kontekście art. 29 ust. 2 pkt 6 tej ustawy 

(czyli w odniesieniu do tablic i urządzeń reklamowych). 

 W orzecznictwie sądowoadministracyjnym nie wywołuje większych 

rozbieżności twierdzenie, iż w razie nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia 

termin 30 dni na wniesienie sprzeciwu przez organ, o którym mowa w art. 30 ust. 2 

Prawa budowlanego biegnie po uzupełnieniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie (np. 

wyrok NSA z dnia 17 maja 1999 r., sygn. akt IV SA 747/97 – Lex 472850, wyrok 

NSA z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 593/05, wyrok NSA z dnia 25 lipca 

2006 r., sygn. akt II OSK 956/05). 

Natomiast podstawowy problem orzeczniczy wciąż wiąże się z ustaleniem, czy do 

skuteczności zgłoszonego sprzeciwu wystarczy wyrażenie odpowiedniej woli przez 

organ w terminie 30 dni, od dnia wpływu zgłoszenia, jego nadanie w tym terminie w 

polskiej placówce pocztowej, czy wreszcie skuteczne jego doręczenie stronie. 

 W rozpatrywanych sprawach dodatkową komplikacją ww. problemu było 

działanie inwestorów (firm reklamowych) na terenie m.st. Warszawy, którzy 

dokonywali zgłoszeń w bardzo nieczytelnej (przypominającej ulotkę reklamową) 

formie, dotyczącej szeregu różnych lokalizacji oraz w siedzibie odległej delegatury 

urzędu m.st. Warszawy. Praktyka taka utrudniała ustalenie właściwej intencji 

wnioskodawcy oraz wydłużała procedurę zapoznania się ze zgłoszeniem zamiaru 

budowlanego. Ponadto działanie takie prowadziło do stosunkowo późnego wydawania 

sprzeciwów przez organ. Dodatkowym utrudnieniem było również ustanawianie przez 

inwestora pełnomocnika do doręczeń. Prezydent m.st. Warszawy wysyłał decyzję 

wyrażającą sprzeciw zarówno do inwestora, jak i jego pełnomocnika. W każdym z 

analizowanych przypadków sprzeciw adresowany do inwestora (mającego np. siedzibę 

w Poznaniu) był doręczany skutecznie po kilku dniach, natomiast pełnomocnik 

przebywający w Warszawie dokonywał odbioru decyzji w trybie art. 44 § 2 i 3 k.p.a., 

a zatem odpowiednio po 7 lub nawet kilkunastu dniach od daty pierwszego 

zawiadomienia. Z tych względów praktycznie w każdym przypadku sprzeciw organu 

doręczany był skutecznie stronie po upływie ustawowego 30–dniowego terminu 
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liczonego od daty wpływu zgłoszenia inwestora do siedziby urzędu (jego wydziału, 

delegatury, etc.). A zatem sprzeciw ten nigdy nie mógł być uznany za skutecznie 

doręczony stronie. 

 Wskazać należy, że 15 października 2008 r., Naczelny Sąd Administracyjny 

podjął uchwałę (sygn. akt II GPS 4/08), że o skuteczności sprzeciwu decyduje termin 

doręczenia sprzeciwu. Zakładając związanie ww. uchwałą także w kwestii sprzeciwu, 

o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego, należy przyjmować konieczność 

takiego zorganizowania przez organ administracji architektoniczno–budowlanej 

kwestii rozpatrywania zgłoszeń i ewentualnego zgłaszania sprzeciwu aby zachować 

30–dniowy termin, wliczając w ten termin moment doręczenia decyzji stronie (np. nie 

tylko za pośrednictwem poczty polskiej, ale poprzez pracownika, itd.).   

 

4.  Orzekanie w sprawie przepisów szczególnych zawartych  
w „specustawach”. 

  

We właściwości orzeczniczej Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego znajdują się sprawy z zakresu ustaw zawierających przepisy 

umożliwiające inwestycje, które mają charakter szczególny w stosunku do ustawy 

Prawo budowlane. Tzw. „specustawy” („drogowa, „kolejowa”, „lotniskowa” „Euro 

2012” oraz „gazowa”) zawierają przepisy przewidujące szczególne tryby i terminy 

wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz zasady realizacji robót budowlanych, co ma 

umożliwić sprawną i szybką realizację inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 

strategicznych interesów ogólnopaństwowych. Przepisy zawarte w ww. ustawach 

określają szczególne warunki ustalania lokalizacji inwestycji, zasad nabywania 

nieruchomości pod inwestycje, terminy wydawania decyzji oraz konsekwencje 

uchybienia przedmiotowych terminów (w postaci kary za każdy dzień zwłoki 

wymierzanej z urzędu w drodze postanowienia przez organ wyższego stopnia). Co do 

zasady (oprócz ustawy „drogowej”, na gruncie której organem w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych jest starosta), organem wydającym decyzje zezwalające na 

realizację inwestycji jest wojewoda, w związku z czym – po wyczerpaniu środka 

zaskarżenia – sądem właściwym do rozpatrywania skarg na ww. decyzje jest 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ponadto ustawodawca przewidział 

inne terminy dla odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji oraz 

zaskarżenia do sądu administracyjnego i rozpatrzenia sprawy przez sąd.  

 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, 

ze zm.). 

  

Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg 

publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych i organy właściwe w tych sprawach. Zgodnie z art. 11a ust. 1 organem 

właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na 

wniosek właściwego zarządcy drogi jest wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych 

i wojewódzkich) lub starosta (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych). 

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni 

od dnia złożenia wniosku (art. 11a ust. 3). Od decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 

 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 

 2) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej w przypadku wydania decyzji przez wojewodę. 

 Ustawodawca postanowił, że odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu 

administracyjnego w terminie dwóch miesięcy. 

 Co istotne, w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem 

administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, 

gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości, 

działki. W konsekwencji nawet w przypadku wystąpienia wady prawnej, będącej 

podstawą uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

stwierdzenia jej nieważności, decyzja nie może zostać wyeliminowana z obrotu 

prawnego, chyba że wada dotyczy całej inwestycji. Bez wątpienia ustawodawca 

wprowadza w ten sposób szczególną instytucję mającą na celu ochronę realizacji 
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całości inwestycji, mającej szczególne znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej, 

przed jej zahamowaniem z powodu, np. wadliwości dotyczącej realizacji jednego tylko 

odcinka drogi lub jednej nieruchomości albo działki. 

 W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2, który ogranicza krąg 

stron postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę do inwestora oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu. Natomiast w ww. sprawach nie stosuje się przepisów o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Przykładowo ww. problematyka wystąpiła w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 

1258/09. W wyroku z dnia 7 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie wskazał, że na podstawie art. 11a ww. ustawy, organem właściwym do 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do 

dróg powiatowych i gminnych jest starosta. W miastach na prawach powiatu, zgodnie 

z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.) prezydent miasta pełni funkcję organu powiatu, a 

zatem jest on organem uprawnionym do wydania decyzji w tym zakresie. W rezultacie 

rozważenia wymaga właściwość organu w sytuacji, gdy skutkiem takiej decyzji jest 

przejęcie na rzecz miasta własności nieruchomości objętych tą decyzją, i gdy 

jednocześnie wnioskodawcą wydania tej decyzji jest ten sam organ, jako zarządca 

dróg gminnych i powiatowych. 

 W ocenie składu orzekającego w powyższej sprawie, prezydent miasta na 

prawach powiatu, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 k.p.a., powinien podlegać 

wyłączeniu od orzekania w sprawach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, dotyczących dróg gminnych i powiatowych, wydawanych na podstawie 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Wydane rozstrzygnięcie ma bowiem wpływ na jego prawa i obowiązki 

jako pracownika organu. 

 Ponadto w wyroku z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1084/09, 

Sąd wyraził pogląd, że przy rozpatrywaniu wniosku o stwierdzenie nieważności 

decyzji, która wydana została na podstawie cytowanej wyżej ustawy z dnia 10 
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kwietnia 2003 r. organ przede wszystkim powinien powołać się na ograniczenia 

wynikające z art. 31 ust. 1 ustawy, który ogranicza możliwość stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę, w sytuacji, gdy inwestor 

rozpoczął budowę drogi, a wniosek o stwierdzenie nieważności został złożony po 

upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, 

poz. 94, ze zm.). 

  

Przepisy ustawy o transporcie kolejowym, które stosuje się także do metra, 

określają m.in. szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących 

linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w tym warunki lokalizacji i nabywania 

nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach. Pozwolenie na 

budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej linii oraz wszystkich 

obiektów związanych z jej budową, przebudową i rozbudową, położonych w 

granicach województwa wydaje wojewoda. Decyzja wydawana jest na zasadach i w 

trybie przepisów Prawa budowlanego, z tym, że jest ona doręczana wnioskodawcy, 

natomiast pozostałe strony są zawiadamiane o wydaniu zezwolenia, w drodze 

obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na 

przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu 

wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Dotyczy to także sposobu powiadomienia 

stron o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 Ustawa o transporcie kolejowym zawiera regulację chroniącą realizację 

rozpoczętej już budowy linii kolejowej. Zgodnie bowiem z art. 9 ac ust. 2 tej ustawy 

nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę linii 

kolejowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po 

upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 

budowę linii kolejowej. W takim przypadku znajduje odpowiednie zastosowanie art. 

158 § 2 k.p.a., który przewiduje stwierdzenie przez organ, że zaskarżona decyzja 

została wydania z naruszeniem prawa. Organ zobowiązany jest także do wskazania 

okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. 

 173



 Na gruncie ww. ustawy także sąd administracyjny ma graniczone możliwości 

eliminacji decyzji zezwalającej na realizację inwestycji kolejowej. Albowiem w 

przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, 

której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 

14 dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej, może stwierdzić jedynie, że 

decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub w art. 156 k.p.a. 

 W Wydziale VII rozpoznawane były sprawy, do których zastosowanie miały 

m.in. przepisy ustawy o transporcie kolejowym, choć nie dotyczyły one bezpośrednio 

realizacji inwestycji kolejowych, lecz prowadzenia innych inwestycji, głównie 

problemu instalacji urządzeń reklamowych w tzw. „terenach zamkniętych”. 

Przykładowo w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1590/07, Sąd uchylił decyzję 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydaną w przedmiocie wniesienia 

sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych, polegających na instalacji reklamy na 

terenie zamkniętym. Problematyka ta zaistniała również na tle spraw o sygn. akt VII 

SA/Wa 823/07, VII SA/Wa 789-791/07, VII SA/Wa 634/05. 

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw 

Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, ze zm.). 

  

Ustawa określa zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, a w szczególności warunki realizacji 

przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów 

i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych 

przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia tego turnieju. 

 Zgodnie z art. 34 ww. ustawy wszystkie decyzje administracyjne wydawane w 

związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu. Odwołanie od tych decyzji wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji stronie, albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia 

zawiadomienia o wydaniu decyzji. Organ odwoławczy ma obowiązek rozpatrzyć 

odwołanie strony od decyzji wydanej w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 

w terminie 14 dni. 
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 Analogicznie do pozostałych „specustaw” nie jest dopuszczalne stwierdzenie 

nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę związanej z realizacją przedsięwzięcia 

Euro 2012, wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni 

od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a budowa przedsięwzięcia Euro 2012 

została rozpoczęta (odpowiednio stosuje się przepis art. 158 k.p.a.). W przypadku 

uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, 

sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić 

jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 

k.p.a. Powyższy pogląd został zaprezentowany w wyroku z dnia 5 lutego 2009 r., 

sygn. akt VII SA/Wa 1833/08, choć w głównej mierze sprawa ta dotyczyła zbadania 

interesu prawnego strony skarżącej - spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości 

- na której realizowana jest budowa Stadionu Narodowego, wywłaszczonych na 

podstawie tzw. „Dekretu Bieruta”. 

 

 Ponadto wskazania wymaga, że opisana wyżej problematyka występuje na tle 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 

700) oraz ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340, ze 

zm.). Jednakże dotychczas nie zaistniał problem orzeczniczy związany z 

zastosowaniem ww. ustaw, ponieważ do Wydziału VII nie wpłynęła żadna skarga 

dotycząca realizacji inwestycji na podstawie ww. ustaw. 
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III.   DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU 
 

1.  Wydział Informacji Sądowej.            
 

Wydział Informacji Sądowej wykonywał, jak w poprzednich latach, przede 

wszystkim zadania wyznaczone § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania 

wojewódzkich sądów administracyjnych, w zakresie:   

- informowania osób zainteresowanych o właściwości Sądu, stanie 

   załatwianych spraw, udostępniania do wglądu akt sprawy, 

- przygotowywania i udzielania szeroko pojętej informacji o funkcjonowaniu Sądu, 

- prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków, 

- wykonywania zadań z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu, 

- wykonywania obowiązków administratora systemu informatycznego  

- przygotowywania orzeczeń do zbioru urzędowego, 

- gromadzenia przepisów i orzeczeń prawa europejskiego, 

- prowadzenia biblioteki sądowej, 

- obsługi rzecznika prasowego sądu.      
 

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. 

     Sekretariat Informacji o Sprawach (czytelnia akt) udostępniał do wglądu akta     

stronom, uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom, organom administracji 

publicznej, prokuratorom i funkcjonariuszom Policji.  

     W 2009 r. udostępniono ogółem 6.804 teczki akt sądowoadministracyjnych. 

Wartości te w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco: 

- w styczniu 571                        - w lipcu 571 

- w lutym 604              - w sierpniu 434 

- w marcu 664              - we wrześniu 634 

- w kwietniu 569                        - w październiku 605 

- w maju 594                         - w listopadzie 549 

- w czerwcu 488                        - w grudniu 521. 
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 Kontynuowano w minionym roku zasadę, iż w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do udostępnienia akt, zgodę na ich przejrzenie wydaje Przewodniczący 

właściwego Wydziału Orzeczniczego. Przewodniczący Wydziału decyduje także o 

udostępnieniu akt lub zbioru orzeczeń, gdy z wnioskiem występują pracownicy 

naukowi lub studenci. 

 

Informacja o działalności Sądu oraz wydawanych rozstrzygnięciach - w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz.1198 ze zm.) – udzielana była przez Wydział zarówno drogą pocztową, jak i w 

formie elektronicznej. W 2009 r., w powyższym trybie, wpłynęło ogółem 254 wnioski, 

w tym 195 wniosków o wydanie kopii orzeczenia. Poprzez udzielenie informacji 

załatwiono 198 wniosków, natomiast 56 załatwionych zostało poprzez wydanie kopii 

orzeczenia sądowego. Podkreślić jednak należy, iż niektóre wnioski o wydanie kopii 

orzeczenia, zawierały prośby o udostępnienie od kilku do kilkunastu orzeczeń, co nie 

znajduje odzwierciedlenia w powyższych danych statystycznych. 

 

Stosunkowo dużą liczbę spraw stanowiły skargi kierowane do Prezesa 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz różnego rodzaju wnioski 

i petycje. Podobnie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, wnioski zawierały 

głównie  prośby o przedstawienie stanu spraw i wyjaśnienie różnych kwestii 

procesowych. Skargi natomiast stanowiły najczęściej wyraz niezadowolenia z 

orzeczeń Sądu, jak również ze sposobu działania Sądu. 

Ilość pism wnoszonych do Sądu w trybie petycji, skarg i wniosków - kształtowała się 

następująco:  

1. ilość pism wniesionych bezpośrednio do Sądu:  275, 

2. ilość pism przekazanych do Sądu według właściwości przez inne organy: 4,  

3. ilość pism przekazanych przez inne jednostki organizacyjne wewnętrznej   

struktury Sądu: 153, 

4. ilość interwencji posłów i senatorów: 2, 

5.  ilość pism stanowiących zapytanie o informację o stanie spraw 

sądowoadministracyjnych: 101, 
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6.  ilość skarg na wadliwe rozstrzygnięcia Sądu: 37, 

7.  ilość skarg na wadliwe postępowanie sądowe: 25,  

8.  ilość skarg dotyczących sposobu i kultury prowadzenia rozpraw: 5,  

9. ilość skarg na przewlekłe postępowanie sądowe: 9,  

10. ilość skarg na opóźnienia w doręczaniu odpisów orzeczeń: 3 (w tym 3 skargi 

dotyczące doręczania odpisu wyroku oddalającego skargę), 

11. ilość skarg na pracowników sekretariatów lub innych pracowników   

administracyjnych Sądu: 5, 

12. ilość skarg na pełnomocników ustanowionych w ramach prawa pomocy: 3,  

13. ilość skarg na działania policji: 1, 

14. ilość skarg na działania prokuratury: 2, 

15. ilość skarg dotyczących działalności sądów powszechnych i orzeczeń przez te sądy 

wydanych: 4, 

16. ilość skarg nieprzekazanych do procesowego załatwienia, a dotyczących działań 

administracji publicznej: 4. 

 

W zakresie działalności informatycznej, Wydział nadzorował pracę programów 

wspomagających funkcjonowanie Sądu, prowadząc szkolenia stanowiskowe dla 

pracowników Sądu z zakresu obsługi programu obiegu dokumentów, kadrowo-

płacowego oraz Obsługi Spraw Orzekanych (OSO). Uczestniczył w rozwiązywaniu 

problemów eksploatacyjnych dla tych aplikacji. 

W roku 2009 Wydział Informacji Sądowej zorganizował szkolenie 

uzupełniające dla osób zainteresowanych serwisem prawniczym LEX. Szkolenie 

prowadzone było przez specjalistę ds. wdrożeń systemów informacji prawnej w 11 

grupach szkoleniowych.  W zakresie powierzonych funkcji nadzorczych - wspólnie z 

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administratorem 

Bezpieczeństwa Informacji – monitorowano poprawność i terminowość procesu 

anonimizacji w skali całego Sądu, przeprowadzono także 10 szkoleń poświęconych 

anonimizacji. 
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Wydział Informacji Sądowej przygotowywał i koordynował prace Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

W 2009 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu. Spośród orzeczeń przedstawionych przez 

Prezesa WSA w Warszawie, do publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów 

administracyjnych wydawanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego   

zakwalifikowanych zostało 8 orzeczeń, natomiast do glosowania zatwierdzone zostały 

2 orzeczenia.  

 

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. Wielokrotne wypowiedzi w programach 

telewizyjnych oraz dla innych mediów, poświęcone były sprawom rozpoznawanym 

przez Sąd, które wzbudzały szczególne zainteresowanie opinii publicznej i których 

przedmiotem były m. in.: 

 - niewykonanie przez Prezesa Rady Ministrów wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, w przedmiocie udostępnienia informacji 

publicznej w postaci raportu na temat funkcjonowania Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego; 

- ocena zgodności z prawem decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez 

portal internetowy Nasza-Klasa Sp. z o.o.; 

-  ocena zgodności z prawem decyzji Ministra Budownictwa w przedmiocie lokalizacj 

autostrady płatnej A1; 

- ocena zgodności z prawem decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

budowę obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - 

Korczowa; 
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- ocena zgodności z prawem decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 

PZPN w przedmiocie odmowy wydania licencji na grę w ekstraklasie klubowi 

sportowemu ŁKS; 

- ocena zgodności z prawem rozstrzygnięcia nadzorczego Prezesa Rady Ministrów w 

przedmiocie zawieszenia organów Gminy Parysów i ustanowienia zarządu 

komisarycznego; 

- ocena zgodności z prawem decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Warszawie w przedmiocie ochrony zwierząt; 

- ocena zgodności z prawem uchwały Rady m. st. Warszawy w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy; 

- pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie oceny zgodności z 

Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712). 

 

W ramach Wydziału Informacji Sądowej funkcjonuje również Biblioteka 

Sądowa, która udostępnia swoje zbiory zarówno prezencyjnie, jak i w ramach 

wypożyczeń oraz zaopatruje w publikacje struktury organizacyjne Sądu. Od chwili 

uruchomienia pełni dwie podstawowe funkcje: stanowi bazę biblioteczną dla sędziów i 

pozostałych pracowników WSA oraz – w pewnym zakresie – służy czytelnikom spoza 

Sądu.   

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w Bibliotece zarejestrowano konta 

312 czytelników z WSA oraz 31 z NSA. W 2009 roku odnotowano 1108 wypożyczeń 

długo- i krótkoterminowych. 

 Zbiory biblioteczne wpisane do księgi inwentarzowej liczą 6192 vol. (z czego 566 

vol. przechowywanych jest w bibliotece filialnej przy Wydziale VIII, mieszczącym się 

w Radomiu). Wartość ogólna zbiorów książkowych to 322.568,25 zł. W roku 2009 

Biblioteka wykazała wpływ 1204 vol. Najwięcej nowych pozycji zyskały, jak w roku 

ubiegłym, działy: Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne oraz Prawo 

Podatkowe i Unia Europejska.  

   W Bibliotece gromadzone są również dzienniki urzędowe oraz czasopisma z 

różnych dziedzin i gałęzi prawa, przydatne w pracy sędziów WSA (w roku 2009 stan 
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wynosił 67 tytułów). Zadaniem Biblioteki jest również zaopatrywanie w prasę bieżącą 

i czasopisma fachowe struktur WSA. W 2009 r. Biblioteka pozyskała dodatkową 

powierzchnię magazynową na zbiory wydawnictw ciągłych, co pozwoliło utrzymać, 

mimo stałego napływu nowych tytułów, bezpośredni dostęp do całości zbiorów z kilku 

działów najczęściej odwiedzanych, specyficznych dla zakresu działania sądów 

administracyjnych (Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne, 

Postępowanie Egzekucyjne, Sądownictwo Administracyjne, Unia Europejska, 

Konstytucjonalizm). Książki z pozostałych działów przechowywane są w magazynie 

na zapleczu czytelni, a informacja o nich dostępna jest dzięki prowadzonym w 

programie LIBRA 2000 automatycznym katalogom: alfabetycznemu, tytułowemu, 

rzeczowemu oraz serii, obejmującym cały zasób zbiorów (łącznie z zasobem 

bibliotecznym Wydziału VIII). 

 

  Podnieść należy, że praca Wydziału Informacji Sądowej obejmuje także 

opracowywanie wszelkich analiz i danych statystycznych, informacji bieżących z 

działalności Sądu oraz niniejszej, tworzonej corocznie Informacji, będącej efektem 

współpracy wszystkich Wydziałów Orzeczniczych Sądu, a w szczególności 

Przewodniczących Wydziałów i orzekających w nich Sędziów. 

 

Wydział Informacji Sądowej koordynował również prace związane z 

organizacją 8 konferencji dla Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie oraz 2 konferencji z udziałem przedstawicieli sądownictwa z innych 

krajów. 

 

2.   Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
 

Zarządzeniem Nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 

lipca 2007 r., z dniem 1 października 2007 r. utworzona została Centralna Baza 

Orzeczeń Sądów Administracyjnych. W bazie tej, charakterystycznej wyłącznie dla 

sądownictwa administracyjnego, zamieszczane są wyroki i postanowienia 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Baza zawiera orzeczenia kończące 
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postępowania wraz z uzasadnieniami z okresu od 1 stycznia 2004 r. do 30 września  

2007 r. oraz wszystkie orzeczenia wydane przez Sądy od dnia 1 października 2007 r. 

Wszystkie znajdujące się w bazie orzeczenia poddane zostały procesowi 

anonimizacji, polegającemu na usunięciu z ich treści danych identyfikujących (np. 

danych osobowych, adresowych, numerów decyzji, danych objętych tajemnicą 

skarbową itp.), podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

W 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie udostępnił w ww. 

bazie łącznie 48.189 orzeczeń. 

Gwarantowany poprzez bazę swobodny dostęp do orzecznictwa sądowego ma 

na celu zapewnienie jego transparentności, pomoc dla osób wykonujących zawody 

prawnicze i studentów, a także w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia 

świadomości prawnej społeczeństwa.  

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna  jest w Internecie 

pod adresem : http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

  

3.   Szkolenia sędziów. 
 

W roku 2009, sędziowie uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i 

wykładach, poświęconych następującej problematyce: 

 

 „Procedura udostępniania do wglądu dokumentów bez anonimizacji – art. 33  

i 34 ustawy oraz uzyskiwania nazwisk i dalszych danych identyfikujących 

tożsamość osób, które przekazywały informacje o wnioskodawcy organom 

bezpieczeństwa państwa”;  

 „Dopuszczalność skargi na decyzje Prezesa IPN inne niż wymienione w art. 32 

ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 3 ustawy oraz w art. 35 ust. 4 – tryb 

procedowania – rozprawa, posiedzenie niejawne”;  

 „Forma załatwienia  wniosku wniesionego w trybie art. 35c w związku z art. 

43 ustawy o IPN – dopuszczalność skargi na decyzję Prezesa IPN w tym 

przedmiocie oraz analiza przepisu art. 35c ustawy”;  
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 „Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego (planem zabudowy) 

jako przesłanka przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu 

warszawskiego w świetle dotychczasowego i aktualnego orzecznictwa 

sądowo-administracyjnego”;  

 „Właściwość organów administracji publicznej w sprawach o ustanowienie 

użytkowania wieczystego, zwrotu i odszkodowania, dotyczących 

nieruchomości warszawskich oraz czynna legitymacja skargowa Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach sądowoadministracyjnych 

dotyczących tej problematyki – w świetle orzecznictwa sądów 

administracyjnych”;  

 „Rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania prawa użytkowania wieczystego  

w sytuacji zagospodarowania nieruchomości warszawskiej – aktualne 

problemy prawne”;  

 „Polskie prawo telekomunikacyjne w świetle dyrektyw o komunikacji 

elektronicznej”;  

 „Wybrane zagadnienia z zakresu uregulowań ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”;  

 „Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (wybrane zagadnienie)”;  

 „Rękojmia należytego wykonywania zawodu jako przesłanka wpisu  

na listę adwokatów (radców prawnych) w świetle orzecznictwa WSA  

w Warszawie oraz NSA − Izby Gospodarczej.”;  

 „Pakiety medyczne a przychód pracownika ze stosunku pracy”;  

 „Wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego”;  

 „Instrumenty wsparcia rolnictwa Unii Europejskiej w Polsce”;  

 „Ochrona prawa własności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka”;  

 „Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w orzecznictwie sądów 

administracyjnych z zakresu spraw celnych”;  
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 „Zasady przyznawania świadczeń finansowych przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa – zagadnienia wybrane”;  

 „Renty Strukturalne”;  

 „Posiadanie gospodarstwa rolnego jako przesłanka prawa do płatności 

i pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej UE”;  

 „Problematyka związana ze stosowaniem uproszczonej procedury 

zgłoszeniowej w Prawie budowlanym (art. 29, 30, 49b Prawa budowlanego)”;  

 „Wątpliwości dotyczące stosowania właściwej procedury w sytuacji wszczęcia 

postępowania administracyjnego przed 11 lipca 2003 r., a następnie 

wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji przez sąd administracyjny”;  

 „Problemy orzecznicze związane z legalizacją samowoli budowlanej  

w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy  

– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665)”;  

 „Następstwo prawne inwestora w świetle ustawy Prawo budowlane oraz 

innych przepisów prawa”;  

 „Rola informacji o kraju pochodzenia w postępowaniu o nadanie statusu 

uchodźcy”; 

 „Postępowanie odwoławcze – prawo do skutecznego środka odwoławczego”;  

 „Ochrona subsydiarna vis-à-vis statusu uchodźcy”;  

 „Ciężar dowodu w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy”;  

 „Studium przypadków (case studies) – kontrola decyzji administracyjnych  

w przedmiocie statusu uchodźcy”;  

 „Wdrożenie Rozporządzenia Rady nr 343/2003 (Rozporządzenie Dublin)  

z punktu widzenia art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”;  

 „Opłata planistyczna – zagadnienia prawnomaterialne i procesowe”;  

 „Zakres władztwa planistycznego gminy w planie miejscowym”;  

 „Problematyka wyceny nieruchomości dla ustalenia wysokości opłaty  

planistycznej”;  

 „Oddziaływanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy na interes prawny podmiotów”;  

 184 



 „Kontrola sądowoadministracyjna aktów i czynności wskazanych w art. 3 § 2 

pkt 4 p.p.s.a.”;  

 „Traktat Lizboński i inne aktualne zagadnienia prawa europejskiego”;  

 „Stosowanie Konstytucji przez sędziego sądu administracyjnego”;  

 „Wybrane zagadnienia prawa procesowego”.  
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SA SAB SO SMP SA SAB SO SMP SA SAB SO SMP SA SAB SO SMP SA SAB SO SMP SA SAB SO SMP SA SAB SO SMP
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 639 65 8 0 2169 340 16 0 2028 300 20 0 1533 113 3 0 495 187 17 0 0 1 0 0 780 105 4 0

Wydział II 515 43 8 0 2159 217 42 0 1950 190 38 0 1476 86 0 0 474 104 38 0 55 0 0 0 724 70 12 0

Wydział III 1084 10 2 0 2343 41 22 0 2450 47 21 0 1995 7 0 0 455 40 21 0 1 0 0 0 977 4 3 0

Wydział IV 586 40 8 0 2140 222 56 0 2146 232 54 0 1586 104 0 0 560 128 54 0 0 1 0 0 580 30 10 0

Wydział V 907 11 4 0 2069 33 11 0 2232 40 13 0 1518 21 2 0 714 19 11 0 0 0 0 0 744 4 2 0

Wydział VI 825 28 6 0 2232 83 25 0 2496 77 26 0 1915 28 1 0 581 49 25 0 0 0 0 0 561 34 5 0

Wydział VII 742 21 5 0 2412 179 49 0 2408 151 40 0 1829 63 3 0 579 88 37 0 2 0 0 0 746 49 14 0

Wydział VIII 375 6 2 0 880 43 13 0 994 48 13 0 755 18 5 0 239 30 8 0 1 0 0 0 261 1 2 0

RAZEM 5673 224 43 0 16404 1158 234 0 16704 1085 225 0 12607 440 14 0 4097 645 211 0 59 2 0 0 5373 297 52 0

Ogółem

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII

31 20 86 17 12 42 20 5 76 13 13 86 0 59 53 8

Pozostało
na okres
następny

17796

Załatwiono

z tego

61

Wpłynęło w tym

ogółem
na posiedzeniu

Tabela 1

Wydziały
Orzecznicze

Pozostało z
poprzedniego

okresu

57225940 1306118014

Wydział

SUMA

INFORMACJA WSA w Warszawie
za rok 2009 

A. RUCH SPRAW 

Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej stosując 
art.. 54 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję.       

2. Zaległości w sporządzaniu uzasadnień.                    

Wydział

4953

Łącznie
na rozprawie

308
w tym 77 

usprawiedliwonych

SUMA
OGÓŁEM 
WPŁYW 233

OGÓŁEM 
ZALEGŁOŚCI



1 2 3 4 5

1 601
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i 
specjalistyczny, ochrona przecipożarowa

2 133 13,0

2 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 1 0,0

3 603
Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg 
ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo 
cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa

999 6,1

4 604
Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów 
zagranicznych

122 0,7

5 605
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu 
cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty

449 2,7

6 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 43 0,3

7 607
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym 
gospodarka nieruchomościami nierolnymi

756 4,6

8 608 Energetyka i atomistyka 0 0,0

9 609
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo 
wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę

44 0,3

10 610 Sprawy komunalizacji mienia 342 2,1

11 611
Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają 
zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz 
egzekucja tych świadczeń pieniężnych

2 570 15,7

12 612 Sprawy geodezji i kartografii 145 0,9

13 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 384 2,3

14 614
Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 
badawczorozwojowa i archiwa

132 0,8

15 615 Sprawy  zagospodarowania przestrzennego 722 4,4

16 616

Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 
nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów 
rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz 
weterynaria, ochrona zwierząt

214 1,3

17 617
Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i 
zajęć

421 2,6

18 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości 520 3,2

19 619
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu 
inspekcji pracy

689 4,2

20 620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące  chorób 
zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, 
zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i 
nadzoru sanitarnego

219 1,3

21 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki  mieszkaniowe 368 2,2

Tabela nr 2

Wpłynęło
% ogółu 

wpływu tych 
spraw

Lp.
Symbol 
sprawy

Opis symbolu, przedmioty spraw w ramach symbolu

Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw 
do WSA w Warszawie w roku 2009.



22 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa 9 0,1

23 623
Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, 
normalizacja, sprawy jakości

61 0,4

24 624 Powszechny obowiązek obrony kraju 52 0,3
25 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja 112 0,7

26 626
Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum 
gminne

46 0,3

27 627
Cudzoziemcy, repatrianci,  nabycie nieruchomości przez 
cudzoziemców

509 3,1

28 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych 20 0,1
29 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 304 1,9

30 630
Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona 
przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar 
celny

296 1,8

31 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi 394 2,4
32 632 Pomoc społeczna 428 2,6
33 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 125 0,8

34 634
Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 
przymusowej

81 0,5

35 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka 9 0,1

36 636
Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i 
twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy 
związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych

90 0,5

37 637
Papiery wartościowe i fundusze powiernicze  oraz sprawy 
z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe

15 0,1

38 645
Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz 
od 646 - 655

122 0,7

39 646 Prawo własności przemysłowej 248 1,5
40 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych 73 0,4

41 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 50 0,3

42 649
Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z 
zakresu ochrony informacji niejawnych

28 0,2

43 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku 426 2,6
44 651 Sprawy funduszy emerytalnych 1 0,0
45 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 219 1,3
46 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami 366 2,2

47 654
Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów

100 0,6

48 655
Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych

947 5,8

16 404 100,0



1 601
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i 
specjalistyczny, ochrona przecipożarowa

111 9,6

2 602
Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 
611

0 0,0

3 603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 
dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 
koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 
morska i śródlądowa

16 1,4

4 604
Działalność gospodarcza, w tym z udziałem 
podmiotów zagranicznych

1 0,1

5 605
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu 
cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, 
paszporty

47 4,1

6 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 0 0,0

7 607
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, 
w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi

136 11,7

8 608 Energetyka i atomistyka 5 0,4

9 609
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 
budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w 
wodę

4 0,3

10 610 Sprawy komunalizacji mienia 18 1,6

11 611
Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 
mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, 
oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych

43 3,7

12 612 Sprawy geodezji i kartografii 18 1,6

13 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 37 3,2

14 614
Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 
badawczorozwojowa i archiwa

34 2,9

15 615 Sprawy  zagospodarowania przestrzennego 73 6,3

% ogółu 
wpływu 

tych skarg

Tabela nr 3

Wpływ skarg na bezczynność organów administracji według rodzajów spraw 
do WSA w Warszawie w roku 2009.

Lp.
Symbol 
sprawy

Rodzaj spraw Wpływ



16 616 

Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 
nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 
gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 
rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt

9 0,8

17 617
Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć

12 1,0

18 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości 108 9,3

19 619
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z 
zakresu inspekcji pracy

85 7,3

20 620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące  chorób 
zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, 
uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, 
położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego

21 1,8

21 621 
Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki  
mieszkaniowe

29 2,5

22 622 
Instytucje ubezpieczeniowe i działalność 
ubezpieczeniowa

0 0,0

23 623 
Dozór techniczny, miary i wagi, badania i 
certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości

0 0,0

24 624 Powszechny obowiązek obrony kraju 2 0,2

25 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja 24 2,1

26 626 
Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum 
gminne

2 0,2

27 627
Cudzoziemcy, repatrianci,  nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemców

7 0,6

28 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych 3 0,3

29 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 42 3,6

30 630
Obrót towarami z zagranicą, należności celne i 
ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na 
polski obszar celny

6 0,5

31 631
Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi

3 0,3

32 632 Pomoc społeczna 24 2,1

33 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 2 0,2

34 634 
Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 
przymusowej

2 0,2

35 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka 2 0,2



36 636

Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i 
twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, 
sprawy związane z ochroną praw autorskich i 
pokrewnych

23 2,0

37 637 
Papiery wartościowe i fundusze powiernicze  oraz 
sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy 
dewizowe

1 0,1

38 645 
Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 
601 - 637 oraz od 646 - 655

72 6,2

39 646 Prawo własności przemysłowej 0 0,0

40 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych 2 0,2

41 648 
Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa 
prasowego

99 8,5

42 649 
Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych

1 0,1

43 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku 6 0,5

44 651 Sprawy funduszy emerytalnych 0,0

45 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 5 0,4

46 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami 10 0,9

47 654 

Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów

3 0,3

48 655
Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych

10 0,9

1 158 100,0



Tabela Nr 4

1 

2 

3 

Załatwienia w postępowaniu mediacyjnym

SA 3  

Lp. Rodzaj sprawy

Sprawy, w których 
wszczęto 

postępowanie 
mediacyjne

Sprawy załatwione 
w postępowaniu 

mediacyjnym

SAB   

1 2 3 

Ogółem / wiersze 2 i 3 / 3  



Tabela Nr 5

Łącznie
Wyłączono 
sędziego

Oddalono 
wniosek o 
wyłączenie 
sędziego

Wymierzono 
grzywnę

Oddalono 
wniosek o 

wymierzenie 
grzywny

W inny 
sposób

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ogółem 43 234 225 0 0 38 28 110 52 

z wniosku o przyznanie 
prawa pomocy

8 51 49 10 

z wniosku 
o wymierzenie 

organowi grzywny 
(art. 55 § 1 p.p.s.a.)

30 117 112 38 28 46 35 

z wniosku 
o wyłączenie sędziego 

0 0 0 0 0 0 0 

inne 5 66 64 64 7 

Pozostało 
na 

następny 
okres

1 

1 SO

Inne niż wykazane w dziale 1 i 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów 
Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi, a w tym między innymi dla wpisywania wniosków 

o przyznanie prawa pomocy składanych przed wpłynięciem skargi.

L.p. Rodzaj sprawy
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu

Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O 



1

1 SA

2 SAB 0 

Sprawy niezałatwione

66 13 5 1 

6

1 301 386 104 42 34 

2 3 4 5 

Tabela Nr 6

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



Łącznie  
/suma 
rubryk 
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

pierwotnie 
zarejestrowany 1 277 1233 449 101 477 176 30 

po uchyleniu przez 
NSA i przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania

6 4 1 0 3 0 0 

po uchyleniu w 
trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0 

pierwotnie 
zarejestrowany 317 323 231 1 48 28 15 

po uchyleniu przez 
NSA i przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania

3 5 2 1 1 0 1 

po uchyleniu w 
trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0 

pierwotnie 
zarejestrowany 1 101 1055 536 215 240 42 22 

po uchyleniu przez 
NSA i przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania

8 13 7 3 3 0 0 

po uchyleniu w 
trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0 

Tabela Nr 7

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

3

zwolnienia od 
kosztów i 

ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego

1

1
zwolnienia od 

kosztów

2
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego



razem (3-9)
do 2 

miesięcy

powyżej 
2 miesięcy 

do 3 miesięcy cy cy cy

powyżej 
3 miesięcy 

do 4 miesię

powyżej 
4 miesięcy 

do 6 miesię

powyżej 
24 miesięcy

1 2 3 4 5 6 9

1 SA 16 704 2 607 3 470 3 405 4 614 24 

2 SAB 1 085 481 222 171 145 2 58 6 

Terminowość załatwiania spraw

7 8

2 387 197 

Tabela Nr 8

L.p.
Rodzaj 
sprawy

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do jej załatwienia upłynął okres

powyżej 
6 miesięcy 

do 12 miesięcy

powyżej 
12 miesięcy 

do 24 miesię



Ogółem Uwzględniono

 1 2 3 4 5 
1 Ogółem (wiersze 2-81) 9821 7019 2450 100,0

2 
Centralna Komisja do spraw Stopni i 
Tytułów Naukowych

20 19 5 0,2

3 Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego 0 0 0 0,0

4 Dyrektor Generalny Służby Więziennej 25 15 2 0,1

5 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 
Autostrad

123 89 29 1,2

6 
Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych

73 66 26 1,1

7 Generalny Konserwator Zabytków 0 0 0 0,0

8 
Główny Inspektor Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa

10 7 2 0,1

9 Główny Geodeta Kraju 40 36 10 0,4

10 Główny Inspektor Farmaceutyczny 25 16 11 0,4

11 Główny Inspektor Inspekcji Handlowej 1 5 3 0,1

12 
Główny Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych

41 28 9 0,4

13 
Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego

922 708 226 9,2

14 Główny Inspektor Ochrony Środowiska 64 43 16 0,7

15 Główny Inspektor Pracy 7 5 1 0,0

16 Główny Inspektor Sanitarny 86 64 16 0,7

17 
Główny Inspektor Transportu 
Drogowego

641 509 138 5,6

18 Główny Lekarz Weterynarii 5 4 1 0,0

Wskaźnik % 
uwzględnionych 

skarg

Załatwione  wyrokiem  skargi na akty i czynności ministrów, 
centralnych organów administracji rządowej i innych naczelnych organów.

Tabela nr 9

Nazwa organu
Wpływ skarg 

na akty 
organu

Załatwiono wyrokiem

Lp.



19 
Kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

56 40 7 0,3

20 
Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej

24 16 3 0,1

21 Komendant Główny Policji 638 481 145 5,9

22 Komendant Główny Straży Granicznej 57 35 9 0,4

23 Komitet Integracji Europejskiej 1 2 1 0,0

24 Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa 66 62 11 0,4

25 Krajowa Rada Doradców Podatkowych 3 2 0 0,0

26 Krajowa Rada Radców Prawnych 12 4 1 0,0

27 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 12 8 2 0,1

28 Krajowa Rada Sądownictwa 0 0 0 0,0

29 Minister Edukacji Narodowej 26 23 9 0,4

30 Minister Finansów 819 673 457 18,7

31 Minister Gospodarki 77 65 33 1,3

32 Minister Infrastruktury 717 522 149 6,1

33 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

140 93 29 1,2

34 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 34 21 7 0,3

35 Minister Obrony Narodowej 228 174 35 1,4

36 Minister Pracy i Polityki Społecznej 169 142 57 2,3

37 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 443 290 138 5,6

38 Minister Rozwoju Regionalnego 23 3 1 0,0

39 Minister Skarbu Państwa 141 87 40 1,6

40 Minister Sportu i Turystyki 7 6 4 0,2



41 
Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

537 368 129 5,3

42 Minister Spraw Zagranicznych 0 0 0 0,0

43 Minister Sprawiedliwości 360 280 124 5,1

44 Minister Środowiska 131 112 33 1,3

45 Minister Zdrowia 93 59 21 0,9

46 Naczelna Rada Adwokacka 25 13 8 0,3

47 Naczelna Rada Lekarska 5 5 2 0,1

48 
Naczelny Dyrektor Archiwów 
Państwowych

5 0 0 0,0

49 Państwowa Komisja Wyborcza 0 0 0 0,0

50 Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 0 0 0 0,0

51 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa

429 195 29 1,2

52 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych 0 0 0 0,0

53 Prezes Agencji Rynku Rolnego 88 54 4 0,2

54 Prezes Głównego Urzędu Miar 5 7 1 0,0

55 
Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego

0 0 0 0,0

56 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 117 51 2 0,1

57 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego 

40 30 12 0,5

58 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 222 159 61 2,5

59 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 0 0 0 0,0

60 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości

1 1 1 0,0

61 Prezes Rady Ministrów 79 72 16 0,7

62 
Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej

102 35 14 0,6



63 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 23 12 5 0,2

64 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów

16 6 0 0,0

65 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 0 0 0 0,0

66 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 1 2 1 0,0

67 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 11 7 2 0,1

68 
Prezes Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej

100 71 20 0,8

69 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 0 0 0 0,0

70 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

481 396 97 4,0

71 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0,0

72 Rada do Spraw Uchodźców 168 47 15 0,6

73 
Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

106 88 26 1,1

74 Szef Agencji Wywiadu 14 10 1 0,0

75 Szef Służby Celnej 1 2 0 0,0

76 Szef Służby Cywilnej 1 0 0 0,0

77 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 302 154 37 1,5

78 Urząd Patentowy RP 250 211 88 3,6

79 
Zarząd Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji

0 0 0 0,0

80 
Zarząd Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych

0 0 0 0,0

81 Inne Urzędy i Instytucje Centralne 332 209 68 2,8



Tabela Nr 10

Ogółem Uwzględniono

1 2 3 4 5,0

1 Ogółem (wiersze 2-50) 1 830 1 335 415

2 Biała Podlaska 0 0 0

3 Białystok 0 0 0

4 Bielsko-Biała 0 0 0

5 Bydgoszcz 0 0 0

6 Chełm 0 0 0

7 Ciechanów 86 57 19 4,6

8 Częstochowa 0 0 0

9 Elbląg 0 0 0

10 Gdańsk 0 0 0

11 Gorzów Wielkopolski 0 0 0

12 Jelenia Góra 0 0 0

13 Kalisz 0 0 0

14 Katowice 0 0 0

15 Kielce 0 0 0

16 Konin 0 0 0

17 Koszalin 0 0 0

18 Kraków 0 0 0

19 Krosno 0 0 0

20 Legnica 0 0 0

21 Leszno 0 0 0

22 Lublin 0 0 0

23 Łomża 0 0 0

24 Łódź 0 0 0

25 Nowy Sącz 0 0 0

26 Olsztyn 0 0 0

27 Opole 0 0 0

28 Ostrołęka 74 60 19 4,6

29 Piła 0 0 0

30 Piotrków Trybunalski 0 0 0

31 Płock 90 78 30 7,2

Wskaźnik % 
uwzględnionych 

skarg

Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności samorządowych 
kolegiów odwoławczych

Lp.
Siedziba Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego

Wpływ
Załatwiono wyrokiem



32 Poznań 0 0 0

33 Przemyśl 0 0 0

34 Radom 214 173 57 13,7

35 Rzeszów 0 0 0

36 Siedlce 131 87 26 6,3

37 Sieradz 0 0 0

38 Skierniewice 0 0 0

39 Słupsk 0 0 0

40 Suwałki 0 0 0

41 Szczecin 0 0 0

42 Tarnobrzeg 0 0 0

43 Tarnów 0 0 0

44 Toruń 0 0 0

45 Wałbrzych 0 0 0

46 Warszawa 1 235 880 264 63,6

47 Włocławek 0 0 0

48 Wrocław 0 0 0

49 Zamość 0 0 0

50 Zielona Góra 0 0 0
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