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I. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie zatrudnionych było ogółem 530 osób, w tym: 

• 136 sędziów. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym orzekało 13 sędziów na 

delegacji stałej oraz jeden sędzia był delegowany do Ministerstwa 

Sprawiedliwości co oznacza, że faktycznie w WSA w Warszawie orzekało 122 

sędziów.   

• 8 asesorów; 

• 23 referendarzy sądowych; 

• 87 asystentów sędziego, w tym 6 zatrudnionych na podstawie umowy 

o zastępstwo; 

• 276 urzędników i pozostałych pracowników Sądu, w tym 10 zatrudnionych na 

podstawie umowy o zastępstwo. 

 

Sędziowie oraz asesorzy orzekali w ośmiu Wydziałach Orzeczniczych 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na koniec 2021 roku WSA 

w Warszawie miał przydzielone 141 etatów sędziowskich i 24 etaty asesorskie jednak 

obsadzonych było 136 etatów sędziowskich i 8 etatów asesorskich.  
 

Właściwość przedmiotowa Wydziałów Orzeczniczych na dzień 31 grudnia 2021 

r. kształtowała się następująco:  

 

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

geodezja i kartografia, wywłaszczenia, pomoc społeczna; 

 

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

zatrudnienie, ochrona danych osobowych, informacja publiczna, 

ochrona informacji niejawnych, świadczenia w drodze wyjątku, 

lustracja; 
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Wydział III  –  zobowiązania podatkowe; 

 

Wydział IV –  ludność, środowisko, rolnictwo i leśnictwo, cudzoziemcy, zatrudnienie, 

kombatanci; 

 

Wydział V  –  ceny, działalność gospodarcza, zdrowie, ubezpieczenia majątkowe, 

jakość, rolnictwo i leśnictwo, cła, finanse publiczne, subwencje unijne, 

fundusze strukturalne i regulacje rynków branżowych; 

 

Wydział VI – budownictwo, drogi, koleje, lotnictwo, żegluga, geologia i górnictwo, 

gospodarka mieniem,  energetyka, geodezja i kartografia, czynności 

i zajęcia, telemedia, broń i materiały wybuchowe, zatrudnienie, kultura 

fizyczna,  sprawy kapitałowe i bankowość, własność przemysłowa, 

fundusze emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne; 

 

Wydział VII – budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka wodna, 

kultura i sztuka, inne; 

 

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 11.557 spraw, w tym 10.434 sprawy ze skarg na akty  

i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji (oznaczone symbolem SA), 1.034 sprawy 

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

61 wniosków m. in. o wymierzenie organowi grzywny (oznaczone symbolem SO) oraz 

28 wniosków o przyznanie prawa pomocy, które wpłynęły do Sądu przed wniesieniem 

skargi (oznaczonych symbolem SPP).  



9 
 

W roku 2021 wpłynęło ogółem 28.820 spraw, w tym 24.724 skargi na akty                  

i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji, 3.782 skargi na bezczynność i przewlekłość 

organów administracji, 210 wniosków (SO) oraz 104 wnioski (SPP). W porównaniu do 

roku 2020 ogólny wpływ spraw (SA+SAB+SO) zwiększył  się o 5.465 spraw. Średni 

miesięczny wpływ skarg w 2021 roku (SA+SAB) wyniósł 2.375 skarg. 

 
Rok Wpływ Załatwienia Pozostałość 
2017 23.694 26.162 12.573 
2018 22.264 24.734 10.103 
2019 24.623 24.589 10.137 
2020 23.383 21.969 11.557 
2021 28.820 27.435 12.942 

 

 
 

Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne – 20.868. Osoby prawne i inne jednostki 

organizacyjne wniosły 6.522 skargi. W 598 sprawach skarżącymi były organizacje 

społeczne. Prokurator, jako strona skarżąca, wystąpił w 195 sprawach. Rzecznik Praw 

Obywatelskich w 8 sprawach. 
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Najwięcej skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji wpłynęło 

w następujących grupach spraw: 

- środków publicznych, w tym ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 3.477 

- podatkowych 3.260, 

- stosunków pracy i stosunków służbowych, spraw z zakresu inspekcji pracy 2.752, 

- budowlanych 1.648, 

- dróg publicznych i ruchu drogowego, kolei, przewozów, lotnictwa, żeglugi 1.499, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 1.240. 

Z analizy powyższych danych wynika, że w porównaniu do roku 2020 

w  dalszym ciągu duży wpływ skarg dotyczy spraw podatkowych. Zwiększył się 

natomiast znacznie wpływ spraw dotyczących środków publicznych, w tym ulgi 

w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 

podatkowej oraz stosunków pracy i stosunków służbowych, spraw z zakresu inspekcji 

pracy. 
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Najwięcej skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania organów 

administracji wpłynęło w sprawach z zakresu: 

- cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 1.624, 

- informacji publicznej i prawa prasowego, ponownego wykorzystywania informacji  

sektora publicznego 637, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 219, 

- stosunków pracy i stosunków służbowych, spraw z zakresu inspekcji pracy 176. 

Z analizy powyższych danych wynika, że w  porównaniu do roku 2020 

w  dalszym ciągu wzrasta wpływ skarg dotyczących spraw cudzoziemców, 

repatriantów, nabycia nieruchomości przez cudzoziemców. Nadal utrzymuje się także 

duży wpływ spraw z  zakresu dostępu do informacji publicznej. 
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Załatwionych zostało ogółem 27.435 spraw, w tym: 

- 23.285 skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji, z których 5.971 

(26%) uwzględniono, 10.855 (46%) oddalono i 6.459 (28%) załatwiono w inny 

sposób; 

- 3.808 skarg na bezczynność i przewlekłość organów, z których 1.837 (48%) 

uwzględniono, 436 (12%) oddalono i 1.535 (40%) załatwiono w inny sposób; 

-  224 wnioski (SO); 

-  118 wniosków (SPP). 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. procent opanowania wpływu spraw wyniósł 95,2%.  

Sędziowie oraz asesorzy WSA w Warszawie w 2021 r. sporządzili łącznie 23.489 

uzasadnień orzeczeń. 

 

Średni czas trwania postępowania od momentu wpływu sprawy do Sądu do czasu 

wydania orzeczenia wyniósł w roku 2021 r. – 5,66 miesiąca.  
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Średnie obciążenie sprawami (repertorium SA+SAB+SO) przypadającymi 

na jednego sędziego i asesora w roku 2021 kształtowało się następująco: 

 
Wpływ spraw   - 221 spraw/sędziego (asesora)  
 
Załatwiono       - 210 spraw/sędziego (asesora) 
 
Uzasadnienia     - 180 uzasadnień/sędziego (asesora) 
 
Przy obliczaniu średniego obciążenia sprawami uwzględniono 130 sędziów i asesorów 

faktycznie orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie 

w 2021 roku. 

 

 

Ilość spraw załatwionych w poszczególnych Wydziałach Orzeczniczych przedstawiała 

się następująco: 

 

Wydział I 

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

miał do rozpoznania 5.059 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 1.836 

spraw, wpływ w 2021 r. 3.223 sprawy. Załatwiono 2.987 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 810 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.540 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 637 spraw.  

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

rozpoznania 623 sprawy, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 151 spraw, 

wpływ w 2021 r. 472 sprawy. Załatwiono 430 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 184 sprawach,  

- oddalono skargę w 96 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 150 spraw.  
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Wydział II 

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

miał do rozpoznania 5.571 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 1.381 

spraw, wpływ w 2021 r. 4.190 spraw. Załatwiono 2.720 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 923 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.309 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 488 spraw.  

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

rozpoznania 1.183 sprawy, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 300 spraw, 

wpływ w 2021 r. 883 sprawy. Załatwiono 859 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 360 sprawach,  

- oddalono skargę w 184 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 315 spraw.  

 

Wydział III 

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

miał do rozpoznania 4.671 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 1.629 

spraw, wpływ w 2021 r. 3.042 sprawy. Załatwiono 2.976  spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 998 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.461 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 517 spraw.  

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

rozpoznania 47 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 11 spraw, wpływ w 

2021 r. 36 spraw. Załatwiono 39 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 19 sprawach,  

- oddalono skargę w 7 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 13 spraw.  
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 Wydział IV 

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

miał do rozpoznania 3.050 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 1.146 

spraw, wpływ w 2021 r. 1.904 sprawy. Załatwiono 2.384 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 582 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.313 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 489 spraw.  

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

rozpoznania 2.174 sprawy, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 408 spraw, 

wpływ w 2021 r. 1.766 spraw. Załatwiono 1.921 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 1.151 sprawach,  

- oddalono skargę w 98 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 672 sprawy.  

 

Wydział V 

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

miał do rozpoznania 7.286 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 1.892 

sprawy, wpływ w 2021 r. 5.394 sprawy. Załatwiono 5.139 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 980 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.518 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 2.641 spraw.  

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

rozpoznania 63 sprawy, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 11 spraw, wpływ 

w 2021 r. 52 sprawy. Załatwiono 32 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 6 sprawach,  

- oddalono skargę w 3 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 23 sprawy.  
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Wydział VI 

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

miał do rozpoznania 4.282 sprawy, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 1.139 

spraw, wpływ w 2021 r. 3.143 sprawy. Załatwiono 3.194 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 765 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.564 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 865 spraw.  

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

rozpoznania 235 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 26 spraw, wpływ 

w 2021 r. 209 spraw. Załatwiono 142 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 32 sprawach,  

- oddalono skargę w 13 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 97 spraw.  

 

Wydział VII 

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

miał do rozpoznania 3.868 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła  1.155 

spraw, wpływ w 2021 r. 2.713 spraw. Załatwiono 2.881 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 587 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.720 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 574 sprawy.  

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

rozpoznania 420 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 116 spraw, wpływ 

w 2021 r. 304 sprawy. Załatwiono 327 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 68 sprawach,  

- oddalono skargę w 24 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 235 spraw.  
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Wydział VIII 

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

miał do rozpoznania 1.371 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 256 

spraw, wpływ w 2021 r. 1.115 spraw. Załatwiono 1.004 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 326 sprawach,  

- oddalono skargę w 430 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 248 spraw.  

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

rozpoznania 71 spraw, w tym pozostałość z 2020 r. wynosiła 11 spraw, wpływ 

w 2021 r. 60 spraw. Załatwiono 58 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 17 sprawach,  

- oddalono skargę w 11 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 30 spraw.  

 

Do załatwienia na rok 2022 pozostało ogółem 12.942 sprawy, w tym 11.873 

skargi na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji, 1008 skarg na bezczynność 

i przewlekłość organów, 47 wniosków (SO) i 14 wniosków (SPP).  

 

2. Skargi kasacyjne. 
 

Do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w  Warszawie 7.996 skarg kasacyjnych, wniesionych od orzeczeń wydanych 

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

bezczynność i przewlekłość organów. W odniesieniu do 27.093 skarg załatwionych 

w 2021 roku, zaskarżalność stanowiła 29,5% i zwiększyła się o 2,6% w stosunku do 

roku ubiegłego. 
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W poszczególnych Wydziałach zaskarżalność kształtowała się następująco: 

 

 

Z ogólnej liczby 9.861 skarg kasacyjnych od orzeczeń WSA w Warszawie,  jakie 

wpłynęły do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2021 r. – 3.394 skargi oddalono, 

1.018 skarg uwzględniono, 2.174 skargi załatwiono w inny sposób. 

 

3. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 
    

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia orzecznicze, należy stwierdzić, 

iż instytucja postępowania mediacyjnego znajduje nadal niewielkie zastosowanie 

praktyczne. W 2021 roku do rozpoznania w tym trybie Sąd skierował cztery sprawy. 

Postanowieniem z dnia 7 września 2021 r. skierowano do mediacji sprawę 

o  sygn. akt II SAB/Wa 483/21 ze skargi na bezczynność Dyrektora Instytutu w […] 

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 21 kwietnia 2021 r. o udostępnienie 

informacji publicznej. W przywołanym postanowieniu wskazano jednocześnie 

mediatora. Postępowanie mediacyjne w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. 

Natomiast wszczęte postępowania mediacyjne w trzech sprawach (sygn. akt 

VI SA/Wa 2165/20, VI SA/Wa 2166/20 i VI SA/Wa 2171/20) nie zakończyły się 

mediacją (dokonaniem ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy). Sprawy o sygn. akt  
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VI SA/Wa 2165/20 i VI SA/Wa 2171/20 zostały zakończone wyrokami oddalającymi 

skargi. Sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 2166/20 została skierowana do rozpoznania na 

posiedzeniu niejawnym w dniu 28 stycznia 2022 r.   

Podobnie w wykazanej w opracowaniu za 2020 rok sprawie o sygn. akt 

II SAB/Wa 877/19 mediacja zakończyła się bez dokonania ustaleń co do sposobu 

załatwienia sprawy. Tym samym wyrokiem z dnia 11 maja 2021 r. Sąd oddalił skargę 

w tej sprawie. 

  

W związku z trwaniem epidemii SARS-CoV-2, w dalszym ciągu wzrasta ilość 

spraw rozpoznawanych w  trybie uproszczonym.  

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 1724/20, 

w której Sąd rozważył kwestię stosowania art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) łącznie z art. 74 ust. 3 

pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). W uzasadnieniu do wyroku z dnia 

20 stycznia 2021 r. Sąd wskazał, że prawidłowość zastosowania przewidzianej w ww. 

przepisie instytucji podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w 

drodze obwieszczenia jest uzależniona od wcześniejszego ustalenia w toku 

postępowania w sposób niezbity i konkretny, że liczba stron postępowania przekracza 

wskazaną w art. 74 ust. 3 pkt 1 liczbę 20. Jeżeli organy administracji w toku 

postępowania nie ustaliły faktycznego kręgu jego stron (w rozpatrywanej sprawie organ 

I instancji ograniczył się jedynie do zebrania w aktach sprawy wypisów z rejestru 

gruntów dotyczących nieruchomości, które mogły podlegać oddziaływaniu planowanej 

inwestycji) nieprawidłowym jest odgórne zastosowanie instytucji publicznego 

obwieszczenia, a następnie wyciąganie z tak dokonanego zawiadomienia konsekwencji 

związanych z uznaniem terminowości wniesienia środka zaskarżenia. Jednocześnie Sąd 

wskazał, że brak jest podstaw do uznania, że instytucji przewidzianej w art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie można stosować wobec organizacji ekologicznych 

działających na prawach strony, brak jest bowiem podstawy prawnej do takiego 

wyjątkowego traktowania tych podmiotów. 
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W wyroku z dnia 5 maja 2021 r. sygn. akt IV SAB/Wa 226/21 Sąd oddalił skargę 

na bezczynność Burmistrza w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

stacji paliw na obszarze miasta. Główną osią sporu było skorzystanie przez Burmistrza 

w toku postępowania z instytucji rozprawy administracyjnej z udziałem lokalnej 

społeczności w sytuacji, gdzie w związku z ograniczeniami w przeprowadzaniu 

zgromadzeń związanymi z wystąpieniem pandemii faktyczne jej przeprowadzenie było 

niemożliwe i powoduje przedłużenie postępowania. Sąd orzekając o oddaleniu skargi 

orzekł, że w sytuacji dużego konfliktu społecznego związanego z realizacją 

przedsięwzięcia oraz wobec konieczności zachowania zasad postępowania 

administracyjnego, nie można czynić organowi zarzutu z chęci skorzystania z wszelkich 

środków dowodowych, w tym także rozprawy administracyjnej otwartej dla 

społeczeństwa. 

Problemem orzeczniczym stała się kwestia bezczynności Wojewody w zakresie 

wykonania czynności, jaką jest wydanie cudzoziemcowi dokumentu (karty  pobytu) po 

uzyskaniu przez niego decyzji uwzględniającej wniosek o udzielenie zezwolenia na 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym zarzutem, z którym Sąd 

mierzył się w tych sprawach, był brak kognicji do rozpoznawania skarg w tym zakresie. 

Wojewoda twierdził bowiem, że celem skargi na bezczynność jest zobowiązanie organu 

do wydania decyzji. Akcentował jednocześnie, że wydanie karty pobytu nie jest tożsame 

z wydaniem decyzji administracyjnej, a stanowi czynność materialno-techniczną. W 

ocenie organu, tak zakreślony przedmiot postępowania sądowego nie mieści się w 

granicach wskazanych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) 

dalej p.p.s.a. 

W sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 1379/21 Sąd dnia 3 grudnia 2021 r. orzekł 

m.in. o umorzeniu postępowania w zakresie zobowiązania Wojewody do wydania 

skarżącej karty pobytu, stwierdzając jednocześnie, że Wojewoda dopuścił się 

bezczynności przy wykonywaniu tej czynności oraz, że bezczynność ta nie miała 

miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Odnosząc się do wspomnianej kwestii 

dopuszczalności skargi, Sąd obszernie uzasadnił, że stanowisko Wojewody jest błędne 
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i pomija treść art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., zgodnie z którym właściwość sądów 

administracyjnych obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne, niż określone w pkt 

1-3 akty lub czynności z  zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub 

obowiązków, wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności 

podjętych w ramach wymienionych w nim postępowań. Podkreślone zostało, że takie 

czynności: 1) w rozumieniu przepisów prawa materialnego i procesowego nie są decyzją 

lub postanowieniem; 2) mają charakter indywidualny, co wynika z określenia ich 

przedmiotu, a mianowicie uprawnień lub obowiązków, których dotyczą; 

3) podejmowane są na podstawie przepisów prawa, które nie wymagają ich 

autorytatywnej konkretyzacji, a jedynie potwierdzenia uprawnienia lub obowiązku 

wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co oznacza również, że 

stanowią one przejaw wiedzy organu wykonującego administrację publiczną; 4) są 

podejmowane w zakresie administracji publicznej, charakteryzując się, między innymi, 

jednostronnością działania; 5) wydawane są przez podmiot wykonujący administrację 

publiczną. Zdaniem Sądu, „za pomocą wydania karty pobytu administracja wkracza w 

sposób władczy w sferę praw i obowiązków obywateli i podmiotów 

niepodporządkowanych administracji, a zatem czynności te poprzez fakty wywołują 

określone skutki prawne”, co spełnia wskazane powyżej warunki uznania za czynność 

objętą zakresem art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a co za tym idzie, sądy administracyjne są 

właściwe dla rozpoznania skargi na bezczynność w wydaniu takiej karty. 

Podobne stanowisko Sąd zajął w wyroku z dnia 15 grudnia 2021 r. sygn. akt 

IV SAB/Wa 1525/21, gdzie odnosząc się do analogicznie uzasadnianego zarzutu 

niedopuszczalności skargi wskazano, że obowiązek wydania skarżącej karty pobytu 

spoczywający na Wojewodzie wynika z przepisów prawa materialnego, tj. ustawy 

z  dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) dalej u.o.c. 

W szczególności dotyczy to pierwszej karty pobytu wydawanej z urzędu (art. 229 ust. 2 

w zw. z art. 3 pkt 11a u.o.c.). Podkreślono przy tym, że wydanie każdego zezwolenia na 

pobyt czasowy związane jest z obowiązkiem wydania z urzędu pierwszej karty pobytu, 

której okres ważności pokrywa się z okresem ważności udzielonego zezwolenia. W 

ocenie Sądu, wystarczy to do uznania czynności wydania karty pobytu jako czynności 
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w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a co za tym idzie, kognicji Sądu do rozpoznawania 

skarg na bezczynności organu w tym zakresie (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.). 

Natomiast w kwestii terminów załatwienia sprawy, Sąd w tym samym wyroku 

wskazał, że o ile do postępowania, które kończy się czynnością materialno-techniczną 

w postaci wydania karty pobytu, nie stosuje się wprost przepisów k.p.a., to obowiązuje 

tu konieczność podjęcia czynności bez zbędnej zwłoki, stanowiąca elementarny 

standard w demokratycznym państwie prawa wynikający z art. 2 Konstytucji RP, 

a także element jednego z praw podstawowych Unii Europejskiej, tj. prawa do dobrej 

administracji (art. 41 Karty Praw Podstawowych). Zasadnym zdaniem Sądu było 

zastosowanie do tego postępowania terminu 7-dniowego, na zasadzie analogii 

z postępowaniem w sprawie wydawania zaświadczeń. W uzasadnieniu zaznaczono 

także, że powyższy termin jest terminem na podjęcie przez organ pierwszej czynności 

zmierzającej do wydania karty pobytu. Ponadto na zasadzie analogii z art. 35 § 5 k.p.a., 

Wojewody nie może natomiast obciążać np. zwłoka ze strony innego organu lub sądu 

w wypożyczeniu akt administracyjnych. 

 

4. Zagadnienia związane z prawem pomocy. 
 

Z analizy orzecznictwa z zakresu prawa pomocy za 2021 r. wynika, 

że dotychczasowa linia orzecznicza była utrwalana. Wnioski o przyznanie prawa 

pomocy były składane zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i rozpoznawane przy uwzględnieniu 

sytuacji majątkowej strony. Dokonując analizy sytuacji finansowej szczególną uwagę 

zwracano na rzetelne wykazanie sytuacji majątkowej strony, podkreślając, że to w 

interesie wnioskodawcy jest zarówno jak najobszerniejszy opis stanu majątkowego, 

finansowego i rodzinnego oraz realnych możliwości płatniczych, a także jak 

najściślejsza współpraca z sądem (referendarzem sądowym), który dąży do tego, aby 

sytuację strony w pełni wyjaśnić. 

W  kilku sprawach z tego zakresu pełnomocnicy z urzędu występowali 

z  wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną według 

wyższych stawek, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
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22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1804) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 

2020 r. sygn. SK 66/19. W sprawach tych przyjęto, że powyższe rozporządzenie nie ma 

zastosowania do pełnomocników ustanowionych z urzędu lecz do pełnomocników 

ustanowionych z wyboru (np. sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1257/20 i I SA/Wa 2522/19). 

Na uwagę zasługuje także orzeczenie wydane w sprawie o sygn. akt IV SPP/Wa 

147/21, gdzie postanowieniem z dnia 29 września 2021 r. Sąd zmienił zaskarżone 

postanowienie referendarza sądowego o odmowie przyznania skarżącym prawa pomocy 

i przyznał je w zakresie obejmującym zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. W 

ocenie Sądu decydującą kwestią w sprawie było to, że oboje skarżący są osobami 

niepełnosprawnymi, a koszty ich utrzymania są w związku z tym wyższe niż u osób 

zdrowych, co powinno być wzięte pod uwagę przy ocenie możliwości ponoszenia przez 

nich kosztów postępowania. 

 

5. Grzywny. 
 

W związku z uchybieniami dostrzeżonymi w działalności organów administracji 

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

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

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) 

dalej p.p.s.a. -  wymierzył grzywny w 375 sprawach.  

1. W trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. –  w 2021 r. wpłynęło 158 wniosków. Grzywnę 

wymierzono natomiast w 87 sprawach. 

2. W trybie art. 112 p.p.s.a. – w 2021 r. wpłynął 1 wniosek o wymierzenie 

grzywny w tym trybie. Grzywnę wymierzono natomiast z urzędu 

w 6 sprawach. 

3. W trybie art. 149 § 2 p.p.s.a.  – na ogólną liczbę 450 wniosków w 2021 r. – 

grzywnę wymierzono w 89 sprawach (w tym w 41 sprawach grzywny 

orzeczono z urzędu). 

4. W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.  – na ogólną liczbę 247 skarg jakie wpłynęły 

w 2021 r. – grzywnę wymierzono w 193 sprawach. 
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6. Wystąpienia w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 
            

     W toku postępowań sądowych przed WSA w Warszawie w 2021 r. stwierdzono 

jeden przypadek istotnego naruszenia prawa przez organy administracji publicznej, który 

stał się przedmiotem wystąpienia sygnalizacyjnego wystosowanego w trybie art. 155 § 1 

p.p.s.a.  

 Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt 

VII SA/Wa 2356/20 Sąd poinformował Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

o istotnym naruszeniu prawa zaistniałym w toku postępowania, polegającym na 

nierozstrzygnięciu w terminie ustawowym zażalenia Stowarzyszenia na postanowienie 

Wojewody z dnia 7 czerwca 2019 r. oraz nieuzasadnionym zawiadamianiu stron 

postępowania o powodach występującej zwłoki. Sąd wskazał, że zażalenie wraz z aktami 

sprawy wpłynęło do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 1 lipca 2019 

r., postanowienie kończące postępowanie w trybie zażaleniowym wydano dopiero 

30 września 2020 r., a zatem po upływie 458 dni od dnia wpływu akt do organu 

II instancji. Organ ośmiokrotnie powiadamiał strony o przedłużeniu terminu na 

załatwienie sprawy, nie podejmując przy tym żadnych czynności dowodowych, 

które uzasadniałyby tak znaczną zwłokę w rozpatrzeniu kwestii dopuszczenia 

Stowarzyszenia do udziału w sprawie. 

 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii odnosząc się do ww. postanowienia 

sygnalizacyjnego wskazał na dużą liczbę postępowań prowadzonych przez 

poszczególnych pracowników, a przy tym na obszerność i stopień skomplikowania 

traktowanych jako priorytetowe postępowań odwoławczych od decyzji dotyczących 

inwestycji infrastrukturalnych zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym np. dróg 

ekspresowych, linii kolejowych, sieci przesyłowych, gazociągów. Minister zwrócił też 

uwagę na braki kadrowe w Ministerstwie oraz na okresowe ograniczenie liczby 

pracowników, wynikające z sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2. 
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II. ORZECZNICTWO – ZAGADNIENIA WYBRANE 

 
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 
 

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2021 r. sygn. akt I SA/Wa 1227/21 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Spór w sprawie dotyczył prawidłowości 

wyliczenia wysokości osiąganego przez skarżącą dochodu.  

Skarżąca wystąpiła o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka. Organy ustaliły, że skarżąca od marca 2020 r. była 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jako radca prawny. Z 

treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawionych przez jej pracodawcę 

wynikało, że dochód netto, jaki skarżąca otrzymała w kwietniu 2020 r. wyniósł 7.801,68 

zł. W przeliczeniu na jej trzyosobową rodzinę dochód ten wyniósł 2.600,56 zł. Organy 

uznały, że umowa ta trwała również w okresie, w którym wydawane były decyzje, co 

oznacza, że skarżąca przekroczyła kryterium dochodowe uprawniające ją do przyznania 

zasiłku. Tym samym organy obu instancji odmówiły jej przyznania tego zasiłku. 

Skarżąca wywodziła, że otrzymała wynagrodzenie tylko za jeden miesiąc pracy, 

a następnie otrzymywała  świadczenie chorobowe,  ale jedynie przez pierwsze 33 dni 

jego trwania, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił jej wypłaty zasiłku 

chorobowego, co oznacza, że na dzień wydawania decyzji nie otrzymywała 

jakiegokolwiek dochodu. 

Jak wynikało z akt sprawy, ZUS uznał, że zawarcie przez skarżąca umowy 

o  pracę było czynnością prawną mającą na celu obejście przepisów prawa 

i bezprawnego uzyskania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przy 

czym decyzja ta nie była prawomocna ani w dacie wydawania decyzji przez organy 

pomocy społecznej ani w dacie wyrokowania.  

Sąd uznał, że wstrzymanie wypłaty świadczenia chorobowego na mocy decyzji 

ZUS nie może być uznane za utratę dochodu w rozumieniu z art. 3 pkt. 23 lit. c ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

111 ze zm.) dalej „u.ś.r.” Sąd wyjaśnił, że utratę pracy zarobkowej stanowi brak 
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możliwości faktycznych i prawnych osiągania bieżących dochodów. Sytuacja taka 

w sprawie niniejszej nie występuje. Skarżąca nie utraciła zatrudnienia, gdyż jest do 

chwili obecnej zatrudniona na czas nieokreślony, co potwierdza jej pracodawca. Nie 

uległ również  zmniejszeniu wymiar czasu pracy i płacy jak również skarżąca nie 

korzysta z urlopu bezpłatnego. Utrata dochodu wynikająca z utraty zatrudnienia 

obejmuje  niewątpliwie również utratę wszelkich jego składników w tym świadczeń 

wypłacanych z ubezpieczenia społecznego, ale tylko o ile pozostają one w związku ze 

stosunkiem pracy. Taka sytuacja w sprawie niniejszej nie zaistniała, gdyż brak wypłaty 

zasiłku chorobowego na rzecz skarżącej nie ma żadnego związku z utratą pracy, bo 

skarżąca nie utraciła pracy, a tylko w takim wypadku, utrata wypłaty świadczeń z ZUS 

stanowiłaby dochód utracony (jako składnik związany z utratą pracy). 

W konsekwencji sąd uznał, że brak wypłaty zasiłku chorobowego wynikający 

z decyzji ZUS nie wiąże się z utrata pracy o której mowa w z art. 3 pkt. 23 lit. c) u.ś.r., 

co oznacza, że nie może być uznany za utratę dochodu w rozumieniu analizowanego 

przepisu.  

 

2. Gospodarka mieniem - przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 
 

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Wa 996/21 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na orzeczenie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie umorzenia 

postępowania. Spór dotyczył kognicji sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej 

umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie umorzyło postępowanie 

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

Właściciel gruntu złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargę na powyższe orzeczenie. Sąd uznał, że skarga jako niedopuszczalna podlegała 

odrzuceniu. Wyjaśnił, że zakres kognicji sądów administracyjnych określony jest w art. 

3 § 2, 2a i 3 p.p.s.a. Zaskarżone orzeczenie nie mieściło się, zdaniem sądu, w katalogu 
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przewidzianym w art. 3 § 2 i 2a p.p.s.a., brak było również przepisów szczególnych, 

które przewidywałyby kontrolę sądowoadministracyjną orzeczenia zaskarżonego w 

sprawie – stosownie do art. 3 § 3 p.p.s.a. 

Sąd podkreślił, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest 

pogląd, że orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych wydawane 

w procedurze aktualizacyjnej przewidzianej art. 78 i art. 79 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

zapadają w postępowaniu o charakterze administracyjnym, ale stanowiącym tylko jedną 

z faz tej procedury, która zmierza do rozstrzygnięcia sporu odnoszącego się do 

cywilnego stosunku prawnego opartego na cywilnoprawnej umowie. Sprawa 

aktualizacyjna zawisła w ten sposób przed kolegium, nadal pozostaje w swej istocie 

materialnoprawną sprawą o świadczenie pieniężne o charakterze cywilnoprawnym.  

 

3. Edukacja. 
 

3.1 Państwowe szkoły wyższe. 

 

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1152/20, Sąd uchylił 

decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydaną w przedmiocie odwołania 

z funkcji rektora uczelni. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że akt odwołania rektora uczelni 

publicznej ma charakter decyzji administracyjnej. Przesądza o tym jego 

materialnoprawna treść. Odwołanie pozbawia funkcji rektora, a więc rozstrzyga 

bezpośrednio, władczo i jednostronnie o jego prawach i obowiązkach, na podstawie 

konkretnego przepisu materialnoprawnego. Nie ma więc podstaw prawnych do uznania, 

że odwołanie z funkcji rektora uczelni jest aktem lub czynnością, o którym mowa w art. 

3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 

W ocenie Sądu nie ma również żadnych podstaw do wyprowadzania analogii 

pomiędzy odwołaniem ze stanowiska rektora, dokonanym w ramach kompetencji 

nadzorczych właściwego ministra, a aktem nadzoru nad działalnością organów 

jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a. Nie ma 

przy tym znaczenia fakt, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie nazywa tego 
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aktu odwołania decyzją administracyjną, ani nie odsyła do stosowania w tym zakresie 

przepisów kodeksu administracyjnego. W postępowaniu prowadzącym do jej wydania 

mają zatem zastosowanie na podstawie art. 1 pkt 1 k.p.a. przepisy tej ustawy, m. in. 

dotyczące zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania, obowiązku umożliwienia 

stronie (rektorowi) zapoznania się i ustosunkowania do zgromadzonego materiału 

sprawy, a w procesie konsultacji tej decyzji z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przepis art. 106 

k.p.a. 

Sąd zauważył również, że w taki sam sposób (w zasadzie jednolicie do czasu 

nowelizacji ustawy z dniem 1 października 2014 r.) kwalifikowano odwołanie rektora 

na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) - art. 38 ust. 5 tej ustawy 

również nie wskazywał formy tego aktu Ministra. 

Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 

wyroku z dnia 5 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1153/20. 

 

3.2 Sprawy kandydatów na studia i studentów. 

 

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2099/21, Sąd odrzucił 

skargę na decyzję Rektora w  przedmiocie przepisania oceny z lektoratu z języka 

obcego. 

W postanowieniu tym Sąd stwierdził, że w przypadku aktów podejmowanych 

przez organy uczelni wyższych, możliwość stosowania do nich przepisów procedury 

administracyjnej, a w konsekwencji możliwość zaskarżenia ich do sądu 

administracyjnego, została ograniczona do kilku – enumeratywnie wymienionych 

w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 ze. zm.) dalej u.p.s.w.n. – przypadków. 

Ponadto Sąd stwierdził, że nie może mieć w sprawie kluczowego znaczenia, 

że rozstrzygnięcie w przedmiocie przepisania oceny z lektoratu języka obcego 

określono mianem decyzji, zaś inny organ uczelni rozpatrzył środek odwoławczy. 

Używana przez wyższe uczelnie nomenklatura, czy - ustanowione w ramach przyznanej 
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autonomii - wewnętrzne procedury rozpatrywania związanych z tokiem studiów spraw, 

nie mogą kreować uprawnień publicznoprawnych w zakresie prawa do wnoszenia skarg 

do sądów administracyjnych. Prawodawca jasno wskazał, w jakim zakresie autonomia 

uczelni doznaje ograniczeń, a student jest uprawniony do wnoszenia środków 

zaskarżenia do sądu administracyjnego. 

Zdaniem Sądu działanie uczelni wobec toku studiów studenta – takie jak 

przepisanie oceny z lektoratu – może być zbadane pod kątem legalności przez sąd 

administracyjny tylko, gdy prowadzi do skutków podlegających jego kognicji, takich 

jak m.in. skreślenie z listy studentów, w przypadku zaskarżenia stosownej decyzji. 

Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. sygn. akt II SA/Wa 1377/21, Sąd uchylił 

decyzję Rektora w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 1 u.p.s.w.n. 

świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 359 ust. 1 przysługują na 

studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zdaniem Sądu błędne jest 

twierdzenie organu, że w świetle ww. przepisu zapomoga nie może zostać przyznana 

studentowi, który na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia 

i jednolitych studiach magisterskich posiada status studenta przez okres dłuższy niż 

6 lat. W ocenie Sądu, pojęcie „przysługiwania świadczenia” nie jest pojęciem tożsamym 

z pojęciem „posiadania statusu studenta”. W związku z tym dla biegu okresu, o którym 

mowa w omawianym przepisie, ma znaczenie to, czy student występował o świadczenie 

i czy zostało mu ono przyznane, tj. czy pobierał świadczenie.  

Zdaniem Sądu 6-letni okres, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 u.p.s.w.n. 

należy zatem odnosić do okresu, w którym student spełnia przesłanki otrzymywania 

pomocy finansowej określonej w ustawie i jednocześnie jest beneficjentem takiej 

pomocy. 

Sąd zwrócił uwagę, że powyższa wykładnia znajduje odzwierciedlenie w treści 

uzasadnienia rządowego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (str. 

28), w którym wskazano, iż „realizując cel wynikający z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP, 

w  projekcie ustawy zawarto regulacje pozwalające na pobieranie stypendiów 

i zapomóg do momentu uzyskania wykształcenia wyższego, ale nie dłużej niż przez 
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6 lat”. Sześcioletni okres o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 u.p.s.w.n. powiązano 

zatem bezpośrednio z pobieraniem świadczenia, a nie z posiadaniem statusu studenta 

przez osobę ubiegającą się o jedną z form pomocy materialnej. Równocześnie 

w u.p.s.w.n. nie zawarto przepisu ograniczającego lub wyłączającego prawo do 

świadczeń ze względu na posiadanie statusu studenta przez okres dłuższy niż sześć lat. 

Sytuacje, w których studentowi nie przysługuje prawo do zapomogi lub kiedy wygasa 

decyzja o przyznaniu świadczenia zostały wyczerpująco unormowane w przepisach art. 

93 ust. 2 pkt 2 oraz art. 94 ust. 2 u.p.s.w.n., przy czym żadna z tych regulacji nie wiąże 

prawa do zapomogi z nadmiernie długim okresem studiowania. 

 

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

4.1 Żołnierze zawodowi. 

 

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1565/20 Sąd oddalił 

skargę na decyzję Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych z dnia […] czerwca 2020 r. 

w przedmiocie odmowy powołania szeregowego rezerwy do zawodowej służby 

wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. 

Organ podkreślił, że składając wniosek o powołanie go do zawodowej służby 

wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, skarżący spełnił warunek określony 

w  art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 ze zm.), co jest bezsporne. Jednak z teczki akt 

personalnych skarżącego wynika, że pełnił on już zawodową służbę wojskową 

w  okresie od 2011 r. do 2016 r. Zwolnienie skarżącego z zawodowej służby wojskowej 

nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2016 r. z uwagi na upływający termin kontraktu na 

pełnienie zawodowej służby i bez wszczynania procedury zwolnienia z tej służby (z ww. 

powodu), pomimo otrzymania w opinii służbowej sporządzonej w  2016 r. oceny 

niedostatecznej, co stanowi obligatoryjną przesłankę zwolnienia żołnierza z zawodowej 

służby wojskowej na podstawie art. 111 pkt 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych. 
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W uzasadnieniu decyzji podano też widniejące w systemie ewidencji wojskowej 

wcześniej otrzymane cztery oceny z opinii służbowych (3 w 2013 r., 4 w 2014 r. i 2015 r. 

oraz 2 w 2016 r.) oraz z egzaminu sprawności fizycznej (4 w 2011 r., 3 w 2012 r., 2 w 2013 

r., 4 w 2014 r. i 2015 r. oraz zwolnienie lekarskie w 2016 r.). 

Mając zatem na uwadze, że powołanie do zawodowej służby wojskowej jest 

fakultatywną czynnością uprawnionego organu, który podejmując decyzję zobowiązany 

jest do uwzględnienia najlepszych interesów Sił Zbrojnych, oraz ze względu na 

dotychczasowy przebieg zawodowej służby wojskowej skarżącego, w tym otrzymanie 

oceny niedostatecznej w ostatniej opinii służbowej, organ negatywnie rozpatrzył 

wniosek skarżącego o ponowne powołanie do zawodowej służby wojskowej. 

Oceniając zaskarżoną decyzję Sąd uwzględnił, że decyzja w sprawie była tzw. 

decyzją uznaniową, w stosunku do której uprawnienia kontrolne Sądu są bardzo 

ograniczone.  

Sąd w pełni podzielił przekonanie organu, że dyspozycyjność jest jednym 

z podstawowych przymiotów żołnierza, wynika ona z  charakteru zadań mu 

powierzanych, nie może być od nich rozdzielona. Bez wątpienia obowiązek 

poświęcenia i dyspozycyjności żołnierzy zawodowych oznaczają, że są wobec nich 

stawiane wyższe wymagania niż w stosunku do innych grup zawodowych. 

Sąd stwierdził zatem, że skoro podczas poprzedniej służby kontraktowej 

skarżący wykazał się brakiem dyspozycyjności oraz uzyskał negatywną ocenę 

wykonywania zadań służbowych, uzasadniona była odmowa powołania go do służby, a 

zaskarżona decyzja okazała się być trafna. 

 

4.2 Funkcjonariusze Policji. 

 

W sprawach dotyczących funkcjonariuszy Policji, podobnie jak w latach 

ubiegłych, przeważały sprawy dotyczące odmowy wyłączenia stosowania przepisów 

art. 15c, art. 22a i art. 24a 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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 
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Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 288 ze zm.), na podstawie art. 8a tej ustawy.  

Przyjmuje się, że art. 8a ust. 1 ustawy nie zawiera trzech odrębnych przesłanek 

określających treść normy materialnoprawnej podlegającej zastosowaniu, lecz jedną 

przesłankę szczególnie uzasadnionego przypadku, którą należy rozważać 

z uwzględnieniem kryteriów krótkotrwałej służby przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz 

rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., 

w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. Jednoczesne spełnienie kryteriów 

„krótkotrwałej służby przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnego wykonywania zadań 

i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia 

i życia” jest istotnym argumentem służącym obaleniu domniemania służby 

charakteryzującej się zindywidualizowanym zaangażowaniem w działalność 

bezpośrednio ukierunkowaną na realizowanie ustrojowo zdeterminowanych zadań 

i funkcji właściwych państwu totalitarnemu, i tym samym może uprawniać do przyjęcia, 

że spełniona została przesłanka „szczególnie uzasadnionych przypadków”, chyba że 

w realiach konkretnej sprawy zostanie wykazane, że mimo spełnienia powyższych 

kryteriów, funkcjonariusz był zaangażowany w działalność bezpośrednio 

ukierunkowaną na realizowanie ustrojowo zdeterminowanych zadań i funkcji 

właściwych państwu totalitarnemu. Prowadzi to do wniosku, że brak spełnienia któregoś 

z kryteriów wskazanych w punktach 1 i 2 art. 8a ust. 1 ustawy nie wyłącza 

automatycznie spełnienia przesłanki „szczególnie uzasadnionych przypadków” (por. np. 

wyroki z dnia 9 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1782/19, z dnia 1 sierpnia 2020 r. 

sygn. akt II SA/Wa 2757/19, z dnia 10 września 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 2376/19).  

Do Sądu wpłynęło ok. 1600 skarg w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy 

w związku ze zwolnieniem ze służby. Skargi są konsekwencją wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. akt K 7/15, w którym stwierdzono, że 

art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 

2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, 
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jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Sprawy te zostały zawieszone z uwagi na fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Białymstoku postanowieniem z dnia 21 stycznia 2021 r. sygn. akt II SA/Bk 866/20 

przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu kolejne pytanie prawne: „Czy art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 

służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1610) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisu art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 

1 października 2020 r. do spraw dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych po dniu 6 listopada 2018 r. w odniesieniu 

do policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. jest zgodny z art. 2, 

art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 1, 3 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r.”  

W wyroku z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2131/19 Sąd podniósł, że 

przeniesienie skarżącej ze służby w Policji do Służby Ochrony Państwa z zachowaniem 

ciągłości służby w trybie art. 70 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony 

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, ze zm.) jest instrumentem specyficznej migracji 

funkcjonariuszy pomiędzy formacjami. W  konsekwencji wypłata nagrody rocznej dla 

skarżącej nie może być zrealizowana przez Komendanta Głównego Policji, skoro 

skarżąca od dnia 1 stycznia 2019 r. nie jest już funkcjonariuszem Policji, a 

funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. W związku z jej przeniesieniem zachowała 

ciągłość służby, z czego wynika, że nabyła prawo do otrzymania nagrody rocznej za 

2018 r. w pierwszym kwartale 2019 r. 
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4.3 Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 

 

W sprawach z tego zakresu warto wskazać wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
sygn. akt II SA/Wa 1993/20 wydany w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwrotu kosztów wyżywienia i 
umundurowania w czasie nauki w ramach służby kandydackiej. 

W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie podkreślił, że z art. 49 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, ze 
zm.) wynikają dwie przesłanki, zwrotu kosztów wyżywienia i umundurowania w czasie 
nauki w ramach służby kandydackiej: 1) strażak w służbie kandydackiej rezygnuje z 
nauki w Szkole PSP lub zostaje z niej wydalony, 2) od ukończenia nauki w określonych 
placówkach w ramach służby kandydackiej, nie upłynęło 5 lat.  

W niniejszej sprawie skarżący zażądał skreślenia go z listy słuchaczy. Następnie 
wydana została decyzja o zwolnieniu ze służby kandydackiej w Centralnej Szkole PSP. 
Zdaniem Sądu spowodowało to, że po stronie skarżącego powstał obowiązek zwrotu 
spornych kosztów. Bez wpływu na zaistnienie przedmiotowego obowiązku pozostawał 
fakt zaskarżenia decyzji o zwolnieniu do sądu administracyjnego. Decyzja 
zwolnieniowa była bowiem ostateczna i wykonalna pomimo złożenia skargi. Ponadto 
sąd administracyjny nie wstrzymał jej wykonania, a sama skarga z mocy prawa nie 
wywiera takiego skutku. Skarga w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej 
została przez Sąd oddalona. Nie sposób zatem uznać, by skarżona decyzja była 
przedwczesna, lub by na dzień wyrokowania w niniejszej sprawie, istniała jakakolwiek 
przeszkoda formalna w ustaleniu i nakazaniu zwrotu spornych kwot. 
 

4.4 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Ochrony Państwa. 

 

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1870/20 Sąd uchylił 
orzeczenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (dalej Szef SKW) z dnia […] 
lipca 2020 r. w przedmiocie wymierzenia skarżącemu kary dyscyplinarnej pozbawienia 
stopnia oficerskiego i zasądził na rzecz skarżącego od Szefa SKW zwrot kosztów 
postępowania. 
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W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służby Wywiadu Wojskowego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 ze zm.) dalej: ustawa 

o służbie f. SKW oraz SWW, postępowanie dyscyplinarne nie wszczyna się, a wszczęte 

umarza po upływie terminów określonych w art. 118 ust. 2 i 3.  Z kolei, przepis art. 118 

ust. 2 tej ustawy stanowi, że nie można wymierzyć funkcjonariuszowi kary 

dyscyplinarnej po upływie 1 roku od dnia popełnienia czynu, o którym mowa w ust. 1. 

Termin ten jest liczony od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Początek 

biegu terminu przedawnienia w przypadku zarzutów dyscyplinarnych w sprawie datuje 

się więc na 19 grudnia 2015 r. (zarzut nr 1) i 1 stycznia 2016 r. (zarzut nr 2). Z uwagi 

na obrót sądowy i pocztowy termin ten nie biegł i rozpoczął bieg dopiero od dnia 29 maja 

2019 r., tj. po zwrocie akt przez WSA w Warszawie, a zaskarżone orzeczenie Szef SKW 

wydał w dniu […] lipca 2020 r. W tym stanie rzeczy, w ocenie Sądu nie może być 

wątpliwości co do tego, iż nastąpiło w sprawie przedawnienie karalności, ponieważ 

postępowanie odwoławcze w sprawie trwało w SKW prawie 14 miesięcy.  

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd stwierdził, że z uwagi na upływ czasu karalność 

czynów będących przedmiotem postępowania ustała (na podstawie art. 125 ust. 1 pkt 2 

w zw. z art. 118 ust. 2 i 3 ustawy o służbie f. SKW oraz SWW). Termin ten jest liczony 

od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 

 

4.5 Zniesienie klauzuli tajności. 

 

Wyrokiem z dnia 29 lipca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 261/20 Sąd uchylił 

postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie niedopuszczalności złożonego  

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zniesienia klauzuli tajności 

„zastrzeżone” w odniesieniu do oświadczenia majątkowego za rok 2018, złożonego 

przez skarżącego w roku 2019 r. W uzasadnieniu podkreślono, że Minister aktem z dnia 

[…] września 2019 r. zniósł klauzulę tajności „zastrzeżone” jaką objęte zostały 

informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym skarżącego za 2018 r. 

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięć w niniejszej sprawie stał się art. 87 § 6 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. 
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poz. 52 ze zm.) dalej „u.s.p.” W ocenie Sądu wydane przez Ministra rozstrzygnięcie - 

akt z dnia […] września 2019 r., którym zniósł on klauzulę tajności „zastrzeżone” jest 

decyzją administracyjną. O uznaniu ww. aktu za decyzję przemawiają też takie 

okoliczności, jak brak podporządkowania organizacyjnego Ministrowi, na podstawie 

omawianej normy (art. 87 § 6 zd. 3 u.s.p.) sędziego na tym etapie postępowania. Przepis 

ten ma charakter normy kompetencyjnej do załatwienia indywidualnie określonej 

sprawy administracyjnej, w której określona została strona (sędzia), jej przedmiot 

(zniesienie klauzuli tajności złożonego przez sędziego oświadczenia majątkowego) oraz 

organ władny do załatwienia sprawy (Minister Sprawiedliwości). Minister decydując 

się na zniesienie klauzuli tajności, tworzy pomiędzy nim jako organem, a sędzią, 

którego oświadczenie zostało „odtajnione”, stosunek administracyjnoprawny. Ponadto 

użycie w art. 87 § 6 zd. 3 słów „Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia 

tej klauzuli”, wskazuje na luz decyzyjny Ministra przy podjęciu rozstrzygnięcia. Dalej 

Sąd wyjaśnił, że nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym, jest by 

organ administracji publicznej, kierując w stronę jednostki władcze rozstrzygnięcie o 

charakterze negatywnym, wchodzące bezpośrednio w jej sferę prywatności, niezależnie 

od tego czy ta osoba jest sędzią, czy też wykonuje inny zawód zaufania publicznego lub 

po prostu inny zawód (choć wtedy nie podlega taka osoba szczegółowym przepisom), 

dokonywał takiego aktu w formie nieprzewidzianej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.  

 

5. Sprawy mieszkaniowe - świadczenie mieszkaniowe związane z 
lokalem mieszkaniowym. 

 

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1779/20 Sąd stwierdził, 

że uzasadnienie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego wyłącznie 

argumentami celowościowymi, nie daje podstaw do przyjęcia, że zaskarżona decyzja 

odpowiada prawu, skoro w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356 

ze zm.) nie wprowadzono zakazu przyznania żołnierzowi zawodowemu lub jego 

małżonkowi pomocy finansowej na potrzeby mieszkaniowe, jeżeli uzyskał wcześniej 
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taką pomoc, na podstawie innych ustaw niż ustawa z dnia 20 maja 1976 r. 

o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 ze zm.). Ustawodawca 

w tym przepisie explicite wskazał tylko tę ustawę. Podobne stanowisko było 

prezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach 

z dnia 10 marca 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 2362/19, z dnia 21 lipca 2020 r. sygn. akt II 

SA/Wa 2169/19. 

 

6. Samorząd terytorialny. 
 

W wyroku z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1197/20 w sprawie ze 

skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia […] lutego 2020 r. 

w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy na lata 2020-2024, Sąd stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały wskazał, 

że naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. 

Normy kompetencyjne (upoważniające) powinny być interpretowane w sposób ścisły, 

literalny - niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów 

kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii. W państwie 

prawa organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. 

Z  konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7) wynika, że zadania i kompetencje, 

sposób ich wykonania oraz więzi między podmiotami administracji publicznej są 

uregulowane prawnie. Realizując kompetencję organ musi uwzględniać treść normy 

ustawowej. Odstąpienie od tej zasady z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. 

Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała stanowi wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jest aktem prawa miejscowego,  

a jej podstawę materialnoprawną stanowi art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

12 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.). 

Wyjaśnił, że analiza treści art. 21 ust. 2 ustawy prowadzi do wniosku, iż określając 

materię do uregulowania w drodze uchwały radzie gminy, wyznacza on granice 

upoważnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Sąd 

wskazał, że w zakresie przedmiotowym nie tworzy on zamkniętego katalogu elementów 

https://sip.lex.pl/#/document/16903658?unitId=art(21)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16903658?unitId=art(21)ust(2)&cm=DOCUMENT
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kształtujących treść wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy, które winny być w programie ujęte, świadczy o tym użyte w nim wyrażenie „w 

szczególności”, lecz jednocześnie uchwalany program obligatoryjnie musi obejmować 

wszystkie kwestie określone w art. 21 ust. 2 ustawy. Pominięcie przez radę gminy 

któregoś z wymienionych elementów programu skutkuje brakiem pełnej realizacji 

upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego 

aktu. 

W ocenie Sądu zaskarżona uchwała nie spełnia przesłanek ustawowych i tym 

samym nie może stanowić podstawy, w oparciu o którą odbywać się będzie 

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. 

Z kolei w wyroku z dnia 8 czerwca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2468/20 w sprawie 

ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia […] maja 2020 r. w 

przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz przewodniczącemu Rady 

Osiedla przysługują diety, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, wskazując, 

że co do zasady sołtysowi i innym przewodniczącym organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych za sam fakt pełnienia tej funkcji nie przysługuje żadne 

wynagrodzenie, funkcja ta ma bowiem wymiar społeczny. Z regulacji art. 7 ust. 2 

Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (sporządzonej w Strasburgu dnia 15 

października 1985 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) wynika jednak, że status 

przedstawicieli wybieranych do władz lokalnych powinien im zapewniać wyrównanie 

finansowe odpowiednio do kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

mandatu oraz, w razie potrzeby, wyrównanie finansowe za utracone zyski lub też 

wynagrodzenie za wykonaną pracę, jak również odpowiednie ubezpieczenie społeczne. 

Zatem rada gminy może ustanowić jedynie „zasady” na jakich przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot 

kosztów podróży służbowej. 

Uchwała w tym przedmiocie stanowi akt prawa miejscowego i powinna zostać 

opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niespełnienie wymagań 

formalnych w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego w zakresie należytej 

publikacji - wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 

13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) oraz art. 88 ust. 1 

Konstytucji RP, jest istotnym naruszeniem prawa, powodującym konieczność 

stwierdzenia jej nieważności w całości. 

 

7. Zatrudnienie i bezrobocie. 
 

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1604/20 wyrokiem z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty 

uznając, że nie można uzależniać możliwości zaliczenia sprawowania opieki 

i pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego od śmierci podopiecznego w sytuacji, 

gdy opiekun spełnia inne kryteria uprawniające do świadczeń opiekuńczych. Nie można 

karać opiekuna za działanie dla dobra podopiecznego, a w szczególności w celu 

przedłużenia jego życia, czy poprawy jego warunków i zapewnienia opieki 

specjalistycznej, którą gwarantuje Konstytucja RP. Zdaniem Sądu przyjęcie wyłącznie 

wykładni gramatycznej art. 71 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2019 

r. poz. 1482 ze zm.), stanowiłoby prawnie niedozwoloną zachętę do świadomego 

niewypełniania powyższego obowiązku notyfikacji i niepowiadamiania organu o 

przejściowym umieszczeniu podopiecznego w placówce odpowiadającej jego 

aktualnemu stanowi zdrowia, co stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady 

sprawiedliwości społecznej, poprzez niedozwoloną dyskryminację, ale także 

naruszałoby konstytucyjne standardy ochrony rodziny skonstruowane na kanwie art. 18 

i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 68 ust 1 -3 i art. 69 tej ustawy. Sąd skonkludował, 

że jeżeli opiekun zastępuje władze państwowe w realizacji jego konstytucyjnych 

obowiązków i czyni to dla dobra podopiecznego, to nie może ponosić z tego tytułu 

negatywnych konsekwencji zwłaszcza w zakresie pozbawienia go środków do życia w 

postaci zasiłku dla bezrobotnych, gwarantowanego innym pracującym, tylko 

wykonującym inną pracę. 
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W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1530/20 ze skargi na decyzję Wojewody  

odmawiającą przyznania prawa do stypendium Sąd stwierdził, że w sytuacji, 

gdy przesłanka posiadania statusu bezrobotnego nie jest spełniona, brak jest podstaw do 

wydania decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, lecz zasadna jest 

odmowa przyznania prawa do stypendium (wobec niezaistnienia jednej 

z merytorycznych przesłanek pozytywnego załatwienia sprawy w postaci posiadania 

statusu osoby bezrobotnej).  

Z kolei w sprawie o sygn. akt  II SA/Wa 2538/20 dotyczącej wyrażenia zgody na 

rozwiązanie umowy o pracę Sąd wskazał, że stosownie do art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wyrażenie 

zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub jej odmowa są pozostawione 

uznaniu rady gminy z wyjątkiem sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą 

rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego 

mandatu. W takiej sytuacji rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. 

Z powołanego przepisu wynika zatem, że motywy pracodawcy, zamierzającego 

rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń 

zależy, czy rada zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (zdarzenia związane 

z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi z innego powodu, kierując 

się okolicznościami konkretnego przypadku. W obu tych sytuacjach, o motywach, 

jakimi kierowała się rada, można dowiedzieć się tylko z uzasadnienia uchwały. W 

przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu rada gminy udzieliła 

względnie odmówiła udzielenia takiej zgody. Nie można więc podjąć uchwały w sposób 

arbitralny, abstrahując od motywów podanych przez pracodawcę. Zdaniem Sądu należy 

oddzielić sferę interesów radnego, jako funkcjonariusza publicznego, posiadacza 

mandatu i członka organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (gminy, 

powiatu, województwa samorządowego), od sfery interesów pracowniczych radnego-

pracownika. Dlatego bezwzględna odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy może mieć miejsce tylko w jednym przypadku, gdy podstawą rozwiązania 

stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Innymi 

słowy, przyjmuje się, że ochrona radnego ustanowiona została wyłącznie na użytek 

sytuacji, gdy pracodawca zamierza rozwiązać z nim stosunek pracy z przyczyn 
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związanych z wykonywaniem mandatu – i wówczas ustawodawca nakazuje radzie 

odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Przy zamiarze rozwiązania stosunku 

pracy z innych przyczyn, tj. niezwiązanych z wykonywaniem mandatu, jakiekolwiek by 

one nie były, ochrona radnego ma charakter relatywny. 

 

8. Ochrona danych osobowych. 
 

W sprawach z tego zakresu warto wskazać wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 109/21, 

którym oddalono skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. W badanej sprawie organ nakazał 

spółce udostępnienie Komendantowi Straży Miejskiej, danych osobowych abonenta 

numeru w zakresie imion, nazwiska, adresu zameldowania oraz adresu do 

korespondencji.   

Zdaniem Sądu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazując 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu i dostawcy publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, udostępnienie Komendantowi Straży Miejskiej danych 

osobowych abonenta - działał na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125). Przepisy RODO oraz przepisy 

ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r., jak i przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), a także regulacje 

prawne zawarte w ustawie - Prawo telekomunikacyjne, ustawie o strażach gminnych, 

czy też ustawie - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie stanowią wprost 

o uprawnieniu straży gminnej do żądania, w przypadku prowadzenia postępowania w 

sprawie popełnienia wykroczenia, od operatora sieci danych osobowych jej abonenta, 

który jest potencjalnym sprawcą czynu. Jednak, w ocenie Sądu, nie ulega wątpliwości, 

iż takie uprawnienie straż gminna/miejska jednak posiada. Wykładnia przepisów 

regulujących omawianą materię, nie może bowiem prowadzić do paraliżu organu, 

mającego ustawowe kompetencje m. in. do ścigania sprawców wykroczeń. 
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9. Dostęp do informacji publicznej.  
 

Wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 531/21, Sąd oddalił skargę 

na decyzję Komendanta Głównego Policji odmawiającą udostępnienia informacji 

publicznej na wniosek obejmujący m.in. pytanie o stopień, zajmowane stanowisko, imię 

i nazwisko wszystkich funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w dniu 18 listopada 

2020 r. na terenie Warszawy bez umundurowania. W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że cel 

ochrony wskazanej informacji zawarty w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) dalej „u.d.i.p.” 

w zw. z art. 20a ust. 1 ustawy o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.) z uwagi na 

ustawowe zadania Policji jest oczywisty. Udostępnienie żądanych informacji 

doprowadziłoby do ujawnienia danych identyfikujących wszystkich funkcjonariuszy 

biorących udział w interwencji, a także szczegółowych metod i form wykonywania 

zadań przez Policję, a tym samym doszłoby do upublicznienia danych o sposobie 

przygotowań Policji do działań, użytych siłach i środkach oraz pragmatyce ich użycia. 

Spowodować to może utratę możliwości prawidłowego i skutecznego wykonywania 

swoich zadań przez Policję. 

Należy zwrócić uwagę na wyrok z dnia 26 marca 2021 r. sygn. akt II SAB/Wa 

789/20, w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w rozpoznaniu wniosku 

o udostępnienie informacji w zakresie dokładnej treści rekomendacji „w sprawie 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 10 maja 2020 r.”, przekazanej przez Ministra Zdrowia do Prezesa Rady 

Ministrów. Sąd, dokonując wykładni art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. b u.d.i.p., stanął 

na stanowisku, że będąca przedmiotem wniosku rekomendacja stanowi niewątpliwie 

informację publiczną. Za niezrozumiałe uznał stanowisko organu, że organem 

właściwym do udzielenia odpowiedzi w sprawie jest Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów, bowiem to Minister Zdrowia jest w posiadaniu wydanej przez siebie 

rekomendacji. 

Uwagi wymaga również wyrok z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. II SAB/Wa 117/21, 
wydany w sprawie zainicjowanej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w 
którym zwrócono się do Prezesa Rady Ministrów o „podanie chociaż jednego dowodu 
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naukowego na skuteczność maseczek na twarz, przyłbic i wszelkich form osłon twarzy 
w ochronie przeciwko wirusowi SARS CoV-2”. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że żądanie wnioskodawcy dotyczy sfery faktów 
i danych publicznych, nie pytał on o dokumenty wewnętrzne, ani wytworzone w  czasie 
negocjacji, czy w czasie uzgadniania stanowisk. Wnioskodawca nie pytał też o „osobisty 
osąd” osoby pełniącej funkcję publiczną, czy stan wiedzy. Żądanie wniosku dotyczy 
udzielenia informacji o wskazanym dowodzie naukowym i w ocenie Sądu dotyczy 
informacji o sprawie publicznej. Sąd wskazał, że wniosek odnosi się ściśle do działań 
organu władzy publicznej, podjętych w nawiązaniu do ogłoszonego stanu epidemii w 
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Za nieprawidłowe Sąd uznał 
stanowisko organu, że „(te) informacje nie odnoszą się (…) do obszaru jakiejkolwiek 
działalności organu, o której mowa w art. 1 i 6 u.d.i.p., a tym samym nie zawierają 
komunikatu o sprawach publicznych.” W ocenie Sądu żądana informacja dotyczy 
podstaw działań organów władzy publicznej wobec wszystkich obywateli, jak  również 
innych osób przebywających na terenie RP. Pozostaje ona w  bezpośrednim związku z 
działaniami władzy publicznej dotyczącymi przeciwdziałania COVID-19. Informację 
publiczną stanowią nie tylko dokumenty wytworzone bezpośrednio przez organ ale 
także te, których organ używa do realizowania powierzonych zadań.  

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1087/21, Sąd 
odrzucił skargę na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego odmawiającą udostępnienia 
informacji publicznej, która została doręczona skarżącej przez operatora pocztowego w 
trybie art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a. Sąd zauważył, 
że wniosek skarżącej, jak również odwołanie od decyzji organu I instancji złożono 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-PUAP. Zmaterializowało to wymóg 
doręczenia przez organ pism w formie elektronicznej za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej. Sąd podkreślił, że posłużenie się przez ustawodawcę 
kategorycznym sformułowaniem „następuje” prowadzi do wniosku, że spełnienie 
warunku z art. 391 § 1 pkt 1 k.p.a. obliguje do uruchomienia doręczenia elektronicznego, 
zaś doręczenie w trybie tradycyjnym nie może wówczas mieć miejsca. Wobec 
powyższego Sąd uznał, że w sprawie mamy do czynienia z aktem nieistniejącym, tzw. 
„nieaktem”, który nie korzysta z domniemania prawidłowości i nie wchodzi skutecznie 
do obrotu prawnego. 
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10. Lustracja. 
 

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/20 Sąd oddalił 

skargę na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, orzekającą o udostępnieniu wnioskodawcy, do wglądu 

w formie kopii, dotyczących go dokumentów. Sąd wskazał, że w postępowaniu 

o udostępnienie dokumentów organ nie jest uprawniony do ustalenia, czy współpraca 

skarżącego z organami bezpieczeństwa w charakterze tajnego informatora była 

świadoma, a więc czy wypełniała definicję współpracy określoną w art. 3a ust. 1 ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 

r. poz. 306 ze zm.). Ocena, czy kontakty osoby z określonym organem bezpieczeństwa 

państwa mogą być uznane za tajną i świadomą współpracę w rozumieniu art. 3a ust. 1 

ww. ustawy odbywa się w postępowaniu lustracyjnym. Sąd orzekający w sprawie 

lustracyjnej ocenia zebrane dowody przez pryzmat przesłanek znamionujących 

współpracę, przy uwzględnieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 

2007 r. sygn. I 2/07, OTK 2007/5/48 oraz z dnia 10 listopada 1998 r. sygn. K 39/97, 

OTK 1998/6/99.  

 

11. Świadczenie w drodze wyjątku.  
 

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2408/20 dotyczącej zawieszenia postępowania 

w sprawie renty rodzinnej w drodze wyjątku, Sąd stwierdził, że sam fakt wyjaśniania 

z instytucją ubezpieczeniową Wielkiej Brytanii zagranicznych okresów ubezpieczenia 

nie może stanowić podstawy do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, gdyż za kwestię prejudycjalną nie może być uznana sytuacja 

wyrażająca się we wpływie na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji ustaleń 

faktycznych, dokonywanych w innym postępowaniu przez inny organ. Sąd dodał, 

że Prezes ZUS nie powołał się w żaden sposób na prawną podstawę dokonywania 

wyjaśnień, co dodatkowo wpłynęło negatywnie na oceną prawną zaskarżonego 

postanowienia. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że znane są mu regulacje zawarte 
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w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące rozporządzenia (UE) nr 883/2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności art. 12 ust. 1 tego 

aktu. Uznał jednak, że nie może wyręczać organu w zakresie wskazania podstaw 

prawnych podjętych czynności, gdyż jego rolą jest kontrola działania administracji 

publicznej.         

 

12. Ordynacja podatkowa. 
 

12.1 Odsetki od zaległości podatkowych.  

   

W wyroku z dnia 24 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2384/20 Sąd wskazał, że 

naliczanie odsetek od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek za okres 

po upływie roku podatkowego, a więc kiedy nieuregulowane w terminie płatności zaliczki 

na podatek nie są już zaległością w rozumieniu art. 51 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), umożliwia art. 53 § 2, który 

nakazuje stosować art. 53 § 1 tej ustawy, przy czym obejmuje naliczaniem odsetek 

nieuregulowane w terminie płatności zaliczki na podatek w części przekraczającej 

wysokość podatku należnego za rok podatkowy.  

Sąd wyjaśnił, że regulacja zawarta w art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej nakłada 

zatem na podatnika - po upływie roku podatkowego - obowiązek zapłaty odsetek od 

zaliczek nieodprowadzonych w roku podatkowym, ale w części przekraczającej wysokość 

podatku należnego za rok podatkowy, w którym powstał obowiązek zapłaty nieuiszczonej 

zaliczki. 

Sąd wskazał, że w trakcie roku podatkowego zaliczka niezapłacona jest zaległością 

na podstawie art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej. To zaś oznacza, że gdyby w trakcie tego 

roku organ podatkowy wszczął kontrolę, to mógłby zażądać odsetek na podstawie art. 53 § 

1 Ordynacji podatkowej i to niezależnie od tego, jaki byłby finalny wynik roczny (dochód 

czy strata) w zeznaniu podatkowym. Jednakże byt prawny zaliczki wygasa w momencie 

zakończenia roku podatkowego, albowiem zaliczka ulega zaliczeniu na poczet 

zobowiązania rocznego, a jeśli zobowiązania roczne wynosi 0 zł, to zaliczka staje się 
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nadpłatą. Wobec tego, gdyby nie było żadnych innych przepisów, to organy podatkowe nie 

miałyby możliwości sankcjonowania podatników, którzy nie opłacali zaliczek w trakcie 

roku podatkowego. 

Zdaniem Sądu, z tego powodu ustawodawca wprowadził art. 53 § 2 Ordynacji 

podatkowej, który miał na celu „zrównanie” sytuacji podatników rzetelnie opłacających 

zaliczki z tymi, którzy tego unikają, poprzez nałożenie na tych drugich sankcji za 

nieopłacanie zaliczek. W ocenie Sądu, nie do przyjęcia jest koncepcja, iż podatnik 

wpłacający po terminie prawidłowo zadeklarowane przez niego zaliczki naliczałby przy 

wpłacie zaległości odsetki za zwłokę, a podatnik, który w ogóle nie wpłacał zaliczek albo 

uiszczał je w zaniżonych kwotach, nie ponosiłby z tego tytułu żadnych konsekwencji po 

zakończeniu roku podatkowego i dokonaniu rocznego rozliczenia. Taka koncepcja, 

zdaniem Sądu, w sposób oczywisty naruszałaby zasadę równego traktowania podatników.  

 

12.2 Przesłanki blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.  

 

W wyroku z dnia 17 lutego 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 188/21 Sąd wskazał, 

że w świetle art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej wyłudzenia skarbowe nie muszą 

koniecznie występować w podmiocie kwalifikowanym, którego rachunki są blokowane, 

ale takie wyłudzenia mogą występować na etapach fakturowania poprzedzających podmiot 

kwalifikowany lub na tych etapach w łańcuchu fakturowania, które następują już po 

podmiocie kwalifikowanym. 

W ocenie Sądu, fundamentalne znaczenie w procedurze blokadowej ma, w świetle 

art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej, wynik analizy ryzyka. W rozpatrywanej przez Sąd 

sprawie podstawową metodą weryfikacji transakcji była analiza przepływów na 

rachunkach bankowych skarżącej spółki oraz plików JPK_VAT, która w powiązaniu 

z innymi ustaleniami faktycznymi prowadziła zdaniem Sądu do wniosku, że rzetelność 

zdarzeń gospodarczych stanowiących podstawę do odliczenia przez spółkę podatku 

naliczonego budzi uzasadnione wątpliwości.  

Sąd wyjaśnił, że analiza ryzyka jest sporządzana na podstawie art. 119zn Ordynacji 

podatkowej, a treść tego przepisu nie wymaga, aby analiza ryzyka opierała się na ocenie 

dowodów zebranych od podmiotu kwalifikowanego, w tym jego dokumentacji podatkowej 



47 
 

oraz złożonych wyjaśnień, czy zeznań. Specyfika owych czynności analitycznych tkwi 

więc w ich kameralnym charakterze, dokonywaniu ich bez wiedzy podmiotu 

kwalifikowanego oraz bez jego dowodowego angażowania. Z tych względów w 

postępowaniu blokadowym nie bada się zamiaru wyłudzenia skarbowego, czy winy. Istotne 

są obiektywne okoliczności, ujawnione w wyniku analizy ryzyka, wskazujące, że mogło 

dochodzić do wyłudzeń skarbowych.  

 

12.3 Zawieszenie biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania 

karnego.  

 

W wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1981/21 Sąd powołał się 

na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sygn. 

akt I FPS 1/21 i na jej podstawie uznał, że sąd administracyjny ma obowiązek zbadać 

z urzędu, czy organ podatkowy w zaskarżonej decyzji ocenił okoliczności wszczęcia 

postępowania karno-skarbowego w kontekście instrumentalnego wykorzystania tej 

instytucji celem wyłącznie zawieszenia biegu terminu przedawnienia.  

Sąd stwierdził, że w badanej sprawie uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie 

wskazuje okoliczności istotnych dla oceny, czy powołanie się na art. 70 § 6 pkt 1 

Ordynacji podatkowej miało, czy też nie miało instrumentalnego charakteru. Za istotne 

Sąd uznał, że w analizowanej sprawie moment wszczęcia postępowania 

karnoskarbowego jest bliski dacie przedawnienia zobowiązania podatkowego. W  takiej 

sytuacji może zachodzić podejrzenie o instrumentalne wykorzystanie instytucji 

zawieszenia terminu przedawnienia. Zdaniem Sądu, uzasadnienie zastosowania art. 70 

§ 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej wymaga przedstawienia przez organ podatkowy w 

uzasadnieniu decyzji okoliczności pozwalających na odniesienie się do tej kwestii. 
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13 Podatek od towarów i usług. 
 

13.1 Prawo do zwrotu podatku naliczonego dla podatników zagranicznych.  

 

W wyroku z dnia 20 maja 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2534/20 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie sformułował tezę, w myśl której przepis § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku 

od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. z 2014 r. poz. 1860 ze zm.) w  sposób 

niepełny, nieprawidłowy implementuje przepis art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 

2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku 

od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom 

niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w 

innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 2008/44/23). Pomija bowiem sytuację, 

gdy w okresie zwrotowym jedynie zafakturowano nabycie towaru, a obowiązek 

podatkowy powstał w momencie nabycia towaru, a więc wcześniej, przed okresem 

zwrotowym. Analizując przepisy krajowe i unijne oraz porównując ich zakresy 

normatywne Sąd zauważył, że zakresy te nie pokrywają się. Treść § 5 powyższego 

rozporządzenia expressis verbis przewiduje bowiem w zasadzie tylko jedną sytuację, tj. 

kiedy obowiązek podatkowy ma miejsce w okresie zwrotu, za który podmiot 

uprawniony występuje o zwrot podatku. Natomiast pełna treść art. 14 ust. 1 lit. a) 

przywołanej dyrektywy przewiduje jeszcze jedną sytuację, którą wspomniany § 5 ust. 1 

całkowicie przemilcza. Chodzi tu o sytuację, kiedy zafakturowano w okresie zwrotu 

towar, co do którego obowiązek podatkowy powstał wcześniej. W efekcie Sąd stanął na 

stanowisku, że skoro art. 14 ust. 1 lit. a) powołanej dyrektywy, uszczegóławiający 

zasady zwrotu podatku VAT, został wadliwie implementowany do polskiego porządku 

prawnego, a zarazem jest on konkretny i precyzyjny, to uprawnione jest powoływanie 

się przez podmioty prywatne na bezpośrednią skuteczność tego przepisu.  
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13.2 Zwolnienie z podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości 

z ogrodzeniem.  

 

W wyroku z dnia 10 sierpnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 119/21 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie rozważał, czy w przypadku, gdy na nieruchomości 

znajduje się jedynie ogrodzenie, przy sprzedaży takiej nieruchomości strona może 

korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 

ustawy o podatku od towarów i usług lub art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy, gdy spełnione 

są łącznie warunki określone w lit. a) i b) tego przepisu. W swoich rozważaniach Sąd 

odwołał się do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2012 

r. sygn. akt I FSK 918/11 i z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. akt I FSK 102/14, w których 

Sąd ten wyjaśnił istotę i warunki zwolnień od podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym budowli. Przenosząc zawartą w tych wyrokach argumentację na grunt 

rozpoznanej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z 

organem, że znajdujące się na działce ogrodzenie nie stanowi budowli. Prawo 

budowlane w art. 3 pkt 9 wprost bowiem wymienia ogrodzenia i place postojowe w 

katalogu urządzeń budowlanych. Skoro zatem są to urządzenia budowlane, a nie 

budowle, to prawidłowo organ przyjął, że do dostawy prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (ogrodzonej) nie mają zastosowania zwolnienia z opodatkowania 

określone w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku 

od towarów i usług. Przepisy te odnoszą się bowiem do dostawy budynków, budowli 

lub ich części. Sąd zauważył, że decydujące znaczenie przy interpretacji pojęć użytych 

w ustawie o podatku od towarów i usług ma walor i skutki ekonomiczne danej czynności 

opodatkowanej, a nie ich definicja w innej ustawie. Sąd wskazał, że z okoliczności 

faktycznych rozpoznanej sprawy nie wynika, że celem ekonomicznym dostawy była 

sprzedaż ogrodzenia. To oznacza, że w tym przypadku art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy 

o podatku od towarów i usług nie może mieć zastosowania. W rezultacie Sąd przyznał 

też rację organowi, iż skoro ogrodzenie nie stanowi budowli, to przyjąć należało, że w 

sprawie przedmiotem obrotu jest działka niezabudowana. 

  



50 
 

13.3 Zwrot kosztów stałych a podatek VAT.  

 

W wyroku z dnia 16 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1698/21 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął kwestię kwalifikacji na gruncie 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wypłacanego spółce „zwrotu kosztów 

stałych” związanych z opóźnieniami w realizacji inwestycji budowlanej. Stwierdził 

mianowicie, że „zwrot kosztów stałych” nie stanowi wypłaty odszkodowania, gdyż jest 

on ściśle związany ze świadczeniem usługi, której koszt jest finalnie wyższy z uwagi na 

dłuższy czas jej wykonywania wywołany niesprzyjającymi okolicznościami 

powodującymi np. przestoje w pracy (anomalie pogodowe) lub konieczność eliminacji 

przeszkód (niekorzystne warunki geologiczne utrudniające lub wydłużające czas prac 

ziemnych). Ów „zwrot kosztów stałych” powinien zatem zostać uznany za ekwiwalent 

poczynionych przez usługodawcę nakładów celem finalizacji inwestycji, a w 

konsekwencji za element kalkulacyjny otrzymanego przezeń wynagrodzenia. Sąd 

zauważył, że z punktu widzenia prawno-podatkowej kwalifikacji „zwrotu kosztów 

stałych” nie ma znaczenia, kto jest winien następstwa zdarzeń powodujących 

opóźnienia. Istotne jest bowiem to, czy usługodawca ponosi ekonomiczny koszt tych 

opóźnień, czy też przerzuca je na usługobiorcę.  

 

13.4 Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT o wartość udzielonych 

bonifikat.  

 

W wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1981/21 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał wykładni art. 29 ust. 4 ustawy o podatku 

od towarów i usług. Stwierdził, że przepis ten należy interpretować w ten sposób, 

że  udzielenie przez podatnika rabatu cenowego, nie bezpośredniemu jego 

kontrahentowi, lecz kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dystrybucji jego towaru, stanowi 

dla tego podatnika podstawę do obniżenia swojego obrotu o kwotę udzielonego rabatu, 

jeżeli jest on udokumentowany dowodem księgowym w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), 

np. notą księgową. Dokonując tej wykładni Sąd uwzględnił orzeczenie Trybunału 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 października 1996 r. (C-317/94) i stwierdził, że 

podatnik zmniejsza obrót nie tylko o kwoty rabatów udzielonych swoim bezpośrednim 

kontrahentom, lecz także kolejnym w łańcuchu obrotu odbiorcom jego towaru, o ile fakt 

udzielenia takiego rabatu jest stosownie udokumentowany. Jeśli udokumentowanie to 

w danym przypadku nie może przybrać formy faktury korygującej, może przybrać inną 

dopuszczalną prawnie formę dokumentacyjną, np. noty księgowej. Zdaniem Sądu 

jedynie taka wykładnia art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług zapewnia 

prawidłową realizację zasady proporcjonalności VAT, zgodnie z którą zasada 

wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku 

konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od 

liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym 

etap obciążenia tym podatkiem. Konsekwencją tej zasady jest prawo podatnika do 

obniżania obrotu w przypadku obniżenia ceny, np. w następstwie udzielonego rabatu, 

aby po korekcie podatek był nadal proporcjonalny do faktycznej ceny.  

 

13.5 Bezpłatne posiłki dla pracowników.  

 

W wskazanym wyżej wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 

1981/21 Sąd wypowiedział się także na temat prawno-podatkowej kwalifikacji 

świadczeń w postaci bezpłatnych posiłków na rzecz pracowników. Sąd nie zgodził się 

ze stanowiskiem strony, iż przekazanie obiadów stanowi formę wynagrodzenia z tytułu 

stosunku pracy, a zatem w ogóle nie mieści się w sferze oddziaływania VAT. Zdaniem 

Sądu strona pomija, że nie każde świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika jest 

wynagrodzeniem za pracę – aby tak było, przekazane świadczenie w naturze musi być 

ekwiwalentem wykonywanej pracy. Inny natomiast charakter mają świadczenia 

wynikające wprawdzie ze stosunku pracy (dostępne pracownikowi), ale niestanowiące 

składnika wynagrodzenia, lecz przejaw zainteresowania lub troski pracodawcy o 

potrzeby socjalne, kulturalne, zdrowotne zatrudnionych osób. Wszelkie pakiety 

medyczne, refundacje przejazdów, wstępy na imprezy kulturalne, zajęcia sportowe czy 

też posiłki, w tym dostarczane napoje (kawa, herbata itp.), jeśli mają charakter 

nieodpłatny, mogą podlegać dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i 
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usług. Stanowią bowiem, w przeciwieństwie do rzeczowych składników 

wynagrodzenia, odrębne świadczenia o charakterze nieekwiwalentnym, 

w szczególności zaś nie są formą rozliczania wykonywanej pracy.  

 

13.6 Zwolnienie od podatku na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

 

W wyrokach z dnia 25 marca 2021r. sygn. akt VIII SA/Wa 127/21, VIII SA/Wa 

128/21, VIII SA/Wa 129/21 i VIII SA/Wa 130/21 WSA w Warszawie orzekał w sporze 

dotyczącym prawidłowości zakwalifikowania w zakresie powstania zobowiązania w 

podatku od towarów i usług czynności skarżącego polegających na wynajmowaniu 

pokoi w budynku jednorodzinnym, stanowiącym własności rodziców skarżącego i 

użyczonym do bezpłatnego użytkowania na podstawie zawartej umowy, na rzecz 

podmiotów gospodarczych, które udostępniały następnie te pokoje swoim 

pracownikom, wykonującym prace na terenie Gminy K.. 

Zdaniem Podatnika, jego działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 

nie miała charakteru zawodowego. Stanowiła aktywność o charakterze 

nieprofesjonalnym i nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym wykonywanym 

niezawodowo. Tym samym, czynności polegające na wynajmowaniu lokalu 

mieszkalnego w celu mieszkaniowym są przedmiotowo zwolnione od podatku na 

podstawie art. 41 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług. 

W ocenie organów podatkowych, do usług świadczonych przez skarżącego nie 

miało zastosowanie to zwolnienie, gdyż było ono wyłączone na podstawie art. 41 ust. 

20 ustawy VAT, zgodnie z którym wyłączone jest stosowanie zwolnienia z art. 41 ust. 

1 pkt 36 do usług związanych z zakwaterowaniem objętych symbolem 55 w klasyfikacji 

wyrobów i usług PKWiU 2008. 

WSA w Warszawie, rację w tym sporze przyznał organom podatkowym 

wskazując, że podstawą prawną w zakresie określenia skarżącemu zobowiązania 

w podatku od towarów i usług uczyniono m.in. przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, 

art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 19a ust. 1, art. 29a ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 36 i art. 41 ust. 1 
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i ust. 20, art. 99 ust. 12, art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W ich 

świetle, Sąd wywiódł m.in., że odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług 

podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem 

warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o VAT). 

Natomiast działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające  

na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły 

dla celów zarobkowych.  

W realiach rozpoznawanej sprawy kluczowe okazały się ustalenia, z których 

wynikało, że skarżący udostępniał pokoje na podstawie umów najmu zawieranych 

z przedsiębiorcami dla potrzeb czasowego (od kilku do kilkudziesięciu dni) 

przebywania tam pracowników tych przedsiębiorców wykonujących prace poza ich 

miejscem zamieszkania. Skarżący usługi rozliczał w cyklu dobowym (doba od 7.00 rano 

do 7.00 rano następnego dnia lub w przypadku późniejszego przyjazdu osób od 12.00 

do 12.00). Ustalona cena za dobę obejmowała opłatę za łóżko, zużycie energii 

elektrycznej, wody, ogrzewania, dostęp do internetu. Sprzątanie pokoi i pranie pościeli 

wykonywał przy pomocy mamy. 

Zdaniem Sądu, działalność skarżącego słusznie została zakwalifikowana przez 

organy podatkowe jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. O statusie podatnika w ocenie 

Sądu nie decyduje bowiem fakt zarejestrowania jako czynnego podatnika tego podatku, 

ale ustalenie, że w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w 

charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Taka sytuacja miała zaś miejsce w 

realiach powołanych na wstępie spraw. WSA w Warszawie przyjął, że aktywność 

skarżącego miała charakter zorganizowany, ciągły i była wykonywana w celach 

zarobkowych, przy wykorzystaniu pomieszczeń wziętych w użyczenia w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej, co wprost wynikało z zawartej umowy 

użyczenia lokalu. W rozpoznanej sprawie organy wykazały nadto, że skarżący utracił 

prawo do zwolnienia podmiotowego z dniem 2 października 2013 r. Zdaniem Sądu, nie 

był nadto uprawniony do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa 

w art.  43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Zastosowanie tego przepisu nie mogło być rozszerzone, wbrew oczekiwaniom 
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skarżącego, na inne usługi najmu lokali mieszkalnych, które służyły zakwaterowaniu 

pracowników najemców. Istotny bowiem jest sposób wykorzystywania nieruchomości 

przez najemcę (usługobiorcę), a zatem to najemca w najmowanym musi lokalu musi 

realizować jego własne cele mieszkaniowe. Jedynie bowiem w takim przypadku 

uprawnione będzie stwierdzenie, że wynajmujący (usługobiorca) wynajął nieruchomość 

na takie właśnie cele. WSA w Warszawie zaznaczył przy tym, że realizację własnych 

celów mieszkaniowych należy postrzegać szeroko w tym znaczeniu, że obejmuje ona 

również np. udostępnienie mieszkań pracownikom najemcy. Nie można jednak za 

wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego „wyłącznie na cele mieszkaniowe” 

uznać sytuacji, gdy najemca budynek ten (lokal) udostępnia innym podmiotom. W takiej 

bowiem sytuacji to nie najemcy, z którym podatnik (skarżący) zawarł umowę najmu, a 

osobie trzeciej, niezwiązanej z podatnikiem, można przypisać wykorzystywanie 

budynku (lokalu) mieszkalnego na cele mieszkaniowe (por. wyrok NSA z dnia 10 

stycznia 2018 r. sygn. akt I FSK 1576/16, CBOSA).  

 

13.7 Zastosowanie opodatkowania sprzedaży używanych samochodów osobowych 

zakupionych na terenie Niemiec z zastosowaniem procedury VAT-marża, o której 

mowa w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług. 

 

W wyrokach wydanych w sprawach o sygn. akt VIII SA/Wa 853/20 i VIII 

SA/Wa 180/21 WSA w Warszawie rozstrzygał o prawie podatniczki do zastosowania 

opodatkowania sprzedaży używanych samochodów osobowych zakupionych na terenie 

Niemiec z zastosowaniem procedury VAT-marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

Organy podatkowe zakwestionowały bowiem rzetelność umów nabycia 

27 samochodów, wskazując, iż z dokonanych w postępowaniu ustaleń wynika, że osoby 

wskazane w umowach sprzedaży, dokumentujących te nabycia nie były 

w rzeczywistości stronami umowy, zaś skarżąca nie może wskazać od kogo nabyła te 

auta. Powyższe nie pozwala na zastosowanie opodatkowania w systemie VAT marża, 

albowiem ten rodzaj opodatkowania jest możliwy jedynie w przypadku 
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zidentyfikowania sprzedawcy w celu ustalenia czy należy on do którejś z grup 

wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. 

Skarżąca zakwestionowała zaś w szczególności prawidłowość ustaleń 

faktycznych, z których wyprowadzono wnioski o braku rzeczywistego charakteru 

zdarzeń udokumentowanych przedstawionymi umowami kupna – sprzedaży 

i niezasadne uznanie, iż pojazdy nie zostały sprzedane przez osoby na nich figurujące, 

podczas gdy nie wykazano, że pojazdy te zostały sprzedane przez inne podmioty, a także 

zasadność zarzutu braku należytej staranności podatnika, w sytuacji gdy transakcje 

zakupu samochodów były dokonywane w miejscach do tego wyznaczonych. 

Odnosząc się do tak zakreślonego przedmiotu sporu, WSA w Warszawie 

dokonując wykładni art. 120 ust. 4 w zw. z art. art. 120 ust. 10, art. 120 ust. 1 pkt 4, jak 

również art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

- stwierdził, że o możliwości zastosowania art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy o VAT 

(opodatkowania marży) nie przesądza status sprzedającego, to jest: czy nie jest 

podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, bądź też nie jest podatnikiem 

podatku od wartości dodanej (art. 120 ust. 10 pkt 1). Brak takiego statusu po stronie 

sprzedawcy w sposób wystarczający pozwala na zastosowanie opodatkowania VAT 

marży. Jednak nawet jeśli sprzedający jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 

ustawy o VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, nie wyklucza to 

możliwości zastosowania opodatkowania w systemie VAT marży sprzedaży towarów 

nabytych od takiego podmiotu. Wystarczy, że spełnione są przesłanki przedmiotowe 

w stosunku do towaru: dostawa towaru była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT (art. 120 ust. 10 pkt 2) lub zwolniona od podatku 

od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym, w art. 43 ust. 

1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT (art. 120 ust. 10 pkt 4). Jedynie w przypadku 

określonym w art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o VAT, dotyczącym nabycia od podatników 

podatku od wartości dodanej nakłada się na nabywcę chcącego skorzystać z 

opodatkowania VAT marży obowiązek posiadania dokumentów jednoznacznie 

potwierdzających nabycie towarów na zasadach określonych w art. 120 ust. 4 lub ust. 5. 

Jeśli więc krajowy nabywca nabywa towary od podmiotu nie będącego podatnikiem 

podatku od wartości dodanej, to nie ciąży na nim obowiązek posiadania dokumentów 
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jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów przez ten podmiot na zasadach 

określonych w art. 120 ust. 4 lub ust. 5. Jak wyżej wskazano, dla możliwości 

zastosowania procedury VAT marża istotne jest wykazanie, że transakcja nabycia 

towarów nie była opodatkowana podatkiem VAT liczonym od obrotu, albowiem VAT 

marża z założenia dotyczy towarów, które w momencie zakupu nie mogły być 

opodatkowane podatkiem liczonym od obrotu, co rodziłoby ryzyko w  postaci 

powstania w związku z ich nabyciem prawa do odliczenia podatku naliczonego, 

potrącanego od podatku liczonego od wartości dodanej, czyli marży.  

Sąd zauważył, że skarżąca przedstawiła dowody nabycia pojazdów, w postaci 

umów kupna sprzedaży samochodów na terenie Niemiec, które z powodu treści 

informacji uzyskanych od niemieckich organów podatkowych  zostały uznane przez 

orzekające w sprawie organy podatkowe za nierzetelne odnośnie wskazanych w nich 

danych sprzedawców. Organy podkreśliły przy tym, iż nie jest kwestionowane 

dokonanie zakupu samochodów przez skarżącą w Niemczech, ale ich nabycie od osób 

wymienionych na umowach. Z ustaleń nie wynika też, aby podmioty wskazane 

w umowach sprzedaży i dokumentach pojazdu były podmiotami nieistniejącymi. 

Zabrakło zatem rozważań czy na podstawie treści tych dokumentów samochodu (brief), 

przy uwzględnieniu obowiązujących na terenie Niemiec przepisów dotyczących 

podatku od wartości dodanej i przepisów o rejestracji samochodów możliwe jest 

ustalenie, czy przedmiotowe samochody podlegały zwolnieniu odpowiadającemu 

zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT lub podlegały 

opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w systemie odpowiadającym 

określonemu w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Jak bowiem wynika z ustaleń organów 

podatkowych, jak i twierdzeń strony sporne pojazdy zostały na terenie kraju sprzedane, 

zarejestrowane i została od nich opłacona akcyza, a podstawą tych działań były 

zakwestionowane w niniejszym postępowaniu umowy. Powyższe oznacza, że nie była 

kwestionowana legalność źródła pochodzenia pojazdów, ani legalność sposobu ich 

nabycia. Tym samym co do tych ustaleń trafne są zarzuty naruszenia art. 121 § 1, art. 

122, art. 187 § 1, art. 191 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), jak również art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 Ordynacji 

podatkowej. W ocenie Sądu zaskarżona decyzja została wydana także z naruszeniem 



57 
 

art. 188 Op, gdyż zdaniem Sądu nie da się wykluczyć, że od wskazanych przy wniosku 

dowodowym (pismo z dnia […] lutego 2020 r.) podmiotów byłoby możliwe uzyskanie 

informacji zarówno o podmiotach sprzedających sporne pojazdy, jak i czy pojazdy te 

podlegały zwolnieniu odpowiadającemu zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 2 

lub art. 113 ustawy o VAT lub podlegały opodatkowaniu podatkiem od wartości 

dodanej w systemie odpowiadającym określonemu w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. 

Rozważenia jednocześnie wymaga czy na gruncie niemieckiego prawa sprzedający 

musi być właścicielem pojazdu, czy praktyka w tego rodzaju transakcjach dopuszcza 

możliwość, iż właściciel pojazdu przy jego sprzedaży nie ma kontaktu z kupującym, 

a  mimo to brak jest podstaw do zakwestionowania transakcji pomiędzy tymi 

podmiotami. Jest to szczególnie istotne w świetle twierdzeń strony co do miejsc 

i sposobu dokonywania zakupu pojazdów i wobec niekwestionowania przez organy 

legalności pochodzenia i nabycia pojazdów. Do organu należało bowiem ewentualne 

podważenie twierdzeń skarżącej popartych przedłożonymi przez nią dokumentami, 

że nie miała prawa do zastosowania opodatkowania w systemie VAT marża, to jest 

zgodnie z art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy VAT. Dokonane dotychczas ustalenia nie dają 

podstaw do przyjęcia, iż zastosowanie tej szczególnej formy opodatkowania 

w odniesieniu do spornych pojazdów w okolicznościach niniejszej sprawy nie było 

możliwe.  

Ponownie rozpoznając sprawę WSA w Warszawie nakazał organom 

podatkowym dokonać niezbędnych w sprawie ustaleń, z uwzględnieniem dowodów 

oferowanych przez stronę co podmiotu od którego miało miejsce nabycie pojazdów, jak 

i przeprowadzić analizę niemieckich przepisów samodzielnie, czy też przy pomocy 

niemieckiej administracji podatkowej, dla ustalenia czy z przedstawianych przez 

skarżącą dokumentów nie można ustalić, że przedmiotowe samochody podlegały 

zwolnieniu przedmiotowemu odpowiadającemu zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 

1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT lub podlegały opodatkowaniu podatkiem od wartości 

dodanej w systemie odpowiadającym określonemu w art. 120 ust. 4 lub ust. 5 ustawy o 

VAT. 
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13.8 Ocena wystąpienia przesłanek do zawieszenia postępowania podatkowego na 

podstawie art. 70 § 6  ust. 1  w zw. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

W wyroku z dnia 30 września 2021 r. sygn. akt VIII SA 527/21, WSA 

w Warszawie zajmował się kwestią oceny wystąpienia przesłanek do zawieszenia 

postępowania podatkowego na podstawie art. 70 § 6  ust. 1  w zw. art. 70 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 

ze zm.) w świetle treści podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały z dnia 

24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, w zakresie rozliczeń strony skarżącej z fiskusem 

w zakresie podatku od towarów i usług za wszystkie miesiące 2015 r., których termin 

przedawnienia upływał w sprawie co do zasady z dniem 31 grudnia 2020 r. (dla kwot 

związanych z rozliczeniem za okresy od stycznia do listopada 2015 r.), oraz z dniem 31 

grudnia 2021 r. dla kwoty związanej z rozliczeniem za grudzień 2015 r. 

W realiach rozpoznawanej sprawy decyzja Naczelnika US (organu I instancji) 

została wydana 21 sierpnia 2020 r. i doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 

3 września 2020 r., zaś decyzja Dyrektora IAS (organu odwoławczego), została wydana 

30 marca 2021 r. i doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 12 kwietnia 2021 r. 

O ile zatem, decyzja organu I instancji została wydana i doręczona przed upływem 

terminu określonego w art. 70 § 1 Op, to decyzja organu odwoławczego została wydana 

i doręczona już po upływie tego terminu. W tej sytuacji, zgodnie z treścią powołanych 

przepisów art. 70 § 1 Op zobowiązanie skarżącego za miesiące od stycznia do listopada 

2015 r. uległoby przedawnieniu z końcem 2020 r., chyba że w  sprawie zaistniały 

okoliczności powodujące zawieszenie biegu terminu przedawnienia tych zobowiązań 

(art. 70 § 6 Op), a zatem zaistniałaby sytuacja, która powoduje, że termin przedawnienia 

do chwili wydania decyzji jeszcze nie upłynął. 

Sąd wskazał, że w realiach rozpoznawanej sprawy organ I instancji uznał, 

że z dniem 4 listopada 2019 r. nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych skarżącego w podatku od towarów i usług za wszystkie 

okresy rozliczeniowe (miesiące) 2015 r. na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 Op, o czym strona 

została zawiadomiona. Organ odwoławczy, który wydał zaskarżoną decyzję już po 

upływie terminu przewidzianego w art. 70 § 1 Op (w zakresie zobowiązań za okresy od 
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stycznia do listopada 2015r.) także przyjął, że w sprawie nie wystąpiły przeszkody do 

merytorycznego orzekania o tych zobowiązaniach z powodu wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 70 § 6 pkt 1 Op.  

WSA w Warszawie, mając na względzie treść powołanej wyżej uchwały NSA 

stwierdził, że Dyrektor IAS w zaskarżonej decyzji nie zajął stanowiska co do tego czy 

postępowanie karne zostało wszczęte w celu jego przeprowadzenia i ustalenia osób 

ponoszących odpowiedzialność karną za czyny będące przedmiotem tego 

postępowania, a zatem wszczęcie postępowania nie miało jedynie instrumentalnego 

charakteru. Organ odwoławczy ograniczył się bowiem jedynie, jak wynika z treści 

uzasadnienia decyzji tego organu, wyłącznie do zbadania kwestii formalnych mogących 

stanowić o wystąpieniu w sprawie przesłanek z art. 70 § 6 pkt 1 Op, a to znaczy, że Sąd 

w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę treść wyżej wskazanej uchwały NSA, nie mógł 

sprostać określonemu w tej uchwale wzorcowi kontroli zaskarżonej decyzji, tj. dokonać 

oceny prawidłowości zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji 

podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 Op w zakresie braku instrumentalności wszczęcia 

postępowania o przestępstwo skarbowe. Wskazał jednocześnie, że WSA w Warszawie 

nie dysponuje aktami postępowania przygotowawczego, o którym mowa w piśmie 

Prokuratury Okręgowej w […] Wydział II Wydział do Spraw Przestępczości 

Gospodarczej z […] listopada 2019 r., przywoływanym przez organ odwoławczy. Nie 

jest zatem możliwe dokonanie jakiejkolwiek kontroli w tym zakresie, także w 

odniesieniu do podnoszonych przez skarżącego w odwołaniu zarzutów. Okoliczności te 

mogą zaś mieć wpływ na wynik sprawy. 

Zdaniem WSA w Warszawie uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie zawierało 

okoliczności istotnych do oceny czy wszczęcie postępowania o przestępstwo skarbowe 

miało czy też nie miało instrumentalnego charakteru. Tym samym brak jest dokonania 

pogłębionej oceny prawidłowości zastosowania art. 70 § 6 pkt 1 Op. Motywy decyzji 

nie pozwalały na ocenę, czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie służyło 

jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia w tej sprawie.  

Z tych względów, WSA w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej.  
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14. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 
 

14.1 Odszkodowawczy charakter wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy 

zasądzonego na podstawie art. 57 § 2 Kodeksu pracy.  

 

W wyroku z dnia 20 października 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 295/21 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wynagrodzenie za czas 

pozostawania bez pracy (art. 47 Kodeksu pracy) jest szczególnym świadczeniem 

odszkodowawczym i niewątpliwie nie jest ono wynagrodzeniem za świadczoną pracę, 

a tym samym jest zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

14.2 Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej tytułem dziedziczenia przed upływem 

pięciu lat od jej nabycia.  

 

W wyroku z dnia 20 lipca 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 221/21 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie wskazał, że organ w sposób prawidłowy określił, 
że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z dwoma różnymi zdarzeniami 
prawnymi: jedno to nabycie nieruchomości w wyniku dziedziczenia, drugie zaś to 
sprzedanie nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia i uzyskanie z tego tytułu 
przychodu. Nabyte w drodze dziedziczenia składniki majątkowe podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i w stosunku do nich nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
co wynika z regulacji zawartych w art. 2 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy. Natomiast przychód 
ze sprzedania nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia nie podlega przepisom 
o podatku od spadków i darowizn, co wynika z treści art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 
r. o podatku od spadków i darowizn. Skoro uzyskane przez skarżącego przychody nie 
podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn, to nie stosuje się do nich 
wyłączenia zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, tak więc mamy do czynienia z powstaniem po stronie skarżącego 
przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
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Każde z wyżej wymienionych zdarzeń prawnych podlega opodatkowaniu na 

podstawie odrębnych przepisów i w takim przypadku nie można mówić o podwójnym 

opodatkowaniu. Z chwilą nabycia spadku powstał obowiązek podatkowy wynikający 

z ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc przychód ten podlegał ustawie 

o podatku od spadków i darowizn. Następnie skarżący dokonał innej czynności prawnej, 

tj. czynności odpłatnego zbycia nabytej w drodze spadkobrania nieruchomości, i 

uzyskał z tego tytułu przychód. 

Sąd podniósł również, że nie do zaakceptowania jest pogląd jakoby wartość 
nabytego udziału mogła stanowić koszt uzyskania przychodu odpłatnego zbycia 
nieruchomości. W obowiązującym stanie prawnym podstawą opodatkowania jest 
dochód i w przypadku tego źródła przychodu, tj. przychodu ze zbycia nieruchomości, 
ustawodawca skonstruował zamkniętą definicję przychodu i kosztu podatkowego. 
Dla ustalenia dochodu wystarczające i konieczne jest ustalenie różnicy pomiędzy tymi 
wartościami. W ocenie Sądu w świetle obowiązujących przepisów nie do 
zaakceptowania jest stanowisko skarżącego, że zobowiązany jest on do zapłaty podatku 
dochodowego od osób fizycznych jedynie od różnicy pomiędzy otrzymanym 
przychodem ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 
mieszkalnego a wartością tego udziału zadeklarowanego przy obliczeniu podatku od 
spadków i darowizn (wartością nieruchomości z dnia nabycia spadku). Przepis art. 30e 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie określa bowiem, 
co stanowi podstawę opodatkowania. 

W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie w wyroku z dnia 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1818/20, 
wskazując, że w  zakresie przedmiotowym podatku od spadków i darowizn pozostaje 
nabycie (przyrost w  majątku osoby fizycznej) tytułem darowizny lub spadkobrania, a z  
kolei podatkowi dochodowemu podlega dochód ze wskazanego w ustawie źródła, w 
tym m.in. dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest to odrębne źródło przychodu). Zatem 
podatkowi dochodowemu nie podlega przyrost w majątku osoby fizycznej z tytułu 
spadkobrania, lecz z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu spadkobrania. Są to dwa 
zasadniczo różne zdarzenia prawne. 

Ponadto w wyroku z dnia 14 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie wskazał, że skoro z chwilą ustania małżeństwa wspólność łączna 



62 
 

mieszkania z mocy prawa przekształciła się we wspólność udziałową, w wyniku czego 
skarżąca stała się współwłaścicielką mieszkania w konkretnej, wymiernej części, zaś 
współwłaścicielem pozostałej części stał się były mąż skarżącej, to niezrozumiałym 
zlekceważeniem tzw. społecznego wymiaru przepisów konstruujących ulgę 
mieszkaniową (tzw. norma celu społecznego), i zignorowaniem ratio legis tych 
przepisów byłaby interpretacja, według której wydatek na zniesienie takiej 
współwłasności w konkretnym udziale nie mógłby być uznany za spełnienie celu 
mieszkaniowego, podczas gdy mógłby być za taki uznany wydatek na nabycie takiego 
samego udziału, ale w zupełnie innym mieszkaniu. Organy w niniejszej sprawie zdają 
się sugerować, że Ustawodawca nie pozwala współwłaścicielowi (pod rygorem zapłaty 
podatku) wydatkować środków ze zbycia nieruchomości na wyjście ze współwłasności 
mieszkania i przez to na nabycie tego mieszkania w całości dla siebie, natomiast 
pozwala (uwalania od podatku) na przeznaczenie tych samych pieniędzy np. na nabycie 
udziału w innym mieszkaniu. Taka sugestia prowadzi przecież do wniosku, że 
preferencją Ustawodawcy jest dysponowanie przez podatnika dwoma udziałami, np. w 
rozmiarze 50%, do dwóch różnych mieszkań, a nie jednym mieszkaniem, co do którego 
podatnik dysponuje wyłącznym prawem własności (100%). W ocenie Sądu nie sposób 
zaaprobować takiego wniosku, gdyż prowadzi on do sytuacji paradoksalnej i zupełnie 
abstrahuje od społecznej funkcji ulgi mieszkaniowej. Przede wszystkim jednak za 
powyższą wykładnią Sądu przemawia literalne brzmienie art. 21 ust. 25 ustawy, gdzie 
wprost stanowi się o nabyciu udziału w prawie własności mieszkania. 

 

14.3 Pięcioletni termin wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

W wyroku z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2114/20 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie wskazał, że posłużenie się w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych między zwrotami 
„nabycie”, „wybudowanie” funktorem alternatywy nierozłącznej „lub” powoduje, 
że przesłanki te należy traktować jako równorzędne, a w konsekwencji wystąpienie 
którejkolwiek z nich (albo obu łącznie) rodzi powstanie obowiązku podatkowego 
z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w ww. przepisie. Zatem na 
gruncie analizowanego przepisu wystarczającą przesłanką do powstania obowiązku 
podatkowego jest wybudowanie nieruchomości lub jej części. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że rozważania organu 

podatkowego skupiały się przede wszystkim na przesłance „nabycia” z art. 10 ust. 1 pkt 

8 in fine ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapominając o drugiej 

przesłance, jaką jest „wybudowanie”. Tym samym nie do zaakceptowania jest 

poczyniona przez organ podatkowy wykładnia, w której organ podatkowy pomija, że 

upływ pięcioletniego terminu może być liczony nie tylko od daty nabycia 

odsprzedawanego lokalu mieszkalnego, ale i od daty jego wybudowania, co wiąże się z 

datą wydania (protokołem zdawczo-odbiorczym) lokalu mieszkalnego celem 

przeprowadzenia prac wykończeniowych. Tym samym organ podatkowy dokonał 

błędnej wykładni art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i błędnie uznał, że podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku 

dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed 

upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie 

lub wybudowanie. 

 

14.4 Dopuszczalność stosowania klauzuli GAAR.  

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) 

dopuszczalne jest stosowanie klauzuli GAAR również do czynności mających miejsce 

przed dniem wejścia w życie przepisów tej klauzuli, o ile korzyść podatkowa w podatku 

dochodowym od osób fizycznych powstała po dniu 15 lipca 2016 r. i wysokość tej 

korzyści podatkowej jest zależna od tych czynności. W sprawie zakończonej wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2021 r. 

sygn. akt III SA/Wa 1247/21, Sąd rozważał kwestię dopuszczalności w świetle 

standardów konstytucyjnych stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania do korzyści podatkowej powstałej w 2016 roku. Sąd ocenił, że nie ma 

podstaw do różnicowania zdarzeń prawnych na zakończone i niezakończone przed 

dniem 15 lipca 2016 r., jeżeli powodują one powstanie korzyści podatkowej po tej dacie. 

Niezależnie bowiem od momentu zakończenia takiej czynności (zakończenia w 

rozumieniu prawa cywilnego) korzyść podatkowa z prawnopodatkowego punktu 
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widzenia powstaje dopiero w chwili określenia relacji pomiędzy przychodami a 

kosztami. W przypadku podatków o otwartym stanie faktycznym relacja taka może być 

określona dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Nie można argumentować, 

że korzyść podatkowa w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego 

powstała przed powstaniem samego zobowiązania podatkowego. 

W ocenie Sądu, z art. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nie wynika, aby odnosił się on 

wyłącznie do „cyklicznych” korzyści podatkowych wynikających z czynności 

podjętych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej. Ograniczenie takie nie wynika 

również z innych przepisów. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia o zróżnicowaniu 

korzyści podatkowych na „cykliczne” i „jednorazowe” oraz o niemożności stosowania 

przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania do korzyści „jednorazowych” 

wynikających z czynności podjętych przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 maja 

2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, 

ale powstałych po tej dacie. 

Sąd wskazał również, że art. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dopuszcza stosowanie przepisów 

klauzuli do stanów prawnopodatkowych, które nie zostały zamknięte przed dniem 

wejścia w życie ww. ustawy. Mówiąc inaczej, przepisy klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania mogą być z mocy art. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy 

- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw stosowane do tzw. interesów w 

toku. Nie narusza to art. 2 Konstytucji RP, ponieważ nie widać powodów, dla których 

miałyby być prawnie chronione interesy w toku powiązane z czynnościami 

prowadzącymi do unikania opodatkowania. W ocenie Sądu uznanie, że przepisy 

przeciwko unikaniu opodatkowania mogą być stosowane również do zdarzeń prawnych 

zakończonych przed dniem 15 lipca 2016 r., jeżeli powodują one powstanie korzyści 

podatkowej po tej dacie, w pełniejszym stopniu służy realizacji konstytucyjnej zasady 

sprawiedliwości społecznej, niż przyjęcie, że przepisy te nie mogą być stosowane w 

tego rodzaju sytuacjach. 

Sąd wskazał również na fakt, że skoro przedmiotem analizy jest zespół 
czynności, to osiągnięta przez podatnika korzyść podatkowa powinna być postrzegana 



65 
 

jako rezultat wszystkich czynności wchodzących w skład zespołu czynności. Oznacza 
to konieczność ustalenia wpływu wszystkich tych czynności na wysokość korzyści 
podatkowej uzyskanej przez podatnika. Podobnie ocena zespołu czynności jako 
stanowiącego unikanie opodatkowania powinna być dokonywana w kontekście 
wszystkich czynności składających się na zespół czynności prowadzących do 
osiągnięcia korzyści podatkowej. Błędne jest stanowisko, że korzyść podatkowa jest 
zawsze skutkiem pojedynczej czynności, a dokładnie rzecz ujmując, ostatniej czynności 
w ciągu (skoro osiągnięcie korzyści jest celem dokonania czynności, które badamy na 
gruncie art. 119a Ordynacji podatkowej). Ostatnia czynność w ciągu czynności 
wywołuje jedynie taki skutek, że po jej dokonaniu przystępuje się do ustalenia 
przychodów i kosztów oraz określenia wzajemnej między nimi relacji, w wyniku czego 
staje się możliwe stwierdzenie powstania korzyści podatkowej. W przypadku podatku 
dochodowego od osób fizycznych ma to miejsce po zakończeniu roku podatkowego. 
Określenie wielkości powstałej korzyści podatkowej możliwe jest natomiast w wyniku 
ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie wszystkie czynności podejmowane w ramach 
danego zespołu czynności wpłynęły na wysokość przychodów i kosztów oraz na relacje 
pomiędzy nimi. 
 

15. Podatek dochodowy od osób prawnych. 
 

15.1 Zastosowanie art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

do transakcji z podmiotami powiązanymi.  

 

Wyrok WSA z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1701/20 dotyczył 
zagadnienia odnoszącego się do zastosowania art. 11n pkt 5 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych do transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. spółce 
z o.o. i podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa poprzez fakt posiadania przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe udziałów w różnych spółkach z o.o., Sprawa dotyczyła 
roku 2019 i lat następnych. 

Sąd wyjaśnił, że w stanie prawnym po 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 11n pkt 5 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia lokalnej 

dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych 
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w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa 

lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Zdaniem Sądu zarówno 

wykładnia językowa jak i systemowa wewnętrzna przepisu art. 11n pkt 5 w związku 

z art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że jeżeli 

Skarb Państwa posiada udziały w spółce z o.o. to tym samym nie można uznać, że Skarb 

Państwa czy też jednostka samorządu terytorialnego nie jest powiązany z w/w spółkami 

prawa handlowego. 

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 11n pkt 5 obowiązek sporządzenia 

lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji 

kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze 

Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. 

Poprzez użycie sformułowania „powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze 

Skarbem Państwa” ustawodawca wskazał na wyłączność powiazań (pośrednich lub 

bezpośrednich) ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, a nie jak 

mylnie twierdzi organ interpretacyjny powiązania wyłącznie ze Skarbem Państwa lub 

jednostką samorządu terytorialnego. 

 

15.2 Kwestia intertemporalna przy stosowaniu klauzuli antyabuzywnej. 

 

W wyroku z dnia 20 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 584/21 Sąd zajmował 

się kwestią intertemporalną przy stosowaniu klauzuli antyabuzywnej. Z treści 

uzasadnienia wyroku wynika, że w ocenie Sądu norma nie działa wstecz, jeżeli na jej 

podstawie należy dokonywać kwalifikacji zdarzeń, które wystąpiły po jej wejściu 

wżycie. Działa jednak wstecz, kiedy zdarzeniom sprzed wejścia w życie nowego prawa 

nadaje znaczenie prawne, w wyniku czego sytuacja prawna adresata normy uległa 

pogorszeniu. Zakaz retroakcji prawa dotyczy przepisów pogarszających sytuację 

adresatów norm prawnych. Nie ma żadnych konstytucyjnych przeszkód, aby prawo 

korzystne dla adresata obowiązywało wstecznie, z zastrzeżeniem jednak respektowania 

innych wartości konstytucyjnych, np. zasady równości. Tak rozumiany, sprecyzowany 

zakaz działania wstecz prawa surowszego, jak wskazuje się w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, nie ma charakteru absolutnego, ale dla odstąpienia od niego zachodzić 
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muszą istotne warunki, które aksjologicznie przeważą nad zakazem wstecznego 

działania prawa, i które okażą się ważniejsze, niż uzasadnione oczekiwanie adresatów 

norm prawnych co do bezpieczeństwa prawnego i stabilności stosunków prawnych już 

dokonanych i zakończonych. Dotyczy to zwłaszcza prawa posługującego się normami 

etycznymi, czyli prawa karnego i daninowego.  

Zatem w sytuacji gdy korzyść powstała przed wejściem w życie klauzuli 

abuzywnej to uznać należy, że przed datą wejścia w życie klauzuli zostały zrealizowane 

wszystkie istotne elementy stosunku prawnego. Zatem zaliczone w ten sposób do 

kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjne zostały dokonane legalnie, zgodnie z 

prawem. 

 

15.3 Art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przepis 

szczególny o charakterze sankcyjnym.  

 

W wyroku z dnia 24 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2384/20 Sąd wyjaśnił, 

że art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest przepisem 

szczególnym o charakterze sankcyjnym. Z tego względu winien być interpretowany 

ściśle. Na jego podstawie nie dochodzi do kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania 

przychodu, ani do zakwestionowania możliwości stosowania zasady memoriałowej w 

momencie otrzymania faktury. Nieprawidłowości związane z kwalifikacją wydatku 

jako kosztu uzyskania przychodu lub rozpoznania momentu poniesienia kosztu 

podlegają korektom na zasadach ogólnych. Przepis ten znajduje zastosowanie dopiero 

w przypadku, gdy wydatek prawidłowo rozpoznano jako koszt uzyskania przychodu i 

zaliczono do kosztów uzyskania przychodu na zasadzie memoriałowej, ale nie 

dokonano zapłaty w terminie wskazanym odpowiednio, w ust. 1 lub ust. 2 

analizowanego przepisu. W takiej sytuacji ustawodawca nakazuje sankcyjną korektę 

kosztów. Zdarzeniem prawnym, z którym łączy sankcję jest bezskuteczny upływ 

terminu określonego w art. 15b ust. 1 lub 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Sankcja w postaci zmniejszenia kosztów znajdzie zastosowanie: 

1) w przypadku nieuregulowania, wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał 

obowiązek wystawienia faktury (rachunku) z umowy albo innego dokumentu - kwoty 
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zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów w terminie 30 dni od daty upływu terminu 

płatności (ust. 1) lub 2) w przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - z 

upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów (ust. 

2). 

Ww. przepis winien mieć zastosowanie do wszystkich wydatków (ujmowanych 

w kosztach uzyskania przychodów) wynikających z transakcji dokonywanych 

pomiędzy przedsiębiorcami. Tym samym, mają one zastosowanie do kosztów 

podatkowych wynikających również z realizacji umów dotyczących transakcji nabycia 

akcji, a nie tylko do transakcji związanych z nabyciem towarów i usług. 

 

15.4 Cywilnoprawne unieważnienie umów o kredyt hipoteczny przez wyroki. 

 

W wyroku z dnia 10 listopada 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1234/21 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny zajmował się odpowiedzią na pytanie, jak na gruncie prawa 

podatkowego należy traktować cywilnoprawne unieważnienie umów o kredyt 

hipoteczny przez wyroki, tj. czy wyroki i ich skutki na gruncie cywilnoprawnym z 

perspektywy podatkowej należy odnosić do stanu prawnego wytworzonego przez 

nieistniejące już w obiegu prawnym umowy o kredyt hipoteczny i ujęcia wyroków po 

stronie korekty przychodów rozpoznanych na gruncie umów o kredyt hipoteczny w 

przeszłości (zdaniem organu), czy też wyroki powinny być oceniane jako nowe 

zdarzenie prawne, które powinno podlegać nowej kwalifikacji prawnopodatkowej, co 

będzie powodować, że ze względu na naturę oraz charakter koszty wytworzone na 

gruncie wyroków powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów 

okresu bieżącego (zdaniem skarżącej). 

Zdaniem Sądu skoro źródłem przychodu jest stan faktyczny wynikający ze 

zwrotu wzajemnych świadczeń będący następstwem stwierdzenia nieważności 

czynności prawnej (umowy o kredyt hipoteczny), stanowiący źródło przychodów 

odrębne od tej czynności prawnej, to nie można postrzegać zwrotu wzajemnych 

świadczeń jako korekty przychodów osiągniętych w związku z tą czynnością prawną. 

Zatem nie ma przeszkód dla oceny czy koszty będące przedmiotem wniosku Skarżącej 
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o wydanie interpretacji indywidualnej będą mogły stanowić koszty uzyskania 

przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

 

16. Podatek od nieruchomości. 
 

Odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz 

z oprocentowaniem w przypadku uchylenia, z uwagi na upływ terminu przedawnienia, 

decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w 

podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku z dnia 20 lipca 2021 r. sygn. akt III 

SA/Wa 129/21 Sąd przyznając rację stronie skarżącej doszedł do przekonania, że nie 

można stwierdzić, że organ podatkowy pierwszej instancji, wydając decyzję już po 

upływie terminu przedawnienia, nie przyczynił się do powstania przesłanki uchylenia 

decyzji. Uznał, iż każde uchybienie przepisom postępowania podatkowego i  prawa 

materialnego w toku rozpoznania sprawy wymiaru zobowiązania podatkowego ma 

wpływ - w rozumieniu art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej na przyczynienie się 

organu podatkowego do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji z powodu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tym samym uznał, iż jakiekolwiek 

przyczynienie się organu podatkowego do powstania nadpłaty powoduje stosowanie 

zasady jej oprocentowania od dnia powstania nadpłaty. 

Z kolei przedmiot rozważań w wyroku z dnia 31 sierpnia 2021 r. sygn. III SA/Wa 

577/21 koncentrował się wokół zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

części sieci gazociągów przesyłowych, tj. agregatów sprężających i sprężarek 

powietrza. Przy poglądzie organu administracji opierającym się na założeniu, że sporne 

sprężarki powietrza i agregaty sprężające stanowią wraz z siecią gazową całość 

techniczno-użytkową, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, iż sporne obiekty opisane w 

zaskarżonej decyzji, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat 

urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle. 

Stanowią w takim przypadku elementy budynku, zgodnie z jego definicją jako obiektu 

budowlanego, a tym samym nie mogą stanowić budowli.  
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Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 czerwca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 
1334/20 kontroli poddana została interpretacja indywidualna przepisów prawa 
podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości paneli 
fotowoltaicznych. Sąd za niemające oparcia w przepisach prawa podatkowego, 
a zarazem naruszające standardy opisane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09, uznał stanowisko organu, zgodnie z którym 
panele fotowoltaiczne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako 
urządzenie budowlane w sytuacji, gdy będą głównym źródłem zasilania obiektów, na 
których są mocowane – a zatem a contrario – nie będą podlegały opodatkowaniem takim 
podatkiem, jeżeli nie będą „głównym” źródłem zasilania obiektu. Zdaniem sądu, 
wprowadzone przez organ powyższe kryterium przy braku „wyraźnych wypowiedzi 
legislacyjnych”, prowadzi do negatywnych dla podatnika skutków oraz do kolizji z 
zasadą in dubio pro tributario. Przy ocenie, co składa się na daną budowlę jako całość 
techniczno-użytkową nie można pominąć wyliczenia budowli, zawartego w art. 3 pkt 3 
ustawy prawo budowlane i urządzeń budowlanych, zawartego w art. 3 pkt 9 tej ustawy. 
Nie może zatem być uznany za budowlę lub urządzenie budowlane obiekt, który nie jest 
wymieniony wprost w przepisach ustawy prawo budowlane i nie jest do tych obiektów 
nawet podobny. Tym samym uznał, iż urządzenia paneli oraz funkcja jaką spełniają 
(zamiana energii słonecznej na elektryczną) sprawiają, że należy za budowle uznać 
jedynie ich części budowlane, o ile je posiadają. Powyższe doprowadziło do wniosku, 
iż panele fotowoltaiczne nie wypełniają warunków do uznania ich za obiekty 
budowlane, co jest warunkiem niezbędnym do objęcia danego obiektu podatkiem od 
nieruchomości oraz, że ewentualne ich opodatkowanie jako urządzeń technicznych 
może nastąpić w zakresie, w jakim posiadają fundamenty lub części budowlane. 

Natomiast w uzasadnieniu wyroku z dnia 31 marca 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 
2417/20 istota sporu sprowadzała się do dokonania prawidłowej wykładni art. 4 ust. 1 
pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a ściśle mówiąc określenia podstawy 
opodatkowania w przypadku budowli zamortyzowanej. Sąd podzielił stanowisko 
organu zgodnie z którym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawą 
ich opodatkowania jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjnego, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Tym 
samym, po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa 
opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości jest identyczna, jak w trakcie 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(4)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(4)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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amortyzowania tej rzeczy jako środka trwałego - stanowi ją wartość rozumiana jako 
podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego 
odpisu amortyzacyjnego. 
 

17. Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa 
składanego komornikowi. 

 

W wyroku z dnia 8 czerwca 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 123/21 Sąd uznał, 

że użyte w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze 

zm.) sformułowanie „złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

albo jego odpisu, wypisu lub kopii w postępowaniu sądowym” nie obejmuje złożenia 

dokumentu pełnomocnictwa (w oryginale, odpisie, wypisie lub kopii) komornikowi w 

związku z prowadzoną przez niego egzekucją. Egzekucja sądowa prowadzona przez 

komornika sądowego nie jest „postępowaniem sądowym” w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 

2, a złożenie komornikowi sądowemu w związku z prowadzoną przez niego egzekucją 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w oryginale, odpisie, wypisie 

lub kopii) nie powoduje powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, o którym 

mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy.  

 

18. Podatek od spadków i darowizn. 
 

18.1 Wypełnienie warunku zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych.  

 

W wyrokach z dnia 25 maja 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 85/21 oraz z dnia 
12 maja 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2168/20 Sąd uwzględniając skargę uznał, 
że w sytuacji, kiedy  spadkobierca, działając w trudnym okresie pandemii, nie wypełnił 
warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.), tj. zgłoszenia nabycia własności 
rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w 
terminie sześciu miesięcy od dnia powstania w sprawie obowiązku podatkowego, to 
wadliwe było przyjęcie przez organ podatkowy za podstawę opodatkowania wartości 
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odziedziczonego przez podatnika majątku, pomniejszonej jedynie o kwotę wolną od 
podatku w I grupie podatkowej i ustalenie zobowiązania w podatku od spadków i 
darowizn na niekorzystnych dla podatnika zasadach. Sześciomiesięczny termin 
wynikający z art. 4a uległ zawieszeniu od 14 marca 2020 r. i ponownie rozpoczął swój 
bieg 24 maja 2020 r. z uwagi na przepisy: art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej z dnia 
31 marca 2020 r. ze względu na art. 46 pkt 20 ustawy zmieniającej z dnia 14 maja 2020 
r. Przepisy o zawieszeniu biegu terminów mają zastosowanie do art. 4a ust. 1 pkt 1 
ustawy o podatku od spadków i darowizn także w drodze analogii koniecznej do 
zastosowania z uwagi na istnienie luki prawnej w zw. z art. 2 Konstytucji RP. 

 

18.2 Powstanie obowiązku podatkowego i przedawnienie.  

 

W wyroku z dnia 30 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1000/21 Sąd za błędny 
uznał pogląd organów, które w toku całego postępowania jako datę powstania 
obowiązku podatkowego wskazywały datę uprawomocnienia się postanowienia Sądu 
Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 24 czerwca 2015 r., które 
uprawomocniło się dnia 16 lipca 2015 r., gdyż pierwotny obowiązek podatkowy 
w podatku od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia 
spadku. W konsekwencji, odnowienie niezgłoszonego do opodatkowania obowiązku 
podatkowego z tytułu nabycia spadku, w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od 
spadków i darowizn nie implikuje po stronie spadkobiercy obowiązku złożenia zeznania 
podatkowego. W konsekwencji  w sytuacji prawnej określonej w art. 6 ust. 4 tej ustawy 
nie ma zastosowania 5 letni termin przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 2 pkt 1 i 
2 Ordynacji podatkowej. Skoro skarżący nie miał w tym wypadku obowiązku składania 
zeznania podatkowego, to zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej prawo do wydania 
decyzji ustalającej mu zobowiązanie podatkowe ulegało przedawnieniu z upływem 3 
lat, licząc od końca od roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ten zaś bez 
wątpienia powstał w 2015 r., dlatego też prawo do wydania decyzji, na tej podstawie 
prawnej, uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2018 r., a organ I instancji 
doręczając skarżącemu decyzję 16 grudnia 2020 r. terminowi temu uchybił.  
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18.3 Art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.  

 

W wyroku z dnia 14 stycznia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1545/20 Sąd przyjął za 
błędne uznanie, że skarżący jest zobowiązany do zapłaty podatku w związku z nabyciem 
prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, w sytuacji, gdy z treści art. 4a ust. 1 
wprost wynika, iż po spełnieniu określonych przesłanek, nabycie własności w tenże 
sposób podlega zwolnieniu z zapłaty podatku. Skarżący spełnia bowiem wszystkie 
konieczne do uzyskania tego zwolnienia przesłanki, tj. nabył własności rzeczy lub praw 
majątkowych jako zstępny poprzednich posiadaczy samoistnych tej rzeczy oraz zgłosił 
nabycie własności tej rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 
6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, który rozpoczął swój bieg 
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a przy tym nie 
występują żadne przesłanki negatywne do objęcia skarżącego ww. zwolnieniem. Skoro 
w art. 4a powiązano zwolnienie podatkowe z dochowaniem terminu, którego bieg 
zaczyna się od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu powszechnego o nabyciu 
nieruchomości przez zasiedzenie (art. 6 ust. 1 pkt 6) - nie można przyjąć, że zasiedzenie 
nieruchomości, której poprzednimi posiadaczami były osoby wymienione w art. 4a, 
podlega opodatkowaniu. Osoba zasiadająca nieruchomość pozostającą uprzednio 
w posiadaniu samoistnym osoby najbliższej wymienionej w art. 4a ust. 1 jest 
uprawniona – po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z powołanego 
przepisu – do skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a. 
 

19. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 
 

19.1 Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.  

 

W wyroku z dnia 6 października 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 965/21 Sąd 
analizował stan faktyczny, w którym skarżący nabyli nieruchomość od syndyka masy 
upadłości, który po otwarciu ofert oraz licytacji, dokonał wyboru najwyższej oferty, 
tj. oferty skarżących, opiewającej na kwotę 950.000 zł. Sąd w 2020 r. zezwolił na 
sprzedaż nieruchomości znacznie poniżej jej wartości rynkowej, która została określona 
w operacie szacunkowym sporządzonym w 2018 r. na zlecenie Syndyka Masy 
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Upadłości na kwotę 1.683.000 zł, i tę wartość notariusz (i organy podatkowe) przyjął w 
akcie notarialnym jako podstawę opodatkowania podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych. Skoro sędzia komisarz wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości 
z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 700.000 zł, natomiast wartość nieruchomości 
w operacie określono na 1.683.000 zł, nadto przeprowadzono aukcję, na której syndyk 
wybrał ofertę najwyższą, tj. ofertę skarżących – 950.000 zł, to jednak uzyskanie przez 
syndyka takiej właśnie ceny nie jest jednoznaczne z tym, że cena ta, odpowiada 
kryteriom przewidzianym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815). W ocenie Sądu, bez  znaczenia  
pozostaje fakt, że skarżący podpisując akt notarialny zapoznali się z  jego treścią i 
wyrazili zgodę na warunki w nim określone, w tym na wartość rynkową, która stanowi 
podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ 
udzielenie zgody nie dowodzi, że cena określona w akcie przez płatnika jako rynkowa 
rzeczywiście taką ceną była. Nie jest też trafne stanowisko, jakoby w tej sprawie 
wartością rynkową nieruchomości była z założenia wartość (cena) uzyskana przez 
syndyka w licytacji. 
 

19.2 Art. 2 pkt 6 i art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych.  

 

W wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 720/21 Sąd rozstrzygał 
spór dotyczący tego, czy zmiana umowy spółki skarżącej, do której dojdzie przez 
podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych, stanowi działanie 
restrukturyzacyjne, korzystające ze zwolnienia od podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Zdaniem Sądu, okoliczności sprawy świadczą o tym, że zmiana 
umowy spółki, do której dojdzie w związku z planowanym podwyższeniem kapitału 
zakładowego związana jest wprost z łączeniem spółek. Spółka przejmująca była 
jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej i posiadała w niej 100% udziałów, istniały 
niewielkie odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi czynnościami, a także zachodzi 
tożsamość kapitału. Stąd, w ocenie sądu, okoliczności niniejszej sprawy, wyczerpują 
dyspozycję przepisu art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, 
zaś planowane przez skarżącą podwyższenie kapitału zakładowego jest wyłączone z 
opodatkowania na mocy tego przepisu ustawy o podatku od czynności 
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cywilnoprawnych. W uzasadnieniu zmian w prawie wskazano na wyłączenie z 
opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, 
w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności 
restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych. 

 

20. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

20.1 Ustalenia faktyczne podstawą do obciążenia wyższą niż zadeklarowana, opłatą 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

W wyroku z dnia 13 października 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 428/21 
Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że powołanie się wyłącznie na różnicę 
w ilości pojemników zadeklarowanych od ilości pojemników określonych 
w regulaminie nie jest wystarczające do uznania, że w sprawie wystąpiły uzasadnione 
wątpliwości, o których mowa w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). Z całą 
pewnością okoliczność ta jest istotna dla rozstrzygnięcia sprawy, niemniej musi ona być 
uzupełniona o argumenty dotyczące okoliczności faktycznych związanych z materiałem 
dowodowym zgromadzonym w sprawie, a dotyczącym sposobu prowadzenia 
gospodarki odpadami przez skarżącą. Z art. 6o ustawy wynika, że wydanie decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwe 
tylko w razie „uzasadnionych wątpliwości” co do rzetelności danych zawartych w 
deklaracji. Punktem wyjścia dla takiej decyzji (w razie złożenia deklaracji) jest 
wykazanie, że zadeklarowane dane są nierzetelne, nieprawdziwe. 

 

20.2 Domki letniskowe.  
 

Podobnie, jak w ubiegłych latach przedmiotem orzekania były sprawy związane 
z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe oraz inne o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym wykorzystywane 
jedynie czasowo. W wyroku z dnia 6 października 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 294/21 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że z przepisów ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sposób 
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bezsprzeczny wynika, że istnieje korelacja pomiędzy ilością powstających odpadów, 
a wysokością ryczałtowej stawki opłaty. Inaczej mówiąc, organ nie jest uprawniony do 
określenia ryczałtowej stawki opłaty, jeśli nie posiada rzetelnych danych dotyczących 
ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jedynie przez część roku. Artykuł 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga, aby rada 
gminy, uchwalając ryczałtową stawkę opłaty, kierowała się średnią ilością odpadów 
powstających na takich nieruchomościach w danej gminie. Ilość tę wyraża się w liczbie 
pojemników o określonej pojemności. Dla legalności podjętej uchwały konieczne jest 
więc wykazanie, że przyjęta w uchwale ilość pojemników znajduje swoje uzasadnienie 
w obiektywnych, weryfikowalnych danych. Ocenie z punktu widzenia legalności 
podlega nie tylko sama uchwała, ale także sposób procedowania rady gminy, która 
powinna wykazać podstawę faktyczną dla ilości pojemników przyjętej w uchwale 
opartej na art. 6j ust. 3c i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Przyjęta w uchwale ilość nie może wynikać z arbitralnie 
przyjętych założeń lub prognoz, lecz stanowić musi odzwierciedlenie średniej ilości 
rzeczywiście wytwarzanych odpadów w tej gminie. Sąd podkreślił, że art. 6j ust. 3c 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie 
obliguje organu do „udowadniania” sposobu wyliczenia opłaty ryczałtowej, jednak 
użycie przez ustawodawcę sformułowania „średniej ilości odpadów powstających na 
nieruchomościach” nakazuje przynajmniej uprawdopodobnienie poczynionych ustaleń. 

 

20.3 Nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy.  

 

W wyroku z dnia 13 października 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 596/21 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że dla ustalenia czy odpady powstające na 

danej nieruchomości stanowią odpady komunalne, konieczne jest ich porównanie do 

odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Na tle definicji odpadów 

komunalnych nie jest możliwe stosowanie automatyzmu. W ocenie Sądu, 

na nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, 

powstają także odpady pochodzące z bytowania ludzi, jak też odpady wynikające 

wyłącznie z tej działalności. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to 
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takie odpady, które powstają w związku z okresowym pobytem na tych 

nieruchomościach ludzi np. pracowników i klientów, najemców, którzy wytwarzają 

odpady komunalne. Natomiast do odpadów powstałych w wyniku działalności 

gospodarczej zakwalifikować należy np. kartony i opakowania z towarów, którymi 

przedsiębiorca handluje, opakowania z materiałów, których używa w procesie produkcji 

oraz odpady produkcyjne - odpady tego rodzaju można przekazać przedsiębiorcy, który 

posiada stosowne zezwolenia na ich odbiór. Niedopuszczalne jest przy tym takie 

klasyfikowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, pozwalające na 

przypisanie ich do innego kodu (rodzaju) odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów 

określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 

r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), a następnie przekazywanie, 

poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi podmiotom, które 

nie zostały wyłonione przez miasto do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. 

Zdaniem Sądu, opakowania tekturowe, szklane, metalowe i foliowe (plastikowe), 

zużyty papier, resztki jedzenia i  inne podobne, które są odpadami powstającymi w 

związku z bytowaniem na nieruchomości ludzi i prowadzeniem działalności 

gospodarczej, polegającej na wynajmie powierzchni biurowej i usługowej, w świetle 

definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 797), stanowią odpady komunalne. Powyższe wynika z faktu, że ich 

skład i charakter są podobne do odpadów, jakie powstają w gospodarstwach domowych. 

 

20.4 Definicja odpadu komunalnego.  
 

W wyrokach z dnia 31 sierpnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 666/21, z dnia 

27 stycznia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 970/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie stwierdził, że zasadniczym komponentem takiej definicji jest 

powstawanie odpadów w gospodarstwach domowych. Te odpady, które powstają 

normalnie w takich gospodarstwach, są odpadami komunalnymi. Stwierdzić można, 

że ta część definicji ustawowej opiera się na kryterium podmiotowym - typowy odpad 

wytwarzany w gospodarstwie domowym (podmiot) ma charakter komunalny ipso iure. 

Druga część definicji opiera się już na kryterium przedmiotowym - odpadami 
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komunalnymi są także (niezależnie od odpadów mających charakter komunalny ze 

względów podmiotowych) te, które są fizycznie podobne do komunalnych ze względu 

na swój charakter lub skład. Ustawowa definicja odpadów komunalnych całkowicie 

pomija kwestię ilości odpadów wytwarzanych w innych miejscach niż gospodarstwo 

domowe. Zatem upatrywanie w ilości odpadów jakiegokolwiek znaczenia 

normatywnego jest po prostu bezpodstawne i zmierza do nadania tej definicji jakiejś 

nowej, pozaprawnej treści. Taką wykładnię art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

należy więc zdecydowanie odrzucić. Poza tym odrzucenie takiej wykładni jest 

konieczne także ze względu na praktyczną trudność w ustaleniu, jaka ilość odpadów 

podobnych, a nawet identycznych, jak odpady powstające w gospodarstwie domowym, 

kwalifikowałaby się do uznania, że mamy do czynienia z odpadami komunalnymi. 

Należy dodatkowo podkreślić, że przytoczona wyżej ustawowa definicja odpadów 

komunalnych, wskazując na podobieństwo do odpadów z  gospodarstw domowych, 

posługuje się zwrotem „charakter lub skład”. Wystarczające jest zatem podobieństwo z 

uwagi na jedno z tych kryteriów/cech. Są one oddzielone spójnikiem „lub”. Oznacza to, 

że niezależnie od dyskusyjnej kwestii i trudności w zdefiniowaniu pojęcia „charakter”, 

odnoszącego się do odpadów, komunalne są te z nich, które ze względu na skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

 

20.5 Ilość osób w gospodarstwie domowym.  

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 210/21, w którym 

wskazano, że rada wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na podstawie art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 

ze zm.). W ocenie sądu, przepis ten jest jednoznaczny i pozwala radzie gminy na 

określenie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

„gospodarstwa domowego”. W przypadku zatem wyboru tej metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy władna jest jedynie do wskazania 
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jednej stawki takiej opłaty od gospodarstwa domowego, bez względu na jego wielkość 

(liczbę osób w nim zamieszkujących). Z żadnego przepisu prawa nie wynika bowiem 

upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia, w ramach metody wymienionej w art. 

6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, dodatkowego kryterium, jakim jest podział gospodarstw domowych na 

kategorie zależne od liczby osób w nich zamieszkujących i zróżnicowanie na tej 

podstawie wysokości stawki opłaty. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia 

opłaty jako iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (jest to metoda 

odrębna, wymieniona w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uprawnia radę gminy do 

różnicowania stawki opłaty w zależności m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość (art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), to 

jednak przewidzianego w ustawie pojęcia „liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość” nie można utożsamiać z zastosowanym w niniejszej uchwale pojęciem 

„gospodarstwa domowego”. Osoby zamieszkujące nieruchomość nie muszą tworzyć ze 

sobą gospodarstwa domowego. Zróżnicowanie stawek opłat dokonane w zaskarżonej 

uchwale nie mieści się zatem w granicach delegacji ustawowej przewidzianej w art. 6j 

ust. 2 w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

 

20.6 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości 

zużytej wody.  

 

W wyrokach z dnia 8 lipca 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 332/21, III SA/Wa 333/21 

i III SA/Wa 334/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że ilość wody zużytej 

na nieruchomości jest pochodną ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W 

sytuacji braku wodomierza lub braku wystarczających wskazań wodomierza nie ma 

podstaw do oceniania jako rażąco naruszającego prawo podejścia zakładającego, że dla 

potrzeb ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

przyjąć, że przeciętny mieszkaniec takiej nieruchomości zużywa tyle wody, ile wody 

zużywa przeciętny mieszkaniec Warszawy, jak również że przeciętny mieszkaniec 
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takiej nieruchomości wytwarza tyle odpadów komunalnych, co przeciętny mieszkaniec 

Warszawy. Skoro tak, to zużycie wody na nieruchomości powinno stanowić sumę ilości 

wody zużywanej przez wszystkich mieszkańców danej nieruchomości i w ten sposób 

odpowiadać wolumenowi odpadów komunalnych wytwarzanych przez wszystkich 

mieszkańców danej nieruchomości. 

 

20.7 Ulga związana z kompostowaniem odpadów.  

 

W wyroku z dnia 8 lipca 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2569/20 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny stwierdził, że zwolnienie, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinno być 

proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami, wynikającego 

z kompostowania bioodpadów, a nie do wysokości opłaty. Za spełnieniem tego warunku 

proporcjonalności przemawiają dane statystyczne dotyczące ilości bioodpadów 

zebranych w kilku dzielnicach Warszawy, ale w ocenie Sądu trudne (o ile w ogóle 

możliwe) jest dokładne oszacowanie, jaki wpływ na zmniejszenie kosztów 

gospodarowania odpadami w Warszawie ma fakt kompostowania ich przez właścicieli 

domów jednorodzinnych. Bardziej kategoryczne i dokładne dane mogłyby być 

ewentualnie sformułowane dopiero z perspektywy dłuższego czasu obowiązywania tzw. 

ulgi na kompostowanie. Obecnie, w ocenie Sądu, brakuje danych potwierdzających, że 

przyjęcie kwoty 4 zł ulgi nie spełnia ww. warunku proporcjonalności. Pozostawienie 

zwolnienia, funkcjonującego w tak krótkim czasie, na tym samym poziomie w żaden 

sposób nie wskazuje na naruszenie ustawowego wymogu proporcjonalności tego 

zwolnienia do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami przez gminę 

Warszawa. Przynajmniej w początkowym okresie obowiązywania ulgi związanej z 

kompostowaniem odpadów rada każdej gminy zmuszona jest do oparcia swojego 

rozstrzygnięcia co do wysokości ulgi bardziej na danych szacunkowych i na 

prognozach, niż na weryfikowalnych, pewnych danych o charakterze rachunkowym i 

statystycznym. 
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20.8 Nieruchomość wynajmowana.  

 

W wyroku z dnia 8 kwietnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2569/20 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że rację ma skarżąca, że w sytuacji, gdy 

nie wytwarza odpadów, bowiem rzeczoną nieruchomość wynajmuje, to na gruncie 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ponoszenie ciężarów winien obciążać podmiot, który jest faktycznym 

wytwórcą odpadów. Inaczej mówiąc, podmiotem zobowiązanym do wypełniania 

obowiązku są aktualni najemcy, gdyż fakt wynajmu należy uznać za uzewnętrznienie 

faktu władania daną nieruchomością - nawet jeśli owo władanie ma wyłącznie charakter 

posiadania zależnego (np. na podstawie umowy najmu), a w konsekwencji za 

pozbawione jurydycznych argumentów należy uznać stanowisko organu 

odwoławczego, że to wyłącznie właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 

ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W konsekwencji 

zawarta w zaskarżonej decyzji konkluzja, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

do złożenia deklaracji oraz uiszczania stosownych opłat na rzecz gminy, pozostaje w 

sprzeczności z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, pomijając w istocie tę regulację. Aprobata takiego poglądu wymagałaby 

przyjęcia, że jest to norma pusta.  

 

21. Postępowanie egzekucyjne w administracji. 
 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1663/20 rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 

28 stycznia 2021 r. Sąd podjął się rozwikłania sporu pomiędzy stronami co do 

zasadności odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy wniosek 

strony skarżącej o umorzenie zaległości podatkowych będących przedmiotem egzekucji 

nie został rozpatrzony. Sąd za nieprawidłowe uznał stanowisko organu zgodnie, z 

którym jedynie rozstrzygnięcie uwzględniające wniosek strony skarżącej, tj. umarzające 

zaległości objęte ww. tytułem wykonawczym, będzie miało wpływ na postępowanie 

egzekucyjne prowadzone na jego podstawie. Tym samym stanął na stanowisku, że organ 

powinien ocenić przesłanki ubiegania się przez zobowiązanego o ulgę podatkową przed 
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podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, a 

uzasadnieniem dla dokonania takiej oceny winna być konieczność przeciwdziałania 

nakładaniu na zobowiązanych bezpodstawnie kosztów egzekucyjnych. Jeżeli zaś 

zobowiązany złoży wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości albo o 

odroczenie terminu płatności zobowiązania, to wierzyciel może podjąć czynności 

zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli wniosek zobowiązanego o 

udzielenie ulgi ma na celu wyłącznie odwleczenie momentu wszczęcia egzekucji. 

Według Sądu tylko wówczas, gdy zobowiązany świadomie zmierza do niewykonania 

ciążącego na nim obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej, można 

przypisać mu uchylanie się od jego wykonania w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z kolei świadomość uchylania się nie 

może być ustalana tylko i wyłącznie w oparciu o sam fakt upływu terminu wykonania 

obowiązku, otrzymania upomnienia, czy tytułu wykonawczego. Powyższe 

doprowadziło Sąd do stwierdzenia, iż nierozpatrzenie przez właściwe organy wniosku 

o umorzenie zaległości podatkowych nakładało na organ rozpatrujący wniosek o 

umorzenie postępowania egzekucyjnego obowiązek rozważenia przesłanek, na których 

strona skarżąca ten wniosek opiera, i dokonania w tym kontekście oceny, czy można 

przypisać jej zamiar uchylania się od wykonania obowiązku, a tym samym czy istnieją 

przesłanki dopuszczalności egzekucji. 

 

22. Ludność.  
 

 W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 100/21 Sąd wskazał, że oświadczenia 

pełnomocnika składane w postępowaniu administracyjnym nie mają charakteru dowodu 

z zeznań strony (nie są również składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań). Sąd uznał, że jeżeli dotychczas zebrane dowody z 

dokumentów będą niewystarczające do poczynienia jednoznacznych ustaleń 

faktycznych, a uzyskanie dalszych dokumentów będzie niemożliwe lub nadmiernie 

utrudnione, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji winien rozważyć 

przesłuchanie strony. Sąd wskazał, że z uwagi na miejsce zamieszkania skarżącego za 

granicą oraz okres pandemii, a także brak w sprawie stron o spornych interesach, 
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Minister może w szczególności skorzystać z instytucji odebrania od strony zeznań na 

piśmie. Sąd przychylił się do poglądów o dopuszczalności takiej formy składania zeznań 

w postępowaniu administracyjnym.  Dodatkowym argumentem na rzecz tej wykładni, 

mającej zresztą silne oparcie w treści przepisów k.p.a., jest to, że aktualnie w 

postępowaniu cywilnym dopuszczalne jest złożenie zeznań na piśmie – art. 271¹ k.p.c.

  

W wyroku z dnia 12 lutego 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 1616/20 Sąd wskazał, że 
to, iż w życiu prywatnym skarżący może posługiwać się wybranym przez siebie 
imieniem nie świadczy, że jest to okoliczność szczególna. Sąd uznał, że brak jest 
podstaw do uznania, że istnieją racjonalne, obiektywne powody, które by uzasadniały 
zmianę imion Jan Antoni na imię Jantoni, które stanowi zrost imion Jan i Antoni. 
Sąd wyjaśnił, że proponowane imię Jantoni, stanowi przejaw dialektyzacji fonetycznej 
– prejotację, poprzez dodawanie na początku wyrazu litery „j”, co nie może być uznane 
za prawidłową formę imienia nawet, jeżeli w przeszłości posługiwano się taką formą. 
Próba połączenia imion Jan i Antoni wyłamuje się z polskiej tradycji nazywania osób. 
Sąd przywołał stanowisko Rady Języka Polskiego zgodnie, z którym systemowe 
spojrzenie na zasób imion nakazuje wstrzymanie się od tworzenia form 
kontominacyjnych z dwóch istniejących osobno tradycyjnych imion. 
 Z kolei w sprawie o sygn. akt  IV SA/Wa 2468/20 Sąd uznał, że „ważnego 
powodu” do zmiany nazwiska rodowego skarżącego na nazwisko rodowe jego babci ze 
strony matki, którego dotychczas nie używał, nie może stanowić okoliczność braku 
możliwości znalezienia pracy w sektorze finansowym z uwagi na utożsamianie go 
z aferą firmy […] S.A., w której był zatrudniony, następnie zwolniony wobec utraty 
zaufania pracodawcy i co więcej tymczasowo aresztowany. Sąd przyjął, że sama chęć 
zmiany noszonego nazwiska z uwagi na problemy zawodowe nie może być uznana za 
ważny powód i stanowić uzasadnienie do zmiany nazwiska. Trudność w podjęciu pracy 
w sektorze finansowym przez skarżącego nie wynika z tego, jakie nazwisko obecnie 
nosi, ale z sytuacji, w jakiej się znalazł. Ponadto, jeżeli skarżący posługiwałby się innym 
nazwiskiem, to wszelkie dokumenty, jakie przedstawi potencjalnemu pracodawcy 
(dyplomy, świadectwa pracy, potwierdzenia ukończonych kursów itp.) zawierałyby 
jego poprzednie nazwisko. Zatem zmiana nazwiska nie pozwoliłaby mu odciąć się od 
afery kryminalnej firmy […] S.A., z którą jest utożsamiany, podczas ubiegania się o 
pracę. Co więcej nieuzasadniona zmiana nazwiska może utrudniać identyfikację osoby.  
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23. Ochrona środowiska.  
 

23.1 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska. 

  

W wyroku z dnia 26 stycznia 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 1939/20 Sąd oddalając 
skargę gminy na wymierzenie jej administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie 
obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania stwierdził, iż przy ocenie zrealizowania przez gminę 
obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania uwzględniać należy wszystkie tego rodzaju odpady 
powstające w danej gminie. Sąd stwierdził, że w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) nie 
przewidziano postulowanego przez gminę ograniczenia do odpadów komunalnych. 
Zdaniem Sądu w rzeczonej ustawie jest mowa ogólnie o obowiązku gmin ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, tj. bez kategoryzacji co do sposobu organizowania odbioru 
przedmiotowych odpadów. 

 

23.2 Informacja o środowisku.  

 

W wyroku z dnia 11 czerwca 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 170/21 Sąd uchylając 
decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy 
udostępnienia informacji o środowisku wskazał, iż na gruncie przepisów 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. z 2021 r. poz. 247), samo stwierdzenie że żądana informacja stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa, nie wyłącza jeszcze możliwości ujawnienia informacji o środowisku. 
Organ zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji o środowisku 
zobowiązany jest wyważyć interes publiczny przemawiający za udostępnieniem 
informacji w konkretnym przypadku z interesem przedsiębiorcy. Ponadto, w 
odniesieniu do pewnych informacji o środowisku, dotyczących szeroko pojętych emisji, 
powołanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być w ogóle rozważane jako 
powód odmowy udostępnienia informacji o środowisku. 
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23.3 Odpady.  
 

W wyroku z dnia 14 maja 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 2296/20 Sąd wypowiedział 
się w przedmiocie posiadania przymiotu strony przez spółkę w postępowaniu 
dotyczącym unieważnienia dokumentów DPR i DPO wystawionych dla tej spółki przez 
podmiot trzeci. Zdaniem Sądu, o interesie prawnym spółki przesądza art. 53 ust. 4b 
ustawy z  dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114). Zgodnie z  tym przepisem, 
wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, 
organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub 
wnioskodawca określony w art. 23 ust. 5, którym zostały przekazane dokumenty DPO, 
DPR, EDPO lub EDPR, które zostały unieważnione, są obowiązani do złożenia 
skorygowanego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797), w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, 
w którym decyzja, o której mowa w ust. 4a, stała się ostateczna. Zatem skarżąca, jako 
odbiorca (beneficjent) unieważnionych dokumentów DPR i DPO, zobowiązana jest do 
dokonania korekty sprawozdania z dniem, kiedy decyzja stała się ostateczna. Z tym 
dniem powstaje po stronie skarżącej skonkretyzowany obowiązek prawny z zakresu 
prawa administracyjnego. Już ta okoliczność przesądza o tym, że spółka winna być 
uznana za stronę w postępowaniu dotyczących unieważnienia przedmiotowych 
dokumentów wystawionych na rzecz skarżącej. W dalszej kolejności Sąd zauważył, 
że skoro przedmiotowe postępowanie może prowadzić do unieważnienia dokumentu 
DPR, bądź DPO (czyli pozbawienia tego dokumentu mocy prawnej), którego imiennym 
beneficjentem jest skarżąca, to nie sposób twierdzić, że postępowanie to nie dotyczy 
praw i obowiązków tej spółki w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

 

23.4 Zarządzenie pokontrolne. 
 

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 511/21 Sąd rozpoznając 

skargę na zarządzenie pokontrolne wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) wskazał, iż 

badaniu w niniejszym postępowaniu podlega przede wszystkim czy: 1) kontrola została 

przeprowadzona przez powołany do tego organ; 2) treść zarządzeń koresponduje  
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z ustaleniami poczynionymi w protokole kontroli; 3) a także, czy treść zarządzenia 

pokontrolnego znajduje oparcie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W 

postępowaniu tym sąd nie bada natomiast legalności ustaleń faktycznych ujętych w 

protokole kontroli, w tym poczynienia tych ustaleń w zgodzie z  art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. 

Takie zakreślenie zakresu kontroli zarządzeń pokontrolnych znajduje uzasadnienie 

również w tym, że w przeciwnym razie spór o fakty, których ustalenie wymaga niekiedy 

wiedzy specjalnej, przeniósłby się na etap sądowoadministracyjny.  

 

24. Rolnictwo i leśnictwo. 
 

24.1 Ochrona gruntów rolnych i leśnych.  

 

W wyroku z dnia 10 września 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 745/21  Sąd 

stwierdził, że samo nabycie (w drodze nabycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa) praw i obowiązków z decyzji wyłączających działkę z produkcji 

leśnej, nie przesądza o powstaniu po stronie nabywcy obowiązku ponoszenia opłat 

z tytułu wyłączenia. Same decyzje o wyłączeniu gruntu z produkcji nie rodzą 

obowiązku ponoszenia opłaty rocznej. Obowiązek taki rodzi dopiero podjęcie 

faktycznych działań polegających na nieleśnym użytkowaniu gruntu. 

 

24.2 Wspólnoty gruntowe. 

 

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. IV SA/Wa 191/21 Sąd zajął się 

kwestią uznania nieruchomości rolnej za mienie gromadzkie stosownie do przepisów 

ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 

z 1963 r. Nr 128 poz. 169 ze zm.). Sąd wyjaśnił, że aby uznać daną nieruchomość za 

mienie gromadzkie (art. 1 ust. 2) konieczne jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości 

istniejącego przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 5 lipca 1963 r.), a w 

szczególności faktu przynależności nieruchomości do istniejących w okresie od 1933 r. 

do 1954 r. gromad jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość 

prawną i będących podmiotami praw. Ponadto Sąd wskazał, że  oprócz ww. warunku 
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konieczne jest ustalenie, czy dana nieruchomość była faktycznie użytkowana wspólnie 

przez mieszkańców wsi.  

Sąd wypowiedział się również co należy rozumieć przez pojęcie „wspólnoty 

gruntowej” w rozumieniu ww. ustawy. Sąd nie podzielił stanowiska zawartego 

w skardze, że nieruchomość rolną, która była użytkowana wspólnie przez mieszkańców 

wsi (przez długi okres czasu) należy uznać za wspólnotę gruntową. Sąd wyjaśnił, że ta 

okoliczność nie ma znaczenia o tyle, bo aby mówić o prawnym funkcjonowaniu 

wspólnoty gruntowej konieczne było formalne powołanie jej „do życia” poprzez akty 

prawa. 

Z kolei w wyroku z dnia 16 kwietnia 2021 r. sygn. IV SA/Wa 2423/20 Sąd 

podtrzymał prezentowane w dotychczasowym orzecznictwie sądów stanowisko, że brak 

dokumentacji poświadczającej stan prawny spornej nieruchomości w okresie 

poprzedzającym datę wejścia w życie ww. ustawy (5 lipca 1963 r.) nie uniemożliwia 

uznania danej nieruchomości za mienie gromadzkie. Sąd wskazał, że ustalenie 

powyższego faktu jest możliwe w oparciu o inne dowody z art. 75 k.p.a. np. zeznania 

świadków.  

 

24.3 Nasiennictwo i ochrona roślin uprawnych. 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługują dwa orzeczenia Sądu: z dnia 17 marca 

2021 r. sygn. IV SA/Wa 2746/20 oraz z dnia 26 października 2021 r. sygn. IV SA/Wa 

1064/21, które dotyczyły określenia opłaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy środka 

ochrony roślin w sposób niezgodny z art. 66 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r., w sprawie 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 s.1 

ze zm.).  

  W pierwszym przywołanym orzeczeniu Sąd podjął próbę zdefiniowania 

„reklamy” w rozumieniu ww. rozporządzenia. Zdaniem Sądu definicję tą należy 

rozumieć w szerszym ujęciu, która obejmuje każdy przekaz mający wspomagać 

sprzedaż danych produktów lub usług, ale również przekaz mający w pozytywnym 

świetle przedstawić nie tylko oferowane produkty lub usługi, ale również obejmować 
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przedmioty inne niż produkty lub usługi, takie jak instytucje lub aktywności społeczne. 

Ponadto, Sąd zaznaczył, że do naruszenia art. 66 ust. 6 rozporządzenia dochodzi 

wówczas, gdy reklama (np. w telewizji) danego środka ochrony roślin nie zawierała 

wymaganego prawem komunikatu: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z 

zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 

zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu” oraz informacji mającej 

zwracać uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach. 

Sąd wyjaśnił również, że wysokość opłaty sankcyjnej jest nakładana stosownie do 

przeciętnego kosztu publikacji spornej reklamy, jednakże nie może być niższa niż 5000 

zł. Jednakże, Sąd podkreślił, że zwrot „stosownie do przeciętnego kosztu emisji, 

publikacji lub dystrybucji takiej reklamy” nie może być rozumiany w ten sposób, że 

kara administracyjna winna wynosić dokładnie tyle, ile wynoszą wspomniane 

przeciętne ceny. Sąd wskazał, że jest to jeden z istotnych elementów, który winien 

determinować wysokość opłaty.  

 W drugim ze wskazanych wyroków, Sąd podniósł, że opłata sankcyjna nakładana 

na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. z 2020 poz. 2097) niewątpliwie zawiera się w definicji „administracyjnej kary 

pieniężnej” i stanowi jedną z form administracyjnych sankcji pieniężnych nakładanej 

przez organ w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku 

bądź naruszeniu zakazu i w żadnym stopniu nie ma charakteru sankcji „karnej”. Celem 

tej opłaty jest dolegliwość finansowa, która powinna służyć do osiągnięcia celu, jakim 

jest skuteczna ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Ponadto Sąd wyjaśnił, że 

nałożenie opłaty zachodzi wtedy, gdy podczas reklamowania danego środka ochrony 

roślin brak jest informacji o tym, że należy zwrócić uwagę na stosowne zwroty i 

symbole ostrzegawcze umieszczone na etykiecie tego środka. Niespełnienie ww. 

wymogu może spowodować wprowadzenie w błąd obiorców przekazu, jak również 

mieć wpływ na bezpieczeństwo stosujących środki ochrony roślin oraz środowisko. 

Jednocześnie Sąd wskazał, że wysokość opłaty sankcyjnej powinna odpowiadać 

przeciętnemu kosztowi emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy, jednak 

wysokość opłaty nie może być niższa niż 5.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.   
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25. Cudzoziemcy.  
 

25.1 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźcy, azyl zezwolenie na 

pobyt tolerowany i ochrona czasowa. 

    

Sąd w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 231/21 zauważył, że w rozumieniu 

Konwencji genewskiej, życia rodzinnego nie tworzy sama więź biologiczna, 

gdyż dopiero realne utworzenie rodziny, łączące się ze wspólnym zamieszkiwaniem, 

aktywną rolą wychowawczą rodzica, łożeniem na utrzymanie dziecka, wystąpieniem 

rzeczywistych więzi, emocjonalnych pozwala na potencjalne objęcie ochroną przed 

wydaleniem. 

W orzeczeniu wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2584/20 Sąd wskazał, 

że nawet krótki pobyt w kraju pochodzenia może być uznany za osiedlenie się, jeżeli 

towarzyszy temu zamiar stałego pobytu w tym kraju. Wyrobienie paszportu 

wewnętrznego przez cudzoziemca i uzyskanie meldunku wskazuje na zamiar stałego 

pobytu na terytorium kraju pochodzenia. 

 

25.2 Wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas określony, na osiedlenie się, 

wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W orzeczeniu z dnia 29  września 2021 r. sygn. IV SA/Wa 891/21, Sąd wskazał, 

że niedopuszczalne jest umorzenie – jako bezprzedmiotowego – postępowania w 

przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o 

udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W przypadku bowiem, gdy cudzoziemiec złożył wniosek – zawierający braki 

formalne – z zachowaniem terminu przewidzianego w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, a organ rozpoczął jego procedowanie i wezwał do 

uzupełnienia ww. braków już po upływie wskazanego terminu z art. 105 ust. 1 ustawy 

o cudzoziemcach, które to braki następnie bez winy cudzoziemca nie zostaną przez 

niego uzupełnione z zachowaniem terminu wskazanego zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., brak 

możliwości przywrócenia tego terminu do uzupełnienia braków formalnych spowoduje, 
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że przerwana zostanie ciągłość pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i po stronie organu powstanie obowiązek wydania decyzji odmownej.  

 Sąd podkreślił, że całkowite wykluczenie możliwości prowadzenia postępowania 

w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku 

w trybie art. 64 § 2 k.p.a. w postępowaniach dotyczących udzielenia cudzoziemcom 

zezwolenia na pobyt w trybie art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach mogłoby 

skutkować trwałym pozbawieniem takich cudzoziemców możliwości legalnego 

przedłużenia dotychczasowego pobytu. 

W wyroku z dnia 24 czerwca 2021 r sygn. akt IV SA/Wa 561/21 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrywał kwestię dopuszczalności skargi na 

decyzję o odmowie wydania wizy krajowej. Wyrok ten zapadł wskutek uchylenia przez 

Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia sądu I instancji o odrzuceniu skargi na 

decyzję Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy wydania wizy 

krajowej z powodu niedopuszczalności drogi sądowej (art. 5 pkt 4 p.p.s.a.). 

W rozpatrywanej sprawie w związku z pytaniem prejudycjalnym Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) wydał 

wyrok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie C-949/19. Naczelny Sąd Administracyjny 

w postanowieniu uchylającym postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzuceniu 

skargi wskazał - mając na uwadze wykładnię przepisów prawa Unii Europejskiej 

dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w ww. wyroku - że sąd I instancji 

powinien był zbadać, czy wniosek o wydanie wizy długoterminowej w celu odbycia 

studiów jest objęty zakresem zastosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/801 z 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 

obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, 

szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub 

projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz. U. UE L 

z  2016 r. Nr 132, s. 21).  

Rozpatrując ponowie sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

stwierdził, że w zakresie określonym w punkcie 2 wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej z 10 marca 2021 r. art. 5 pkt 4 p.p.s.a. jest niezgodny z art. 47 Karty 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 34 ust. 5 dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. Sąd uznał zatem, że 

wniosek o wydanie wizy krajowej (wizy długoterminowej w celu odbycia studiów) jest 

objęty zakresem stosowania ww. dyrektywy. Oznacza to, że Sąd miał obowiązek 

odmówić zastosowania art. 5 pkt 4 p.p.s.a., który wyłącza właściwość sądów 

administracyjnych w sprawach wiz wydawanych przez konsulów. W  konsekwencji 

brak było podstaw do odrzucenia skargi z powodu niedopuszczalności drogi sądowej. 

W orzecznictwie dotyczącym zagadnienia wydawania wiz Schengen (m. in. 

wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 21 maja 2021 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 66/21, z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 160/21), 

podkreśla się, że decyzja Konsula, zapadła w wyniku ponownego rozpatrzenia przez ten 

organ sprawy rozstrzygniętej decyzją odmawiającą wydania wizy Schengen, 

niezawierająca uzasadnienia jest niezgodna z art. 32 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2013, L 182, 

s. 13)  w związku z art. 81 ust. 1 i 3 w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 2015 

r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823). 

W wyroku z dnia 11 lutego 2021 r. sygn. IV SA/Wa 652/20 Sąd podkreślił, 

że przepis art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach – w świetle nowelizacji, która 

nastąpiła ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 577) – nie daje Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców kompetencji do kontroli celu wjazdu cudzoziemca na terytorium 

Schengen, zadeklarowanego w momencie starania się o wydanie wizy, a jedynie do 

badania celu wskazanego we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę. Dopiero wspomniana nowelizacja ustawy wprowadziła podstawę do odmowy 

wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli 

cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie wizy turystycznej lub  wydanej 

w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół. Fakt jej wprowadzenia wyraźnie wskazuje, 

że ustawodawca uznał, iż dotychczasowe regulacje nie dawały organom podstaw do 

udzielania odmowy wydania zezwolenia w przypadku stwierdzenia zaistnienia w 

sprawie przypadku tzw. „turystyki wizowej”. 
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25.3 Świadczenia udzielane cudzoziemcom. 

 

W wyroku z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. IV SA/Wa 2002/20 Sąd stwierdził, że 

w interesie społecznym leży stwierdzenie wygaśnięcia w oparciu o art. 162 § 1 pkt 1 

k.p.a. decyzji przyznającej skarżącej świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy 

w sytuacji, w której świadczenia te nie zostały przez nią podjęte w okresie, na który 

zostały przyznane oraz do końca roku kalendarzowego, na który przypadał ostatni 

miesiąc ich przyznania. Wobec faktu, że środki przeznaczone na świadczenia na pobyt 

stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka pochodzą z rezerwy celowej budżetu Państwa, 

są wypłacane w danym roku budżetowym do wysokości kwoty tej rezerwy, podlegają 

one w części niewykorzystanej w danym roku zwrotowi do budżetu państwa. Zatem 

wobec niewykonania decyzji Wojewody przyznającej świadczenie pieniężne w związku 

ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się ważną 

Kartę Polaka, stała się ona bezprzedmiotowa, ponieważ niemożliwym jest już jej 

wykonanie.  

 

25.4 Zatrudnianie cudzoziemców. 

 

W orzeczeniu wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2184/20 Sąd przyjął, 

że w odniesieniu do cudzoziemca będącego m.in. członkiem zarządu spółki kapitałowej 

w ustawie przewidziano odrębne regulacje prawne określające zasady wykonywania 

pracy na polskim rynku pracy. Przepisy te stanowią regulacje szczególne. Nie jest więc 

możliwe zastosowanie wobec cudzoziemców spełniających cechę, o której mowa w art. 

88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) tj. pełniących funkcję w zarządzie osoby 

prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w 

organizacji albo prowadzących sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej jako komplementariusz, albo będących prokurentem, rozwiązania 

przewidzianego w art. 88z w/w ustawy, a więc przyznanie uprawnienia do 

wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy w 
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takiej sytuacji nie jest zaś legitymowany do żądania podjęcia przez organ administracji 

publicznej działania na podstawie art. 88z w/w ustawy, a tym samym nie posiada statusu 

strony w takim postępowaniu 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 325/21, dotyczącej odmowy dokonania wpisu 

do ewidencji oświadczeń, Sąd podniósł, że w świetle art. 31 Kodeksu pracy, czynności 

w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną 

dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego 

osoba. W sytuacji, gdy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, odpowiedzialność 

karną lub wykroczeniową za naruszenie obowiązków pracodawcy ponosi osoba 

zarządzająca tą jednostką albo, gdy jednostką tą zarządza organ, odpowiednio osoby 

wchodzące w jego skład bądź inna wyznaczona do tego osoba. Istotne jest, aby ukaranie 

danej osoby fizycznej dotyczyło działań, które ta osoba wykonywała w imieniu danego 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Sąd podzielił 

stanowisko organu, że […] Sp. z o.o. jako osoba prawna nie podlega odpowiedzialności 

wykroczeniowej z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.), ale ponosi 

ona skutki prawne, które przepisy art. 88z ust. 5 pkt 3 tej ustawy wiążą z ukaraniem 

osoby działającej w jej imieniu, gdyż jest podmiotem powierzającym wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2619/20 Sąd wskazał, że kwestie okresu 

zatrudnienia pracowników tymczasowych reguluje art. 20 ust. 1 ustawy z 9 lipca 2003 

r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1563), który 

określa ograniczenia okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz konkretnego 

pracodawcy użytkownika. Powołany przepis stanowi, że agencja pracy tymczasowej 

może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy 

tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 

łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Z przepisu tego nie 

wynika, aby agencja pracy tymczasowej mogła powierzyć pracę tymczasową na rzecz 

jednego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, zaś okres 18 

miesięcy musi się mieścić w okresie kolejnych 36 miesięcy. 
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26. Kombatanci - potwierdzenie represji.  
 

Sąd w sprawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (sygn. akt IV 

SA/Wa 947/20), odnosząc się do podnoszonej przez skarżącego kwestii ETAT-ów oraz 

przekształcenia jednostek/komórek MO w policyjne - wyjaśnił, że dokumentem 

potwierdzającym, iż Zarząd Łączności należy traktować jak jednostkę Służby 

Bezpieczeństwa była Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia […] kwietnia 1989 

r. w sprawie przekazania szefom WUSW (SUSW) niektórych uprawnień dotyczących 

przenoszenia stanowisk etatowych funkcjonariuszy SB i MO pomiędzy podległymi 

jednostkami i komórkami organizacyjnymi. Do tej decyzji zostały załączone kryteria 

określające rodzaje i liczby stanowisk w niektórych komórkach organizacyjnych 

WUSW (SUSW) i RUSW (równorzędnych). Wydział Łączności w tych kryteriach był 

zaszeregowany jako komórka organizacyjna Służby Bezpieczeństwa. Natomiast 

odnośnie dokumentu Etaty WUSW w Gdańsku za lata 1981-1989 to fakt braku dopisku 

„SB” przy określeniu liczby etatów w Wydziale Łączności w WUSW nie przesądza o 

braku podporządkowania tego Wydziału Służbie Bezpieczeństwa. Po pierwsze, przy 

ocenie tej grupy dokumentów nie można mieć pewności, że wszystkie zmiany i 

adnotacje zostały naniesione, po drugie może to oznaczać, że w jednostce tej nie byli 

zatrudnieni funkcjonariusze SB. 

  

27. Działalność gospodarcza - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. 
  

W wyroku z dnia 21 lipca 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 1120/21 Sąd orzekł, 

że  ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) ustanawia jeden system kontroli 

i usuwania nieprawidłowości, zatem organy uprawnione na jej podstawie do 

przeprowadzania kontroli i wymierzania kar (Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej i Komisja Nadzoru Finansowego) mają obowiązek współpracy. 
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Kary, chociaż wymierzane przez różne organy, muszą z tego względu pozostawać 

w  stosunku do siebie w proporcji, zwłaszcza w przypadku karania za to samo 

zachowanie. Organy powinny potraktować zakaz ne bis in idem jako zasadę, a nie 

wyjątek od obowiązku ukarania za tak samo kwalifikowane przewinienia w tym samym 

czasie. Z tego względu odstąpienie od nałożenia kary administracyjnej przewidzianej w 

art. 150 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy (za zachowanie, za które już nałożono karę) nie może 

być interpretowane jako stosowane na zasadzie typowego uznania administracyjnego. 

Wymierzenie kary musi być poprzedzone szczegółową analizą czy nie prowadzi to do 

naruszenia zasady ne bis in idem w rozumieniu wynikającym z orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego, a tym samym do naruszenia zasady proporcjonalności wynikającej z 

art. 2 Konstytucji RP.  

 

28. Interpretacje indywidualne wydawane przez organy inne niż 
minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
 

W wyroku z dnia 8 stycznia 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 530/20 Sąd wskazał, 

że od 1 stycznia 2019 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. 

poz. 2538 ze zm.), stawka podatku akcyzowego od energii elektrycznej została obniżona 

z 20 do 5 zł za MWh. W przypadku korzystania ze zwolnienia od akcyzy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 864), obniżenia akcyzy należnej od energii elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych źródeł energii, w najbliższych okresach rozliczeniowych dokonuje się 

uwzględniając stawkę akcyzy zastosowaną w  deklaracji podatkowej od energii 

elektrycznej w tych okresach rozliczeniowych. Skarżąca nie może zatem obniżyć 

akcyzy należnej w okresach rozliczeniowych następujących po 1 stycznia 2019 r. 

stosując zwolnienie w wysokości 20 zł/MWh, na podstawie decyzji otrzymanej po 1 

stycznia 2019 r. (potwierdzającej umorzenie świadectw pochodzenia energii 

elektrycznej wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii przed 1 stycznia 2019 r.). 
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29.  Zdrowie. 
 

29.1 Prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki, położnej. 

 

W wyroku z dnia 29 lipca 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 772/21 Sąd wskazał, 

że  opinia komisji powołana na podstawie przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.) ma 

charakter swoistej instytucji prawnej, najbardziej zbliżonej do opinii biegłego. Komisja 

spełnia rolę wyspecjalizowanego doradcy organu.  Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy 

okręgowa rada lekarska na podstawie opinii komisji, o której mowa w ust. 1, może 

zobowiązać lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia, co oznacza, że decyzja 

rady jest wydawana w ramach tzw. uznania administracyjnego.  

Skierowanie lekarza na szkolenie uzupełniające należy uznać za uzasadnione interesem 

publicznym wynikającym z troski o bezpieczeństwo leczenia pacjentów, a dotyczącym 

wiedzy o obowiązkowych szczepieniach oraz aktualnego kalendarza szczepień 

obowiązkowych, który jest określony stosownymi przepisami prawa. Istnienie 

uzasadnionego podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza nie 

jest przy tym uzależnione od zaistnienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta. 

W wyroku z dnia 6 września 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 1912/21 Sąd podkreślił, 

że uchybienia organu administracji nie mogą powodować ujemnych następstw dla 

obywatela działającego w dobrej wierze, w szczególności odbierać im praw nabytych 

podlegających ochronie, do jakich bez wątpienia zalicza się prawo do wykonywania 

zawodu. W okolicznościach przedmiotowej sprawy, stwierdzenie nieważności decyzji 

uznającej uzyskany przez uczestnika tytuł lekarza specjalisty za granicą za równoważny 

z tytułem specjalisty obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a tym 

samym nadający mu uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza w tym zakresie, bez 

wątpienia stanowiłoby obciążenie obywatela ewentualnymi błędami spowodowanymi 

przez organy administracji publicznej, tym samym byłoby nie do pogodzenia z zasadą 

trwałości decyzji administracyjnych, jak również ochrony praw nabytych. 

  



97 
 

29.2 Zakłady opieki zdrowotnej. 

 

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 2668/21 Sąd stwierdził 

w całości nieważność uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Sąd uznał, że strona powinna 

mieć możliwość wzięcia udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego i 

zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz przedstawienia 

swojego stanowiska. W rozpoznawanej sprawie skarżącą zawiadomiono dzień 

wcześniej o możliwości uczestniczenia online w posiedzeniu zarządu powiatu, jednak 

nie poinformowano jej o przedmiocie posiedzenia, ani o stawianych jej zarzutach oraz 

zgromadzonym materiale dowodowym, co w rzeczywistości uniemożliwiało jej 

odniesienie się do zarzucanych jej nieprawidłowości, które stanowiły przesłanki do 

podjęcia zaskarżonej uchwały. 

 

29.3 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych. 

 

W wyroku z dnia 18 sierpnia 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 2673/21 Sąd wyjaśnił, 

że skoro w myśl art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.) możliwa jest sytuacja, że  informacja wyłącznie 

o lokalizacji apteki nie jest reklamą apteki ani jej działalności, należy rozważyć, czy 

przedmiotowy banner taką informację zawiera. Zdaniem Sądu, informacja nie musi 

polegać na podaniu dokładnego adresu apteki, np. ulicy z numerem domu. W ocenie 

Sądu taką informacją jest też zamieszczenie informacji o stronie internetowej apteki, 

albowiem w istniejących obecnie informacjach o lokalizacji podmiotu gospodarczego, 

oprócz podania dokładnego adresu, który podaje lokalizację rzeczywistą siedziby 

podmiotu, naturalnym jest również podawanie informacji o internetowym adresie, pod 

którym można skomunikować się z tym podmiotem, jak też z internetową „siedzibą”, 

którą niejako jest adres witryny internetowej. Tym samym określenie „lokalizacja”, 

zawarte w cyt. przepisie art. 94a ust. 1 zd. 2 Prawa farmaceutycznego należy odnieść 

również do wskazania adresu strony internetowej apteki. Słowo „lokalizacja” określa 

zatem usytuowanie, położenie jakiegoś obiektu; miejsce, pozycję zajmowaną przez 
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jakiś obiekt. Wskazanie adresu witryny internetowej jest zatem wskazaniem adresu 

podmiotu w Internecie i umiejscowienia podmiotu w tej przestrzeni. Dlatego też 

zdaniem Sądu przedmiotowy banner strony skarżącej mieścił się w wyłączeniu 

przewidzianym w zdaniu 2 art. 94a ust. 1 ww. ustawy. 

 

29.4 Nałożenie obowiązku na podmiot leczniczy.  

 

W wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 378/21 Sąd stwierdził, 

że użycie sformułowania przez organ, że pomiot leczniczy ma zapewnić „odpowiednią” 

liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym łóżek 

intensywnej terapii i respiratorów, nie pozwala na stwierdzenie w sposób jednoznaczny, 

(…) zakresu nałożonego na skarżącego obowiązku. Ustalenie, jaka ilość łóżek będzie 

„odpowiednia” w przypadku konkretnego podmiotu leczniczego wskazanego w decyzji, 

wymaga dodatkowych zabiegów interpretacyjnych i  wyjaśnień, w oparciu o dane 

niezawarte w treści rozstrzygnięcia, jaka jest treść sformułowania nieostrego, użytego 

przez organ dla oznaczenia zakresu obowiązku.  

 

30. Cła. 
 

W wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 931/21 Sąd stwierdził, 

że organ celny dokonując zatrzymania towaru na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 608/2013 w sprawie egzekwowania praw 

własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1338/2003 (Dz. Urz. UE L nr 181 z dnia 29.06.2013 s. 15 i nast.) nie ma 

kompetencji do ustalania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone zgodnie 

z prawem państwa członkowskiego, w którym ujawniono te towary. Obowiązywanie 

decyzji ochronnej wydanej na rzecz R. oraz duże podobieństwo objętych zgłoszeniem 

celnym układanek logicznych do zabawki powszechnie znanej jako „ […]” stanowiły 

wystarczające przesłanki do podjęcia przez organ celny procedury (...) zatrzymania 

towaru. Wystarczające jest istnienie dowodów wskazujących na potencjalną możliwość 

naruszenia praw własności intelektualnej.  
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31. Finanse publiczne. 
 

31.1 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa w tym dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 

   

W wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 2297/20 Sąd uznał, 

że wydatkowanie środków dotacji na wynagrodzenia, bez uwzględnienia faktycznego 

wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, narusza zasady 

legalności, celowości i gospodarności. Jednostka samorządu terytorialnego nie może 

odstąpić od zasad finansowania zadań określonych przez podmiot dotujący. 

Wydatkowanie środków musi mieć ścisły, bezpośredni związek z faktycznie 

wykonanym zadaniem, na które przyznano środki. Każdy wydatek powinien być 

uzależniony wyłącznie od wykonania finansowanego zadania. Gdyby natomiast 

przyjąć, że wysokość dotacji przyznana na konkretne zadania powinna odpowiadać 

wynagrodzeniu pracowników samorządowych ustalanemu przez urząd gminy to organ 

dotujący byłby zobowiązany do zapłaty kwoty w oparciu o liczbę etatów, niezależnie 

od tego czy zadanie w ogóle byłoby zrealizowane. 

W wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 1600/20 Sąd wskazał,  

że dokonując wykładni przepisu art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) należy mieć na względzie, 

że ustawodawca wyraźnie wskazuje w nim na dochody budżetowe pobrane przez 

jednostkę samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej. Zatem, po pierwsze muszą być to dochody budżetowe, po 

drugie dochody pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego, a po trzecie dochody 

pobrane w związku z realizacją ściśle określonych zadań. 

Zdaniem Sądu, o ile niesporne w stanie faktycznym niniejszej sprawy jest to, 

że odsetki bankowe powstałe na rachunku należącym do Powiatu stanowiły dochód 

budżetowy, jak również można przyjąć, że był to dochód „pobrany” przez skarżącego, 

to nie sposób jest uznać, że sporne odsetki bankowe były dochodem pobranym 

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych. Nie trzeba chyba przekonywać, że - co do zasady - pobieranie odsetek 
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bakowych nie stanowi zadania realizowanego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. Ponadto, niezależnie od tego, że naliczanie odsetek na rachunku 

bankowym nie wiąże się z jakimkolwiek działaniem Powiatu, bowiem są one 

księgowane automatycznie wraz z upływem określonego czasu, to nie sposób jest uznać, 

że ich powstanie następuje w wyniku realizacji zadań, na które przeznaczona była 

dotacja celowa. Wszak realizacja zadania, na które przekazane zostały skarżącemu 

środki polegała na świadczeniu pomocy prawnej, nie zaś na obsłudze rachunku 

bankowego czy generowaniu z niego odsetek, które naliczane były przez bank w 

związku z zawartą umową prowadzenia oprocentowanego rachunku bankowego. 

 

31.2 Zamówienia publiczne. 

 

W wyroku z dnia 14 lipca 2021 r. sygn. akt: V SA/Wa 1791/21 Sąd stwierdził, iż 

okoliczność, że gmina była jedynym wspólnikiem spółki nie oznacza, że tym samym 

pokrywała ona swoim majątkiem straty wynikające z prowadzenia działalności przez 

spółkę, albowiem z chwilą utworzenia spółki kapitałowej prawa handlowego majątek 

wniesiony przez gminę jako wkład do spółki stał się majątkiem spółki będącej odrębną 

od gminy osobą prawną, a wspólnik spółki kapitałowej nie ponosi osobistej 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki. 

 

32. Subwencje unijne, fundusze strukturalne regulacje rynków 
branżowych. 
             

            W wyroku z dnia 21 października 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 2573/21 Sąd uznał, 

że krąg podmiotów, na rzecz których możliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu kwoty 

nienależnie pobranych płatności, wyznacza sformułowanie „pobranych środków” z art. 

29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 ze zm.). Należy je rozumieć jako rzeczywiste 

pobranie środków z rachunku bankowego. Z okoliczności sprawy wynika, że środki 

finansowe pobrał skarżący komornik. Nie jest przy tym istotne, to jak tymi środkami 

następnie zadysponował. Sąd wskazał, że skoro środki z rachunku bankowego zmarłego 
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beneficjenta wsparcia bezpośredniego nie zostały bezpośrednio przekazane na rachunki 

bankowe wierzycieli, a na konto komornika, to istniały uzasadnione podstawy do 

uznania, iż podmiotem który pobrał nienależnie środki publiczne był organ 

egzekucyjny. Skarżący był zatem pierwszym podmiotem, który pobrał te środki. Sąd 

podzielił przy tym stanowisko skarżącego, iż komornik nie egzekwuje należności 

objętych tytułem wykonawczym na swoją rzecz, tylko egzekwuje je na rzecz 

wierzyciela, z którym musi się z tych środków rozliczyć. Nie zmienia to jednak faktu, 

że to nie wierzyciele, bank, czy też spadkobiercy zmarłego producenta rolnego, lecz 

skarżący dokonał nienależnego pobrania płatności. 

W wyroku z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 1655/20 Sąd stwierdził, 

że momentem początkowym materialnego obowiązywania decyzji administracyjnej jest 

moment, w którym decyzja zaczyna wywoływać skutki prawne określone w jej treści. 

W przypadku decyzji zawierającej warunek, moment początkowy obowiązywania 

materialnego i skuteczności prawnej zostaje odroczony. W sytuacji, w której skarżący 

nie dopełnił warunków, od których dopełnienia uzależnione było przyznanie pomocy 

finansowej, a następnie organ I instancji wydał decyzję o wygaśnięciu decyzji o 

przyznaniu pomocy, to decyzja ta straciła zarówno moc obowiązującą, jak i skuteczność 

prawną. Oznacza to, że skutek decyzji przyznającej pomoc w postaci przyznania 

pomocy finansowej nigdy nie nastąpił. Organ nie mógł zatem odmówić skarżącemu 

pomocy finansowej. 

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 2304/21 Sąd uchylając 
decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARIMR w przedmiocie odmowy przyznania 
pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 stwierdził, że 
będąca następstwem dziedziczenia częściowa zmiana substratu gospodarstwa rolnego 
prowadzonego wcześniej wspólnie przez małżonków, a po śmierci jednego z 
małżonków prowadzonego dalej przez drugiego małżonka, nie oznacza iż ten drugi 
małżonek jest nabywcą gospodarstwa rolnego, albowiem kontynuuje on już wcześniej 
prowadzoną działalność, a tylko uległy zmianie niektóre części składowe tego 
gospodarstwa. Małżonek rolnika, kontynuujący samodzielnie prowadzenie 
gospodarstwa rolnego po śmierci współmałżonka (wcześniej prowadzonego wspólnie 
ze współmałżonkiem mającym wpis w ewidencji producentów) sam jest beneficjentem, 
a nie następcą prawnym.  
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33. Sprawy dotyczące dróg, transportu drogowego, kolei, 
lotnictwa i żeglugi.  

 

W grupie spraw obejmujących uprawnienia do kierowania pojazdami  należy 

zwrócić uwagę na stanowisko Sądu zajęte w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt 

VI SA/Wa 319/21, uchylającym decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty. W sprawie tej skarżąca, dysponując 

bezterminowym uprawnieniem do kierowania pojazdami kategorii B, wystąpiła do 

Starosty z wnioskiem o zaktualizowanie dokumentu prawa jazdy, poprzez umieszczenie 

nowego uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. A. Do wniosku 

załączyła między innymi orzeczenie lekarskie z lipca 2020 roku, wymagane przez art. 

13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 

ze zm.), w którym stwierdzono brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami kategorii AM, Al, A2, A, B1, B, B+E,T, wskazując jednocześnie datę 

następnego badania na dzień 3 lipca 2035 r. Starosta przyznał stronie uprawnienia do 

kierowania pojazdami, wydając jej prawo jazdy ważne do dnia 3 lipca 2035r., zarówno 

w zakresie kategorii A, jak i B. Zdaniem skarżącej, rozstrzygnięcie to doprowadziło 

jednak do bezprawnej zmiany uzyskanego przez nią bezterminowego uprawnienia do 

kierowania pojazdami kat. B na uprawnienie terminowe. Organ odwoławczy nie 

podzielił tego stanowiska wskazując, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami od 

dnia 19 stycznia 2013 roku nie przewidują już możliwości wydawania dokumentów z 

terminem ważności określonym jako bezterminowe, gdyż zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 

ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy kategorii B wydaje się na okres 15 lat. Sąd 

zgodził się natomiast ze skarżącą, że organ administracji nie dokonuje w przypadku 

uprawnień kat. B weryfikacji już nadanych uprawnień; nie może w szczególności, z 

uwagi na zaświadczenie lekarskie, które dotyczyło badań lekarskich w zakresie nabycia 

nowych uprawnień do kierowania innym rodzajem pojazdu, zmieniać wcześniejszych 

decyzji w tym zakresie. Nowe orzeczenie lekarskie, złożone wyłącznie w związku 

z ubieganiem się o uzyskanie nowego uprawnienia co do kategorii A, nie mogło znieść 

ważności uprzedniego bezterminowo orzeczenia dotyczącego kategorii B. Nowo 

wydany dokument, o jakim mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, 
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udostępniany osobie wnioskującej o jego wydanie z powodu zmiany stanu faktycznego 

wymagającego zmiany danych w nim zawartych, powinien poza uzasadnioną zmianą, 

jedynie powtarzać zapisy zawarte w dokumencie poprzednim. Dokonane zmiany nie 

mogą dotyczyć posiadanych już uprawnień do kierowania pojazdami. W ramach 

złożonego wniosku, organ mógł orzekać tylko co do nowo nabytych uprawnień. 

Wymiana dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany danych nie może natomiast 

stanowić podstawy do prowadzenia powtórnej weryfikacji wszystkich posiadanych 

przez kierowcę uprawnień, w tym uprawnień nabytych bezterminowo. 

Z obszaru wskazanej grupy spraw odnotować należy także uchylenie przez Sąd 

w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 644/21 decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego dotyczącej ustalenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

W sprawie tej strażnik miejski wydał dyspozycję usunięcia pojazdu skarżącego 

z  powodu pozostawienia go w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, 

że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Według skarżącego 

natomiast, który kwestionował zasadność obciążenia go ww. opłatą, samochód został 

prawidłowo zaparkowany.  Sąd - uchylając skarżoną decyzję - podkreślił, że samo 

wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu nie stanowi podstawy do orzeczenia o kosztach 

w oparciu o przepis art. 130a ust. 10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450). Obowiązek taki powstaje dopiero wówczas, gdy 

wydano dyspozycję usunięcia pojazdu, wobec zaistnienia okoliczności wymienionych 

w ust. 1-2 art. 130a tej ustawy. Zgodnie bowiem z art. 130a ust. 1 pkt 5 ustawy, pojazd 

jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu w 

miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty 

na koszt właściciela. W takim też zakresie powinno być przeprowadzone postępowanie 

poprzedzające wydanie decyzji obciążającej kosztami za wydanie dyspozycji usunięcia 

pojazdu i jego przechowywanie. Postępowanie to powinno obejmować także ustalenie, 

czy wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu było uprawnione.  

Na gruncie spraw w przedmiocie zajęcia pasa drogowego nadal aktualny 

pozostaje problem prawny dotyczący określenia dowodu, którego przeprowadzenie 

pozwalałoby na skuteczne postawienie stronie postępowania administracyjnego zarzutu 

bezprawnego zajęcia pasa drogowego.  
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Uchylając szereg decyzji organu Sąd konsekwentnie podkreślał, że dla 

wykazania zajęcia pasa drogowego, w aspekcie wkroczenia w granice tego pasa, 

konieczne jest udowodnienie tych granic na podstawie mapy dla celów prawnych 

z  wyrysowanym przedmiotem, który narusza przestrzeń pasa drogowego, sporządzonej 

przez osobę uprawnioną (sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 1996/21, VI SA/Wa 1935/20, 

VI SA/Wa 186/21, VI SA/Wa 1846/20 i 2189/20). 

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 1846/20 i VI SA/Wa 2189/20 zgłoszone 

zostały zdania odrębne. W ocenie autora zdania odrębnego: „w sytuacji, gdy budynek 

przylega do chodnika, który jest częścią drogi dzielącą ten budynek od innych jej 

obiektów, urządzeń i jezdni, jest oczywiste, że granica pasa drogowego biegnie po 

ścianie/obrysie/froncie tego budynku i wszystko co poza tę ścianę/front budynku 

wystaję/wychodzi w przestrzeń nad chodnikiem, należy uznać za umieszczone w pasie 

drogowym”. W stanach faktycznych wskazanych spraw, reklama umieszczona na 

ścianie budynku, została ulokowana w przestrzeni pasa drogowego nad chodnikiem, do 

którego przylega budynek. Okoliczność ta wynika nie tylko ze zdjęć stanowiących 

materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, ale również z innych dowodów, tj. wypisu 

z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wydruku z mapy zasadniczej. 

Akcentując konieczność oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu 

administracyjnym przy uwzględnieniu ich wzajemnych relacji, autor zdania odrębnego 

podkreśla, że: „o ile niektóre z tych dowodów mogą być same w sobie niewystarczające, 

aby wykazać istotne okoliczności, o tyle gdy są rozpatrywane w powiązaniu lub łącznie 

z innymi dokumentami lub informacjami mogą przyczynić się do pełnego wyjaśnienia 

sprawy”. Wskazując na urzędowy charakter dokumentu, jakim jest wypis z rejestru 

gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (dokumenty te stanowią podstawę wpisu w 

księdze wieczystej), autor zdania odrębnego uznał, że zestawienie tych dwóch 

dokumentów oraz wydruku z mapy zasadniczej jest wystarczające do stwierdzenia, jak 

przebiega pas drogowy. Odnosząc się do braku podpisu geodety na wydruku mapy 

zasadniczej wskazał natomiast, że mapa zasadnicza jest standardowym opracowaniem 

kartograficznym tworzonym – i  na bieżąco aktualizowanym - na podstawie 

odpowiednich zbiorów danych wymienionych w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Zgodnie z  art. 2 pkt 7 tej ustawy mapa zasadnicza stanowi 
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wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym 

usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, 

konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także 

wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów. Jest to zatem podstawowy 

element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art. 40 

ww. ustawy. Brak podpisu geodety na ww. dokumencie nie umniejsza mocy dowodowej 

tego dowodu ocenianego w powiazaniu z innymi dowodami z akt sprawy. Ze wszystkich 

bowiem dowodów – ocenianych łącznie -  wynikają granice pasa drogowego. W realiach 

omawianej sprawy granica pasa drogowego jest ściana budynku, która oznacza koniec 

pasa drogowego i zarazem granicę działki zajmowanej pod drogę. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1340/21 Sąd zajął stanowisko odnośnie 

regulacji wynikającej z treści art. 38 § 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.). Zdaniem Sądu, przepis ten można 

odnosić wyłącznie do sytuacji, w których określone obiekty budowlane czy przedmioty, 

które z różnych względów nie musiały uzyskać zezwolenia na zlokalizowanie, znalazły 

się już w pasie drogowym. W stosunku do takich obiektów ustawodawca przewidział 

możliwość ich dalszego pozostawania w pasie drogowym pod warunkiem, że nie 

powodują zagrożenia i utrudnień w ruchu drogowych lub nie zakłócają zadań zarządcy 

drogi. Korzystanie z decyzji zezwalającej na okresowe zajęcie pasa drogowego 

wyklucza zastosowanie, po wygaśnięciu takiej decyzji, możliwości wskazanej w art. 38 

ust. 1 ustawy i uznania tym samym obiektu, którego zezwolenie dotyczy, za obiekt 

istniejący w pasie drogowym i mogący w nim pozostać. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1730/21, dokonując kontroli decyzji 

o  nałożeniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia 

zarządcy drogi poprzez samowolne ułożenie masy bitumicznej na zjeździe o 

nawierzchni betonowej, Sąd - uchylając te decyzje - stwierdził, że z uwagi na 

okoliczności sprawy, w tym sposób w jaki dokonano zajęcia pasa drogowego (zjazdu) i 

jego cel, a także zachowanie strony skarżącej, organ administracji winien rozważyć, czy 

w tym przypadku nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej. 

Wprawdzie z treści art. 13k ust. 1 ustawy o drogach publicznych  wynika, że kreowana 
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na jego gruncie odpowiedzialność ma charakter obiektywny, co oznacza, że jest ona 

niezależna od winy sprawcy naruszenia, jednakże przepis art. 189f § 1 pkt 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego obliguje organ do odstąpienia od nałożenia kary i 

poprzestania na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia jest znikoma, a strona zaprzestała 

naruszenia prawa.  

W orzecznictwie sądów administracyjnych jednoznacznie przyjęto, 

że w przypadku konfliktu interesów w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody 

na lokalizację zjazdu z drogi należy przyznać prymat zasadzie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym nad interesem wnioskodawcy. Zatem naczelną zasadą przy wyrażaniu zgody 

na wykonanie nowego zjazdu z drogi jest zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

która może ograniczać uprawnienia właściciela nieruchomości w swobodnym 

korzystaniu ze swojej własności (sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 622/21, VI SA/Wa 

2023/21, VI SA/Wa 1489/21).  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 236/21 (wyrok z dnia 28 września 2021 r.) Sąd 

wznowił postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem z  dnia 22 marca 

2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2748/15. Wskazał, że 13 marca 2021 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw, przy czym przepisy art. 2, art. 4, art. 18 i art. 19 tej ustawy 

weszły w życie 26 stycznia 2021 r. Wprowadzenie tych przepisów było związane z 

wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 21 marca 2019 

r. sygn. C-127/17, w świetle którego Polska naruszyła prawo unijne (chodzi o dyrektywę 

Rady nr 96/53/WE) poprzez wprowadzenie ograniczenia dla swobodnego ruchu 

pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony. W świetle 

wyroku TSUE nie ma podstaw dla ustanawiania w prawie krajowym - w odniesieniu do 

pojazdów odpowiadających określonym w pkt 3.1 oraz 3.4 załącznika I do dyrektywy 

96/53/WE wartościom nacisku osi - ograniczeń dalej idących, niż wyjątki wynikające z 

art. 7 tej dyrektywy. Skoro sprzeczne z art. 3 dyrektywy nr 96/53/WE było obniżenie 

dopuszczalnych wartości nacisków osi pojazdów poniżej 11,5 t, to przepis krajowy 

ustanawiający w tym zakresie limit na poziomie 10 t nie mógł stanowić podstawy 

nałożenia na skarżącego kary administracyjnej. W rozpoznawanej sprawie nacisk 

pojedynczej osi napędowej pojazdu wyniósł poniżej 11,5 t, dlatego Sąd uchylił swój 
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wcześniejszy prawomocny wyrok (oddalający skargę strony), uchylił decyzje 

administracyjne wydane w sprawie oraz z uwagi na ustalony nacisk pojedynczej osi 

napędowej pojazdu poniżej 11,5 t, umorzył postępowanie administracyjne. 

Jednocześnie określił zwrot na rzecz skarżącego kwoty uiszczonej kary pieniężnej wraz 

z odsetkami.  

W podobnej sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1251/21 wyrokiem z dnia 5 

października 2021 r. Sąd, po wznowieniu postępowania i uchyleniu prawomocnego 

wyroku, uchylił decyzję organu. W sytuacji, w której nacisk pojedynczej osi napędowej 

pojazdu wyniósł powyżej 11,5 t, nie umorzył postępowania administracyjnego, gdyż 

istniały podstawy do jego kontynuowania. Strona naruszyła bowiem prawo, zatem organ 

administracji przy ponownym rozpatrzeniu sprawy ustali zmienioną, w wyniku ww. 

wyroku TSUE, wysokość kary przy uwzględnieniu dopuszczalnej wartości nacisku 

pojedynczej osi napędowej i procentowo wyliczonego przekroczenia dopuszczonych 

norm.   

Sąd wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2021 r. sygn. akt VI SA/Wa 67/21 oddalił 

skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który uchylił 

wcześniejszą decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie 

odmowy wyrażenia zgody na lokalizację przebudowanego budynku gospodarczego ze 

względu na bezprzedmiotowość postępowania wszczętego na żądanie strony. Sąd 

przyznał rację organowi odwoławczemu, że proces uzyskiwania wymaganych zgód, do 

jakich należy m.in. zgoda zarządcy drogi na lokalizację obiektu budowlanego przy 

drodze w odległości mniejszej niż określona przepisami ustawy o drogach publicznych, 

jest częścią procesu inwestycyjnego, którego nie można odwracać. Strona wystąpiła do 

zarządcy drogi krajowej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację 

budynku gospodarczego w odległości mniejszej od uregulowanej w art. 43 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) już po 

wybudowaniu (dokonaniu przebudowy) budynku, a więc po wykonaniu robót 

budowlanych. Tym samym uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenie 

postępowania w oparciu o art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  

odpowiadało prawu, bowiem decyzja tego organu, odmawiająca wyrażenia zgody na 
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lokalizacje przebudowanego budynku gospodarczego, została wydana niezgodnie z art. 

43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.  

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 731/21 Sąd wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2021 r. 

uwzględnił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę Rady m.st. 

Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1204/2020, w przedmiocie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości 

opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, i stwierdził 

nieważność tej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 

ust. 2 pkt 2 ppkt a).  

 Zdaniem Sądu, uchwała nie została należycie uzasadniona, bowiem powołane w 

niej badania i sporządzone na ich podstawie wykresy (diagramy) bez określenia daty 

sporządzenia badań, na podstawie których zostały opracowane - nie odpowiadają 

rzeczywistemu stanowi. Uchwała nie uwzględniała istniejącego w okresie od marca do 

października 2020 r. zmienionego stanu faktycznego, jaki zaistniał z powodu ogłoszenia 

w marcu 2020 r. stanu epidemii i wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) ograniczeń w przemieszczaniu się, m.in. 

zamknięcia obiektów gastronomicznych, kultury, sportu, obiektów handlowych, a dla 

pracowników wprowadzenia pracy zdalnej – co niewątpliwie wpłynęło na kryteria 

wprowadzonych zaskarżoną uchwałą zmian. Przedstawione w uzasadnieniu uchwały 

dane nie pozwalały na przyjęcie podwyższenia opłaty za postój, przedłużenie godzin 

płatnego parkowania w strefie, czy podwyższenie opłaty zryczałtowanej, za niezbędne. 

Wprowadzone zmiany w zakwestionowanym zakresie naruszały zasadę 

proporcjonalności przy stanowieniu prawa miejscowego. Braki te stanowią o naruszeniu 

§ 131 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 2016 poz. 283 ze zm.) oraz art. 

31 ust. 3 w zw. z art. 94 Konstytucji RP.  

  Sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 746/21 dotyczyła przejazdu po drodze publicznej 

bez uiszczenia opłaty elektronicznej w celu ratowania życia i zdrowia zwierzęcia. 



109 
 

Sąd uchylając decyzję organu o nałożeniu na stronę kary pieniężnej z tego tytułu 

stwierdził, że wartość dobra poświęconego – obowiązek poniesienia opłaty 

elektronicznej za przejazd po drodze publicznej – w relacji do wartości dobra 

ratowanego - życia i zdrowia zwierzęcia – była zdecydowanie niższa. W konsekwencji 

nie było usprawiedliwionych podstaw prawnych, aby nie uwzględniać konsekwencji 

wynikających z celu działania strony, a w rezultacie nałożyć karę pieniężną. Działanie 

strony było bowiem usprawiedliwione celem, w jakim zostało podjęte, a cel tego 

działania determinowany był przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.). 

  Sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 2103/20, VI SA/Wa 1766/21, czy VI SA/Wa 

1872/21 dotyczyły kar pieniężnych nałożonych za naruszenie przepisów ustawy z dania 

9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 859), dalej ustawa SENT. Sąd, uchylając zaskarżone decyzje oraz 

umarzając postępowania administracyjne wskazał, że przepis art. 165b § 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) doznawać 

musi modyfikacji, wynikających z tego, że w postępowaniach tych mamy do czynienia 

z inną, niż kontrola podatkowa, kontrolą i inną niż podatkowa sprawą. Przepis art. 165b 

§ 1 Ordynacji podatkowej ustanawia termin końcowy, do którego upływu dopuszczalne 

jest wszczęcie postępowania w sprawie, która była przedmiotem kontroli, na 6 miesięcy 

od zakończenia kontroli. Wprawdzie przepis odnosi się do kontroli podatkowej 

i postępowania podatkowego, jednak formuła stosowania odpowiedniego, którą spójnie 

posłużył się ustawodawca w art. 94 ust. 1 in fine ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) i art. 26 ust. 5 ustawy 

SENT obliguje do stosowania art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej z modyfikacjami. Nie 

ma bowiem podstaw do przyjęcia żadnego z pozostałych mechanizmów stosowania tego 

przepisu,  mieszczących się w klauzuli stosowania odpowiedniego. Zastrzeżenie 

odpowiedniości zakłada bowiem trzy warianty stosowania danej regulacji - wprost, bądź 

z modyfikacjami, lub brak zastosowania. O tym, czy i w jakim zakresie przepis daje się 

zastosować rozstrzyga charakter przedmiotu regulacji. Ustawodawca zdecydował o 

tym, by ograniczyć termin, w którym uruchomione być może postępowanie 

administracyjne w sprawie stanowiącej rezultat kontroli w przedmiocie przestrzegania 
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przepisów ustawy  SENT. Upływ tego terminu należy traktować jako bezwzględną 

przeszkodę wszczęcia postępowania jurysdykcyjnego. 

  Przedmiotem kontroli sądowej w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2276/20 była 

odmowa dopuszczenia organizacji społecznej (stowarzyszenia) do udziału na prawach 

strony w postępowaniu administracyjnym o udzielenie spółce zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów drogowych. Sąd przyjął, że w tej sprawie - 

wpadkowej, w ramach głównego postępowania administracyjnego - spółce, jako stronie 

postępowania administracyjnego toczącego się z jej wniosku o wydanie zezwolenia, nie 

przysługuje status uczestnika. Spółka nie jest bowiem legitymowana do zaskarżenia 

postanowienia w przedmiocie odmowy dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w 

postępowaniu toczącym się z jej wniosku. Przepis art. 31 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wyraźnie ogranicza krąg uprawnionych do wniesienia zażalenia na 

postanowienie odmowne jedynie do zainteresowanej udziałem w postępowaniu 

organizacji społecznej. 

  W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1994/20 Sąd, odwołując się do normatywnej 

definicji pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa, zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) 

w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1637) wskazał, że organ administracji publicznej odmawiając wglądu do akt 

zawierających taką tajemnicę, obowiązany jest spośród całości akt administracyjnych 

wyodrębnić konkretne dokumenty/ich części objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Odmowa musi wskazywać konkretnie opisane/oznaczone dokumenty podlegające 

wyłączeniu jawności z jednoczesnym podaniem charakteru, rodzaju informacji oraz 

czego dotyczą i dlaczego należało je zakwalifikować jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Czy nastąpiło to z uwagi na wynikające z nich treści, czy też wiedzę, którą można 

byłoby z nich czerpać. Poza tym odmowa winna zawierać wyjaśnienie, czy 

wyodrębnione informacje posiadają dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą, jak 

również wyjaśniać, w jakim zakresie powinny być one objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa. W sentencji postanowienia organ winien jednoznacznie określić 
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zakres ograniczonego prawa wglądu do określonych dokumentów z akt postępowania 

administracyjnego. W przeciwnym wypadku odmowa nie poddaje się kontroli sądowej. 

  W sprawach o sygn. akt  VI SA/Wa 1474/20 i VI SA/Wa 1004/21 Sąd orzekł, że 

art. 32f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2140 ze zm.), w zakresie, w jakim za czyn polegający na podaniu 

nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy przewiduje 

sankcję w postaci zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowcy, pozostaje 

niezgodny z bezpośrednio skutecznym w rodzimym porządku prawnym art. 7 ust. 2 i 

art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 

z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych. W konsekwencji, mając na uwadze 

jednoznacznie określoną regułę pierwszeństwa bezpośrednio stosowalnego 

rozporządzenia przed ustawą krajową (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 288 

zdanie drugie sporządzonego 25 marca 1957 r. w Rzymie Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.), przepisy przywołanego 

rozporządzenia unijnego należy zastosować z pominięciem, nakładającego dotkliwszą 

sankcję, przepisu ustawy krajowej. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1516/21 Sąd orzekł, że postępowanie 

„o dopuszczenie do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie 

towarów niebezpiecznych w zakresie ADN dla (doradcy) przedłużającego uprawnienia” 

nie jest bezprzedmiotowe, jak przyjęły to organy. 

 Odwołując się do przepisów art. 42 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 2 i art. 49 pkt 1 ustawy 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

154 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i ust. 4 i § 10 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 718) Sąd wskazał, że brak wyraźnego określenia 

prawnej formy załatwienia sprawy dotyczącej dopuszczenia do egzaminu nie 

przemawia przeciwko uznaniu, że sprawa taka ma charakter administracyjny, 

wymagający wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji Dyrektora Transportowego 

Dozoru Technicznego w zakresie realizacji zadań związanych z  egzaminem – 
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mających charakter publicznoprawny – występującego w roli organu administracji 

publicznej. Przyjęcie, że odmowa dopuszczenia do egzaminu następuje na podstawie 

arbitralnego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej stanowiłoby naruszenie, 

wynikającej z art. 2 Konstytucji RP, zasady demokratycznego państwa prawnego 

poprzez uniemożliwienie kontroli zasadności takiej odmowy w postępowaniu 

administracyjnym, a w konsekwencji też prawa do poddania takiego rozstrzygnięcia 

kontroli sądowej (art. 45 Konstytucji RP zasada prawa do sądu). 

  W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2219/20 Sąd przesądził, że czynność Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego, polegająca na odwołaniu komisji egzaminacyjnej, 

o której traktuje § 24 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z  dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z 

prowadzeniem określonych rodzajów pociągów (Dz. U. z 2015 r. poz. 46), 

jest czynnością z zakresu administracji publicznej, na którą - na podstawie art. 3 § 2 pkt 

4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego. Jednocześnie Sąd uznał, że wniosek o odwołanie komisji 

egzaminacyjnej – wbrew stanowisku organu administracji publicznej, nie musi 

pokrywać się z zakresem wniosku o powołanie tejże komisji. Na podstawie § 24 ust. 2 

ww. rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. wniosek uprawnionego podmiotu 

wyznacza przedmiot i zakres czynności organu. Wyłącznie wnioskodawca ma prawo do 

kształtowania przedmiotu swojego żądania, którym to przedmiotem organ jest 

związany. 

  W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 486/21 i VI SA/Wa 544/21 Sąd, odwołując 

się do przepisu art. 15 ust. 1 rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub 

dużego opóźnienia lotów (…) oraz art. 205b ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.  Prawo 

lotnicze (Dz. U z 2018 r. poz. 1183), uznał za nieuprawnione stanowisko Prezesa 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), jakoby złożenie reklamacji wyłącznie w formie 

pisemnej, którą zastrzegł sobie w ogólnych warunkach przewozu przewoźnik, było 

warunkiem skutecznego złożenia skargi w trybie art. 205b ustawy. W ocenie Sądu 
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stanowisko to wychodząc poza dyspozycję art. 205b ust. 3 ustawy ogranicza prawo 

pasażerów do dochodzenia uprawnień z reklamacji, której forma nie jest w prawie 

zastrzeżona. Prezes ULC, rozpoznając skargę pasażera na działania przewoźnika przez 

pryzmat zapisów rozporządzenia 261/2004, powinien ograniczyć się wyłącznie do 

zbadania, czy kopia złożonej do przewoźnika reklamacji została przedłożona jako 

załącznik takiej skargi, tj. czy zostały zachowane warunki formalne określone przez art. 

205b ust. 3 pkt 1, 2, 3 oraz 4 ustawy. Nie mógł natomiast zdyskwalifikować reklamacji, 

jako złożonej bez zachowania odpowiedniej formy, skoro taka nie została w 

powszechnie obowiązującym prawie zastrzeżona dla jej ważności. 

  Na kanwie tych spraw Sąd odnotował również problem przemienności 

postępowań w tego typu sprawach– tj. drogę postępowania przed sądem powszechnym 

lub przed Prezesem ULC. Sprawa, w której pasażer domaga się od przewoźnika 

lotniczego odszkodowania może zostać rozpoznana i rozstrzygnięta wyłącznie przez 

jeden z tych organów (art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze 

oraz art. 366 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

  Cechą materialnego prawa administracyjnego jest brak ogólnej regulacji co do 

następstwa prawnego, a w konsekwencji brak legitymacji cesjonariusza wierzytelności 

- roszczeń nabytych od osoby pokrzywdzonej naruszeniem wspólnotowym w drodze 

czynności cywilnoprawnej, do wszczęcia postępowania administracyjnego przed 

Prezesem ULC. Wobec braku odesłania w ustawie Prawo lotnicze do przepisów 

Kodeksu cywilnego nie ma podstaw do stosowania przepisów odnoszących się do tej 

kwestii w ramach postępowania administracyjnego. Zbycie roszczenia, wynikające 

z  przepisów materialnego prawa cywilnego, jest bez znaczenia dla postępowania 

administracyjnego. Nabycie przez cesjonariusza od osoby pokrzywdzonej naruszeniem 

wspólnotowym (pasażera) roszczeń nie pozwala na wszczęcie przez ten podmiot 

(cesjonariusza) postępowania administracyjnego zamiast lub obok pasażera. 

Cesjonariusz ochrony swoich praw i roszeń może dochodzić jedynie na drodze 

postępowania cywilnego. 

  W kwestii formy reklamacji złożonej przez pasażera u przewoźnika lotniczego 

na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 625/21. Sąd stwierdził w niej, 

że stanowisko organu traktujące wewnętrzne regulaminy i postanowienia przewoźnika 
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lotniczego (ogólne warunki przewozu znajdujące się na stronie internetowej 

przewoźnika), jako rozstrzygające co do formy wniesionej przez pasażera reklamacji, 

jest bezzasadne, wobec krajowych przepisów ustawowych oraz przepisów prawa 

wspólnotowego, które mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi regulacjami 

przewoźnika. Odwołując się m.in. do art. 60 i art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego. Sąd 

przyjął, że złożenie reklamacji (oświadczenia woli) w formie dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

jest dopuszczalne. 

   

34. Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. 
 

 Z tego zakresu, jak w latach ubiegłych, szereg spraw dotyczyło interesu prawnego 

wywodzonego m.in. z przepisu art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze, który stanowi lex specialis w stosunku do ogólnych zasad 

ustalających istnienie interesu prawnego (art. 28 Kodeksu postępowania 

administracyjnego). 

 Na uwagę zasługuje tu sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 497/15, która była 

zawieszona wobec skierowania do Trybunału Konstytucyjnego skargi w sprawie 

zbadania zgodności przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014 poz. 613 ze zm.) z art. 2 w zw. z art. 45 ust. 1, 

a także w zw. z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP. Wyrokiem z 12 maja 

2021 r. sygn. akt SK 19/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 

i 1339 oraz z 2021 r. poz. 234) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis 

art. 41 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w sposób wyraźny odbiera status 

strony postępowania koncesyjnego właścicielom (także użytkownikom wieczystym) 

nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego 

obszaru górniczego, tj. przestrzeni, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony 

do wykonywania działalności w postaci wydobywania kopaliny, podziemnego 

bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, 

podziemnego składowania dwutlenku węgla i prowadzenia robót górniczych 
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niezbędnych do wykonywania koncesji, oraz właścicielom nieruchomości położonych 

poza miejscami wykonywania robót geologicznych – niezależnie do tego, 

czy postępowanie koncesyjne dotyczy interesu prawnego tychże właścicieli 

(także    użytkowników wieczystych). Kwestionowana regulacja prowadzi 

do pozbawienia właścicieli nieruchomości sąsiednich możliwości uruchomienia 

procedury administracyjnosądowej w sprawach dotyczących udzielenia koncesji; 

pozbawiając ich bowiem praw strony w postępowaniu koncesyjnym, wyłącza w ten 

sposób możliwość zaskarżenia do organu odwoławczego decyzji o udzieleniu koncesji 

na wydobycie kopalin wydanych przez organ koncesyjny, a tym samym zamyka drogę 

do żądania przeprowadzenia kontroli legalności tej decyzji przez sąd administracyjny. 

 Sąd uwzględniając skargę na umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji 

udzielającej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego, z uwagi na przyjęty przez 

organ brak statusu strony wskazał, że bez znaczenia dla jej rozpoznania pozostawał fakt, 

że na mocy ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepis art. 41 ust. 2 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze utracił moc dopiero z dniem 18 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z 

treścią art. 45 ust.1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd. Natomiast art. 64 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje 

konstytucyjną zasadę ochrony prawa własność i innych praw majątkowych. 

 W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 1650/20 i VI SA/Wa 1383/21 Sąd rozstrzygnął, 

że podmiot mający, w świetle ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.), status gminy uzdrowiskowej 

legitymuje się - na podstawie przepisów tej ustawy - prawem wszczęcia postępowania 

w sprawie dotyczącej koncesji przyznanej określonemu przedsiębiorcy na 

wydobywanie kopaliny w obszarze górniczym znajdującym się na terenie takiej gminy 

uzdrowiskowej. Odwołując się m.in. do treści art. 46, art. 38a ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt. 9, 

pkt 11 i pkt 12, art. 48 i art. 49 ustawy oraz możliwości wywodzenia w postępowaniu 

administracyjnym interesu prawnego z tzw. „prawa refleksowego” Sąd stwierdził, 

że obowiązek gminy uzdrowiskowej wypełnienia zadań związanych z zachowaniem 

funkcji leczniczych uzdrowiska, których realizacja ma niewątpliwie przełożenie 
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na uprawnienie gminy do ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Państwa oraz 

pobierania opłaty klimatycznej potwierdza, że wykonanie prawa podmiotowego 

z koncesji może naruszać uprawnienia gminy związane z utrzymaniem funkcji 

leczniczych uzdrowiska oraz statusu gminy uzdrowiskowej. Prowadzona w oparciu 

o koncesję eksploatacja pod terenem gminy niewątpliwie może mieć wpływ na zmianę 

warunków naturalnych uzdrowiska, takich jak zmiana fizjografii, odkształcenia 

powierzchni czy rzeźby terenu. 

 W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 803/21 oraz VI SA/ 1454/21 Sąd odniósł się 

do udziału organizacji społecznej, jako czynnika społecznego, w postępowaniach 

dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin. 

 W świetle art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie budzi wątpliwości, 

że możliwość udziału organizacji społecznych w postępowaniach koncesyjnych 

uzależniona jest od tego, z jakiego rodzaju procedurą koncesyjną mamy do czynienia, a 

ściślej od tego czy poprzedzało ją postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia, czy też nie. Jeżeli 

w  odniesieniu do danego przedsięwzięcia mamy do czynienia z konfiguracją 

postępowań zależnych: środowiskowego i koncesyjnego, za wystarczający - w ocenie 

Sądu, należy uznać udział organizacji społecznej w tym pierwszym. Jeżeli tego rodzaju 

relacja nie występuje, gdyż postępowanie koncesyjne ma charakter samoistny, 

zwolnienie ze stosowania przepisów o udziale organizacji społecznych unormowane 

w art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie wchodzi w grę. 

 Ustalenie, czy wskazane zależności zachodzą, należy do organu prowadzącego 

postępowanie koncesyjne. Skutkiem wystąpienia organizacji społecznej z wnioskiem 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu koncesyjnym jest więc obowiązek organu 

podjęcia niezbędnych czynności wyjaśniających, które obejmować powinny przede 

wszystkim stwierdzenie, czy dla przedsięwzięcia objętego wnioskiem koncesyjnym 

wydano decyzję środowiskową. Funkcjonowanie w obrocie decyzji środowiskowej, 

której adresatem jest ten sam inwestor, oznacza tylko podmiotową zbieżność obu 

procedur, podczas gdy w świetle art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze prawnie 

znaczący jest ich zakres przedmiotowy. 
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  W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1580/20 Sąd orzekł, że skoro organ koncesyjny, 

na etapie rozpoznawania wniosku o udzielenie koncesji, jest uprawniony do dokonania 

oceny czy wnioskodawca legitymuje się prawem do nieruchomości, w tym do oceny 

przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, to tym bardziej takiej oceny może 

dokonać wówczas, gdy pojawi się uzasadniona wątpliwość czy posiadacz koncesji 

legitymacji do nieruchomości nie utracił. Rzeczą organu jest zatem ocena skuteczności 

oświadczenia o rozwiązaniu umowy dzierżawy nieruchomości ze skutkiem 

natychmiastowym. Organ powinien ocenić czy oświadczenie to wywołało skutek 

prawny z chwilą doręczenia dzierżawcy, jako uprawnionemu z koncesji. Do uprawnień 

organu koncesyjnego należy samodzielne rozstrzygnięcie kwestii istnienia stosunku 

dzierżawy, bez uprzedniego prawomocnego rozpatrzenia sprawy przez sąd powszechny. 

 

35. Sprawy z zakresu energetyki. 
 

 Z tej kategorii spraw należy wskazać na sprawę o sygn. akt VI SA/Wa 1787/21, w 

której Sąd odrzucił, jako niedopuszczalną, skargę na publikację przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE) informacji w sprawie taryfy za usługi przesyłania gazu 

wysokometanowego. 

 Sąd, odwołując się do przepisów art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2021 r. poz. 716 ze zm.) wskazał, że informacja 

będąca przedmiotem skargi stanowi włącznie informację publiczną o decyzjach 

w sprawie taryfy wraz z uzasadnieniami. Celem publikacji informacji jest wyłącznie 

przekazanie jej przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom paliw i energii. 

Także informacja o wniesieniu odwołania od decyzji zatwierdzającej taryfę 

i o zakończeniu postępowania odwoławczego dotyczącego taryfy, stanowi jedynie akt 

wiedzy organu, informację publiczną, skierowaną do szerokiego, nieokreślonego grona 

odbiorców. 
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36. Sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania określonych 
czynności i zajęć. 
 

W grupie tych spraw, w części odnoszącej się do adwokatów, radców prawnych, 

notariuszy, komorników (odpowiednio też aplikantów) oraz syndyków upadłości 

przeważały, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawy ze skarg na uchwały Komisji 

Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od 

wyników egzaminu radcowskiego, adwokackiego bądź notarialnego. Drugą grupą pod 

względem liczebności były sprawy dotyczące wpisu na listę adwokatów, radców 

prawnych, powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby oraz odwołania 

ze stanowiska komornika, uchwał właściwego organu samorządu zawodowego 

dotyczących skreślenia z listy adwokatów i radców prawnych, jak i skreślenia z listy 

aplikantów radcowskich i adwokackich. Odnotowano też wpływ skarg na decyzje 

Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na 

aplikacje, w szczególności adwokacką i radcowską. Analiza rozstrzygnięć podjętych w 

wymienionych sprawach wskazuje na wypracowaną jednolitość orzecznictwa, 

znajdującego też akceptację w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W sprawach skarg na postanowienia Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie 

pozostawienia bez rozpoznania zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na 

aplikację adwokacką (sygn. akt VI SA/Wa 2501/20) oraz na decyzje Ministra 

Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów adwokackich 

osób, które wcześniej uzyskały pozytywny wynik egzaminu wstępnego na tę aplikację 

(sygn. akt VI SA/Wa 981/21 i VI SA/Wa 1377/21) utrwala się linia orzecznicza co do 

interpretacji warunku ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych 

w Rzeczypospolitej Polskiej, będącego równoważnym wymogowi ukończenia 

wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu 

magistra, przy czym spełnienie któregoś z tych kryteriów jest konieczne do skutecznego 

zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, na mocy 

art. 75c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1651), jak i przy wpisie na listę aplikantów adwokackich, na podstawie art. 75 

ust. 2 w zw. z art. 65 pkt 3 tej ustawy.  
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W powołanych orzeczeniach uznano, że wartość kwalifikacji osób, które 

ukończyły zagraniczne studia prawnicze, powinna być analogiczna jak w przypadku 

osób, które ukończyły studia prawnicze w Polsce i uzyskały tytuł magistra prawa.  

Przepis art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) regulujący uznawalność dyplomów, wprowadza 

regułę zrównoważenia poziomu wykształcenia osiągniętego na uczelni działającej w 

systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, z poziomem wykształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta 

ogranicza się do uznania poziomu osiągniętego wykształcenia. W tym też zakresie nie 

wymaga się przeprowadzenia dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego. 

Trzeba jednak tę kwestię odróżnić od równoważności dyplomów, o jakiej mowa 

w art. 327 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Według ust. 1 art. 327 dyplom 

ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej 

określającej równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania 

nostryfikacyjnego. Jest to tzw. kwalifikowana forma uznawalności dyplomu ukończenia 

studiów za granicą, dotycząca uznawalności kwalifikacji związanych z uzyskaniem 

wyższego wykształcenia. W takim przypadku istotny jest nie tylko sam poziom 

osiągniętego wykształcenia (studia), ale ustalenie, czy kwalifikacje osiągnięte na tym 

poziomie za granicą odpowiadają wartości kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów 

w Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl bowiem art. 327 ust. 2 ustawy o szkolnictwie 

wyższym i nauce osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu 

dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem. 

Oznacza to, że posługiwanie się ,,odpowiednim polskim tytułem” może nastąpić 

jedynie w sytuacji tożsamości poziomu osiągniętego wykształcenia i równoważności 

wartości kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów ukończonych za granicą z tymi, 

jakie kończy się w Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak mogło do tego dojść, 

konieczne jest stwierdzenie równoważności dyplomu ukończenia studiów za granicą z 

odpowiednim polskim dyplomem i tytułem zawodowym. Następuje to albo na 
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podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej 

braku w drodze postępowania nostryfikacyjnego (art. 327 ust. 1 ustawy o szkolnictwie 

wyższym i nauce). 

Wymóg te odnosi się także do osoby, która legitymuje się dyplomem ukończenia 

studiów za granicą, pragnącej posługiwać odpowiednim polskim tytułem magistra 

prawa. Zatem osoba, która ukończyła studia za granicą, aby można było uznać, że 

spełnia warunek ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra 

prawa, powinna legitymować się ukończonymi prawniczymi studiami za granicą, które 

są równoważne polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, z mocy art. 327 ust. 1 i 

2 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie chodzi bowiem tutaj tylko o osiągnięcie 

przez tę osobę określonego poziomu wykształcenia (art. 326 ust. 1 ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce), ale potwierdzoną wartość kwalifikacji uzyskanych w 

ramach zagranicznego wykształcenia prawniczego (art. 327 ust. 1 ustawy o szkolnictwie 

wyższym i nauce).  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1386/21 Sąd zajął stanowisko, że działanie 

organu - Ministra Sprawiedliwości - polegające na skierowaniu do skarżącego 

zawiadomienia o wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika sądowego (art. 281 

ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - Dz. U. z 2020 r. poz. 121 ze 

zm.) powoduje jedynie przekazanie informacji o skutku wynikającym bezpośrednio z 

mocy samego prawa. W myśl art. 281 ustawy o komornikach sądowych powołanie na 

stanowisko komornika osób, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy ukończyły 

65 lat, wygasa z upływem 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, nie później jednak niż 

z dniem ukończenia 70. roku życia. Jednocześnie, zgodnie z art.  306  ustawy, weszła 

ona w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  Skoro zatem skarżący w dniu wejścia w życie  

ustawy miał ukończone 65 lat, to w zaistniałej sytuacji z brzmienia samego przepisu art. 

281 ustawy o komornikach sądowych wprost wynika, że powołanie go na stanowisko 

komornika sądowego wygasło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Do wystąpienia 

tego skutku nie jest wymagane żadne działanie organu. Ustawodawca  nie uzależnił 

bowiem skuteczności wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika sądowego osób 

objętych dyspozycją art. 281 ustawy od jakiegokolwiek władczego rozstrzygnięcia 

organu administracji publicznej. Zaskarżone w sprawie działanie organu (pisma 
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kierowane do skarżącego) posiadało zatem jedynie walor informacyjny, nie 

rozstrzygając jednakże o żadnych prawach czy obowiązkach skarżącego, ponieważ 

takiej kompetencji w tym zakresie ustawodawca organowi nie przyznał.  

Tym też omawiana  sprawa różni się od sprawy poddanej kontroli sądów 

administracyjnych, zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

25 sierpnia 2020 r. sygn. akt II GSK 560/20, w której  przedmiotem zaskarżenia była 

decyzja organu  o odwołaniu osoby ze stanowiska komornika sądowego na podstawie 

art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych. W tym przypadku nie ulegało 

jednakże wątpliwości upoważnienie ustawowe organu do rozstrzygnięcia tej kwestii 

właśnie w drodze decyzji administracyjnej, poddanej następnie kontroli 

sądowoadministracyjnej. Taka kompetencja nie została natomiast przyznana organowi 

co do osób, o których mowa w art. 281 tej ustawy. Stąd też organ w piśmie jedynie 

informował skarżącego o skutkach wynikających z tego przepisu; jednak działania tego 

nie można  było uznać za decyzję administracyjną, postanowienie, czy też inny akt lub 

czynność z zakresu administracji publicznej. Pisma/zawiadomienia nie są bowiem 

aktem indywidualnym o charakterze władczym, nie rozstrzygają o żadnych 

uprawnieniach lub obowiązkach strony, lecz stanowią oświadczenie wiedzy. Tym 

samym skargę złożoną w sprawie Sąd uznał za niedopuszczalną i podlegającą 

odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami 

administracyjnymi. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1793/21, w której Sąd uchylił decyzję Ministra 

Sprawiedliwości w przedmiocie dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego, istota sporu 

dotyczyła kwestii, czy skarżąca - jako asystent sędziego Sądu Najwyższego (SN) – 

mogła na mocy art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139 ze zm.) przystąpić do egzaminu 

sędziowskiego. Sąd nie podzielił stanowiska Ministra Sprawiedliwości, że spod 

uregulowania tego przepisu zostali wyłączeni asystenci sędziego SN i tym zakresie 

wystąpiła luka ustawowa. W ocenie Sądu, organ ten niewłaściwie zinterpretował 

przepisy art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 

r. poz. 154 ze zm.) w powiązaniu z art. 155 § 7 i art. 19 ust. 4  ustawy o zmianie ustawy 
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o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Z redakcji art. 19 ust. 4 ustawy o zmianie 

ustawy (…) wynika bowiem, że przepis ten odnosi się do wszystkich kategorii 

asystentów sędziego, tj. uregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), ustawie o Sądzie 

Najwyższym i ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 

Nie ma więc podstaw do twierdzenia o wystąpieniu luki prawnej. Na mocy art. 175 ust. 

1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd 

Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Zatem 

stanowisko wyłączające spod uregulowania art. 19 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy (…)  

asystentów sędziego SN, pracujących w referacie, oznaczało naruszenie zasad 

wynikających z art. 60 Konstytucji RP (obywatele polscy korzystający z pełni praw 

publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach) w zw. 

z art. 31 ust. 3 tego aktu.  

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 437/21 Sąd uchylił decyzję Ministra 

Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru kontynuowania przez 

asesora komorniczego działalności polegającej na prowadzeniu indywidualnego 

gospodarstwa rolnego. Zdaniem Sądu organ błędnie uznał, że w sprawie zachodzi 

konieczność oceny czy fakt prowadzenia od wielu lat przez skarżącego gospodarstwa 

rolnego stanowi de facto działalność gospodarczą w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 

22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 ze zm.) w związku 

z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1292 ze zm.) całkowicie pomijając, że złożony wniosek dotyczył kwestii związanych z 

oceną czy fakt posiadania przez skarżącego - jako asesora komorniczego - gospodarstwa 

rolnego będzie przeszkadzał w pełnieniu obowiązków asesora komorniczego, osłabiając 

zaufanie do jego bezstronności lub przynosząc ujmę godności sprawowanej funkcji 

asesora w rozumieniu art. 34 ustawy o komornikach sądowych. Z art. 33 tej ustawy 

wynika, że prowadzenie działalności gospodarczej jest zakazane z mocy prawa dla 

asesora/komornika, zatem wniosek o wyrażenie zgody na taką działalność co do zasady 

należałoby uznać za bezprzedmiotowy. Regulacje zawarte w art. 33 ustawy o 

komornikach sądowych nie przewidują bowiem w ogóle procedury składania takiego 
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wniosku w przeciwieństwie do art. 34 tej ustawy, dotyczącego ograniczenia możliwości 

podejmowania dodatkowego zatrudnienia. 

 W orzecznictwie zwraca również uwagę zagadnienie w sprawie o  sygn. akt 

VI SA/WA 1816/21, w której Sąd dokonał analizy możliwości świadczenia usług przez 

biegłych rewidentów seniorów. Osiągnięcie wieku emerytalnego przez biegłego 

rewidenta nie powoduje braku możliwości prowadzenia działalności jako biegły 

rewident. Może jednak, podobnie zresztą jak i w przypadku nieprzekroczenia wieku 

emerytalnego, skłaniać do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru biegłych. Przepisem 

ustawowym przewidującym możliwość posługiwania się tytułem „biegły rewident 

senior” jest art. 19 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Stosownie do tego 

przepisu tytułem tym może posługiwać się biegły rewident, który osiągnął wiek 

emerytalny i na swój wniosek wystąpił z samorządu biegłych rewidentów.  Przepis ten 

nie kreuje, ani nie upoważnia do kreowania przez organ samorządu po stronie takiego 

biegłego żadnych uprawnień z obszaru regulowanego ustawą, tak że w dalszym ciągu 

zawód biegłego rewidenta, a tym samym czynności zastrzeżone dla biegłego rewidenta 

może wykonywać wyłącznie osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów. Osoba 

posługująca się tytułem „biegły rewident senior” z uwagi na wystąpienie z samorządu 

biegłych rewidentów, a więc równocześnie skreślona z rejestru biegłych rewidentów 

(stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy), nie jest uprawniona do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta i czynności dla niego zastrzeżonych. Tym 

samym żaden organ z pominięciem powołanego przepisu i delegacji ustawowej nie 

może przyznawać takiej osobie innych uprawnień zawodowych, czy też 

tworzyć/wskazywać (jak w omawianej sprawie) „możliwości świadczenia usług przez 

biegłych rewidentów seniorów”, gdyż przekracza wówczas swoje uprawnienia, 

działając w tym zakresie bez podstawy prawnej.  
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37. Sprawy z zakresu telemediów. 
 

Sprawy z tego zakresu obejmują m. in. problematykę usług telekomunikacyjnych 

i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych, pozwoleń i urządzeń radiowych, uprawnień 

do wykonywania działalności pocztowej, powszechnych usług pocztowych, kontroli 

działalności pocztowej oraz innych spraw dotyczących telemediów. 

Spośród spraw z tego zakresu należy odnotować wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

sygn. akt VI SA/Wa 2303/20, którym Sąd oddalił skargę strony na decyzję organu w 

przedmiocie nieodpłatnego udostępnienia programu telewizyjnego. Spór w sprawie 

dotyczył konieczności realizacji przez stronę obowiązku nałożonego na podstawie art. 

43a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 

ze zm.) zgodnie z którym, nadawca rozpowszechniający program,  wymieniony w art. 

43 ust. 1 ustawy o radiofonii  i telewizji, jest obowiązany do nieodpłatnego 

udostępniania tego programu na wniosek operatora rozprowadzającego program, w 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Konsekwencją niewykonania tego obowiązku 

jest skierowanie przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 

nadawcy wezwania  o udostępnienie programu operatorowi, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Wskazane przepisy zostały zastosowane w sprawie przez organ 

prawidłowo. Zarzut naruszenia art. 31 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i 

związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, Sąd 

uznał za błędny. Sąd odniósł się też do  możliwości dokonania wykładni przepisu art. 

43 ustawy o radiofonii i telewizji w kontekście art. 31 ww. dyrektywy 2002/22/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady. Powołał się przy tym na orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zgodnie z którym państwa członkowskie 

dysponują swobodą w zakresie nakładania obowiązków rozprowadzania programu, 

oprócz obowiązków, których dotyczy art. 33 ust. 1 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady.  

  



125 
 

38. Sprawy dotyczące broni i materiałów wybuchowych 
 

W sprawach dotyczących cofnięcia pozwolenia na broń, w orzecznictwie sądów 

administracyjnych jednolicie przyjęto, że okoliczność uzyskania przez stronę 

pozytywnego orzeczenia psychologicznego i lekarskiego w pierwszej instancji, nie 

może przesądzić o zachowaniu pozwolenia na broń palną, w sytuacji gdy orzeczenie 

lekarskie i psychologiczne wystawione w trybie odwoławczym, tj. w drugiej instancji 

jest negatywne. Wniesienie odwołań, zarówno przez stronę postępowania, jak i przez 

organ Policji - nie jest obwarowane jakimikolwiek warunkami. Organy Policji nie są 

uprawnione do oceny przyczyn, dla których upoważniony lekarz lub psycholog orzekł 

o braku zdolności do dysponowania przez stronę bronią, tzn. które z wymaganych do 

wydania orzeczenia badań cząstkowych miało wpływ na jego treść. Nie mają również 

kompetencji do weryfikowania zasadności wydania osobie ubiegającej się o broń lub 

broń już posiadającej orzeczenia o określonej treści, ani też do wyjaśniania rozbieżności 

pomiędzy orzeczeniami wydanymi przez lekarzy (czy psychologów) w I i w II instancji, 

(sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 54/21, VI SA/Wa 137/21, VI SA/Wa 1032/21). 

W kwestii odmowy wydania pozwolenia na broń, na uwagę zasługuje sprawa 

o sygn. akt VI SA/Wa 904/21, w której skarżący uzyskał pozwolenie na broń palną 

w  celach kolekcjonerskich będąc funkcjonariuszem Policji, co pozwalało na 

zastosowanie zwolnień, o których mowa w art. 15 ust. 6 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 

maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.), tj. zwolnienia 

z obowiązku przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których 

mowa w art. 15 ust. 3 ustawy oraz z obowiązku zdania egzaminu przed komisją ze 

znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni i z umiejętności 

posługiwania się tą bronią. Następnie skarżący zwrócił się z wnioskiem o zmianę 

decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez 

zwiększenie ilości jednostek broni palnej do celów kolekcjonerskich. Organ odmówił 

dokonania zmiany decyzji w tym trybie twierdząc, że od dnia wydania decyzji 

ostatecznej zmianie uległ stan faktyczny sprawy (skarżący przeszedł na emeryturę). 

Brak tożsamości stanu faktycznego wyklucza możliwość zastosowania w sprawie trybu 

przewidzianego w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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39. Sprawy kapitałowe i bankowość. 
 

W sprawach kapitałowych i bankowości na uwagę zasługuje sprawa  

o sygn. akt VI SA/Wa 201/21 dotycząca przymusowej restrukturyzacji banku, w której 

wyrokiem z 25 sierpnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił, 

połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, skargi na decyzję Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego. W sprawie, stosownie do art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), Sąd oceniał 

legalność zaskarżonej decyzji, biorąc za podstawę stan faktyczny i prawny istniejący w 

dniu jej wydania. Przedmiotem kontroli sądowej była decyzja o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji i stosownych rozstrzygnięciach akcesoryjnych.  

Przymusowa restrukturyzacja stanowi zharmonizowaną przez prawo unijne 

instytucję prawa publicznego, polegającą na wyeliminowaniu z rynku znajdującej się w 

stanie zagrożenia upadłością instytucji finansowej z pominięciem postępowania 

upadłościowego, w drodze władczych środków administracyjnych. Restrukturyzacja 

i następująca w ślad za nią likwidacja instytucji finansowej stosowane być mogą 

wyjątkowo, gdy tradycyjna droga postępowania upadłościowego z góry okazuje się 

zawodna w realizowaniu obowiązku ochrony interesu publicznego. Zasadniczym celem 

restrukturyzacji i towarzyszącej jej tzw. uporządkowanej likwidacji jest działanie w 

interesie publicznym, rozumianym jako uniknięcie tzw. pokusy nadużycia (ang. moral 

hazard) zagrożenia stabilności finansowej. Restrukturyzacja (i uporządkowana 

likwidacja) powinny zapewniać ciągłość funkcji krytycznych, aby uniknąć 

negatywnych skutków dla stabilności finansowej, ochronę środków publicznych 

poprzez ograniczenie do minimum możliwości nadzwyczajnego publicznego wsparcia 

finansowego dla instytucji będących na progu upadłości, a także ochronę objętych 

gwarancją deponentów, inwestorów, środków finansowych i aktywów klientów. 

Zasadniczym celem przymusowej restrukturyzacji jest realizacja interesu publicznego, 

zogniskowanego wokół utrzymania stabilności finansowej, a także minimalizacja 

zaangażowania środków publicznych, zapewnienie kontynuacji realizacji funkcji 

krytycznych oraz ochrona deponentów, inwestorów i ich środków. W wymienionej 
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sprawie cele te zostały spełnione, a zastosowanie instytucji przymusowej 

restrukturyzacji było zgodne z prawem. 

Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji ma - w świetle kategorycznej 

stylizacji art. 101 ust. 7 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - charakter 

związany. Enumeratywnie wymienione przesłanki wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji obejmują wystąpienie wyjaśnionego wcześniej stanu zagrożenia 

upadłością, brak podstaw wskazujących na to, że możliwe działania nadzorcze lub 

działania samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością 

oraz konieczność podjęcia takiego działania z perspektywy realizacji interesu 

publicznego (art. 101 ust. 7 pkt 1 – 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). 

W ocenie Sądu Bankowy Fundusz Gwarancyjny wykazał, że zachodziły przesłanki 

szczegółowo omówione w treści wyroku. Zawarte w oszacowaniu dane wskazują, 

że bank objęty przymusową restrukturyzacją znajdował się w sytuacji uzasadniającej 

wszczęcie postępowania upadłościowego.  Nie doszło zatem do naruszenia art. 66 pkt 1 

– 5 ani art. 101 ust. 7 pkt 1 – 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.   

Zdaniem Sądu nie potwierdziły się postawione w skardze na decyzję organu 

zarzuty naruszenia prawa materialnego, w tym przepisów prawa unijnego. Nie można 

także przypisać organowi naruszenia przepisów odnoszących się do sporządzenia 

oszacowania. Przyjęte metody wyceny i ich zastosowanie były prawidłowe. 

Nie nasuwają także zastrzeżeń podstawy wyboru podmiotu sporządzającego 

oszacowanie, w tym odnoszące się do przymiotu niezależności rzeczoznawcy. 

Zaskarżonej decyzji nie można też skutecznie zarzucić istotnego naruszenia przepisów 

prawa procesowego o postępowaniu wyjaśniającym, bowiem materiał dowodowy został 

zgromadzony w sposób wyczerpujący, a jego ocena nie nasuwa zastrzeżeń co do 

zgodności z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., pozostaje także niesprzeczna z regułami 

logiki i doświadczenia życiowego.  
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40. Sprawy z zakresu własności przemysłowej.  
 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1979/20 Sąd wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. 

oddalił skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia 

prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „Salon gier na automatach”. 

Skarżąca spółka (zgłaszający), wnosząc o udzielenie prawa ochronnego, koncentruje 

swoje stanowisko w sprawie na przepisach art. 5 ust. 1 i 1c oraz art. 29 ust. 5 ustawy 

z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.), z którego 

wynika monopol Państwa na rynku gier hazardowych poza kasynem gry, obejmujący 

(m.in.) prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach w salonach gier na 

automatach. Wykonywanie tego monopolu powierzone zostało zgłaszającemu, z czego 

wywodzi on prawo do zmonopolizowania nazwy własnej prowadzonej działalności w 

formie znaku towarowego „Salon gier na automatach”. Oddalając skargę Sąd podzielił 

stanowisko organu, że monopol Państwa dotyczący działalności hazardowej przekazany 

do wykonywania spółce […] nie stanowi podstawy do monopolizowania przez tę spółkę 

(zgłaszającego) oznaczeń ogólnoinformacyjnych, które powinny pozostać w domenie 

publicznej. Zgłaszający nie wskazał bowiem - na ogólnych zasadach rozpoznawania 

wniosku o rejestrację znaku towarowego - dowodów świadczących o rozpoznawalności 

zgłoszonego oznaczenia na rynku, zaś sam fakt, że wskazane jako zakres ochrony 

towary i usługi są objęte monopolem Państwa nie oznacza, że automatycznie opatrzone 

zgłoszonym oznaczeniem będą i są kojarzone przez odbiorców ze spółką […], skoro 

oznaczenie nie posiada charakteru odróżniającego i nie ma dowodów, że w wyniku 

używania nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Nadto prawidłowa jest uwaga organu, 

który nie podważając uprawnień zgłaszającego wynikających z  ww. monopolu w 

zakresie gier hazardowych nie zgodził się z tezą, że aktualny monopol, który posiada 

zgłaszający, a który zaistniał z przyczyn instytucjonalnych, nie może w przyszłości 

zmienić swojego charakteru, a tym bardziej uprawnionego podmiotu. Zatem 

przedmiotem badań organu winno być to, czy zgłoszone oznaczenie posiada status 

znaku towarowego i jaką rolę pełni znak towarowy w przestrzeni gospodarczej. 
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41. Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych.  
 

W 2021 r. w sprawach z tego zakresu rozstrzygnięcia Sądu dotyczyły głównie 

charakteru prawnego umów cywilnoprawnych i związanego z tym problemu 

odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1694/21 Sąd uznał zarzuty skargi dotyczące 

naruszenia przez organy art. 734 § 1 w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego, poprzez 

niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że łącząca strony umowa o dzieło 

była umową o świadczeniu usług, a nie umową o dzieło w myśl art. 627 Kodeksu 

cywilnego, pomimo że specyfika umowy zawartej z zainteresowanym, tj. umowy 

o sporządzenie opinii habilitacyjnej, wskazuje na wszelkie cechy umowy o dzieło. 

Doprowadziło to w konsekwencji do naruszenia art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy 

o świadczeniach, polegającego na uznaniu, że zainteresowany podlegał obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego, w związku ze świadczeniem pracy na podstawie spornej 

umowy. Sąd stanął na stanowisku, że opinia habilitacyjna posiada wszelkie istotne 

elementy dzieła, gdyż stanowi efekt badań nad dorobkiem habilitanta, przy czym nie 

jest możliwe skonstruowanie opinii przy pomocy innych źródeł naukowych, 

co przesądza o jej oryginalnym charakterze. Sąd podkreślił, iż przedmiotowa opinia, 

z chwilą jej powstania, istnieje ponadto w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko 

odróżnić ją od innych opinii lub przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego 

rezultatu, gdyż rezultat ten jest konkretny i widoczny, bo publikowany w toku procedury 

habilitacyjnej. Sporządzenie opinii habilitacyjnej polega przy tym na wykonaniu 

konkretnej i jednorazowej pracy, nie ma charakteru pracy ciągłej, ani nie jest usługą 

edukacyjną, gdyż opinia stanowi dzieło samoistne, niezależne i oryginalne.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1680/21 Sąd przyjął, że sporna umowa, 

której przedmiotem było autorskie opracowanie i przeprowadzenie wykładu dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów, jest umową starannego działania 

– zlecenia – nie zaś umową o dzieło. Zdaniem Sądu, należy uznać za prawidłowe 

stanowisko organu, który stwierdził, że wykonywane przez uczestnika określone w 

umowie czynności polegające na opracowaniu i przeprowadzeniu wykładu nie 

doprowadziły do powstania samoistnego, indywidualnie oznaczonego wyniku w postaci 
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dzieła, tj. rezultatu. Celem zawartej umowy było bowiem przekazanie wiedzy 

słuchaczom, a wykład stanowił środek do osiągnięcia tego celu. Nadto wskazana przez 

organ nieweryfikowalność pod względem istnienia wad rezultatu spornej umowy 

skutkowała w rzeczywistości brakiem odpowiedzialności uczestnika za wady dzieła, co 

jest jedną z kluczowych cech odróżniających umowę rezultatu od umowy starannego 

działania. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1985/21 Sąd nie podzielił stanowiska organu, że 

przedmiot umowy jakim był udział uczestnika w spektaklu w charakterze muzyka 

orkiestry, nie może stanowić umowy o dzieło. W ocenie Sądu umowa, w której strona 

zobowiązuje się do udziału w konkretnym spektaklu artystycznym za wynagrodzeniem, 

ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania 

wykonawcy nie jest samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz 

oznaczony w umowie ich wynik, w postaci wystawienia widowiska, odpowiadającego 

pewnym z góry ustalonym warunkom. Fakt, że uczestnik nie wykonywał swojej partii 

jako solista, lecz jako członek orkiestry, w żaden sposób nie modyfikuje, niezbędnego 

dla zrealizowania spornej umowy, określonego rezultatu artystycznego wykonania 

utworu. Bezpodstawne jest bowiem różnicowanie przez organ charakteru umowy 

zawartej z artystą (odpowiednio umowa o dzieło lub świadczenie usług) z uwagi na 

indywidualny (solista) lub grupowy (jako członek orkiestry) sposób wykonania tejże 

umowy. Zdaniem Sądu oczywistym jest, że także występy uczestnika w spektaklu, 

wbrew stanowisku organu, miały wpływ na całość spektaklu, a uczestnik w równym 

stopniu, jak pozostali artyści, przyczynił się do indywidualnego i wyjątkowego 

charakteru tych wydarzeń artystycznych. Nieuprawniona jest próba dokonywania 

sztucznego podziału czynności artystów występujących w ramach wspólnego 

widowiska na takie, które decydują o jego indywidualnym charakterze, i takie, którym 

tej cechy przypisać nie można. Nawet w ramach występu orkiestry nie jest wykluczone 

wykonywanie pewnych partii przez jednego z jej członków, w zależności od przyjętej 

wizji reżysera czy dyrygenta. 

 W ocenie Sądu w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1280/21 organ zasadnie uznał, że 

umowa zawarta z DJ, której przedmiotem było stworzenie playlist dla klubu wraz 

z przeniesieniem praw autorskich, nie miała charakteru umowy o dzieło. Sąd stanął na 
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stanowisku, że celem umowy nie było osiągnięcie oznaczonego rezultatu, określonego 

w umowie jako dzieło o indywidualnych, niepowtarzalnych, opisanych z góry cechach, 

lecz przyjmujący zamówienie zobowiązał się do starannego działania, polegającego na 

stworzeniu playlist. Wykonanie umowy polegało na dokonywaniu ciągu określonych 

czynności faktycznych, określonych działań zmierzających do osiągnięcia wyniku, 

który nie jest tożsamy z pojęciem dzieła. W wyniku czynności będących przedmiotem 

spornej umowy nie było możliwe określenie, jakie dzieło miałoby powstać w efekcie 

wykonywania tychże czynności. Przedmiot umowy został określony ogólnie i dlatego 

nie można powiedzieć, że w spornej umowie zostało oznaczone konkretne dzieło. 

Sporna umowa sprowadzała się do starannego działania wykonawcy bez możliwości 

weryfikacji rezultatu po jego wykonaniu. Na przyjmującym zamówienie spoczywała 

jedynie odpowiedzialność za staranne wykonanie powierzonych czynności, nie zaś za 

rezultat. Brak rezultatu wykonywanych czynności przesądza o zakwalifikowaniu jej 

jako umowy o świadczenie usług.   

 

42. Wymierzanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
kar pieniężnych.  
 

42.1 Wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust 

i nosa oraz nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od 

siebie. 

 

Problematyka powyższa zostanie przedstawiona na przykładzie sprawy o sygn. 

VII SA/Wa 1506/20. Zaskarżoną w tej sprawie decyzją z dnia […] czerwca 2020 r. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze. zm.), utrzymał w mocy decyzję Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia […] maja 2020 r., wymierzającą 

skarżącemu karę pieniężną w kwocie 5.000 zł, za nieprzestrzeganie w dniu […] maja 

2020 r. nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie 

oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. Orzekając w sprawie Sąd stwierdził nieważność 
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zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej, uznając, że wydane zostały bez 

podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, co stanowiło o wystąpieniu 

przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umorzył 

postępowanie. 

 Sąd wskazał, że decyzje organów zostały wydane między innymi na podstawie: 

- art. 46b pkt 4 i pkt 12, art. 48a ust. 1 pkt 1 i pkt 5, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

- § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878). 

Sąd zwrócił uwagę, że jedną z podstawowych zasad postępowania 

administracyjnego, wynikającą nie tylko z ustawy zwykłej (art. 6 Kodeksu 

postępowania administracyjnego), ale również z Konstytucji (art. 7) jest zasada 

legalizmu. Zgodnie z tą zasadą organy władzy publicznej działają na podstawie 

i w granicach prawa. Zasada ta dotyczy nie tylko stosowania prawa w procesie 

orzeczniczym organów administracji publicznej, ale również stanowienia prawa 

w drodze rozporządzeń, do którego naczelne organa administracji rządowej zostały 

upoważnione na podstawie ustaw. Zasada legalizmu odnoszona do stanowienia prawa 

w drodze rozporządzeń wymaga uwzględnienia hipotezy art. 92 ust. 1 Konstytucji, 

zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, 

na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 

wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania 

rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące 

treści aktu. 

Przywołując orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Sąd wskazał, że do 

unormowania w drodze aktu wykonawczego mogą być przekazane wyłącznie te sprawy, 

które nie mają istotnego znaczenia ani z punktu widzenia realizacji konstytucyjnych 

wolności i praw, ani z punktu widzenia założeń ustawy będącej podstawą do wydania 

takiego aktu. Niedopuszczalne więc konstytucyjnie jest takie upoważnienie do wydania 

przepisów wykonawczych niższej rangi, które dopuszcza unormowanie w akcie rangi 



133 
 

podustawowej i to w sposób samoistny (niezdeterminowany normami ustawowymi), 

stosowania władczych środków ingerencji w sferę konstytucyjnie chronionych praw i 

wolności obywateli. 

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji, każdy (a więc i organ 

administracji publicznej) jest zobowiązany szanować wolności i prawa innych. 

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 

państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Zgodnie zaś z art. 52 ust. 1 

Konstytucji (mającym bezpośrednie zastosowanie w niniejszej sprawie), każdemu 

zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Jest to tzw. zasada wolności przemieszczania 

się. Wolność przemieszczania się może podlegać ograniczeniom, ale wyłącznie 

określonym w ustawie (art. 52 ust. 3 Konstytucji).  

Sąd podkreślił, że wyłącznie ustawa może określać podstawowe elementy 

ograniczenia danego prawa i wolności. W rozporządzeniu powinny być zamieszczane 

jedynie przepisy o charakterze technicznym, niemające zasadniczego znaczenia 

z punktu widzenia praw lub wolności jednostki. 

Stanowiący materialnoprawną podstawę orzeczenia organu I (a także II instancji) 

§ 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

nakładał natomiast (do odwołania) obowiązek poruszania się w odległości nie mniejszej 

niż 2 m od siebie (§ 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia) oraz obowiązek zakrywania ust i 

nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 

ochronnego (§ 17 ust. 1 rozporządzenia). 

 W rzeczywistości więc obowiązek ten, wprowadzony aktem wykonawczym do 

ustawy, dotyczył ograniczenia swobodnego poruszania się obywateli przez określenie 

warunków niezbędnych dla dopuszczalności nie tylko samego pobytu, ale i z natury 

rzeczy właśnie poruszania się w miejscach ogólnodostępnych. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w związku 

z powyższym, że w dacie zdarzenia ([…] maja 2020 r.) będącego przyczyną nałożenia 

kary pieniężnej nie istniała żadna podstawa materialnoprawna rangi ustawowej, z której 

by wynikało, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek w miejscach 

ogólnodostępnych zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa lub też obowiązek poruszania się w 

odległości nie mniejszej niż 2 m od innej osoby. Tym samym kara pieniężna została 

więc nałożona bez skutecznej i zgodnej z Konstytucją podstawy prawnej wymaganej w 

wypadku ograniczenia konstytucyjnej wolności i prawa obywatela, mogącej stanowić 

dla organów administracji publicznej upoważnienie do władczego działania. 

Sąd zauważył jednak, że organy administracji publicznej nie są upoważnione do 

dokonywania oceny legalności i zgodności aktu prawnego niższej rangi niż ustawa 

z Konstytucją. Nie mogą więc badać, czy wydawana przez nie decyzja ma ważną 

i skuteczną podstawę prawną. Taką władzę kognicyjną ma wyłącznie sąd, w tym 

wypadku administracyjny, co wynika z art. 178 ust. 1 Konstytucji.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając, że § 16 ust. 1 pkt 1 

oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii był 

niezgodny z Konstytucją, gdyż jako przepis podustawowy ograniczał prawo do 

poruszania się obywatela bez żadnych ograniczeń (wbrew postanowieniom art. 52 ust. 

3 Konstytucji) - odmówił jego stosowania. Oznacza to, że zaskarżona decyzja i decyzją 

ją poprzedzająca zostały wydane bez mogącej być uznaną za skuteczną i legalną 

podstawy prawnej, którą zgodnie z art. 52 ust. 3 Konstytucji mogła być wyłącznie 

ustawa, a nie rozporządzenie Rady Ministrów. To z kolei stanowi przesłankę z art. 156 

§ 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, nakazującą Sądowi stwierdzenie 

nieważności obu decyzji. 

Sąd zwrócił ponadto uwagę na fakt, że wskazany przez organy jako podstawa 

decyzji (w brzmieniu z dnia wydania decyzji) art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przewidywał, 

że „w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: (…) 4) obowiązek 

poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; (…) 
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12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się”. Ze wskazanej delegacji 

ustawowej w żaden sposób nie wynika obowiązek zakrywania ust i nosa lub obowiązek 

zachowania określonej odległości pomiędzy osobami. Wytyczne co do treści aktu 

wykonawczego mają zatem charakter blankietowy. Z kolei art. 48a ust. 1 pkt 5, ust. 3 

pkt 1 i ust. 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi stanowił, że kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, 

zakazów lub ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.  

Jak wskazał Sąd, ani w art. 46, ani w art. 46b ustawy, stanowiących rzekomą 

podstawę prawną wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii nie zostały określone żadne wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, 

w szczególności obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych lub 

zasad wskazujących na ograniczanie szeroko pojętego „przemieszczania się”. 

Sąd wyjaśnił ponadto, że art. 46b pkt 4 ustawy z 2008 r. został zmieniony dopiero 

przez art. 15 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2112) z dniem 29 listopada 2020 r. przez nadanie treści „obowiązek poddania się 

badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie” i dodanie pkt 4a) 

– „obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”. 

Wskazana ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dopiero z dniem 29 

listopada 2020 r. wprowadziła w art. 15 zmianę przez dodanie pkt 13 w brzmieniu 

„nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach 

oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu”. Tym samym 

ustawowy nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych zaczął w 

rzeczywistości obowiązywać dopiero od 29 listopada 2020 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił również prawidłowość 

postępowania organów obu instancji przez pryzmat ogólnych zasad postępowania 

administracyjnego. 
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Sąd wskazał, że zgodnie z art. 12 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

organy administracji publicznej powinny działać w sprawie szybko. Jednocześnie 

ustawodawca obok szybkości postępowania nakazał organom wnikliwość działania, 

dlatego też przewidział w § 2 art. 12 Kodeksu, że wyłącznie sprawy, które nie wymagają 

zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. 

Sąd stwierdził, że rozpoznawana sprawa nie jest jednak sprawą, która nie wymagała 

postępowania dowodowego. Sąd zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że przyjęta 

przez organy jako priorytet konieczność „dyscyplinowania” i w rezultacie nadmierna 

szybkość postępowania doprowadziła do ograniczenia jego prawa do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania (art. 10 § 1).  

Sąd wyjaśnił przy tym, że w niniejszej sprawie nie zachodziły okoliczności 

uprawniające organy do odstąpienia od zasady czynnego udziału strony 

w  postępowaniu (art. 10 § 2 Kodeksu). Załatwienie bowiem sprawy polegające 

wyłącznie na ukaraniu skarżącego za niewypełnienie obowiązku zakrywania ust i nosa 

oraz nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 m nie miało już 

żadnego wpływu „na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze 

względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną”. Nałożenie kary pieniężnej było 

bowiem środkiem represyjnym, a nie zapobiegawczym.  

Jak podkreślił Sąd, rozważania organu, poczynione zwłaszcza w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji, odnoszące się do prewencji ogólnej i szczególnej w żadnej mierze 

nie uzasadniały faktycznego uniemożliwienia przez organ skarżącemu skorzystania 

z przysługujących z mocy ustawy praw strony postępowania administracyjnego. 

Co więcej, zgodnie z art. 15 zzzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd 

administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej mógł 

odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu, ale tylko w przypadku, gdy 

wszystkie strony zrzekły się swego prawa. Skarżący w postępowaniu administracyjnym 

nie zrzekł się przysługującego mu prawa z art. 10 § 1 Kodeksu. W konsekwencji organy 
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naruszyły też art. 81 Kodeksu, zgodnie z którym okoliczność faktyczna może być 

uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do 

przeprowadzonych dowodów. 

Sąd wskazał, że okoliczność naruszenia przez stronę przepisów rozporządzenia 

organy stwierdziły jedynie na podstawie notatki urzędowej sporządzonej przez 

funkcjonariusza Policji i następnie przekazanej PPIS. Sąd stwierdził, że organy obu 

instancji czyniąc ustalenia faktyczne wyłącznie na podstawie notatki funkcjonariusza 

Policji i lekceważąc wnioski dowodowe skarżącego naruszyły art. 77 § 1 Kodeksu, 

ponadto uszło uwadze organów, że o wszczęciu postępowania z urzędu należy 

zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie (art. 61 § 4 Kodeksu), 

a obowiązek ten nie może być zaniechany z uwagi na jakiekolwiek, szczególne 

okoliczności sprawy. 

Naruszenie przez organy obu instancji art. 6, 7, 8 § 1, 12 § 1, 61 § 4, 77 § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego Sąd ocenił jako rażące naruszenie prawa. 

O takim charakterze naruszenia prawa przesądza fakt pozbawienia skarżącego bez 

podstawy prawnej przysługujących mu praw procesowych, a tym samym pozbawienie 

go jakiejkolwiek możliwości obrony w postępowaniu o ukaranie dotkliwą karą 

pieniężną. W rzeczywistości też postępowanie organów obu instancji miało charakter 

inkwizycyjny, a nie charakter postępowania prowadzonego w celu należytego ustalenia 

stanu faktycznego. Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja i decyzja PPIS wywołała skutki 

społeczne niemożliwe do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa, jakim 

jest Rzeczpospolita Polska, urzeczywistniającym do tego zasady sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał 

ponadto uzasadnienie decyzji organu odwoławczego, w części odnoszącej się do 

prewencji ogólnej i szczególnej nałożonej na skarżącego kary pieniężnej, za 

sporządzone z całkowitym lekceważeniem wagi i istoty obywatelskich praw i wolności 

jednostki, gwarantowanych ustawą zasadniczą.  

Sąd stwierdził, że zarówno wydanie decyzji bez skutecznej podstawy prawnej, 

jak i jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa wyczerpuje przesłanki nieważności aktu 

administracyjnego, zawarte w art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Ponadto Sąd stwierdził, że z wyżej wskazanych przyczyn brak jest 
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podstaw do kontynuowania w niniejszej sprawie postępowania administracyjnego, 

co oznacza, że wystąpiła przesłanka przewidziana w art. 145 § 3 ustawy Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nakazująca umorzenie postępowania 

administracyjnego.  

 

42.2 Wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zakazu przemieszczania 

się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zaskarżoną w sprawie sygn. VII SA/Wa 1593/20 decyzją z dnia […] lipca 2020 r. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 46 b pkt 10, art. 48a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 

4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), § 5 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

566 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w P. z dnia […] kwietnia 2020 r., wymierzającą skarżącemu karę pieniężną 

w kwocie 5.000 zł za nieprzestrzeganie w dniu […] kwietnia 2020 r. zakazu 

przebywania na obszarze publicznym, tj. zakazu przemieszczania się na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej poza miejscem zamieszkania. 

 W ww. sprawie Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją 

poprzedzającej, uznając, że wydane zostały bez podstawy prawnej, co stanowiło 

o wystąpieniu przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

oraz umorzył postępowanie. 

W kontrolowanych decyzjach jako podstawę prawną wskazano m.in. art. 48a 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.). W ust. 1 pkt 1 tego artykułu 

przewidziano, że kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje 
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się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub 

ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9-12, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł. 

Zgodnie z art. 46a ustawy - w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości 

działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu 

terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie 

danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów: 

1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan 

epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, 

2) rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w art. 46b 

- mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące 

możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Natomiast w art. 46b przewidziano, że w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 

46a, można ustanowić nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach 

i obiektach oraz na określonych obszarach (pkt 10), nakaz określonego sposobu 

przemieszczania się (pkt 12). 

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ww. ustawy, Rada Ministrów wydała 

rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 566 ze zm.). W § 1 rozporządzenia ustalono, że obszarem, na którym 

wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy zaś § 5 wprowadzono zakaz przemieszczania się 

stanowiąc, że „W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. 

zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób 

przebywających na tym obszarze”, określając od tego wyjątki.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołując się na § 5 ww. 

rozporządzenia uznał, że skarżący naruszył prawo, gdyż w dniu […] kwietnia 2020 r. 
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przebywał na obszarze publicznym. Naruszenie to skutkowało wymierzeniem 

skarżącemu kary w wysokości 5 000 zł, w oparciu o art. 48a ustawy.  

Sąd wskazał, że w okolicznościach sprawy należało zatem ocenić, czy słuszne było 

wskazanie na naruszenie § 5 ww. rozporządzenia, którym wprowadzono zakaz 

przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Treść § 5 rozporządzenia wskazuje, że sformułowany w nim zakaz ogranicza 

podstawowe prawa i wolności obywatelskie przewidziane w Konstytucji RP. Z tej 

przyczyny badanie legalności decyzji należało dokonać w kontekście zgodności 

wskazanego rozporządzenia z Konstytucją RP i delegacją ustawową.   

Z art. 52 ust. 1 Konstytucji RP wynika wolność poruszania się po terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. W ust. 3 

wskazano, że wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom 

określonym w ustawie. Stosownie do art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w 

zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w 

ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 

naruszać istoty wolności i praw.  

Sąd stwierdził, że w świetle powołanych przepisów Konstytucji RP (art. 52 ust. 3 

i art. 31 ust. 3) możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie podstawowych 

wolności jednostki (w tym wolności poruszania się), ale na warunkach ustalonych 

w drodze ustawy. W tym przypadku ograniczenia wolności jednostki zawarto natomiast 

w rozporządzeniu.  

Sąd wskazał, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnej wolności 

poruszania się mogą być ustanawiane „tylko w ustawie”. Oznacza to nakaz 

kompletności unormowania ustawowego, które musi samodzielnie określać wszystkie 

podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na podstawie 

przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia. 

Niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie uregulowań blankietowych, 

pozostawiających organom władzy wykonawczej swobodę normowania ostatecznego 

kształtu owych ograniczeń.  
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Sąd zauważył jednocześnie, że stosownie do art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 

rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie 

szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 

Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres 

spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.  

W tym też kontekście Sąd stwierdził, że w art. 46b pkt 10 ww. ustawy mowa jest 

wyłącznie o „nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach 

oraz na określonych obszarach”, zaś w pkt 12 – o „nakazie określonego sposobu 

przemieszczania się”, a to nie oznacza zakazu przemieszczania się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, który zasadniczo wprowadzono na mocy § 5 rozporządzenia 

z dnia 31 marca 2020 r.  

Wprowadzony w ten sposób zakaz przemieszczania się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej ingeruje w konstytucyjną wolność określoną w art. 52 ust. 1 

Konstytucji - w sytuacji, gdy żaden przepis rangi ustawowej nie wprowadza tego zakazu 

i nie zawiera upoważnienia dla Rady Ministrów do jego wydania. Przepisy ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawierają norm 

prawnych odwołujących się do „zakazu przemieszczania się”.  

Sąd podkreślił, że czym innym jest nakaz/zakaz przebywania w określonych 

miejscach, ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, a czym innym 

wprowadzenie powszechnego zakazu przemieszczania się po terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Sądu analizowane rozporządzenie regulując zakaz 

przemieszczania się wykroczyło poza granice delegacji ustawowej. Rozporządzenie to 

w omawianym zakresie jest sprzeczne z art. 31 ust. 3 i art. 52 ust. 3 Konstytucji RP, 

skoro zawiera materię przeznaczoną tylko dla ustawy.  

Z tej też przyczyny Sąd odmówił zastosowania omawianego przepisu 

rozporządzenia jako niezgodnego z Konstytucją RP.  

Wobec braku podstaw prawnych w akcie rangi ustawowej do zarzucenia 

skarżącemu naruszenia prawa, Sąd uznał, że organy orzekające działały bez podstawy 

prawnej, wobec czego stwierdził ich nieważność. Nie widząc podstaw do 

kontynuowania postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie Sąd umorzył 

postępowanie. 
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42.3 Wymierzanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kar pieniężnych 

za naruszenie obowiązku kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy 

państwowej. 

 

Kontrolowaną w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1781/20 decyzją z dnia […] lipca 

2020 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia […] maja 2020 r., 

nakładającą na skarżącego karę pieniężną w wysokości 30.000 zł za naruszenie w dniu 

[…] maja 2020 r. obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem 

granicy państwowej w dniu […] kwietnia 2020 r. 

Odnosząc się w pierwszej kolejności do podniesionego w skardze zarzutu 

naruszenia prawa materialnego, a to art. 30, 31, art. 52 Konstytucji RP w związku z art. 

34 ust. 4 pkt 2, art. 46b pkt 5, art. 48a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Sąd uznał, że w realiach 

przedmiotowej sprawy zarzut ten nie jest uzasadniony. Sąd wskazał, że prawa i 

wolności obywatelskie zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w tym 

wolność swobodnego poruszania się po terytorium RP) mogą być ograniczane 

wyłącznie przepisami rangi ustawowej.  

Dalej Sąd podniósł, że zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kwarantanna to 

odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia 

szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Stosownie do 

art. 34 ust. 2 ww. ustawy, osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub 

pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie 

wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub 

nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez 

okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio 

narażenia albo styczności. Z kolei, w myśl art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o zapobieganiu 

zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana osoba 

wymaga hospitalizacji albo organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej. 
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Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano do ustawy 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 46a i 46b, które 

weszły w życie w dniu 8 marca 2020 r. 

Na mocy art. 46a ustawy, w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości 

działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu 

terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia: 1) zagrożony 

obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan 

zagrożenia epidemicznego, 2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym 

w art. 46b - mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając 

bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić obowiązek 

poddania się kwarantannie (art. 46b pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 

Działając na podstawie art. 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w dniu 2 maja 2020 r. Rada Ministrów 

wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792). Zgodnie z § 2 

ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia: „W okresie, o którym mowa, osoba przekraczająca 

granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana: odbyć, po przekroczeniu granicy 

państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po 

przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub 

gospodarującymi.” Z kolei konsekwencje niezastosowania się do powyżej określonego 

obowiązku kwarantanny zostały uregulowane w art. 48a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 

zgodnie z którym, kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje 
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się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub 

ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9-12, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł. Kary te wymierza, w drodze 

decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy 

graniczny inspektor sanitarny. 

Sąd podkreślił, że o ile szereg nakazów lub zakazów związanych ze stanem 

zagrożenia epidemicznego zostało wprowadzonych wyłącznie na podstawie 

rozporządzeń, bez stosownej delegacji ustawowej i z naruszeniem wymogów 

przewidzianych w art. 92 ust. 1 Konstytucji (co znajduje odzwierciedlenie 

w orzecznictwie sądów administracyjnych), o tyle nie można tych uwag odnieść co do 

obowiązku kwarantanny, który został nałożony na skarżącego w zgodzie z Konstytucją 

i w oparciu o podstawę prawną wymaganą w wypadku konieczności ograniczenia 

konstytucyjnej wolności i praw obywatela. 

Obowiązek ten, niewątpliwie ograniczający wolność przemieszczania się po 

terytorium RP, uregulowany został w ustawie. W ustawie została zawarta zarówno 

definicja kwarantanny, jak też uregulowane zostały szczegółowe zagadnienia z nią 

związane, a mianowicie sposób i czas jej wykonywania. Upoważnienie do wydania 

rozporządzenia wynika też z ustawy, określa zakres spraw przekazanych do 

uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. 

 Sąd stwierdził, że zasadne są natomiast zarzuty skargi odnoszące się do 

prawidłowości postępowania organów obu instancji ocenianej przez pryzmat ogólnych 

zasad postępowania administracyjnego i wskazał, że nie można uznać za słuszne 

prymatu zasady szybkości postępowania nad zasadą prawdy obiektywnej i zasadą 

słusznego interesu obywateli, wyrażoną w art. 7 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Sąd uznał, że rozpoznawana sprawa w żadnym wypadku nie może 

być zaliczona do kategorii spraw niewymagających przeprowadzenia postępowania 

dowodowego, o których mowa w art. 12 § 2 Kodeksu. W niniejszej sprawie nie 

zachodziły też okoliczności uprawniające do odstąpienia od zasady zawartej w art. 10 § 

1 Kodeksu (art. 10 § 2). W art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego chodzi 

o przypadki konieczności natychmiastowego wydania decyzji. Załatwienie sprawy 

polegające wyłącznie na ukaraniu skarżącego za naruszenie obowiązku kwarantanny  
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nie miało już żadnego wpływu na wskazane w tym przepisie chronione wartości, było 

jedynie środkiem represyjnym, a nie zapobiegawczym.  

Odnosząc się do wymiaru kary pieniężnej, Sąd zaznaczył, że w dacie wydania 

decyzji organu I instancji ([…] maja 2020 r.), jak też zaskarżonej decyzji ([…] lipca 

2020 r.) obowiązywał art. 15zzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 poz. 1842). Przepis ten stanowił, że w razie stwierdzenia naruszenia 

obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub 

wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada 

na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną 

w kwocie do 30.000 zł. Treść tego przepisu zbliżona jest wprawdzie do art. 48a ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., nie określa jednak dolnej granicy kary. 

Ustawodawca określił jedynie jej maksymalną granicę (30.000 zł). Stosując art. 15zzzn 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. organ ma zatem większą możliwość miarkowania 

wysokości kary m.in. za naruszenie obowiązku kwarantanny i może wymierzyć (np. w 

przypadku naruszeń mniejszej wagi, ze względu na warunki osobiste sprawcy, czy inne 

okoliczności) karę niższą niż 5.000 zł - przewidziane w art. 48a ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. Sąd  wskazał, że z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych wynika, że ustawa ta określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, 

wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań 

przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i 

przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. W art. 1 ust. 2 ustawy ustawodawca 

wskazał jednoznacznie, że w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się ustawę 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. Sąd wskazał, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. stanowi akt lex specialis względem 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., co oznacza, że ma ona pierwszeństwo przed przepisami 
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tej ustawy w sprawach, których przedmiotem jest zapobieganie oraz zwalczanie 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tym samym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

miały obowiązek rozważyć zastosowanie w niniejszej sprawie art. 15zzzn ustawy z  dnia 

2 marca 2020 r., czego nie uczyniły, wobec czego Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. 

 

43. Interpretacja art. 25 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2020 r. poz. 471) w kontekście zastosowania dodanego ww. ustawą 
art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

Zaskarżoną w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1036/21 decyzją z dnia […] marca 

2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, utrzymał w mocy decyzję Wojewody 

z dnia […] października 2020 r., wydaną w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

decyzji z dnia […] stycznia 2009 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W skardze podniesiony został zarzut naruszenia przez Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

poprzez utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji, w sytuacji, w której w stanie 

prawnym obowiązującym po dniu 19 września 2020 r. istnieje ustawowe wyłączenie 

możliwości stwierdzenia nieważności pozwoleń na budowę po upływie 5 lat od dnia jej 

doręczenia. Zgodnie z tym przepisem, nie stwierdza się nieważności decyzji o 

pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat (ust. 

1), a w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio (ust. 2).  

Sąd wskazał, że istotne znaczenie dla zastosowania tego przepisu ma przepis 

przejściowy - art. 25 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, iż do spraw uregulowanych ustawą 

zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu 

dotychczasowym. Ustawa zmieniana w art. 1 to ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
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budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Sąd stwierdził, że wskazany przepis art. 

25 ustawy nowelizującej budzi wątpliwości interpretacyjne. Ograniczenie czasowe 

dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę nie było 

bowiem do tej pory uregulowane w ustawie Prawo budowlane, zastosowanie w tym 

zakresie miały przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 156 § 2 

Kodeksu postępowania administracyjnego). Rozważenia więc wymaga, czy sprawa 

administracyjna prowadzona w trybie nadzwyczajnym stwierdzenia nieważności 

decyzji o pozwoleniu na budowę jest sprawą „uregulowaną ustawą zmienianą w art. 1”. 

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji jest postępowaniem 

odrębnym od postępowania o pozwolenie na budowę prowadzonego w trybie zwykłym, 

lecz oceniając decyzję pod kątem ewentualnego wystąpienia wad wskazanych w art. 

156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ dokonuje tego przez pryzmat 

przepisów ustawy - Prawo budowlane. Wprawdzie w tym trybie organ nie rozstrzyga 

sprawy co do istoty, lecz orzeka jedynie czy zachodzą przesłanki wymienione w art. 156 

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz dokonuje oceny tych przesłanek 

przez pryzmat przepisów prawa budowlanego. Sąd stwierdził w związku z powyższym, 

że wszczętą przed dniem 19 września 2020 r. sprawę dotyczącą stwierdzenia 

nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę można uznać za sprawę „uregulowaną 

ustawą zmienianą w art. 1”, a więc ustawą – Prawo budowlane w brzmieniu 

obowiązującym przed tą datą. Zatem do tego rodzaju spraw wszczętych 

i niezakończonych do dnia 19 września 2020 r. zastosowanie mają przepisy 

dotychczasowe ustawy – Prawo budowlane. Przepisy te nie przewidywały ograniczenia 

czasowego możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, a w 

tym zakresie zastosowanie miał i ma więc nadal przepis ogólny art. 156 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

Dodatkowo Sąd wskazał, iż dodany przepis art. 37 b ust. 1 ustawy – Prawo 

budowlane, podobnie jak art. 156 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

ma charakter materialnoprawny, gdyż reguluje instytucję przedawnienia. Przepis ten nie 

powinien więc mieć zastosowania do spraw, w których wszczęto postępowanie przed 

jego wejściem w życie. Do takich spraw powinny mieć zastosowanie wszystkie 

dotychczas obowiązujące przepisy prawa materialnego, w tym ogólne regulacje 
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dotyczące przedawnienia przewidziane w art. 156 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy 

interpretacji przepisów przejściowych wskazuje się, że pod pojęciem „przepisów 

dotychczasowych” należy rozumieć przede wszystkim przepisy prawa materialnego.  

W związku z powyższym Sąd podzielił interpretację art. 25 ustawy nowelizującej 

prezentowaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wynikiem której jest uznanie, że 

skoro niniejsza sprawa została wszczęta i nie została zakończona przed dniem wejścia 

w życie ustawy zmieniającej, to należy stosować przepisy Prawa budowlanego w 

dotychczasowym brzmieniu, co wyklucza możliwość zastosowania art. 37 b Prawa 

budowlanego.   
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III.   DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU 
 

1. Wydział Informacji Sądowej. 
 

W 2021 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań 

wyznaczonych § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177). Działalność Wydziału koncentrowała 

się na:  

- wykonywaniu zadań z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu, 

- informowaniu osób zainteresowanych o właściwości Sądu, stanie załatwianych 

spraw, udostępnianiu do wglądu akt spraw, 

-  udostępnianiu informacji publicznej o działalności Sądu, 

- prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, 

-  obsłudze medialnej Sądu, 

- wykonywaniu obowiązków administratora systemu informatycznego. 

Praca Wydziału obejmowała sporządzanie statystyk przedstawiających ruch 

spraw w okresie miesięcznym, półrocznym i rocznym, jak również opracowanie rocznej 

informacji o działalności Sądu. Wydział sporządzał również analizy, dane statystyczne 

i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, Biura Orzecznictwa 

NSA oraz innych jednostek. 

Wdrożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie działania 

profilaktyczne służące przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 spowodowały (podobnie jak miało to miejsce w roku 2020), 

iż  funkcjonujący w ramach Wydziału – Sekretariat Informacji o Sprawach udzielał 

informacji w większości drogą telefoniczną. Udzielane informacje dotyczyły toczących 

się postępowań, a także wyjaśniały wątpliwości, co do właściwości sądu i ustawowych 

środków zaskarżania orzeczeń. Udzielenie informacji na miejscu w Sekretariacie miało 

miejsce w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach.  

Czytelnia Akt udostępniała do wglądu akta stronom, uczestnikom postępowania 

i ich pełnomocnikom. Udostępnianie akt następowało w reżimie sanitarnym 
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wprowadzonym wskutek epidemii COVID-19 wyłącznie po wcześniejszym 

zamówieniu akt na konkretny dzień i godzinę. W Czytelni Akt mogła przebywać, poza 

pracownikami Sądu, jedna osoba przeglądająca akta. W 2021 r. udostępniono 

w Czytelni Akt ogółem 2.346 akt sądowoadministracyjnych. 

Informacja o działalności Sądu oraz wydawanych rozstrzygnięciach - w trybie 

ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity 

Dz. U. z  2019 r. poz. 1429) – udzielana była przez Wydział zarówno drogą pocztową, 

jak  i  w  formie elektronicznej (należy w tym miejscu zaznaczyć, że w roku 2021 nie 

odnotowano wpływu wniosków w trybie uchylonej z dniem 8 grudnia 2021 r. ustawy 

z  dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) oraz obowiązującej od dnia 8 grudnia 2021 

r. ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641). 

W 2021 r., w powyższym trybie wpłynęło ogółem 457 wniosków, w tym 169 

wniosków o wydanie kopii orzeczenia. Poprzez udzielenie odpowiedzi załatwiono 441 

wniosków, natomiast 16 wniosków załatwione zostało poprzez wydanie kopii 

orzeczenia. W roku 2021 jeden wniosek o udzielenie informacji publicznej załatwiono 

w formie decyzji administracyjnej.  

Skargi kierowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie podobnie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, stanowiły najczęściej 

wyraz niezadowolenia z rozstrzygnięć Sądu oraz wadliwego, w ocenie skarżących, 

postępowania sądowego. Natomiast wnioski zawierały głównie prośby 

o przedstawienie stanu spraw, przyspieszenie ich rozpoznania i wyjaśnienie różnych 

kwestii procesowych.  

Przez Wydział Informacji Sądowej prowadzona była również obsługa medialna 

Sądu. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, działając jako Rzecznik      

Prasowy Sądu, udzielała informacji na temat wydanych przez Sąd rozstrzygnięć i ich 

uzasadnień, wyjaśniała jakie skutki wywołuje orzeczenie sądu administracyjnego, 

wyjaśniała zasady postępowania przed sądami administracyjnymi oraz udzielała 

informacji na temat funkcjonowania Sądu. 
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Funkcjonująca w ramach Wydziału Informacji Sądowej Biblioteka pracuje 

w systemie elektronicznej ewidencji wypożyczeń, wykorzystując najnowszą wersję 

programu LIBRA 2000, który umożliwia przeglądanie zbiorów poprzez katalogi: 

alfabetyczny, tytułowy, rzeczowy oraz serii. Pełny katalog swoich zbiorów Biblioteka 

publikuje w sieci intranetowej WSA w Warszawie. Dzięki współpracy 

międzybibliotecznej czytelnicy Biblioteki mogą korzystać także ze zbiorów innych 

placówek – w 2021 r. były to biblioteki uczelniane oraz Biblioteka Sejmowa. W roku 

2021 wykazano 554 wypożyczenia długoterminowe i 37 krótkoterminowych (przy 

zarejestrowanych 414 czytelnikach, z  których 51 to sędziowie i pracownicy NSA), poza 

udostępnianiem prezencyjnym w czytelni. Wzrost liczby czytelników w porównaniu z 

rokiem poprzednim wynikał ze stopniowego ograniczania wprowadzonych wcześniej 

obostrzeń w dostępności Biblioteki WSA, spowodowanych przez pandemię COVID-

19. Przyjęte rozwiązania nie skomplikowały dotychczasowej ścisłej współpracy między 

Biblioteką WSA i Biblioteką NSA, zarówno w dziedzinie informacji o nowościach 

wydawniczych, jak i w zakresie wypożyczeń. W tym samym roku kontynuowano 

współpracę z bibliotekami niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych, skąd 

zwracano się z pytaniami dotyczącymi zasobu bibliotecznego.  W Intranecie WSA 

sukcesywnie (w cyklu kwartalnym) publikowane są informacje o wybranych 

nowościach wydawniczych, zakupionych przez Bibliotekę. Według stanu na 31 grudnia 

2021 r. zbiory biblioteczne liczyły 13.785 vol. (z  czego 2131 vol. przechowywanych 

jest w bibliotece filialnej przy Wydziale VIII zamiejscowym z siedzibą w Radomiu). W 

2021 r., podobnie jak w poprzednim, Rada Biblioteczna przy WSA w Warszawie 

działała w trybie konsultacji obiegowych, opiniując listy książek proponowanych do 

zakupu. 

Wydział Informacji Sądowej realizuje także działania ze sfery informatycznej na 

rzecz wszystkich jednostek w WSA w Warszawie. Do zadań funkcjonującego 

w Wydziale Informacji Sądowej Zespołu Obsługi Informatycznej Sądu należy 

w szczególności: 

-   wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego; 

-  planowanie, prowadzenie i koordynowanie procesów wdrażania w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Warszawie nowych systemów i technologii 
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informatycznych (w tym m. in umożliwiających pracę w trybie zdalnym). W 2021 roku 

Wydział Informacji Sądowej był także odpowiedzialny za wprowadzenie systemu do 

obsługi rozpraw w trybie zdalnym. Wiązało się to z zakupem dedykowanego 

komunikatora (WEBEX), wraz niezbędnym do jego działania sprzętem, stworzeniem 

różnego rodzaju instrukcji oraz stosownym przeszkoleniem pracowników Wydziałów 

Orzeczniczych w zakresie jego obsługi;  

-   współpraca z kierownikami i pracownikami sekretariatów wydziałów i oddziałów 

przy  wdrażaniu systemów informatycznych; 

-   opracowywanie założeń i projektów planów finansowych, w części dotyczącej 

zakupów systemów, programów i sprzętu informatycznego; 

- zapewnienie bieżącej obsługi i ciągłości działania systemów informatycznych 

wykorzystywanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, 

zapewnianie niezbędnych narzędzi informatycznych do pracy sędziów i pracowników 

oraz podejmowanie działań zmierzających do usuwania usterek i awarii; 

-  wykonywanie czynności technicznych obejmujących montaż, instalację 

oprogramowania oraz aktualizacja oprogramowania; 

-   zapewnienie bezpieczeństwa systemów; 

-   wspomaganie Inspektora Ochrony Danych w realizacji jego zadań; 

- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w pracach 

komisji przetargowych powołanych w celu prowadzenia zamówień publicznych na 

systemy informatyczne i sprzęt komputerowy. 

Spektrum realizowanych przez WIS zadań obejmuje także obsługę procesów 

ekonomiczno-finansowych, sprawozdawczość, elektroniczną wymianę dokumentów 

czy udostępnianie informacji na stronach BIP sądu. Stale śledzimy strony BIP innych 

podmiotów w celu doskonalenia metod prezentowania danych. Strona BIP WSA 

w Warszawie zawiera podstawowe dane naszego sądu, aktualne komunikaty, stale 

aktualizowane akty prawne regulujące zasady funkcjonowania sądownictwa 

administracyjnego, oraz zestawy tematycznych podstron zawierających bieżące 

informacje o sprawach (w tym e-terminarz), interaktywne strony ułatwiające 

zamawianie akt, czy też udostępniające formularze druków. Strona BIP może być 

użytkowana przez osoby słabo widzące dzięki opcjonalnemu wykorzystywaniu funkcji 
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podnoszących kontrast prezentowanego tekstu, a także możliwość korzystania 

z generatora dźwięku odczytującego informacje.  

 

2. Szkolenia sędziów. 
 

W 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z uwagi na epidemię 

COVID-19, nie organizował konferencji oraz wykładów dla sędziów. Wewnętrzne 

narady wydziałowe także zostały znacznie ograniczone. 

Czternastu sędziów WSA w Warszawie uczestniczyło jedynie w dwóch 

szkoleniach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Tematem szkoleń były:  

• „Zmiany w p.p.s.a., k.p.a., O.p. i u.p.e.a. wprowadzone ustawą z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – szkolenie online”, 

• „Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego”. 
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Tabela nr 1  -  INFORMACJA WSA w Warszawie za rok 2021  
                        ( A. RUCH SPRAW ). 
 
Tabela nr 2  -  Skargi na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji. 
 
Tabela nr 3  -  Sprawy niezałatwione. 
 
Tabela nr 4  -  Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SPP. 
 
Tabela nr 5  -  Terminowość załatwiania spraw. 
 
Tabela nr 6  -  Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów,  

   centralnych organów administracji rządowej i innych naczelnych   
       organów. 

Tabela nr 7  -  Wpływ skarg kasacyjnych. 



 



SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma SA SAB SO SPP Suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Wydział I 1836 151 5 9 2001 3223 472 18 15 3728 2987 430 16 20 3453 2797 419 13 20 3249 307 0 0 0 307 2490 419 13 20 2942 2045 280 0 0 2325 190 11 3 0 204 2072 193 7 4 2276

Wydział II 1381 300 24 3 1708 4190 883 87 27 5187 2720 859 86 30 3695 2664 821 83 29 3597 336 0 0 0 336 2328 821 83 29 3261 1897 544 0 0 2441 56 38 3 1 98 2851 324 25 0 3200

Wydział III 1629 11 1 1 1642 3042 36 2 4 3084 2976 39 3 5 3023 2940 39 3 5 2987 406 0 0 0 406 2534 39 3 5 2581 2054 26 0 0 2080 36 0 0 0 36 1695 8 0 0 1703

Wydział IV 1146 408 10 2 1566 1904 1766 40 18 3728 2384 1921 48 16 4369 2290 1918 47 16 4271 325 0 0 0 325 1965 1918 47 16 3946 1570 1249 0 0 2819 94 3 1 0 98 666 253 2 4 925

Wydział V 1892 11 0 5 1908 5394 52 8 10 5464 5139 32 6 15 5192 5097 30 6 15 5148 221 0 0 0 221 4876 30 6 15 4927 2277 9 0 0 2286 42 2 0 0 44 2147 31 2 0 2180

Wydział VI 1139 26 13 1 1179 3143 209 9 10 3371 3194 142 18 10 3364 2888 141 18 10 3057 294 0 0 0 294 2594 141 18 10 2763 2036 45 0 0 2081 306 1 0 0 307 1088 93 4 1 1186

Wydział VII 1155 116 4 4 1279 2713 304 41 16 3074 2881 327 38 16 3262 2755 320 36 15 3126 232 0 0 0 232 2523 320 36 15 2894 2080 92 0 0 2172 126 7 2 1 136 987 93 7 4 1091

Wydział VIII 256 11 4 3 274 1115 60 5 4 1184 1004 58 9 6 1077 981 54 9 6 1050 81 0 0 0 81 900 54 9 6 969 675 28 0 0 703 23 4 0 0 27 367 13 0 1 381

RAZEM 10434 1034 61 28 11557 24724 3782 210 104 28820 23285 3808 224 118 27435 22412 3742 215 116 26485 2202 0 0 0 2202 20210 3742 215 116 24283 14634 2273 0 0 16907 873 66 9 2 950 11873 1008 47 14 12942

          Tabela nr 1

Informacja WSA w Warszawie za 2021 rok
A. Ruch Spraw

Pozostało
na okres
następny

Ogółem

w tym

na rozprawie
na posiedzeniu niejawnym

ogółem z tego wyrokiem

Wydziały
Orzecznicze

Pozostało z
poprzedniego

okresu
Wpłynęło Łącznie (kol.ogółem +zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto



 



Tabela nr 2

1 2 3 4 5 6 7 

601
Budownictwo, nadzór architektoniczno-
budowlany i specjalistyczny, ochrona 
przecipożarowa

676 1 648 1 659 52 613

602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte 
symbolem 611 19 89 42 0 66

603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych 
i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych 
drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, 
żegluga morska i śródlądowa

639 1 499 1 625 36 477

604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem 
podmiotów zagranicznych 77 94 105 2 64

605
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty 
stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 
obywatelstwo, paszporty

60 142 145 1 56

606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 19 31 32 0 18

607
Gospodarka mieniem państwowym i 
komunalnym, w tym gospodarka 
nieruchomościami nierolnymi

660 1 240 967 112 821

608 Energetyka i atomistyka 3 4 7 0 0

609
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 
budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie 
w wodę

68 212 165 10 105

610 Sprawy komunalizacji mienia 220 360 307 11 262

611

Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 
mają zastosowanie przepisy Ordynacji 
podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń 
pieniężnych

1 806 3 260 3 234 58 1 774

612 Sprawy geodezji i kartografii 120 135 168 5 82

613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 314 697 715 43 253

614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, 
działalność badawczorozwojowa i archiwa 155 253 261 9 138

Wpłynęło

Skargi na akty i inne czynności oraz sprzeciwy od decyzji

Zamnknięto

Pozostało 
na 

następny 
okres

Symbol 
sprawy Opis symbolu, przedmioty spraw w ramach symbolu

Pozostało 
z 

poprzednieg
o okresu                   

*)

Łącznie
załatwiono

/na 
rozprawie

i na
posiedzeniu
niejawnym/



615 Sprawy  zagospodarowania przestrzennego 200 649 570 55 224

616

Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 
nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 
gruntów rolnych i leśnych, gospodarka 
łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, 
ochrona zwierząt

70 238 224 4 80

617 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć 47 208 185 0 70

618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości 432 586 617 28 373

619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z 
zakresu inspekcji pracy 565 2 752 1 175 21 2 121

620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące  
chorób zawodowych, zakładów opieki 
zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, 
pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i 
nadzoru sanitarnego

379 757 639 28 469

621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki  
mieszkaniowe 108 237 219 1 125

622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność 
ubezpieczeniowa 0 2 2 0 0

623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i 
certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości 64 133 106 3 88

624 Powszechny obowiązek obrony kraju 3 40 32 0 11

625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja 104 94 76 10 112

626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym 
referendum gminne 27 35 41 1 20

627 Cudzoziemcy, repatrianci,  nabycie 
nieruchomości przez cudzoziemców 434 862 989 5 302

628 Status Kościołów i związków wyznaniowych 5 5 8 0 2

629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 151 285 205 35 196

630
Obrót towarami z zagranicą, należności celne i 
ochrona przed nadmiernym przywozem towaru 
na obszar celny Unii Europejskiej

96 122 166 1 51

*



631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi 66 145 157 4 50

632 Pomoc społeczna 293 844 730 2 405

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 36 90 95 2 29

634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu 
pracy przymusowej 24 39 51 0 12

635 Kultura fizyczna, sport i turystyka 0 22 8 0 14

636

Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności 
kultury i twórczości, biblioteki, ochrona 
zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną 
praw autorskich i pokrewnych

116 222 254 15 69

637
Papiery wartościowe i fundusze powiernicze  
oraz sprawy z nimi związane, bankowość 
i sprawy dewizowe

23 359 75 260 47

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 
601 - 637 oraz od 646 - 655 36 123 119 16 24

646 Prawo własności przemysłowej 82 191 195 2 76

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych 121 300 231 10 180

648 
Sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 
prasowego, ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego

139 293 263 12 157

649
Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych

40 69 78 0 31

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze 
wyjątku 140 283 311 1 111

651 Sprawy funduszy emerytalnych 0 0 0 0 0

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 125 667 550 5 237

653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami 1 234 3 447 3 766 10 905



654

Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej 
informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów

3 3 5 0 1

655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i 
regulacja rynków branżowych 435 958 838 3 552

Ogółem główne symbole 601-637 i 645-655 10 434 24 724 22 412 873 11 873

z tego o symbolach głównych 638-642, 644, 
656, 657 706 1 517 1 444 52 727

638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja 
obowiązków o charakterze niepieniężnym 144 299 312 4 127

639 Skargi na uchwały organów jednostek 
samorządowych 161 460 379 42 200

640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych 31 60 78 3 10

641 Rozstrzygnięcia nadzorcze 5 23 21 0 7

642

Skargi na akty prawa miejscowego  wojewodów 
i organów administracji niezespolonej oraz na 
niewykonywanie przez nich czynności 
nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 
ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w 
województwie

1 1 2 0 0

644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu 124 247 260 0 111

656 Interpretacje indywidualne, opinie 
zabezpieczające i wiążące informacje stawkowe 221 401 369 2 251

657 Inne interpretacje 19 26 23 1 21

3 4 5 6 7

55 370 352 10 63

5

29

*) Należy zakwalifikować do poszczególnych kategorii w ramach symbolu

Orzeczenia wydane w trybie art. 179a p.p.s.a.
(po uchyleniu wyroku/postanowienia zaskarżonego skargą kasacyjną)

W tym sprzeciwów od decyzji



Tabela nr 3

1 

1 SA

2 SAB 266 67 18 4 4

Sprawy niezałatwione

2 3 4 5 6

3 380 3 076 414 131 178

Lp. Rodzaj 
sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu skargi do sądu

powyżej 3 
do 6 miesięcy

powyżej 6 
do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy 
do 2 lat

powyżej 2  
do 3 lat powyżej 3 lat



 



Tabela nr 4

Ogółem                                
(kolumny 

5-9)

Przyznano 
prawo 

pomocy co 
do całości 
wniosku

Przyznano 
prawo 

pomocy co 
do części 
wniosku

Odmówiono 
przyznania 

prawa 
pomocy

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania

W inny 
sposób

3 4 5 6 7 8 9

1 22 28 3 4 13 2 6

2 8 10 4 0 5 1 0

3 74 80 22 27 17 6 8

4 1 600 1 632 190 93 642 529 178

5 254 238 92 0 50 78 18

6 1 203 1 268 240 261 497 162 108

6

wniosek złożony w toku 
postępowania 

rozpoznawczego

zwolnienia od kosztów

ustanowienia pełnomocnika 
procesowego

zwolnienia od kosztów 
i ustanowienia pełnomocnika 

procesowego

ilość orzeczeń wydanych w trybie art. 249 p.p.s.a.
(cofających przyznane prawo pomocy)

Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SPP

1 2

wniosek złożony przed 
wszczęciem postępowania 

rozpoznawczego

zwolnienia od kosztów

ustanowienia pełnomocnika 
procesowego

zwolnienia od kosztów 
i ustanowienia pełnomocnika 

procesowego

Lp. Złożenie wniosku Wniosek o przyznanie prawa 
pomocy w postaci: Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O



 



Tabela nr 5

Ogółem                
(kolumny 3-9) do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy 

do 12 miesięcy
powyżej roku 

do 2 lat
powyżej 2 

do 3 lat powyżej 5 lat

1 2 3 4 5 6 9

1 SA 22 635 2 955 9 514 5 266 1 174 319

2 SAB 3 970 1 679 1 563 458 131 5

14 ilość uchylonych postanowień o stwierdzeniu prawomocności 
 w sprawach, które wykazano w sprawozdaniach za lata ubiegłe

Terminowość załatwiania spraw w sądach administracyjnych (wg kryterium prawomocności)

7 8

1 656 1 751

128 6

L.p. Rodzaj 
sprawy

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do daty jej prawomocnego załatwienia upłynął okres

powyżej 3 
do 4 lat

powyżej 4 
do 5 lat



 



Tabela nr 6

Ogółem Uwzględniono
1 2 3 4 

1 Ogółem (wiersze 2-92) 15365 10116 3339
2 Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych 1 18 2
3 Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego 0 0 0
4 Dyrektor Generalny Służby Więziennej 19 13 3
5 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 400 338 239
6 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 103 90 41
7 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 302 192 72
8 Generalny Konserwator Zabytków 0 0 0
9 Główny Geodeta Kraju 31 41 3
10 Główny Inspektor Farmaceutyczny 309 172 23
11 Główny Inspektor Inspekcji Handlowej 0 0 0

12 Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych 41 25 8

13 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 714 611 83
14 Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 8 7 0
15 Główny Inspektor Ochrony Środowiska 255 253 43
16 Główny Inspektor Pracy 14 4 3
17 Główny Inspektor Sanitarny 54 25 1
18 Główny Inspektor Transportu Drogowego 876 687 145
19 Główny Lekarz Weterynarii 9 4 0

20 Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 0 0 0

21 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 6 8 3
22 Komendant Główny Policji 1758 410 65
23 Komendant Główny Straży Granicznej 72 49 8
24 Komisja Nadzoru Finansowego 62 42 10
25 Komitet Integracji Europejskiej 0 0 0

26 Komisja Egzaminacyjna II stopnia
przy Ministrze Sprawiedliwości 59 50 4

27 Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa 111 78 16
28 Krajowa Rada Doradców Podatkowych 0 0 0
29 Krajowa Rada Notarialna 6 2 2
30 Krajowa Rada Radców Prawnych 6 2 1
31 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 45 18 3
32 Krajowa Rada Sądownictwa 0 0 0
33 Minister Administracji i Cyfryzacji 0 0 0
34 Minister Cyfryzacji 9 7 4
35 Minister Edukacji Narodowej 89 78 46
36 Minister Energii 0 0 0
37 Minister Finansów 239 211 72
38 Minister Gospodarki 0 0 0
39 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 169 114 32
40 Minister Infrastruktury i Rozwoju 33 53 14
41 Minister Infrastruktury i Budownictwa 31 16 6

Załatwione  wyrokiem  skargi na akty i czynności ministrów, centralnych organów 
administracji rządowej i innych naczelnych organów  

Lp. Nazwa organu Wpływ skarg 
na akty organu

Załatwiono wyrokiem



42 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 242 244 68
43 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 41 16
44 Minister Obrony Narodowej 44 32 8
45 Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 427 343 159
46 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 346 222 61
47 Minister Rozwoju 811 606 136
48 Minister Skarbu Państwa 0 0 0
49 Minister Sportu i Turystyki 1 0 0
50 Minister Spraw Wewnętrznych 0 1 1
51 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 730 658 408
52 Minister Spraw Zagranicznych 2 2 1
53 Minister Sprawiedliwości 123 78 21
54 Minister Środowiska 157 124 53
55 Minister Zdrowia 235 219 19
56 Naczelna Rada Adwokacka 4 2 0
57 Naczelna Rada Lekarska 20 11 3
58 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 2 1 0
59 Państwowa Komisja Wyborcza 0 0 0
60 Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 0 0 0
61 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 502 278 57
62 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych 0 1 1
63 Prezes Agencji Rynku Rolnego 0 0 0
64 Prezes Głównego Urzędu Miar 0 0 0
65 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 2 0 0
66 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 26 36 5
67 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 24 15 5
68 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 660 456 222
69 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 0 1 0
70 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 21 10 4
71 Prezes Rady Ministrów 99 90 9
72 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 93 53 5
73 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 145 91 26
74 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 76 46 6
75 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 4 4 1
76 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 4 5 3
77 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 6 5 2
78 Prezes Agencji Mienia Wojskowego 96 98 69
79 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 0 0 0
80 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2771 1234 578
81 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 5 4 1
82 Rada do Spraw Uchodźców 293 281 30
83 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 14 16 3
84 Szef Agencji Wywiadu 0 1 1
85 Szef Krajowej Administracji Skarbowej 182 137 30
86 Szef Służby Cywilnej 0 0 0
87 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 524 499 214

88 Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 18 11 1

89 Urząd Patentowy RP 192 175 49
90 Zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 0 0 0
91 Zarząd Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 0 0 0
92 Inne Urzędy i Instytucje Centralne 606 367 111



Tabela nr 7

Razem
w tym od orzeczeń 

wydanych w trybie art. 
179a p.p.s.a.

1 2 3 4 5 6 7

1 SA 7 674 21 318 33 29 7 273

2 SAB 322 0 25 0 1 300

3 SO 2 0 1 0 0 2

Uchylono zaskarżony wyrok 
lub postanowienie 

i rozpoznano sprawę 
w trybie 

art. 179a p.p.s.a.

Przekazano do NSA

Wpływ skarg kasacyjnych

Lp. Rodzaj sprawy

Wpłynęło

Odrzucono skargę 
kasacyjną

Umorzono postępowanie 
kasacyjne w trybie 
art. 178a p.p.s.a.
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