
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY  

w WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

w WARSZAWIE 

w 2014 ROKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Warszawa 2015 



 



- 1 - 
 

Spis treści 

 
I. INFORMACJE WSTĘPNE ...................................................................................................... 7 

1. Wpływ skarg i sposób ich załatwienia. ................................................................................ 8 

2. Skargi kasacyjne. ................................................................................................................ 14 

3. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. .......................................................................... 15 

4. Zagadnienia związane z prawem pomocy. ......................................................................... 15 

5. Grzywny. ............................................................................................................................ 17 

6. Wystąpienia w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. .......................................................................... 17 

II. ORZECZNICTWO – ZAGADNIENIA WYBRANE ........................................................... 21 

1. Sprawy wywłaszczeniowo-odszkodowawcze. ................................................................... 21 

1.1 Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczanie gruntów pod 

autostradę. .......................................................................................................................... 21 

1.2 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane. ........................... 24 

2. Sprawy z zakresu statusu Kościołów i Związków wyznaniowych. ................................... 25 

3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. ............................................................................... 26 

4. Komunalizacja mienia. ....................................................................................................... 29 

5. Gospodarka mieniem.......................................................................................................... 30 

6. Edukacja. ............................................................................................................................ 32 

6.1 Sprawy kandydatów na studia i studentów. ................................................................. 32 

6.2 Sprawy dyrektorów szkół. ............................................................................................ 33 

6.3 Inne z zakresu edukacji. ............................................................................................... 33 

7. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy............................. 34 

7.1 Nauczyciele. ................................................................................................................. 34 

7.2. Sprawy z zakresu stosunku służbowego żołnierzy zawodowych. .............................. 35 

7.3  Sprawy z zakresu stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji. ........................... 35 

7.4 Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej. ............. 36 

7.5 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu  i Biura 

Ochrony Rządu. .................................................................................................................. 37 

7.6. Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celnej. ....................... 38 

7.7 Inne sprawy z zakresu pracy. ........................................................................................ 38 

8. Sprawy mieszkaniowe. ....................................................................................................... 39 

8.1. Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach 

mundurowych. .................................................................................................................... 39 

8.2 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego. .......... 40 

8.3 Inne sprawy z zakresu spraw mieszkaniowych. ........................................................... 41 

9. Samorząd terytorialny. ....................................................................................................... 42 



- 2 - 
 

10. Broń i materiały wybuchowe z pominięciem wytwarzania  i obrotu bronią i amunicją. . 42 

11. Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. ................................................................................... 43 

12. Ochrona danych osobowych. ........................................................................................... 43 

13. Dostęp do informacji publicznej. ..................................................................................... 44 

14. Zobowiązania podatkowe. ................................................................................................ 46 

14.1 Podatek od towarów i usług. ...................................................................................... 46 

14.2 Podatek dochodowy od osób prawnych. .................................................................... 57 

14.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych. .................................................................. 62 

14.4 Podatek od spadków i darowizn. ................................................................................ 65 

14.5 Podatek od czynności cywilnoprawych. .................................................................... 65 

14.6 Podatek od nieruchomości. ........................................................................................ 67 

14.7 Podatek od środków transportowych. ........................................................................ 72 

14.8 Ordynacja podatkowa. ................................................................................................ 72 

14.9 Postępowanie egzekucyjne. ........................................................................................ 73 

15. Ludność. ........................................................................................................................... 76 

15.1 Obowiązek meldunkowy. ........................................................................................... 76 

15.2 Akty stanu cywilnego. ................................................................................................ 76 

15.3 Obywatelstwo ............................................................................................................. 76 

16. Gospodarka wodna. .......................................................................................................... 77 

16.1 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne. .................................................... 77 

16.2 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom. ................................................................................................. 78 

16.3 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne. .................................................................... 79 

16.4 Inne z zakresu gospodarki wodnej. ............................................................................ 79 

17. Geodezja i kartografia. ..................................................................................................... 80 

17.1 Ewidencja gruntów. .................................................................................................... 80 

17.2 Klasyfikacja gruntów. ................................................................................................ 82 

18. Środowisko. ...................................................................................................................... 82 

18.1 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska. .................................. 82 

18.2 Informacja o środowisku. ........................................................................................... 83 

18.3 Odpady. ...................................................................................................................... 84 

18.4 Ochrona przyrody. ...................................................................................................... 86 

18.5 Ochrona środowiska morskiego. ................................................................................ 87 

18.6 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. .................................................. 89 

18.7 Inne sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. .............................. 92 

19. Zagospodarowanie przestrzenne. ..................................................................................... 96 

19.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. ................................................. 96 



- 3 - 
 

19.2 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego........................................................... 97 

19.3 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu......................................................... 98 

19.4 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. ................ 101 

19.5 Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. .................................................... 102 

20. Rolnictwo i leśnictwo. .................................................................................................... 103 

20.1 Ochrona gruntów rolnych i leśnych. ........................................................................ 103 

20.2 Scalanie i wymiana gruntów. ................................................................................... 104 

20.3 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. ............................... 105 

20.4 Wspólnoty gruntowe. ............................................................................................... 105 

20.5 Weterynaria i ochrona zwierząt................................................................................ 106 

21.Cudzoziemcy. .................................................................................................................. 106 

21.1 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźcy, azyl, zezwolenie na 

pobyt tolerowany i ochrona czasowa. .............................................................................. 106 

21.2 Wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej............................................................................... 107 

22. Kombatanci. ................................................................................................................... 109 

23. Inne sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi. ....................................................... 110 

24. Podatek akcyzowy. ......................................................................................................... 111 

24.1 Strona postępowania w sprawie postępowania podatkowego w podatku akcyzowym.

 .......................................................................................................................................... 111 

24.2 Odpowiedzialność sprzedawcy za prawidłowość danych zawartych w 

oświadczeniach składanych przez nabywców.................................................................. 111 

24.3 Pisemna interpretacja indywidualna w zakresie podatku akcyzowego (definicja 

pojęcia „reklamacja”). ...................................................................................................... 112 

24.4 Podstawa opodatkowania. ........................................................................................ 113 

25. Cła. ................................................................................................................................. 114 

25.1 Określenie kwoty długu celnego oraz określenie wysokości zobowiązania 

podatkowego w podatku od towarów i usług (Poczta Polska jako dłużnik celny). ......... 114 

25.2 Odmowa zwrotu należności celnych. ....................................................................... 114 

25.3 Weryfikacja zgłoszeń celnych. ................................................................................. 115 

26. Sprawy z zakresu finansów publicznych. ...................................................................... 116 

26.1 Odmowa umorzenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu. ................................. 116 

26.2 wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej 

dla województw................................................................................................................ 117 

26.3 Ograniczenie pomocy w formie zasiłku celowego z art. 40 ustawy o pomocy 

społecznej. ........................................................................................................................ 117 

26.4 Określenie kwoty przypadającej do zwrotu do budżetu państwa z tytułu nienależnie 

pobranej dotacji. ............................................................................................................... 118 

26.5 Stwierdzenie nieważności zarządzenia zmieniającego uchwałę budżetową gminy. 119 



- 4 - 
 

26.6 Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. . 119 

26.7 Nałożenie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z 

naruszeniem prawa. .......................................................................................................... 120 

26.8 Odrzucenie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. ............... 120 

26.9 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu. ................... 120 

27. Sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków 

branżowych. ......................................................................................................................... 121 

27.1 Odmowa przyznania płatności obszarowych. .......................................................... 121 

27.2 Odmowa przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na 

obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. . 125 

27.3 Ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności. .................................................. 126 

27.4 Przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. ..................... 126 

27.5 Odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych. ............................. 127 

27.6 Zobowiązanie do zwrotu dotacji rozwojowej. ......................................................... 130 

27.7 Ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. ............................................. 130 

27.8 Uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia wsparcia w sektorze owoców i 

warzyw. ............................................................................................................................ 131 

27.9 Stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu częściowej pomocy finansowej ze 

środków unijnych. ............................................................................................................ 132 

27.10 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze 

środków unijnych. ............................................................................................................ 132 

27.11 Zgłoszenie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania 

środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. .................................................................................................................... 133 

27.12 Niedopuszczalność skargi na bezczynność w sprawie wydania decyzji w związku z 

wniesionymi przez stronę zastrzeżeniami do opinii Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. .................................................................................. 133 

27.13 Bezczynność w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków 

unijnych. ........................................................................................................................... 134 

28. Sprawy dotyczące dróg i transportu drogowego. ........................................................... 134 

29. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej. ................................................................ 140 

30. Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. ......................................................................... 145 

31. Sprawy z zakresu energetyki. ......................................................................................... 146 

32. Sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć. .......... 147 

33. Sprawy dotyczące jakości. ............................................................................................. 153 

34. Sprawy z zakresu telemediów. ....................................................................................... 154 

35. Sprawy dotyczące kultury fizycznej. ............................................................................. 158 

36. Sprawy kapitałowe i bankowości. .................................................................................. 158 

37. Sprawy z zakresu własności przemysłowej. .................................................................. 160 

38. Ubezpieczenia majątkowe. ............................................................................................. 163 



- 5 - 
 

39. Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. ................................................................ 164 

40. Sprawy dotyczące zdrowia. ............................................................................................ 167 

40.1 Apteki i hurtownie farmaceutyczne. ........................................................................ 167 

40.2 Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach ze skarg na czynności Rzecznika Praw 

Pacjenta. ........................................................................................................................... 170 

III.   DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU ........................................................... 173 

1. Wydział Informacji Sądowej. ........................................................................................... 173 

2. Szkolenia sędziów. ........................................................................................................... 175 

SPIS  TABEL ........................................................................................................................... 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 6 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

 

 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie zatrudnionych było ogółem 509 osób, w tym: 

 149 sędziów (4 sędziów NSA oraz 145 sędziów WSA), z których  5 sędziów 

otrzymało stałe delegacje do orzekania w NSA, 1 sędzia do orzekania WSA w 

Szczecinie, 1 sędzia został oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości; 

 25 referendarzy; 

 76 asystentów sędziego, w tym 5 zatrudnionych na podstawie umowy o 

zastępstwo; 

 259 urzędników i pozostałych pracowników Sądu, w tym 19 zatrudnionych na 

podstawie umowy o zastępstwo. 

 

Sędziowie orzekali w ośmiu Wydziałach Orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie oraz dodatkowo - w ramach delegacji - na 263 sesjach 

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

 

Właściwość przedmiotowa Wydziałów Orzeczniczych na dzień 31 grudnia 2014 

r., kształtowała się następująco:  

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

przejęcie mienia, pomoc społeczna; 

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

broń i materiały wybuchowe, zatrudnienie, ochrona danych osobowych, 

informacja publiczna, ochrona informacji niejawnych, świadczenia w 

drodze wyjątku, lustracja; 

Wydział III  –  zobowiązania podatkowe; 

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

zagospodarowanie przestrzenne, rolnictwo i leśnictwo, cudzoziemcy, 

zatrudnienie, kombatanci, inne; 
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Wydział V  –  ceny, podatek akcyzowy, rolnictwo i leśnictwo, cła, finanse publiczne, 

subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacje rynków 

branżowych; 

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

geologia i górnictwo, gospodarka mieniem,  energetyka, geodezja i 

kartografia, czynności i zajęcia, zdrowie, ubezpieczenia majątkowe, 

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

fizyczna,  sprawy kapitałowe i bankowość, własność przemysłowa, 

fundusze emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne; 

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

sztuka; 

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

obejmującej powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, 

przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom. 

 

 

1. Wpływ skarg i sposób ich załatwienia.  
 

Z poprzednich lat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie do 

rozpoznania pozostały ogółem 9.832 sprawy, w tym 9.113 spraw ze skarg na akty  i 

czynności administracyjne (oznaczonych symbolem SA), 640 spraw ze skarg na 

bezczynność i przewlekłość organów (oznaczonych symbolem SAB) oraz 79 wniosków 

(oznaczone symbolem SO).  

 

W roku 2014 wpłynęło ogółem 27.823 sprawy, w tym 24.951 skarg na akty                  

i czynności administracyjne, 2.587 skarg na bezczynność i przewlekłość organów 

administracji oraz 285 wniosków. W porównaniu do roku 2013 ogólny wpływ spraw 

zwiększył się o 2.827 spraw. Średni miesięczny wpływ skarg w 2014 roku wyniósł 

2.295 skarg. 

Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne – 18.717. Osoby prawne i inne 

jednostki organizacyjne wniosły 7.995 skarg. W 777 sprawach skarżącymi były 
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organizacje społeczne. Prokurator, jako strona skarżąca, wystąpił w 46 sprawach. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w 3 sprawach. 

 

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

- podatkowych 5.572, 

- budowlanych 2.333, 

- dróg publicznych i ruchu drogowego 1.933, 

- subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych 1.762, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 972, 

- pomocy społecznej 957. 

Z analizy powyższych danych wynika, że w porównaniu do roku 2013 znacznie 

wzrosła ilość skarg wnoszonych z zakresu prawa podatkowego. Natomiast ilość skarg 

w pozostałych grupach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.  

 

Najwięcej skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania organów 

administracji wpłynęło w sprawach z zakresu: 

- informacji publicznej i prawa prasowego 795, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 461, 

- ujawniania przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z  

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 245, 

- wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości 183, 

- budownictwa 99. 

W tej kategorii spraw, analogicznie jak miało to miejsce w roku 2013, nadal 

największy wpływ dotyczył spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej i 

gospodarki mieniem państwowym i komunalnym. 

 

Załatwionych zostało ogółem 24.943 sprawy, w tym: 

- 22.167 skarg na akty i czynności, z których 5.214 (23,5%) uwzględniono, 10.813  

(48,8%) oddalono i 6.140 (27,7%) załatwiono w inny sposób; 

- 2.478 skarg na bezczynność i przewlekłość organów, z których 990 (39,9%) 

uwzględniono, 304 (12,3%) oddalono i 1.184 (47,8%) załatwiono w inny sposób; 
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-  298 wniosków. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. procent opanowania wpływu spraw wyniósł 

89,65%. 

Pomimo mniejszego opanowania wpływu o 5,65% w stosunku do roku 2013, 

należy zaznaczyć, iż wpływ spraw w roku 2014 był o 11,31% wyższy i de facto 

załatwiono 1.121 spraw więcej niż w roku ubiegłym. 

Sędziowie WSA w Warszawie w 2014 r. sporządzili łącznie 20.134 uzasadnienia 

orzeczeń, tj. o 764 uzasadnienia więcej niż w roku 2013. 

 

Średnie obciążenie przypadające na jednego sędziego (przy obliczaniu 

uwzględniano nominalną liczbę sędziów), kształtowało się następująco: 

 

                                   rok 2013                                              rok 2014 

 

Wpływ skarg      - 170 skarg/sędziego                            - 185 skarg/sędziego  

 

Załatwiono        - 162 skargi/sędziego                           - 165 skarg/sędziego  

 

Uzasadnienia    - 133 uzasadnień/sędziego                   - 135 uzasadnień/sędziego     
 

 

Ilość spraw załatwionych w poszczególnych Wydziałach Orzeczniczych przedstawia 

się następująco: 

 

Wydział I 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 5.297 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 1.711 spraw, wpływ w 2014 r. 3.586 

spraw. Załatwiono 3.888 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 942 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.892 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 1.054 sprawy.  

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

rozpoznania 937 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 169 spraw, wpływ 

w 2014 r. 768 spraw. Załatwiono 706 spraw, w tym:  
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- uwzględniono skargę w 409 sprawach,  

- oddalono skargę w 40 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 257 spraw.  

Wydział II 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.206  

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 892 sprawy, wpływ w 2014 r. 2.314 

spraw. Załatwiono 2.089 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 484 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.147 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 458 spraw.  

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

rozpoznania 1.408 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 266 spraw, wpływ 

w 2014 r. 1.142 sprawy. Załatwiono 1.075 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 450 sprawach,  

- oddalono skargę w 143 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 482 sprawy.  

Wydział III 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 5.498 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 1.424 sprawy, wpływ w 2014 r. 

4.074 sprawy.  Załatwiono 3.060 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 990 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.257 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 813 spraw.  

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

rozpoznania 92 sprawy, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 32 sprawy, wpływ 

w 2014 r. 60 spraw. Załatwiono 74 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 9 sprawach,  

- oddalono skargę w 7 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 58 spraw.  
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Wydział IV 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.561 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 924 sprawy, wpływ w 2014 r. 2.637 

spraw. Załatwiono 2.840 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 577 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.409 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 854 sprawy.  

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

rozpoznania 328 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 68 spraw, wpływ w 

2014 r. 260 spraw. Załatwiono 280 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 43 sprawach,  

- oddalono skargę w 32 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 205 spraw.  

Wydział V 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 4.557 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 1.011 spraw, wpływ w 2014 r. 3.546 

spraw. Załatwiono 3.082 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 601 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.611 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 870 spraw.  

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

rozpoznania 65 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 18 spraw, wpływ w 

2014 r. 47 spraw. Załatwiono 50 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 2 sprawach,  

- oddalono skargę w 17 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 31 spraw.  

Wydział VI 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 6.220 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 1.778 spraw, wpływ w 2014 r. 4.442 

sprawy. Załatwiono 3.655 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 775 sprawach,  
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- oddalono skargę w 1.828 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 1.052 sprawy.  

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

rozpoznania 101 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 20 spraw, wpływ w 

2014 r. 81 spraw. Załatwiono 77 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 21 sprawach,  

- oddalono skargę w 12 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 44 sprawy.  

Wydział VII 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.996 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 969 spraw, wpływ w 2014 r. 3.027 

spraw. Załatwiono 2.371 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 489 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.216 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 666 spraw.  

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

rozpoznania 158 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 31 spraw, wpływ w 

2014 r. 127 spraw. Załatwiono 104 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 21 sprawach,  

- oddalono skargę w 25 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 58 spraw.  

Wydział VIII 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 1.729 

spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 404 sprawy, wpływ w 2014 r. 1.325 

spraw. Załatwiono 1.182 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 356 sprawach,  

- oddalono skargę w 453 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 373 sprawy.  

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

rozpoznania 138 spraw, w tym pozostałość z 2013 r. wynosi 36 spraw, wpływ w 

2014 r. 102 sprawy. Załatwiono 112 spraw, w tym:  
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- uwzględniono skargę w 35 sprawach,  

- oddalono skargę w 28 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 49 spraw.  

 

Do załatwienia na  rok 2015 pozostało ogółem 12.712 spraw, w tym 11.897 

skarg na akty i czynności, 749 skarg na bezczynność i przewlekłość organów oraz 66 

wniosków.  

 

2. Skargi kasacyjne. 

 
Do dnia 31 grudnia 2014 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie 7.033 skarg kasacyjnych, wniesionych od orzeczeń 

wydanych w sprawach ze skarg na akty i czynności oraz na bezczynność i przewlekłość 

organów. W odniesieniu do 24.647 skarg załatwionych w 2014 roku, zaskarżalność 

stanowiła 28,5% i zmniejszyła się  o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego. 

 

W poszczególnych Wydziałach zaskarżalność kształtowała się następująco: 

w Wydziale I      –      27,2 %, 

w Wydziale II       –      22,5 %, 

w Wydziale III  –      34,9 %, 

w Wydziale IV    –      26,6 %, 

w Wydziale V          –     34,5 %, 

w Wydziale VI       –      29,4 %, 

w Wydziale VII       –     27,6%, 

w Wydziale VIII   –      21,6 %. 

 

 Z ogólnej liczby 6.124 skarg kasacyjnych od orzeczeń WSA w Warszawie,  jakie 

wpłynęły  do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2014 r. – 3.298 skarg oddalono, 

1.485 skarg uwzględniono, 527 załatwiono w inny sposób. 
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3. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 
    

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia orzecznicze, należy stwierdzić, 

iż  instytucja  postępowania mediacyjnego nadal znajduje znikome zastosowanie 

praktyczne. W 2014 roku rozpoznano w tym trybie zaledwie 1 sprawę.  

Znacznie większe zastosowanie znalazło natomiast postępowanie uproszczone. 

W trybie tym  rozpoznanych zostało łącznie 260 spraw. Z ogólnej liczby spraw 

rozpoznanych w omawianym trybie w roku 2014 - w 164 sprawach uwzględniono 

skargę, a w 96 sprawach skarga została oddalona.  

Większość jednak spraw, w których zawarty został wniosek o zastosowanie 

niniejszego trybu, kierowana była na rozprawę z uwagi na fakt, że strony postępowania, 

zawiadamiane przez Sąd o złożeniu wniosku, żądały przeprowadzenia rozprawy. W 

niektórych przypadkach, mimo iż nie żądano przeprowadzenia rozprawy, sprawy 

kierowane były do rozpoznania na rozprawie z uwagi na ich skomplikowany charakter.  

 

4. Zagadnienia związane z prawem pomocy. 

 

Analiza dotychczasowego orzecznictwa z zakresu prawa pomocy wskazuje, 

iż wypracowana przez Sąd w latach ubiegłych linia orzecznicza, nadal jest 

kontynuowana.  

W ocenie Sądu, przy rozpoznawaniu ponownego wniosku o przyznanie prawa 

pomocy w danej sprawie, należy badać, czy sytuacja majątkowa strony uległa zmianie 

od czasu złożenia pierwszego wniosku w tym przedmiocie i wydania prawomocnego 

postanowienia w tym zakresie. Jakkolwiek strona może, po prawomocnym 

rozstrzygnięciu wniosku o przyznanie prawa pomocy, złożyć kolejny wniosek w tym 

zakresie, to rozpoznanie tego wniosku nie może polegać na weryfikowaniu ocen i 

rozstrzygnięcia objętego wcześniejszym prawomocnym orzeczeniem. Prawomocne 

postanowienie w tym zakresie wiąże bowiem nie tylko strony, ale także Sąd. Dlatego 

ponowne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest dopuszczalne, ale tylko z uwagi na 

zaistnienie nowych okoliczności, które w sposób zasadniczy wpływają na ocenę 
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sytuacji materialnej strony (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1676/14). 

Ponadto, przyznając stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie pełnomocnika z 

urzędu, Sąd wskazał, że w sytuacji, gdy strona wnosząca o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie całkowitym (zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika), 

korzysta, na podstawie art. 239 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r, poz. 270 ze zm.), z 

ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, taki wniosek podlega rozpoznaniu tylko 

w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, bowiem w pozostałym zakresie o 

zwolnieniu od kosztów sądowych rozstrzyga sama ustawa. Wyjaśnił, że w odróżnieniu 

od zwolnienia na podstawie orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, które jest 

zwolnieniem podmiotowym, zależnym od sytuacji majątkowej strony, zwolnienie 

ustawowe ma charakter przedmiotowy i jest niezależne od możliwości płatniczych 

strony (postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 

1676/14). 

Pojawił się także problem związany z sytuacją prawną kuratora sądowego 

wyznaczonego przez sąd powszechny, który wniósł o zwolnienie od obowiązku 

ponoszenia kosztów sądowych. Przepis art. 239 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że nie ma 

obowiązku uiszczania kosztów sądowych kurator strony wyznaczony przez sąd 

orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy. Z literalnego brzmienia ww. 

przepisu wynika, że kurator taki, aby móc korzystać z ustawowego zwolnienia od 

obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, na podstawie art. 239 pkt 3 p.p.s.a., 

powinien być wyznaczony dla danej sprawy toczącej się przed sądem 

administracyjnym. Natomiast w sprawie VII SA/Wa 2669/13 skarga została złożona 

przez kuratora spadku wyznaczonego w sprawie toczącej się przed sądem 

powszechnym. Posiłkując się nielicznym orzecznictwem (sprawa I OZ 187/10) 

ustalono, że przepis art. 239 pkt 3 p.p.s.a. winien znaleźć odpowiednie zastosowanie 

także wobec kuratora spadku wyznaczonego w odrębnym postępowaniu przez sąd 

powszechny. Tak też przyjęto w sprawie VII SA/Wa 2669/13. Kurator spadku złożył 

wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, zatem wniosek w części 

dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, wobec przyjęcia, że treść art. 239 pkt 3 
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p.p.s.a. rozciąga się też na kuratora spadku ustanowionego w sprawie toczącej się przed 

sądem powszechnym, został oddalony. 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270) -  

wymierzył grzywny w 325 sprawach.  

 W trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. – na ogólną liczbę 150 wniosków, jakie wpłynęły 

do WSA w Warszawie w 2014 r. – grzywnę wymierzono w 60 sprawach, w 14 

sprawach wniosek oddalono, w inny sposób załatwiono 68 spraw. 

 W trybie art. 112 p.p.s.a. – na 2 wnioski jakie wpłynęły w 2014 r. – grzywnę 

wymierzono w 3 sprawach. 

 W trybie art. 149 § 2 p.p.s.a. – na ogólną liczbę 284 wniosków, jakie wpłynęły 

w 2014 r.  – grzywnę wymierzono w 46 sprawach, w 28 sprawach wniosek 

oddalono, w inny sposób załatwiono 188 spraw. 

 W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. – na ogólną liczbę 281 skarg, jakie wpłynęły w 

2014 r. – grzywnę wymierzono w 216 sprawach, w 24 sprawach skargę 

oddalono, w inny sposób załatwiono 61 spraw. 

 

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

W toku postępowań sądowych przed WSA w Warszawie stwierdzono przypadki 

istotnego naruszenia prawa przez organy administracji publicznej.  

W związku z tym, na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a., wystosowano w 2014 r. dwa 

wystąpienia sygnalizacyjne w następujących sprawach: 
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W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2005/13 ze skargi K.G. na postanowienie 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia 

terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej podleganie przez skarżącą 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej - Sąd, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2014 r., 

zawiadomił Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o stwierdzonym istotnym 

naruszeniu prawa polegającym na wydaniu przez organ pierwszoinstancyjny – 

Dyrektora […] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej (art. 113 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). Postanowienie to w sposób niedopuszczalny zmienia 

istotę merytorycznego rozstrzygnięcia decyzji tego organu. W ocenie Sądu niewłaściwe 

wskazanie w decyzji okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

stanowi merytoryczny błąd rozstrzygnięcia, który nie może być prostowany jako 

oczywista omyłka.  

W odpowiedzi na wystąpienie sygnalizacyjne Prezes Narodowego Funduszu 

Zdrowia wskazał, że analiza akt sprawy skłoniła go do wszczęcia postępowania w 

sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Dyrektora […] Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o sprostowaniu oczywistej omyłki 

pisarskiej. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2657/14 ze skargi S. P. na decyzję Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania – Sąd, 

postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. poinformował Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o istotnych uchybieniach w prowadzeniu postępowania w przedmiocie 

ustalenia odszkodowania, w postaci rażącej przewlekłości. Sąd stwierdził, że w toku 

trwającego przez 19 (dziewiętnaście) lat postępowania administracyjnego (poza 

dwukrotnym przekazaniem w 1995 r. sprawy według właściwości) organ nie podjął 

żadnej czynności zmierzającej do rozpoznania wniosku skarżącej. Powyższa 

bezczynność i przewlekłość postępowania w ocenie Sądu ma kwalifikowany charakter, 

bowiemz dniem 1 września 2004 r. organy administracji przestały być właściwe w 

sprawach dotyczących ustalenia odszkodowania za  rzeczywistą szkodę poniesioną na 

skutek wydania decyzji z naruszeniem  art. 156 § 1 Kodeksu postępowania 
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administracyjnego, albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Umorzenie w 2014 

roku jako bezprzedmiotowego postępowania „odszkodowawczego” zainicjowanego 

jeszcze w 1995 r. nastąpiło zatem po upływie 10 (dziesięciu) lat od daty, kiedy sprawa 

(wskutek tzw. następczej niedopuszczalności drogi administracyjnej) utraciła charakter 

sprawy administracyjnej i została powierzona przez ustawodawcę sądom 

powszechnym. W ocenie Sądu takie działanie Ministra stanowi o rażącym naruszeniu 

art. 35 oraz wyrażonych w art. 6, art. 8 i art. 12 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego podstawowych zasad postępowania administracyjnego. 
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II. ORZECZNICTWO – ZAGADNIENIA WYBRANE 
 

1. Sprawy wywłaszczeniowo-odszkodowawcze. 
 

1.1 Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczanie gruntów 

pod autostradę. 

 

W sprawach dotyczących odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, 

problematyczną okazała się kwestia, który podmiot publiczny (Miasto W., czy też 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) zobowiązany jest do wypłaty 

odszkodowania.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął na stanowisku,  

że w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), 

mamy do czynienia ze złożoną sprawą administracyjną regulującą oprócz sfery 

udzielenia zezwolenia na prowadzenie prac, również rozstrzyganie sprawy 

wywłaszczeniowo-odszkodowawczej. To szczególne wywłaszczenie (nabycie z mocy 

prawa), rodzi po stronie wnioskodawcy (inwestora) obowiązek wypłaty 

odszkodowania. Ustalanie odszkodowania następuje w ramach tej samej sprawy 

administracyjnej, wobec tych samych podmiotów. W omawianych sprawach przejście 

własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nastąpiło w dniu, kiedy zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej stało się ostateczne, a więc w dniu 9 czerwca 2012 r. 

W tej dacie ukształtowana została, tak od strony przedmiotowej jak i podmiotowej, 

treść stosunku odpowiedzialności odszkodowawczej. Z tą datą sporna nieruchomość 

stała się własnością Skarbu Państwa, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad nabyła z mocy prawa trwały zarząd. Późniejsze zdarzenie prawne jakim 

było to, że Prezydent W. z dniem 1 stycznia 2013 r. stał się zarządcą dróg krajowych na 

terenie tego miasta nie ma żadnego znaczenia dla niniejszej sprawy i treści stosunku 

odpowiedzialności odszkodowawczej ukształtowanego z dniem 9 czerwca 2012 r. Brak 

jest jakichkolwiek podstaw prawnych aby twierdzić, żeby Gmina W. weszła z mocy 
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prawa w prawa i obowiązki inwestora, który ma zbudować fragment obwodnicy. 

Konieczne jest bowiem odwołanie się do zasady samodzielności finansowej gmin 

analizowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, a znajdującej wyraz 

przede wszystkim w art. 167 Konstytucji RP (…). Sąd, dokonując wykładni art. 22 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych wyjaśnił, że przepis ten stanowi, iż koszty nabycia nieruchomości pod 

drogi, w tym odszkodowania, finansowane są na podstawie przepisów o finansowaniu 

infrastruktury transportu lądowego, przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jest to istotny zapis, 

ponieważ wskazuje on, który podmiot dysponuje publicznymi środkami na realizację 

zobowiązań odszkodowawczych. W omawianej sprawie środki na budowę drogi zostały 

przewidziane w ramach Krajowego Funduszu Drogowego i jako beneficjent został 

wskazany Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział […]. Ten 

podmiot dysponuje zatem wyłącznie środkami publicznymi na realizację obwodnicy W. 

Przywrócenie miastu W. statusu miasta na prawach powiatu nie wiązało się 

z transferem środków do budżetu gminy. Skoro zadania budowy drogi realizuje 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, to trudno znaleźć racjonalne 

przesłanki dla obciążenia kosztami odszkodowań Prezydenta Miasta W., jako 

hipotetycznie przyszłego zarządcę drogi, która jeszcze na tym odcinku nie istnieje. Nie 

można w art. 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego,  

czy w przepisach ustawy o drogach publicznych, jak uczynił to organ w zaskarżonej 

decyzji, znaleźć podstawy prawnej do rozwiązania specyficznego problemu, który 

wyłonił się w związku z przywróceniem W. statusu miasta na prawach powiatu. 

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest zatem inwestor, na wniosek 

którego zostało wydane ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tylko 

bowiem ten podmiot jest uprawniony do objęcia w posiadanie przejętej nieruchomości  

i rozpoczęcia prac budowlanych. Prawidłowa jest więc decyzja Wojewody […], która 

jako podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania wskazała Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tak WSA w Warszawie m.in. w wyrokach  

z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1214/13-1217/13, z dnia 30 stycznia 2014 
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r. sygn. akt I SA/Wa 1351/13, z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2945/13  

i in.).  

W zakresie spraw dotyczących odszkodowania za pozbawienie prawa własności, 

warty przytoczenia jest również wyrok z dnia 1 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 

1745/14, w którym Sąd uznał, że o charakterze działek gruntu wydzielonych pod drogi 

przesądza treść decyzji podziałowej, bowiem to z decyzji podziałowej powinno 

wynikać, że konkretna działka została wydzielona pod drogę publiczną, a nie pod drogę 

jako ciąg komunikacyjny, i z tego względu, na podstawie decyzji podziałowej 

określone działki gruntu przechodzą z mocy prawa na własność gminy, i to za te działki 

przysługuje ich dotychczasowym właścicielom odszkodowanie. Istotne jest 

przywołanie w podstawie prawnej decyzji podziałowej art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w 

myśl którego, jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na 

ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3, podziału nieruchomości 

dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku 

podziału zostaną one ustanowione. Za spełnienie warunku uważa się także sprzedaż 

wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu 

stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepis ten warunkuje więc podział nieruchomości 

koniecznością ustanowienia przy zbywaniu nowo powstałych działek odpowiedniej 

służebności i wyklucza tym samym twierdzenie o przejściu własności wskazanych 

działek na gminę z chwilą, gdy decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.  

Ta okoliczność przesądza o braku podstaw do ustalenia i wypłaty odszkodowania.  

Co do zasady ograniczenie przez organy Państwa korzystania z prawa własności 

działek, przeznaczonych na drogi publiczne, służące do użytku powszechnego, 

uniemożliwia właścicielom efektywne czerpanie korzyści z ich prawa własności. Przy 

czym chodzi tu o ograniczenie korzystania z prawa własności wskutek inicjatywy 

organów władzy publicznej. W takiej sytuacji niewątpliwie po stronie Państwa istnieje 

obowiązek odszkodowawczy, gdyż w ten sposób ograniczone zostaje prawo własności. 

Zupełnie inaczej przedstawia się natomiast sytuacja, gdy właściciel z własnej woli 

podejmuje inicjatywę i dąży do podziału swojej nieruchomości, doprowadzając  

do powstania nowych działek, wśród których znajdą się także te tworzące drogę,  

nie mającą statusu drogi publicznej (służebność drogi koniecznej). 
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 Wyrokiem z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt: VIII SA/Wa 633/14 

(orzeczenie nieprawomocne) ponownie rozpoznając sprawę na skutek wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt: I OSK 2890/12 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylającą decyzję ustalająca 

odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczona pod 

budowę obwodnicy południowej w R. Sąd stwierdził, iż w niniejszej sprawie 

podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania byłby GDDKiA, gdyby  

nie zawarte, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), porozumienie między Gminą 

Miasta R. a GDDKiA, mocą którego Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów 

wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości i wykonania operatów szacunkowych 

(§ 4 porozumienia), w zamian za otrzymanie prawa do dysponowania na cele 

budowlane nieruchomościami objętymi decyzją Wojewody. W takim przypadku 

obowiązek wypłaty odszkodowania za przejęcie przedmiotowej nieruchomości pod 

budowę drogi obciąża Gminę. Sąd uznał, iż bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy 

jest fakt, że Gmina nie otrzymała ze Skarbu Państwa środków finansowych na pokrycie 

tych kosztów. Sąd wyjaśnił, iż w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że takie 

porozumienie stanowi czynność prawną dwustronną jaką jest umowa. Umowy takie 

rodzą skutki cywilnoprawne, a wynikłe z tego tytułu spory rozstrzygają sądy 

powszechne. Tym samym jednostki samorządu terytorialnego uzyskują roszczenie  

od Skarbu Państwa o zapłatę określonej w treści porozumienia dotacji celowej 

dochodzone tylko na drodze procesu cywilnego. 

 

1.2 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane.  

 

W ramach tej problematyki warto przywołać wyrok z dnia 17 marca 2014 r. 

sygn. akt I SA/Wa 2797/13, uwzględniający wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

13 marca 2014 r. sygn. akt P 38/11. W powołanym wyroku Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie wskazał, że ocena przesłanki zbędności nieruchomości 

na cel wywłaszczenia w zakresie dotychczasowego wykorzystania nieruchomości 

i zrealizowania konkretnego celu wywłaszczenia na gruncie, jeżeli chodzi o grunty 

skomunalizowane nabyte przez Państwo w trybie ustawy wywłaszczeniowej przed 
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dniem 27 maja 1990 r., winna być dokonana na dzień złożenia wniosku o zwrot 

nieruchomości. Za zbędne i podlegające zwrotowi należało bowiem uznać tylko te 

nieruchomości, na których po upływie wystarczająco długiego czasu i przed dniem 

złożenia wniosku o zwrot cel wywłaszczenia jeszcze nie został zrealizowany. 

Również w wyroku z dnia 22 października 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1391/14 

Sąd wskazał, że dla oceny, czy nastąpiła zbędność nieruchomości na cel 

wywłaszczenia, nie ma znaczenia, czy inwestycję zrealizowano w terminach 

określonych w art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale czy w dniu 

złożenia wniosku o zwrot cel wywłaszczenia został zrealizowany.  

 

2. Sprawy z zakresu statusu Kościołów i Związków wyznaniowych.  
 

W omawianym zakresie warto przywołać wyrok z dnia 22 października 2014 r. 

sygn. akt I SA/Wa 3203/13, w którym Sąd uznał, że jedną z koniecznych przesłanek 

przywrócenia Zborowi Kościoła utraconego prawa własności nieruchomości lub jej 

części, która musi się ziścić, jest wystąpienie zdarzenia w postaci upaństwowienia 

nieruchomości lub jej części po dniu 1 września 1939 r. bez względu na podstawę 

prawną i tryb upaństwowienia, przy czym upaństwowienie obejmuje także 

nieruchomości wywłaszczone po 1945 r., za które odszkodowanie nie zostało podjęte. 

Zdaniem Sądu, przez "upaństwowienie", o którym mowa w przepisie art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480 ze zm.), należy 

rozumieć władczą, jednostronną ingerencję organów państwa, polegającą na przejęciu 

majątku - prawa własności nieruchomości od podmiotu niepaństwowego, z reguły bez 

żadnego zadośćuczynienia, niezależną od woli ówczesnego właściciela, będącą 

instrumentem prowadzonej przez państwo polityki w sferze własnościowej, 

uzewnętrznioną poprzez wydanie aktu normatywnego o charakterze generalnym  

(np. dekretu lub ustawy nacjonalizacyjnej) lub indywidualnego aktu administracyjnego 

(np. orzeczenia lub decyzji wywłaszczeniowej). Sąd uznał, że nabycie nieruchomości 

poprzez tzw. przemilczenie, stwierdzone orzeczeniem sądu, nie można zakwalifikować 

jako upaństwowienia nieruchomości w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o stosunku 
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Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w  Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przemilczenie (tak jak i zasiedzenie) jest jedną z postaci tzw. dawności, wiążącej skutki 

prawne w sferze prawa cywilnego z upływem określonego czasu. Nabycie własności 

nieruchomości poprzez przemilczenie polega na tym, że po upływie określonego 

w przepisach prawa czasu, na skutek braku aktywności osoby uprawnionej 

w wykonywaniu swego prawa, dochodzi do utraty własności nieruchomości przez 

dotychczasowego właściciela i nabycia własności przez Skarb Państwa. Nabycia prawa 

własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie przemilczenia, które jest 

konsekwencją zachowania samego uprawnionego, nie można utożsamiać z władczym 

upaństwowieniem mienia nieruchomego. O upaństwowieniu nieruchomości lub jej 

części można by mówić, gdyby doszło do nacjonalizacji tego majątku z mocy samego 

prawa na podstawie np. przepisów o: przeprowadzeniu reformy rolnej, przejęciu 

niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, przejęciu przez Państwo dóbr martwej 

ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 

Kościelnego. Upaństwowienie wystąpiłoby także gdyby miało miejsce wywłaszczenie 

nieruchomości lub jej części bez możliwości pobrania odszkodowania na podstawie 

orzeczeń wydanych np. w trybie dekretów o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele 

użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r., czy o nabywaniu  

i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów 

gospodarczych. 

 

3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.  
 

W wyroku z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1106/14 Sąd wskazał, że 

kategoria innych osób, na których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, obejmuje przede wszystkim współmałżonka osoby 

wymagającej opieki. Ponieważ jednak w ust. 1a pkt 2 tego przepisu mowa jest jedynie 

o osobach spokrewnionych w pierwszym stopniu, to regulacja powyższa nie obejmuje 

małżonka osoby wymagające opieki, gdyż kategoria współmałżonka nie została objęta 

uregulowaniem art. 17 ust. 1a ustawy. Również negatywna przesłanka przyznania 
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świadczenia pielęgnacyjnego, zawarta w przepisie art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a nie dotyczy, 

zdaniem Sądu, małżonka osoby wymagającej opieki, spełniającego wymogi do 

uzyskania świadczenia na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy. Odmienne stanowisko 

prowadziłoby w istocie do sytuacji, w której osoby niepełnosprawne wymagające 

opieki oraz ich rodziny, pozostawałyby bez wsparcia ze strony państwa tylko dlatego, 

że mają małżonków, którzy wykonując w istocie obowiązki nałożone przez nie 

przepisami prawa sprawują nad tymi osobami opiekę. Pozostawałoby to również 

w sprzeczności z fundamentalną zasadą ochrony małżeństwa i rodziny wyrażoną w art. 

18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Godziłoby to ponadto, zdaniem Sądu, 

w klauzulę antydyskryminacyjną wyrażoną w art. 32 Konstytucji. W rzeczywistości 

bowiem wykluczenie małżonka osoby niepełnosprawnej z kręgu osób uprawnionych do 

uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego oznaczałoby dyskryminację, na gruncie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, osób pozostających w związkach małżeńskich. To zatem 

małżonek przede wszystkim i w pierwszej kolejności jest obowiązany do opieki i 

pomocy osobie niepełnosprawnej. Uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego dla 

innych krewnych takiej osoby, nawet spokrewnionych z nią w pierwszym stopniu, 

otwiera się zatem dopiero wówczas, gdy małżonek osoby wymagającej opieki nie jest 

w stanie tej opieki sprawować z uwagi na swoją niepełnosprawność. 

 W wyroku z dnia 3 września 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII 

SA/Wa 421/14, Sąd stwierdził niezasadność podjętych przez organy (Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w R. i Prezydenta Miasta R.) decyzji w przedmiocie zasiłku 

rodzinnego. Podstawę rozstrzygnięcia przez organy stanowiło ustalenie, iż wniosek o 

przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (z tytułu samotnego wychowywania 

oraz rozpoczęcia roku szkolnego) złożyła osoba nieuprawniona - babka dzieci – nie 

będąca ani opiekunem faktycznym, ani opiekunem prawnym dzieci. Organy wskazały, 

że matka dzieci nie żyje, ojciec dzieci opuścił miejsce dotychczasowego zamieszkania, 

zostawił dzieci i nie łoży na ich utrzymanie. Na podstawie orzeczeń Sądu rodzinnego 

władza rodzicielska ojca została ograniczona, a wniosek o ustanowienie rodziny 

zastępczej oddalony. Ponadto na czas postępowania w zakresie władzy rodzicielskiej 

ojca, dzieci zostały umieszczone pod opieką babki ojczystej.  
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Sąd wskazał na istotę zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie 

wydatków na utrzymanie dziecka. Charakter i cel tego świadczenia winny mieć 

nadrzędne znaczenie przy ustalaniu praw do niego. Świadczenie to służy zaspokojeniu 

potrzeb dziecka, dbałości o jego dobro i ochronę. Skierowane jest zaś do podmiotów, 

które opiekę nad dzieckiem sprawują. Co do zasady bieżącą pieczę nad osobą dziecka 

sprawują rodzice. Zasadę tę statuuje art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788), zgodnie z którym rodzice 

wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. W realiach 

niniejszej sprawy zasada ta nie ma zastosowania, bowiem matka dzieci nie żyje,  

zaś władza rodzicielska ojca została ograniczona (pkt II postanowienia Sądu 

Rejonowego w R. z dnia […] marca 2013 r., sygn. akt […]). Ponadto na podstawie 

postanowienia tegoż Sądu z dnia […] sierpnia 2013 r., sygn. akt […], dzieci 

umieszczone zostały pod bieżącą pieczą babki ojczystej. Istotnym jest,  

że postanowienie to nie jest podstawą do uznania babki dzieci za opiekuna prawnego, 

którego sąd opiekuńczy ustanawia na podstawie przepisów art. 145 – 153 kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad 

dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej, jego wychowania i reprezentowania  

w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych  

na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny 

dom dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną 

placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym. 

Nadto w stanie faktycznym sprawy bezspornym jest fakt, iż nie została spełniona żadna 

z okoliczności wyłączających prawo do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. art. 

7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 

1456). Sąd podał, że wśród uprawnionych do ubiegania się o świadczenia rodzinne 

ustawa o świadczeniach rodzinnych nie uwzględniła osoby faktycznie opiekującej się 

dzieckiem, czyli takiej, która sprawuje pieczę bieżącą nad dzieckiem z mocy orzeczenia 

sądu. Ograniczyła krąg opiekunów faktycznych do osób, które wystąpiły z wnioskiem 

do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Tym samym pozbawiła opiekuna 

dziecka, nad którym jest sprawowana piecza bieżąca, możliwości uzyskania 

przynajmniej częściowego pokrycia wydatków na jego utrzymanie. Uznać więc należy, 



- 29 - 
 

że przepisy tej ustawy w sposób niedostateczny chronią prawa jednostki, jaką jest 

rzeczywisty opiekun dziecka. Sąd przyjął jako materialnoprawny wzorzec kontroli 

legalności zaskarżonego aktu administracyjnego przepisy Konstytucji RP (art. 72 ust. 1 

zd. 1 i ust. 2) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 27) i uznał 

za zasadne bezpośrednie zastosowanie tych unormowań. Ograniczenia w dostępności 

do zasiłku rodzinnego na podstawie u.ś.r. dla osoby sprawującej pieczę bieżącą nad 

dzieckiem na mocy prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego godzą bowiem  

w interes osoby dziecka, chroniony ustawą zasadniczą i umową międzynarodową,  

co pozwala na wywiedzenie owego uprawnienia wprost z postanowień Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

4. Komunalizacja mienia. 
 

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. o sygn. akt VIII SA/Wa 136/14 – orzeczenie 

prawomocne, Sąd rozstrzygał o zasadności podjętych przez organy (odpowiednio 

Krajową Komisję Uwłaszczeniową i Wojewodę M.) decyzji w sprawie przekazania 

mienia państwowego. Oddalając skargę Sąd wskazał, iż stanowiąca przedmiot wniosku 

komunalizacyjnego nieruchomość -  działka nr […] o powierzchni […] ha, od 1 

stycznia 1977 r. była własnością Skarbu Państwa (nabytą przez zasiedzenie  

na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w R. z dnia […] marca 2004 r.  

w sprawie […]). Działka ta pozostawała formalnie w zarządzie Nadleśnictwa R., 

natomiast w okresie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. na podstawie umowy 

użyczenia, była w posiadaniu Gminy J., która prowadziła w znajdującym się na działce 

budynku szkołę podstawową. Aktualnie w tym budynku Gmina posiada trzy lokale 

socjalne, wynajmowane osobom fizycznym na podstawie umów najmu (w oparciu  

o uchwały Rady Gminy J. z dnia […] czerwca 2006 r. Nr […] w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Nr […] 

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy J. w latach 

2006-2011). Niewątpliwie zatem sporna nieruchomość wykorzystywana jest w celu 

realizacji zadania własnego Gminy w zakresie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej, wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
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o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), nie stanowiła zaś 

jak dowodziło Nadleśnictwo gruntu związanego z gospodarką leśną, i w konsekwencji 

nie wchodziła w skład państwowego gospodarstwa leśnego. Takie przeznaczenie 

spornej działki nie wynika ani z wypisu z rejestru gruntów, ani ze Studium, ani też  

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnego do końca 2003 r. 

Okoliczność, że na przedmiotowej działce Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę 

leśną, a tym samym wykonują zadania o charakterze ogólnokrajowym nie została 

udowodniona. Sąd uznał zatem, iż w sprawie nie doszło do naruszenia art. 11 ustawy  

z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  

i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) 

zakazującego komunalizacji mienia państwowego, należącego m.in. do jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnonarodowym, jakim  

w ocenie skarżącego są Lasy Państwowe. Organy administracji właściwie oceniły 

przesłanki niezbędne do uwzględnienia wniosku komunalizacyjnego: działka nr […] 

stanowiła w dacie […] maja 1990 r. własność Skarbu Państwa, to mienie państwowe 

pozostaje aktualnie w bezpośrednim związku z realizowanymi przez Gminę 

konkretnymi zadaniami własnymi (tu: zadania z zakresu socjalnego budownictwa 

mieszkaniowego), a skarżący nie prowadzi tam gospodarstwa leśnego  

(na przedmiotowej działce nie wykonuje zadań o charakterze ogólnokrajowym,  

nie prowadzi gospodarki leśnej, nie wchodzi ona w skład państwowego gospodarstwa 

leśnego).  

 

5. Gospodarka mieniem. 

 

W wyroku z dnia 2 lipca 2014 r. o sygn. akt VIII SA/Wa 124/14 – orzeczenie 

prawomocne, Sąd orzekł o uchyleniu rozstrzygnięć organów administracji wydanych  

w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Przedstawiając stan faktyczny sprawy, 

Sąd zauważył, iż skarżąca wniosła opłatę na poczet budowy infrastruktury technicznej 

w ulicy W. w R., przy której posiada nieruchomości przed zmianą rozporządzenia  

w sprawie wyceny nieruchomości tj. przed 26 sierpnia 2011 r. Tymczasem przy 
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ustalaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 

budową urządzeń infrastruktury technicznej, organy orzekające przyjęły nowy stan 

prawny obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2001 r., dotyczący sposobu określenia 

wartości nakładów na budowę poniesionych przez właściciela nieruchomości. Sąd 

wyjaśnił, iż rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. (obowiązującym 

od dnia 26 sierpnia 2011 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 

985; dalej: "rozporządzenie zmieniające") dodano m.in. § 28 ust. 6 (§ 1 pkt 7 lit. b 

rozporządzenia zmieniającego) oraz § 40 ust. 4 (§ 1 pkt 12 rozporządzenia 

zmieniającego). Wprowadzona zmiana spowodowała modyfikację metody 

uwzględniania nakładów właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości  

na rzecz budowy urządzeń infrastruktury przy ustalaniu wysokości opłaty adiacenckiej. 

Do dnia 25 sierpnia 2011r., zgodnie z brzmieniem art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze 

zm.; dalej: „u.g.n.”) oraz brakiem uregulowań w tym zakresie w rozporządzeniu, 

różnica między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń 

infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem była 

pomniejszana o faktyczną wartość nakładów poniesionych przez właściciela 

(użytkownika wieczystego). Według nowego brzmienia rozporządzenia powyższa 

różnica pomniejszana jest de facto o część faktycznie poniesionych nakładów, których 

wartość określana jest stosownie do dyspozycji zawartej w § 40 ust. 4 rozporządzenia, 

zgodnie ze sposobem zawartym w § 28 ust. 6 w związku z § 35 ust. 3 pkt 1 tego 

rozporządzenia. Tym samym obecnie nakłady na rzecz budowy urządzeń infrastruktury 

są uwzględniane przy ustalaniu opłaty adiacenckiej nie jak poprzednio w pełnej 

wysokości, lecz w ułamku swej wartości. 

Sąd za nieprawidłowe uznał stanowisko organów o braku podstaw do zaliczenia całości 

wpłaconej kwoty, tylko jej ułamkowej części. Stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie 

organy winny rozliczyć udział skarżącej w budowie infrastruktury technicznej według 

zasady ustawowej określonej w art. 148 ust. 4 u.g.n. (gdyż skarżąca ukształtowała 

swoje interesy w zaufaniu do dawnego prawa) a nie zgodnie ze wskazaną  

w rozporządzeniu wykonawczym metodą przewidzianą dla rzeczoznawców 
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majątkowych w § 40 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości. Nadto 

Sąd zauważył, iż przepis art. 148 ust. 4 u.g.n. nie został w żaden sposób zmieniony,  

a jedynie doprecyzowany przez § 40 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wyceny 

nieruchomości, który odsyła z kolei do odpowiedniego (a nie wprost) stosowania § 28 

ust. 6 tegoż rozporządzenia. W sytuacji braków przepisów intertemporalnych  

do rozporządzenia zmieniającego w każdym przypadku organy winny badać czy dać 

pierwszeństwo zasadzie dalszego działania przepisów dotychczasowych, czy też 

zasadzie bezpośredniego działania ustawy nowej. W niniejszej sprawie tejże 

okoliczności organy nie wzięły pod uwagę. 

 

6. Edukacja. 
 

6.1 Sprawy kandydatów na studia i studentów. 

  

W wyroku z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2240/13 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że wprowadzenie przez uczelnię 

dodatkowego egzaminu w postaci przedstawienia do oceny egzemplarza reżyserskiego 

dramatu lub adaptacji scenicznej prozy jest, w świetle art. 169 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 572 ze zm.), dopuszczalne. Tego typu egzamin niewątpliwie jest 

sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata i uczelnia była uprawniona do jego 

wprowadzenia. Sąd zaznaczył przy tym, że przepis art. 169 ust. 4 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym nie określa, na czym ma polegać ten dodatkowy egzamin. 

Warunkiem koniecznym jest tylko to, że egzamin ma sprawdzać uzdolnienia 

artystyczne kandydata. Wybór formy tego egzaminu należy już do autonomicznej 

decyzji władz uczelni. Stwierdził również, że nie jest rzeczą Sądu oceniać, czy taka 

forma egzaminu w sposób adekwatny sprawdza uzdolnienia artystyczne kandydatów  

i czy egzamin przeprowadzony w innej formie byłby bardziej właściwy. 

 

 



- 33 - 
 

6.2 Sprawy dyrektorów szkół. 

 

W wyroku z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1848/13 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za zasadne stwierdzenie nieważności 

zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy […] w sprawie powołania komisji konkursowej 

w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, w skład której jako 

przewodniczącego powołał samego siebie. Wskazał, że burmistrz jako organ 

prowadzący szkołę, przy powoływaniu przewodniczącego komisji powinien mieć  

na uwadze przepis art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), wskazujący, że w skład komisji 

mogą wchodzić przedstawiciele organu prowadzącego. Powołany przepis stanowi 

ograniczenie dopuszczalności powołania w skład komisji konkursowej burmistrza  

i jednocześnie granicę wpływu burmistrza na wybór członków komisji. Za pomocą tej 

regulacji ustawodawca chciał uniknąć sytuacji, w której piastun organu prowadzącego 

szkołę jako członek komisji konkursowej, staje się „sędzią we własnej sprawie”, mając 

dodatkowo kompetencję do zatwierdzenia konkursu albo jego unieważnienia. W ocenie 

Sądu trudno mówić o zachowaniu bezstronności postępowania konkursowego,  

gdy w pracach komisji konkursowej uczestniczy bezpośredni zwierzchnik służbowy 

(art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz. 1458) osoby 

starającej się o wygranie tego konkursu, dodatkowo mający wynikającą z mocy prawa 

kompetencję zarówno do zatwierdzenia, jak i unieważnienia wyników tego konkursu. 

 

6.3 Inne z zakresu edukacji. 

 

W postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt  

II SA/Wa 2231/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucając skargę 

w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego lub do egzaminu 

eksternistycznego zawodowego stwierdził, iż rozstrzygnięciu Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie można przypisać cech decyzji 

administracyjnej, a tym samym do jego wydania nie mają zastosowania przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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Z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia  

2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 188) 

jednoznacznie wynika, że osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego lub do 

egzaminu eksternistycznego zawodowego musi spełniać warunki określone 

odpowiednio w § 9 i § 10. Dokonanie oceny, czy osoba spełnia ww. warunki, następuje 

w formie rozstrzygnięcia komisji okręgowej, od którego służy odwołanie do dyrektora 

Komisji Centralnej, zaś rozstrzygnięcie dyrektora Komisji Centralnej jest ostateczne,  

co oznacza, że osoba, której ostatecznie odmówiono dopuszczenia do egzaminu, nie 

może się odwołać do żadnego organu. 

 

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

pracy. 
 

7.1 Nauczyciele. 

 

 Na uwagę zasługują orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2352/13 oraz sygn. akt  

II SA/Wa 1263/13, w których wskazano, że wójt nie jest uprawniony do ingerowania  

w stosunek pracy nauczyciela, którego treść determinowana jest posiadanym stopniem 

awansu zawodowego. Zgodnie z art.11 Karty Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 191) dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio  

na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku  zgodnym z posiadanymi 

przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela 

stopniem awansu zawodowego. Sąd uznał, że wobec faktu, iż wójt nie był stroną 

postępowania w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego to nie 

posiada interesu prawnego do bycia stroną w postępowaniu o stwierdzenie nieważności 

aktu nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Należy zaznaczyć, że również 

osoba fizyczna pełniąca obowiązki dyrektora szkoły podstawowej nie posiada 

legitymacji, aby doprowadzić do wszczęcia postępowania nadzorczego, którego 

przedmiotem byłaby kontrola prawidłowości nadania poprzedniemu dyrektorowi szkoły 

aktu mianowania.  
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7.2. Sprawy z zakresu stosunku służbowego żołnierzy zawodowych. 

 

W prawomocnych wyrokach z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 

1438/13 i II SA/Wa 1439/13, dotyczących ustalenia uposażenia zasadniczego radcy 

prawnego będącego żołnierzem, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

wyjaśnił, że skoro przepis art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) pełni funkcję gwarancyjną,  

to konsekwencją tego jest zapewnienie wszystkim radcom prawnym, pełniącym służbę 

w Siłach Zbrojnych, uposażeń na tym samym poziomie, odpowiadającym uposażeniu 

głównego specjalisty. Na każdym szczeblu dowodzenia obowiązują przecież te same 

przepisy w zakresie uposażenia i dowódcy wszystkich jednostek wojskowych 

zobowiązani są do ich stosowania względem podległych im żołnierzy. Nie ma 

znaczenia prawnego czy stanowisko głównego specjalisty występuje, czy też nie,  

na danym poziomie dowodzenia, ważne natomiast jest, że takie istnieje w Siłach 

Zbrojnych i z tego powodu uposażenie radcy prawnego ma się kształtować na tym 

samym poziomie. Gdyby takiego stanowiska w Siłach Zbrojnych nie przewidziano, 

wówczas konieczne byłoby odniesienie się do równorzędnego stanowiska służbowego. 

Sąd dodał też, że jednostka wojskowa jest jedynie częścią Sił Zbrojnych, w których – 

jako całości – muszą obowiązywać te same zasady uposażeniowe, natomiast fakt,  

że jednostka wojskowa ma samodzielną zdolność zatrudniania, nie może tych zasad 

wyłączać w zależności od poziomu dowodzenia i struktury organizacyjnej stanowisk 

służbowych, jakie w konkretnej jednostce wprowadzono. Wszystkie jednostki 

wojskowe tworzą całość Sił Zbrojnych i z tego względu uposażenie radców prawnych – 

żołnierzy zawodowych musi kształtować się we wszystkich jednostkach wojskowych 

na tym samym poziomie. 

 

 

7.3  Sprawy z zakresu stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji. 

 

W wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1777/13 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że treść art. 101 § 3 k.p.a., po zmianie 

dokonanej przepisem art. 1 pkt 17 lit. b ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.  
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o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), 

należy odczytywać w ten sposób, iż zażalenie przysługuje wyłącznie na postanowienie 

o zawieszeniu postępowania oraz na postanowienie o  odmowie podjęcia zawieszonego 

postępowania. Wyjaśnił, że strona niezadowolona z postanowienia o podjęciu 

zawieszonego postępowania, nie zostaje pozbawiona możliwości jego kontroli, bowiem 

zgodnie z treścią art. 142 k.p.a., wskazane wyżej rozstrzygnięcie można kwestionować 

w odwołaniu od decyzji i ewentualnie w skardze do sądu administracyjnego na decyzję 

organu drugiej instancji. 

 

7.4 Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.  

 

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1952/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę w przedmiocie odmowy wydania 

zaświadczenia przyjmując, że w sytuacji gdy problematyka, której dotyczy żądanie 

strony jest sporna, to wydanie zaświadczenia zgodnie z żądaniem nie jest możliwe 

(podobnie wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 292/060). 

Posiadane przez organ informacje nie mogą bowiem być uzupełnione przez 

stwierdzenie okoliczności, których ustalenie i ocena następują w postępowaniu 

jurysdykcyjnym w sprawie rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej. 

 Sąd wyjaśnił, że w przypadku przewidzianym w art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. strona 

musi wykazać swój interes prawny. Organ bada to w postępowaniu wyjaśniającym. 

Interes prawny ma charakter indywidualny, konkretny i aktualny, jest sprawdzalny 

obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych 

będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego. Interes prawny ma 

zatem charakter materialno-prawny, co ma ten skutek, iż podmiot żądający wydania 

zaświadczenia zobligowany jest do wskazania konkretnego przepisu prawa 

materialnego, z którego wynika, że wydanie zaświadczenia oddziałuje bezpośrednio lub 

pośrednio na jego sytuację prawną.  
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7.5 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu  

i Biura Ochrony Rządu. 

 

W wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2347/13 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że unormowanie zawarte w przepisie  

§ 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie 

szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 734 ze zm.), w zakresie, w jakim wprowadza 

kryterium bezpośredniości w odniesieniu do zagrożenia życia lub zdrowia podczas 

wykonywania przez funkcjonariusza wymienionych w tym przepisie obowiązków 

służbowych, wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 15 ust. 6 ustawy  

z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej (Dz. U. z 2013 r., poz. 667). W związku z powyższym Sąd stwierdził,  

że uzasadniony jest wniosek o zbadanie zgodności unormowania rozporządzenia w tej 

części z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane 

przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 

zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zdaniem Sądu stwierdzenie niezgodności 

– w określonym wyżej zakresie – przepisu § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 4 maja 2005 r. z Konstytucją i ustawą, uzasadnia odmowę zastosowania 

zakwestionowanej regulacji w rozpoznawanej sprawie.  

Pogląd wyrażony w tym orzeczeniu potwierdził Trybunał Konstytucyjny  

w wyroku z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt U 12/13. 
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7.6. Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celnej.  

 

W wyroku z dnia 19 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2081/13 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że odmowa wszczęcia postępowania 

nadzorczego jest uzasadniona, gdy żądanie stwierdzenia nieważności dotyczy decyzji, 

która jeszcze nie została wydana. Wyjaśniając, kiedy mamy do czynienia z wydaniem 

decyzji administracyjnej, podniósł, że w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się,  

iż decyzja istnieje w sensie prawnym od dnia jej podpisania przez upoważnioną osobę  

i tylko istniejąca decyzja może być skutecznie doręczona. Taka decyzja jest decyzją, 

którą organ wydał i jest nią związany od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Wszystkie 

skutki doręczenia lub ogłoszenia mogą dotyczyć tylko decyzji uprzednio istniejącej,  

tj. takiej, która nie tylko została sporządzona, lecz także podpisana. Datą wydania 

decyzji pisemnej nie jest data jej doręczenia stronie. Z chwilą podpisania decyzji 

administracyjnej mamy do czynienia z wydaniem decyzji w sensie procesowym w tym 

znaczeniu, że istnieje decyzja administracyjna, a dzień wydania decyzji jest miarodajny 

dla oceny podstawy prawnej i podstawy faktycznej decyzji.  

W omawianej sprawie skarżący wystąpił o stwierdzenie nieważności projektu 

decyzji (nieopatrzonego podpisem organu administracji), omyłkowo przedwcześnie 

doręczonego funkcjonariuszowi. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowy wniosek  

nie dotyczył wydanej (podpisanej) decyzji administracyjnej, organ nie mógł wszcząć 

postępowania nadzorczego i przystąpił do zbadania zasadności zarzutu wskazującego 

na ziszczenie przesłanki z art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a. Skoro postępowanie nadzorcze na 

powyższy wniosek nie mogło być wszczęte organ obowiązany był, co też prawidłowo 

uczynił, wydać postanowienie odmowne na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.  

 

7.7 Inne sprawy z zakresu pracy.  

 

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2204/13 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę wskazując  

na uchybienie terminu do jej wniesienia i jednocześnie uznał, że przedmiotowa sprawa 

podlega kognicji sądu administracyjnego. Stwierdził, że akt powołania na stanowisko 

dyrektora instytucji kultury ma podwójny charakter: aktu publicznoprawnego,  
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a zarazem aktu wywołującego skutki w sferze prawa pracy. Podwójny charakter aktów 

powołania na stanowisko dyrektora instytucji kultury z jednej strony przesądza  

o objęciu go nadzorem wojewody a w konsekwencji kontrolą sądu administracyjnego,  

a z drugiej, o możliwości poddania sporów z tego tytułu kontroli sądów powszechnych 

(sądów pracy). Taką wykładnię potwierdza nowelizacja ustawy o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 207,  

poz. 1230). W obecnym brzmieniu (od 1 stycznia 2012 r.) ust. 7 art. 15 stanowi,  

że w sprawach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury  

w zakresie nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie przepisy art. 68-72 

Kodeksu pracy. W innych zatem, uregulowanych ustawą z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 406), sprawach do trybu i powoływania dyrektora instytucji kultury mają 

zastosowanie przepisy prawa administracyjnego skutkujące publicznoprawnym 

charakterem aktu powołania na to stanowisko, wywołujące skutki także w sferze prawa 

pracy. Przedmiotem badania Sądu dokonującego oceny zaskarżonego zarządzenia  

nie byłyby ewentualne roszczenia pracownicze, do rozpatrzenia których właściwy jest 

sąd pracy, ale zachowanie wymaganych przepisami publicznoprawnymi warunków 

tego powołania (w tym przypadku art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej). Powołanie Dyrektora Muzeum […] przez organ samorządu 

gminnego jest bowiem czynnością służącą realizacji zadań tego samorządu, mającą 

znamiona działań z zakresu publicznej administracji samorządowej. Skarga na akt 

podjęty przez organ samorządu terytorialnego w sprawie z zakresu administracji 

publicznej stanowi natomiast jedną z form gwarancji prawnych realizacji 

demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę praworządności, wyrażonych w art. 2 

i 7 Konstytucji RP.  
 

8. Sprawy mieszkaniowe. 
 

8.1. Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej 

w służbach mundurowych. 

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 

lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa1266/13, wskazano, że derogacja art. 90 ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) w zakresie 
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uznanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r., sygn. akt 

K 7/07 (Dz. U. Nr 171, poz. 1065) za niekonstytucyjny powoduje, że lokale mieszkalne 

w domach stanowiących własność prywatną, będące w dyspozycji ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych oraz podległych mu organów, z chwilą wejścia w życie 

niniejszego wyroku podlegają regulacji prawnej zamieszczonej w ustawie z dnia 21 

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

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Sąd zaznaczył, że nie 

zmieniła się kognicja sądu administracyjnego w tych sprawach, ponieważ art. 3 ust 2 

ustawy  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego nakazuje stosować przepisy tej ustawy do powyższych lokali,  

o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Sąd wyjaśnił, że w przypadku lokali 

będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych 

mu organów, przepisami odrębnymi dotyczącymi lokali mieszkalnych są przepisy 

rozdziału 8 ustawy o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, 

opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania 

tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. Nr 105, poz. 884  

ze zm.).  

 

8.2 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego.  

 

W wyroku z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 797/14 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, powołując się na uchwałę Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt  

I OPS 9/13 stwierdził, że po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie cofania i zwracania przez policjantów równoważnika za remont 

zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 266, poz. 2246) -  konieczne jest 

umorzenie postępowania o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont 

zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji, mimo 

pozostawania w obrocie prawnym, wydanej przed 1 stycznia 2006 r. decyzji 

przyznającej policjantowi lub emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji uprawnienie 

do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. 
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8.3 Inne sprawy z zakresu spraw mieszkaniowych.  

 

Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 536/14 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego na uchwałę 

Rady Miasta […] w przedmiocie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu […]. Prokurator zarzucił zaskarżonej uchwale 

przekroczenie upoważnienia z art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 3 w związku z art. 4 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego poprzez wprowadzenie, jako kryterium 

różnicowania podmiotów uprawnionych do ponownego zawarcia umowy najmu w § 39 

ust. 1 pkt 1 warunku „nieprzerwanego zamieszkiwania w lokalu”, a w przypadku 

pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki „nieprzerwanego jej 

użytkowania w tym celu”. Skutkuje to, zdaniem Prokuratora, nierównym traktowaniem 

podmiotów o takich samych cechach istotnych (relewantnych) przewidzianych ustawą, 

do których należą niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i niskie dochody.  

Sąd oddalając skargę stwierdził, że przepis ten jest niejako przywilejem dla 

określonej grupy osób, które utraciły prawo do lokalu w związku z pogorszeniem 

sytuacji materialnej i zadłużeniem, ale nadal pozostają w powyższym lokalu. Zatem 

warunek „nieprzerwanego zamieszkiwania/użytkowania” jest uzasadniony z tego 

względu, że tylko w przypadku nieprzerwanego zamieszkiwania w lokalu jest 

zachowany sens zawarcia z byłym najemcą umowy najmu na ten sam lokal.  

Sąd stwierdził, że nie można mówić o ograniczeniu kręgu podmiotów mogących 

ubiegać się o ponowne zawarcie umowy najmu w przypadku nieprzerwanego 

niezajmowania i nieprzerwanego nieużytkowania lokalu, ponieważ przepis ten, takich 

osób nie dotyczy. Osoby, które nie mieszczą się w kategorii podmiotów wskazanych  

w § 39 ust. 1 cytowanej uchwały mogą ubiegać się o najem lokalu na warunkach 

ogólnych, tak jak wszyscy mieszkańcy gminy. 
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9. Samorząd terytorialny. 

 
W wyroku z dnia  13 lutego 2014 r.,  sygn. akt II SA/Wa 2309/13  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że ustawa  

z dnia  15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 706)  

w art. 14 ust. 4 określa w sposób precyzyjny, jakie dane winny znaleźć się na karcie 

poparcia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego. Stwierdził, że wszystkie 

dane osobowe określone w tym przepisie są istotne i muszą być kompletne, służą 

bowiem identyfikacji osób popierających wniosek o przeprowadzenie referendum i 

ułatwiają weryfikację udzielonego poparcia. W ocenie Sądu podpis, któremu nie 

towarzyszą pełne dane osobowe, nie ma zdolności identyfikacyjnej. 

 

 

10. Broń i materiały wybuchowe z pominięciem wytwarzania  

i obrotu bronią i amunicją. 
 

Na uwagę zasługuje postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 395/14, w którym stwierdzono, 

że upomnienie wydane przez organ, na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 

1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 

zm.),w przedmiocie wezwania do uregulowania należności za przechowywanie broni  

w depozycie policyjnym nie mieści się wśród aktów wymienionych w art. 3 § 2 pkt 4 

P.p.s.a. Zaskarżony akt stanowi etap pośredni, pomiędzy określeniem przez wierzyciela 

zobowiązania, a wszczęciem postępowania egzekucyjnego, którego celem jest odzyskanie 

przez wierzyciela należności. Zgodnie z treścią art. 15 § 1, jest to czynność niezbędna  

w celu skutecznego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Natomiast w wyroku z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 67/14  

Sąd stwierdził, że w myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.  

o broni i amunicji (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576 zm.), broń palną pozbawioną cech 

użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech 

użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu 
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zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta 

wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego 

komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej i nie jest wymagane według art. 11 ust. 

6, posiadanie na nią pozwolenia. Sąd zaznaczył, że po pierwsze dotyczy to broni 

pozbawionej cech „użytkowych”, a nie cech „używalności”, po drugie zaś z chwilą 

wejścia w życie tej ustawy, stosownie do treści art. 52 ustawy, zachowują ważność 

pozwolenia na broń i legitymacje noszące nazwę „pozwolenie na broń”, wydane na 

podstawie dotychczasowych przepisów. Sąd podniósł, że zgodnie z § 13 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia  2004 r. w sprawie 

pozbawienia broni cech użytkowych (Dz. U. Nr 94, poz. 924 ze zm.), do czasu 

dokonania pierwszej rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych  

i potwierdzenia tego faktu w karcie rejestracyjnej broni należy ją traktować jako broń 

palną, na którą wydano pozwolenie. 

 

11. Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 
 

W wyroku z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 332/13 Sąd, oddalając 

skargę w przedmiocie odmowy uznania skarżącej za osobę bezrobotną przyjął, że osoba 

której podstawą pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej jest zezwolenie na zamieszkanie 

na czas oznaczony, udzielone na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 

1133) nie może zostać zarejestrowana jako bezrobotna, albowiem nie została wskazana 

w definicji osoby bezrobotnej wyrażonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku. 

12. Ochrona danych osobowych. 
 

W sprawach z tego zakresu warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 389/14, 

w którym uchylono zaskarżoną decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (GIODO) nakazującą Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej 

przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez uaktualnienie danych osobowych, 
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polegające na naniesieniu w księdze chrztów adnotacji o wystąpieniu z Kościoła 

Katolickiego, wobec oświadczenia woli z dnia 14 czerwca 2012 r. 

Sąd stwierdził, że kwestię wystąpienia z Kościoła Katolickiego regulują przepisy 

prawa wewnętrznego Kościoła Katolickiego - Kodeks Prawa Kanonicznego z dnia 25 

stycznia 1983 r. (AAS 75:1983, pars II, ze zm.) oraz Obwieszczenie Papieskiej Rady 

Tekstów Prawnych „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica” z dnia 13 marca 

2006 r. (Prot. N. 10279/2006). Kanon 751 - KPK stanowi, że aktu odstępstwa, który 

wywołuje skutki kanoniczne, może dokonać tylko osoba pełnoletnia (kan. 98 § 1 i 2 

KPK), zdolna do czynności prawnych, osobiście, w sposób świadomy i wolny (kan. 

124-126), w formie pisemnej, w obecności proboszcza swego kanonicznego miejsca 

zamieszkania i dwóch pełnoletnich świadków. Przepis ten wprost koresponduje  

z normą art. 32 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania (t. j: Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.). Skoro osoba 

zamierzająca wystąpić z Kościoła Katolickiego nie dokonała aktu apostazji  

w formie przewidzianej przez prawo wewnętrzne związku wyznaniowego,  

z którego zamierza wystąpić, to niezrozumiałe jest uznanie, iż osoba ta skutecznie 

wyraziła swoją wolę wystąpienia z Kościoła Katolickiego. GIODO nie jest uprawniony 

do oceny, czy dana osoba jest, czy też nie jest członkiem danego związku religijnego, 

czy też nie wyznaje żadnej religii. Nie jest do tego uprawniony żaden organ 

administracyjny ani żaden sąd w Polsce. Prawo państwowe, jak i organy państwa 

mogłyby działać w takich sprawach jedynie wtedy, gdyby działanie danego związku 

religijnego wprost i w sposób rażący naruszałoby podstawowe normy prawne 

obowiązujące w Państwie. Inne rozumienie powyższej zasady stanowiłoby rażące 

naruszenie art. 25 ust. 3 i art. 53 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1 Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności. 

 

13. Dostęp do informacji publicznej.  
 
 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt  

II SA/Wa 1373/13, w którym oddalono skargę na decyzję Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, tj. 
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wskazania nazwy wspólnoty mieszkaniowej (złożonej z oznaczenia ulicy i numeru 

porządkowego nieruchomości) będącej stroną w sprawie sądowoadministracyjnej, ze 

względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych ją współtworzących. Sąd 

wskazał, że brak jest na gruncie prawa polskiego regulacji, która umożliwiałaby 

nieograniczony dostęp do danych osobowych w ramach realizacji uprawnienia do 

dostępu do informacji publicznej. Zatem jeżeli w treści informacji publicznej zawarte są 

dane umożliwiające proste ustalenie (bezpośrednio lub pośrednio) danych osobowych 

konkretnych osób fizycznych, to prawo do informacji publicznej w takim przypadku 

podlega ograniczeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198  

ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższego nie zmienia 

również potencjalna możliwość ustalenia danych osobowych członków wspólnoty,  

za pomocą innych sposobów np. ogólnodostępnego rejestru ksiąg wieczystych. 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  

27 lutego 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 687/13, w którym oddalono skargę osoby 

fizycznej na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpatrzenia 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii skargi rektora 

wyższej szkoły na działania prokuratora oraz kserokopii akt postępowania służbowego 

wszczętego w związku z tą skargą. Sąd wyjaśnił, że żądana skarga rektora nie stanowi 

informacji publicznej, jest natomiast rodzajem dokumentu prywatnego, który podmiot 

prywatny kieruje do organu administracji publicznej. Zaznaczył, że dokument taki  

nie nabiera cech dokumentu urzędowego, tylko przez to, że trafia on do organu i służy 

poinformowaniu organu o danej sytuacji, która może dotyczyć jego działalności. 

Odnosząc się natomiast do żądania udostępnienia kserokopii akt postępowania 

służbowego, Sąd powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 7/13,wskazał,że żądanie to nie jest wnioskiem  

o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy  

o dostępie do informacji publicznej, ale wnioskiem o udostępnienie zbioru materiałów 

zakończonego postępowania. Sąd wyjaśnił, że prawo do informacji dotyczy informacji 
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o sprawie publicznej, a więc informacji o czymś, a nie udostępnienia zbioru materiałów 

jako takich. 

Warto również przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 721/13, w którym 

uwzględniono skargę osoby fizycznej na bezczynność Dyrektora Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie dostępu  

do informacji publicznej, w postaci „pełnego dokumentu” umów zawartych w latach od 

2010 do 2013 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Sąd 

powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013r., 

sygn. akt I OPS 8/13, wskazał, że nałożenie na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku 

zamieszczenia na stronie internetowej wyłącznie informacji, o których mowa w art. 135 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  

nie oznacza, że do informacji niewymienionych w tym przepisie nie stosuje się ustawy 

o dostępie do informacji publicznej. Skoro zatem skarżący żądał udostępnienia całości 

umów zawartych przez Oddział Wojewódzki NFZ z Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej, to odesłanie do strony internetowej, gdzie zawarte są 

jedynie wymienione informacje o umowach, nie jest udzieleniem informacji zgodnie  

z wnioskiem.  

 

14. Zobowiązania podatkowe. 
 

14.1 Podatek od towarów i usług. 

 

W kategorii spraw rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie w 2014 r. obejmujących podatek od towarów i usług na uwagę zasługuje 

wyrok jaki zapadł w dniu 25 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 245/14.  

W powyższej sprawie spór pomiędzy stronami sprowadzał się do oceny czy dostawa 

opraw korekcyjnych do okularów, zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych 

w Polsce lub innym kraju UE lub posiadających znak CE jako wyroby medyczne  
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lub wyposażenie wyrobów opodatkowane są stawką 8% do 31 grudnia 2012 r. Sąd 

uchylając interpretację indywidualną Ministra Finansów zwrócił uwagę na  konieczność 

dokonania prawidłowej wykładni systemowej zewnętrznej poprzez sięgnięcie  

do art. 132 ustawy o wyrobach medycznych. W ocenie Sądu, skoro ustawodawca  

na potrzeby innych ustaw, do których niewątpliwie należy ustawa o podatku  

od towarów i usług, posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznych, do których 

zaliczył również wyposażenie wyrobu medycznego, ograniczenie przez organ pojęcia 

wyrobu medycznego do wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach 

medycznych narusza wykładnię systemową zewnętrzną. W rezultacie powyższego  

za zasadne uznał przyjęcie, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 

2013 r. dostawa opraw korekcyjnych do okularów zarejestrowanych w rejestrze 

wyrobów medycznych w Polsce lub innym kraju UE lub posiadających znak CE jako 

wyroby medyczne lub wyposażenie wyrobów medycznych na podstawie art. 41 ust. 2 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 105 do ww. ustawy w 

związku z art. 132 ustawy o wyrobach medycznych opodatkowana została niższą 

stawką VAT w wysokości 8%.  

Ponadto WSA w Warszawie wydał szereg wyroków dotyczących zasadności 

naliczenia i wypłaty odsetek od kwoty nieterminowego zwrotu podatku od towarów  

i usług. W sprawach zakończonych wyrokami z dnia 10 kwietnia 2014 r. o sygn. akt III 

SA/Wa 3139/13 i III SA/Wa 3140/13, Sąd uchylił decyzje Dyrektora Izby Skarbowej  

w Warszawie stwierdzając, że organy podatkowe dostatecznie nie wzięły pod uwagę 

szczególnej sytuacji związanej ze zwrotem podatku naliczonego nierezydentom oraz 

wypłaty odsetek w sytuacji przekroczenia terminu do zwrotu podatku tym podmiotom.  

Sąd zwracając uwagę, że skoro dokumenty wskazane w art. 3 i art. 4 Ósmej 

Dyrektywy są jedynymi dokumentami wymaganymi przez prawodawcę 

wspólnotowego do zbadania wniosku o zwrot podatku, za nieuzasadnione uznał 

przedłużenie terminu zwrotu podatku w przypadku konieczności przeanalizowania 

innych informacji niezbędnych do ustalenia, czy wniosek o zwrot jest uzasadniony.  

Jego zdaniem z uwagi na zaistnienie braku skuteczności przedłużenia terminu  

do zwrotu podatku VAT, a także potwierdzenie przez organ okoliczności, iż na dzień 
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składania wniosku dysponował on niezbędnymi dokumentami do zbadania wniosku 

Spółki – w sprawie powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 87 ust. 7 ustawy  

o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym różnicę podatku niezwróconą przez 

urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 w zdaniu pierwszym, traktuje 

się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów 

Ordynacji podatkowej. Zatem w przypadku gdy podmiot zagraniczny otrzymał zwrot 

VAT z przekroczeniem 6 – miesięcznego terminu, przysługiwały mu odsetki  

w wysokości identycznej jak odsetki od nadpłaty. 

W wyroku WSA z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 

2771/13 kontroli została poddana interpretacja indywidualna Ministra Finansów  

w przedmiocie prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego  

o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez kancelarię 

prawną, która reprezentowała podatnika w postępowaniu sądowym za usługi prawne 

świadczone w sprawie ochrony dobrego imienia, w części służącej prowadzonej przez 

niego działalności opodatkowanej. WSA stwierdził, że wydatki wynikające z faktur 

wystawionych przez kancelarię na usługi prawne świadczone w sprawie ochrony 

dobrego imienia podatnika, mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami 

opodatkowanymi. Sąd nie zgodził się tym samym, że nie można tych kosztów 

traktować jako ogólnego kosztu przedsiębiorstwa, od którego przysługuje prawo  

do odliczenia podatku od towarów i usług. Podzielił tym samym stanowisko Spółki,  

że poniesione przez nią wydatki na obronę jej dobrego imienia związane są z całością 

działalności gospodarczej. Jego zdaniem wszczęcie procesu, jego prowadzenie oraz 

polubowne zakończenie miało bowiem na celu ochronę wizerunku spółki, dobrego 

imienia, a co za tym idzie ochronę źródła przychodów.  

W sprawach o sygn. akt III SA/Wa 40/14 oraz III SA/Wa 41/14, Sąd podzielił 

stanowisko Ministra Finansów zawarte w interpretacjach indywidualnych w zakresie 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek. Jego zdaniem w 

sytuacji, gdy podatnik zmienia pierwotny zamiar wykorzystania nieruchomości na cele 

prywatne podejmując działania mające na celu sprzedaż wzmiankowanej 

nieruchomości działa jako podatnik podatku od towarów i usług, prowadzący 

działalność gospodarczą polegającą na obrocie nieruchomościami. Zdaniem Sądu 
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podział nieruchomości, wytyczenie drogi wewnętrznej,  wycinka i usunięcie drzew, 

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, doprowadzenie przyłączy wodociągowego i 

kanalizacyjnego do działek świadczy o podjęciu aktywnych działań w celu osiągnięcia 

zysku przez podatnika. Powyższe okoliczności przesądzają o konieczności 

zastosowania przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i 

usług, gdyż charakter czynności podjętych przez Podatnika nosiły znamiona aktywnego 

działania w zakresie obrotu nieruchomościami, co kwalifikuje te czynności jako 

działalność gospodarczą podejmowaną w celach zarobkowych. 

WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 

2374/13 uchylił interpretację Ministra Finansów wydaną w przedmiocie zwrotu,  

na mocy art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług,  nadwyżki podatku  

od towarów i usług naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w sytuacji,  

gdy zapłata za faktury zakupowe następuje w drodze potrącenia. W niniejszej sprawie 

WSA zwrócił uwagę na kwestię wygasania zobowiązań – świadczeń pieniężnych –  

w innej formie niż zapłata, np. przez kompensację (potrącenie) wzajemnych 

wierzytelności, a więc instytucją prawa cywilnego przewidzianą w art. 498 kodeksu 

cywilnego. W przypadku wzajemnej kompensacji zobowiązań, strony nie otrzymują  

co prawda należnych im świadczeń, ale wskutek zaliczenia wierzytelności jednej z nich 

na poczet wierzytelności drugiej każda ze stron zostaje zwolniona ze swego długu,  

co pozwala uznać ich długi za spłacone. Tym samym potrącenie jako sposób 

wygaszenia stosunku zobowiązaniowego uznaje się za równoważny zapłacie. W ocenie 

Sądu z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że chodzi  

o VAT naliczony wynikający z kwot należności, które uregulowano, zobowiązanie 

spełniono, a jeśli pomiędzy stronami nastąpiły rozliczenia pieniężne, to musi zostać 

spełniony warunek dotyczący, przy przekroczeniu ustalonej kwoty, zapłaty przez 

rachunek bankowy. Przewidziany w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy od podatku od towarów 

i usług przyspieszony zwrotu podatku, dotyczy konieczności zapłaty w całości 

wszystkich należności z faktur, które wpływały na wysokość nadwyżki podatku 

naliczonego nad podatkiem należnym, wykazanym w  deklaracji rozliczeniowej,  

bez względu na to, którego okresu rozliczeniowego one dotyczą. 



- 50 - 
 

 W 2014 r. WSA w Warszawie wypowiedział się także w zakresie opodatkowania 

usług budowlanych polegających na instalacji stolarki budowlanej: montażu okien, 

drzwi, zabudowy balkonów, zabudowy balustradowej, a także usługi trwałej zabudowy 

wnękowej, kuchennej i łazienkowej. W wyroku z dnia 17 listopada 2014 r. o sygn. akt 

III SA/Wa 1927/14 uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów stwierdzając, 

że czynności polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu elementów zabudowy 

wnękowej, kuchennej lub łazienkowej i następnie ich montaż w sposób trwały  

do elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych budownictwa objętego 

społecznym programem mieszkaniowym wymienionych w art. 41 ust. 12a ustawy 

o podatku od towarów i usług, stanowią usługę modernizacji opodatkowaną według 

stawki podatku określonej w art. 41 ust. 12 w zw. art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od 

towarów i usług. Usługi takie podlegają więc opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 

8%. 

Zwracając uwagę na uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 24 czerwca 2013r. sygn. akt I FPS 2/13, Sąd uznał, iż obniżona 

stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż 

komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych 

obiektu budowlanego (lokalu). Wyjaśnił przy tym, że wykonane na wymiar  

do konkretnego budynku lub lokalu i trwale powiązane z jego elementami 

konstrukcyjnymi komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie tak, jak ma  

to miejsce w przypadku mebli wolnostojących. Dlatego też, nie można ich utożsamiać  

z dostawą towarów w postaci gotowych mebli, które nie mają żadnego trwałego 

związku z obiektem budowlanym lub jego częścią. W związku z powyższym za 

decydujące znaczenie dla oceny kwestii spornej Sąd uznał związek trwałej zabudowy 

wnękowej, kuchennej i łazienkowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu 

budowlanego (jego części) lub lokalu mieszkalnego. 

Ponadto WSA w Warszawie w wyroku z dnia 8 września 2014 r. o sygn. akt  

III SA/Wa 996/14 wypowiedział się w zakresie opodatkowania czynności oddania  

na podstawie decyzji administracyjnej w użytkowanie nieruchomości, jako czynności 

wykonywanej w ramach realizacji zadań własnych organu władzy publicznej. 

Uchylając wydaną przez Ministra Finansów interpretację indywidualną stwierdził,  
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że oddanie nieruchomości w użytkowanie państwowej jednostce organizacyjnej  

na podstawie decyzji administracyjnej nie może odbywać się w oparciu o reżim 

prywatnoprawny. Tego rodzaju użytkowanie nie jest bowiem ustanawiane na zasadach 

wolnorynkowego obrotu nieruchomościami, lecz podlega ściśle określonemu reżimowi 

ustawowemu, co do sposobu i kręgu podmiotów na rzecz, których jest ustanawiane. 

Ustanowienie użytkowania nieruchomości na rzecz państwowych jednostek 

organizacyjnych stanowi działanie organów publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 6 

ustawy o podatku od towarów i usług, w sferze działalności publicznoprawnej nie zaś 

cywilnoprawnej. Tym samym Sąd uznał, że oddanie przez podatnika państwowym 

jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa, co do których podatnik wykonuje prawo własności w imieniu  

i na rzecz Skarbu Państwa, jest objęte dyspozycją art. 15 ust. 6 ustawy o podatku  

od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.  

 W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 582/14 zakończonej wyrokiem z dnia 10 lipca 

2014 r. Sąd zajął stanowisko w kwestii opodatkowania czynności wykonywanych przez 

komplementariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej. W uzasadnieniu stwierdził, 

że czynności polegające na prowadzeniu spraw i reprezentowaniu spółki 

komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza będącego spółką komandytową, 

wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku 

od towarów i usług. Zdaniem Sądu w takiej sytuacji komplementariusz działa jako 

samodzielny przedsiębiorca, ponoszący ryzyko ekonomiczne swoich działań  

i świadczący na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej odpłatne usługi.  

 Ponadto w 2014 r. WSA w Warszawie wielokrotnie zajmował się problematyką 

zakwalifikowania czynności realizowanych na podstawie kontraktu menedżerskiego.  

W jednym z wydanych wyroków z dnia 17 października 2014 r. o sygn. akt  

III SA/Wa 280/14 uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów uznając,  

że usługi zarządzania świadczone przez podatnika w oparciu o kontrakt menedżerski 

nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku  

od towarów i sług. W ocenie Sądu podatnik świadczący na rzecz spółki akcyjnej usługi 

w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w ramach tzw. kontraktu menedżerskiego  

i jednocześnie pełniący funkcję członka zarządu tej spółki nie jest podatnikiem VAT. 
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Jego działalności nie można przypisać spełnienia warunku samodzielności,  

który stanowi immanentną cechę działalności gospodarczej w rozumieniu podatku  

od towarów i usług. Jako członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury 

organizacyjnej zarządzanej Spółki, nie ponosi kosztów swej działalności, 

wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa jedynie  

w imieniu i na rzecz zarządzanej Spółki, która za jego działania ponosi 

odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on w warunkach 

ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu 

własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny 

rachunek, lecz w imieniu zarządzanej Spółki.  

 WSA w Warszawie wielokrotnie zajmował stanowisko w zakresie zasadności 

odliczania od podatku należnego podatku naliczonego przy nabyciu samochodu 

spełniającego wymagania do uznania go za bankowóz typu C, określone 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 

2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 

organizacyjne. I tak w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2867/13 

Sąd oddalił skargę podatnika uznając, iż samo spełnienie formalnych przesłanek 

przewidzianych w przepisach szczególnych, od których zależy kwalifikacja danego 

pojazdu, jako pojazdu specjalnego, nie powinno być automatycznie traktowane, jako 

uprawniające do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli okoliczności 

wykorzystania tego pojazdu wskazują, że realizacja tego prawa może wiązać się  

z nadużyciem prawa do odliczenia. Zdaniem Sądu jeżeli pojazd ma możliwość 

wykonywania funkcji specjalnej a ponadto może służyć do wykonywania innych 

czynności np. przewozu osób i rzeczy poza wykonywaniem tej funkcji to nie może być 

uznany za pojazd specjalny. Tym samym w sytuacji, gdy pojazd taki wykorzystywany 

jest do wykonywania innych funkcji niż jego specjalne przeznaczenie, np. funkcji 

typowego samochodu firmowego, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 

pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tego samochodu. Skoro przedmiotowy 

samochód obok przewozu gotówki także wykonuje funkcje typowego samochodu 

osobowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej,  
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to zastosowanie w sprawie powinien mieć przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie 

drogowym dający ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu 

samochodów osobowych oraz przepis art. 4 ww. ustawy wyłączający prawo  

do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw do samochodów wymienionych 

w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej. Sąd podkreślił, że podatnik,  by móc odliczyć  

w pełnej wysokości podatek naliczony związany z zakupem samochodu o specjalnym 

przeznaczeniu i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, 

pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której 

wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne. 

 Na uwagę zasługuje orzeczenie WSA w Warszawie z 24 września 2014 r., sygn. 

akt VIII SA/Wa 429/14, w którym Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, 

które przyjęły w sprawie, że dokonana przez małżonków dostawa udziałów  

w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej w dniu dostawy decyzją  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie korzystała ze zwolnienia 

podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż jej przedmiotem 

były tereny przeznaczone pod zabudowę. Nadto została dokonana w ramach 

niezarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez 

małżonków od 2007 r. Skarżący działał jako podatnik VAT, w rozumieniu przepisów 

art. 15 ust. 1 i 2 powołanej ustawy. Sąd wyraził przy tym pogląd,  

że w realiach rozpoznawanej sprawy, w sytuacji, gdy w obrocie prawnym występowała 

decyzja o warunkach zabudowy, której przedmiotem była między innymi działka,  

w której udział stanowił przedmiot dostawy, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego 

drugorzędne znaczenie miały zapisy z ewidencji gruntów i budynków. Dostawa 

nieruchomości wchodzącej w skład terenu przeznaczonego pod zabudowę, zgodnie  

z decyzją o warunkach zabudowy, nie może być traktowana w celach podatkowych  

w oderwaniu od tej wiążącej decyzji. Nadto wpływu na wynik sprawy nie wywierał 

fakt, że skarżący (małżonkowie) otrzymał zaliczkę na poczet sprzedaży udziałów  

w nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę przed wydaniem przez uprawniony 

organ, między innymi dla tej nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy. Zaliczka 
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dotyczyła dostawy (sprzedaży) udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod 

zabudowę. Tym samym nie korzystała ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 

43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 22%, 

przewidzianej w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, tak jak i dostawa udziałów  

w nieruchomości. 

 W wyroku z 17 września 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 29/14 spór dotyczył 

oceny  zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonanego przez 

skarżącego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Sąd podzielił stanowisko 

organów podatkowych, które przyjęły, że czynność ta stanowiła dokonaną w ramach 

działalności gospodarczej dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

Skarżący działał jako podatnik VAT, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 

ustawy o VAT. Dokonał bowiem zakupu prawa do nieruchomości na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej (prawo ujęte było w ewidencji środków 

trwałych) i w tym celu z niej korzystał do 31 grudnia 2001 r. Sprzedaży prawa 

wieczystego użytkowania działek, które zostały wydzielone z działki nabytej  

25 stycznia 1999 r., dokonywał w latach 2006 – 2007 jako czynny i zarejestrowany 

podatnik VAT. Dodatkowo skarżący poniesione koszty (przykładowo podatek  

od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste) zaliczał do kosztów uzyskania 

przychodów. Wszystkie te okoliczności wskazywały zdaniem Sądu na związek 

przedmiotowej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania)  

z działalnością gospodarczą skarżącego. Tym bardziej, że skarżący konsekwentnie 

wskazywał w trakcie postępowania podatkowego, że zakupił i wykorzystywał 

przedmiotową nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zdaniem Sądu, zasadnie organy podatkowe nie dały wiary skarżącemu co do tego,  

że wbrew swoim oświadczeniom składanym w przeszłości, nie wykorzystywał on 

przedmiotowej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania) na potrzeby swojej 

działalności gospodarczej. Brak było zatem jakichkolwiek podstaw do wniosku,  

że wprowadzenie tego składnika majątku skarżącego do ewidencji środków trwałych,  

a następnie jego wycofanie z tejże ewidencji oraz z działalności gospodarczej z dniem 

31 grudnia 2001 r., pozostawało bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.  
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W konsekwencji dostawa prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie miała 

charakteru sprzedaży składników majątku prywatnego (osobistego). Była to czynność, 

którą należy zakwalifikować jako powodującą po stronie skarżącego powstanie 

zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. 

 W wyrokach z 8 maja 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1030/13 oraz  

z 9 lipca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1121/13 Sąd uznał, że skarżący zaniżali obroty 

ze sprzedaży doładowań kont telefonów komórkowych, które zakupili od [...] S. A., 

które to czynności sprzedawca ewidencjonował za pomocą kasy rejestrującej  

(tzw. sprzedaż paragonowa). Stosowne adnotacje o wartości sprzedaży przedmiotowych 

doładowań na rzecz skarżącego, także udokumentowanej paragonami, zostały 

zaewidencjonowane przez [...] S. A. w systemie komputerowym (konta 

rozrachunkowe). Dowody w postaci zestawień zakupów dokonanych przez skarżącego, 

sporządzone na podstawie przypisanych skarżącemu kont rozrachunkowych, trafnie 

zostały uznane przez organy za wiarygodne. Organy określiły nadto podstawę 

opodatkowania w sposób zbliżony do rzeczywistości, działając w zgodzie z przepisami 

art. 23 § 4 i § 5 Op, uwzględniając wysokość marży handlowej stosowanej przez 

skarżącego ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Przedstawiły przy tym 

wiarygodny mechanizm działań skarżącego i jego kontrahenta, którego efektem było 

zaniżenie przez skarżącego obrotów z działalności gospodarczej polegającej  

na sprzedaży przedmiotowych doładowań.  

 W wyroku z 25 czerwca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 215/14, Sąd nie podzielił 

stanowiska organów podatkowych, które odmówiły skarżącej prawa do odliczenia 

wydatków związanych z nieruchomością, o których mowa w art. 86 ust. 7b ustawy  

z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 

1054). Zdaniem Sądu organy podatkowe stosując proporcje powierzchni budynków 

wadliwie zinterpretowały i zastosowały przepisy powołanej ustawy, gdyż  

nie uwzględniły realiów konkretnej sytuacji co do określenia udziału procentowego 

wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej. Tym samym 

naruszyły powołany przepis prawa materialnego w sposób mający wpływ na wynik 

sprawy. Wydane rozstrzygnięcie nie spełniało także, zdaniem Sądu, wymogów art. 210 
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§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 

749), gdyż organ nie wyjaśnił z jakich przyczyn przyjął akurat taką proporcję 

wykorzystania nieruchomości. Przy przyjęciu proporcji „powierzchniowej" organy nie 

rozważyły też, dlaczego nie wzięły pod uwagę całej proporcji powierzchni zajmowanej 

na cele mieszkalne, do powierzchni całego gospodarstwa sadowniczego skarżącej. 

 W wyroku z 5 marca 2014 r., sygn. akt. VIII SA/Wa 891/13 Sąd przyznał rację 

skarżącej i uznał, że organy podatkowe orzekające w sprawie dokonały zawężającej, 

przez to błędnej wykładni przepisów art. 41 ust. 12 w związku  z art. 41 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, 

poz. 1054) uznając, że montaż żaluzji czy rolet wewnętrznych dotyczący wyposażenia 

budynku (lokalu) to jest okien, a nie jego samego, nie może być uznany  

za modernizację w rozumieniu tego przepisu.Za niezasadne Sąd uznał porównanie 

żaluzji do szafek wiszących czy karniszy, gdyż wprawdzie po ich zdemontowaniu 

pozostaną w ścianach ślady po ich przytwierdzeniach, jednak zdemontowane karnisze 

czy szafki wiszące z zasady będą mogły być przytwierdzone gdzie indziej bez zmian  

w nich samych i spełniać dotychczasowe funkcje. Sąd zaprezentował pogląd,  

że w świetle treści powołanych wyżej przepisów w odniesieniu do żaluzji i rolet należy 

rozumieć w ten sposób, że wynikająca z tego przepisu obniżona stawka podatkowa 

znajdzie zastosowanie w odniesieniu do żaluzji i rolet, gdy będą spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1) Montaż żaluzji (rolet) będzie wymagał uprzedniego dokonania pomiarów  

i przygotowania stosownych materiałów zindywidualizowanych co do rozmiaru, cech 

użytkowych. 

2) Montaż nastąpi przez trwałe połączenie konstrukcyjne z elementami obiektu 

budowlanego (okna, lub ościeżnice, ściany, sufity) powodujące, że zamontowane 

urządzenia staną się integralną częścią budynku (lokalu) lub trwale związanych z nimi 

części (okien). O trwałości połączenia przesądzać będą przy tym takie cechy,  

że demontaż rolet (żaluzji) będzie wymagał pracochłonnych czynności z użyciem 

narzędzi, pozostawiając z jednej strony wyraźne ślady w substancji budowlanej  

lub oknach wymagające napraw, a z drugiej strony zdemontowane żaluzje, rolety co do 
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zasady nie będą się nadawać bez specjalistycznego przystosowania (przycięcia, 

dopasowania, wygięć itp.) do zastosowania przy innych oknach jak też nie będą się 

nadawać w stanie po ich zdemontowaniu do obrotu jako towar handlowy  

o uniwersalnym zastosowaniu. 

3) Zamontowane rolety będą podnosić wartość użytkową budynku (lokalu),  

w którym zostaną zastosowanie. 

 Przedmiotem wyroku z 19 lutego 2014 r. , sygn. akt VIII SA/Wa 907/13 był spór 

dotyczący oceny zasadności opodatkowania podatkiem od towarów  

i usług towaru (pojazdu typu pick – up) importowanego przez skarżącego  

z Kanady w ramach tzw. mienia przesiedlenia. Organy podatkowe stwierdziły,  

że przedmiotowy pojazd nie korzysta ze zwolnienia od cła. Nie korzysta zatem także  

ze zwolnienia od VAT. Powołały się przy tym na ustalenia faktyczne dokonane  

w ramach postępowania celnego dotyczącego importu przedmiotowego pojazdu,  

a także ocenę prawną wyrażoną w decyzjach celnych między innymi odmawiających 

skarżącemu zastosowania zwolnienia od cła.  Sąd  uchylił wydane w sprawie decyzje 

organów podatkowych obydwu instancji, gdyż w jego ocenie organy te pochopnie 

przyjęły, że przedmiotowy pojazd należy traktować jako samochód posiadający 

dominującą funkcję towarową (ciężarową), a nie osobową.  W szczególności dowolnie 

przyjęły, że przedmiotowy pojazd typu pick – up służy do przewozu 5 osób, a nie 6 

osób, dzięki czemu spełnia kryterium wagowe (przewaga ładowności części towarowej 

nad osobową). Zatem w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia, tj. czy pojazd 

podlega zwolnieniu od VAT  Sąd za niezbędne uznał ustalenie czy zasadniczą funkcją 

przedmiotowego pojazdu jest funkcja osobowa, czy też ciężarowa, w tym podjęcie 

dodatkowych działań w celu ustalenia faktycznego sposobu wykorzystania pojazdu  

na terenie kraju przez skarżącego.  

 

14.2 Podatek dochodowy od osób prawnych. 
 

W 2014 r. WSA w Warszawie wydał szereg wyroków dotyczących 

opodatkowania cash poolingu.  I tak, wyrokiem z dnia 22 października 2014 r. sygn. akt 

III SA/Wa 1076/14 WSA w Warszawie uchylił interpretację Ministra Finansów.  
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W swoim uzasadnieniu jednoznacznie wyjaśnił, że cash pooling nie jest instrumentem 

analogicznym do umowy pożyczki określonej przepisami Kodeksu cywilnego. WSA 

wykluczył, iż pomiędzy uczestnikami stosunku cash poolingu istnieje transakcja  

w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na: 1) 

w cash poolingu brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na 

określony w umowie podmiot; 2) uczestnik tego typu umowy nie wie, czy środki te 

zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego innego uczestnika; 3) nie jest 

skonkretyzowana druga strona transakcji; 4) brak jest swobodnego dysponowania 

pieniędzmi przekazanymi przez pool leadera na dofinansowanie sald ujemnych 

uczestników grupy; 5) pool - leader nie dysponuje w sposób dowolny otrzymanymi  

od uczestników grupy nadwyżkami pieniężnymi, które mogą być wykorzystywane 

tylko na kompensowanie niedoborów finansowych innych uczestników. W efekcie nie 

są spełnione podstawowe przesłanki umowy pożyczki, zdefiniowanej w art. 720 

Kodeksu cywilnego. Z wyszczególnionych wyżej względów nie są spełnione ponadto 

warunki dla jakiejkolwiek transakcji (podobnie w wyrokach: z 13 maja 2014 r.,  

sygn. akt III SA/Wa 32/14, z 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 349/14,  

z 15 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 277/14, z 30 października 2014r.,   

sygn. akt III SA/Wa 1074/14).  

Szereg spraw rozpatrywanych przez WSA w Warszawie w 2014 r. dotyczyło 

kosztów uzyskania przychodów. W wyroku z dnia 25 lutego 2014r. sygn. akt  

III SA/Wa 2851/13 – kontroli Sądu poddana została wydana przez Ministra Finansów 

interpretacja indywidualna dotycząca możliwości  uznania wierzytelności  

za nieściągalną i odpisania jej w ciężar kosztów podatkowych na podstawie 

postanowienia sądu upadłościowego oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości 

innego wierzyciela niż podatnik, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza  

na zaspokojenie kosztów postępowania. W ocenie WSA w Warszawie art. 16 ust. 1 pkt 

25 jak i art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się  

do konkretnej wierzytelności przysługującej podatnikowi. Tylko bowiem taka 

nieściągalna wierzytelność, która spełnia warunki określone w tych przepisach może 

zostać uznana za koszt uzyskania przychodów. Jednym z warunków możliwości 

uznania wierzytelności za koszt podatkowy jest udokumentowanie nieściągalności tej 
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konkretnej wierzytelności przysługującej konkretnemu podatnikowi postanowieniem 

sądu upadłościowego.  

Wyrok z dnia 3 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2791/13 dotyczył 

możliwości zaliczania wydatków gastronomicznych do kosztów podatkowych. Stan 

faktyczny oraz zdarzenie przyszłe opisane przez podatnika sprowadzały się do tego,  

że uzyskuje on przychód ze sprzedaży określonych produktów i w celu zwiększenia tej 

sprzedaży ponosi wydatki na wsparcie dokonywanej przez inne podmioty sprzedaży 

produktu, bez którego produkt nie znajdzie nabywców. Zdaniem Sądu, nie ma 

znaczenia okoliczność, że ponosząc wydatki zmierzające do zwiększenia przychodu  

ze sprzedaży oferowanych przez podatnika produktów, podatnik wspiera równocześnie 

sprzedaż produktów przynoszącą przychody innym podatnikom (dystrybutorom  

i bezpośrednim sprzedawcom). Istotne jest stwierdzenie, że ponoszone wydatki 

wpływają na wysokość przychodów uzyskiwanych przez nią – wręcz warunkują 

uzyskiwanie przez nią tych przychodów. To zaś stanowi przesłankę uznania danego 

kosztu za koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych, jako poniesione w celu osiągania 

przychodów. 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2613/13 

dotyczył kwestii możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków 

poczynionych w związku z udzieleniem pożyczek, które następnie stanowią przedmiot 

aportu wnoszonego w zamian za udziały lub akcje. Sąd wyjaśnił, że wykładnia art. 12 

ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 15 ust. 1 i ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych wyklucza możliwość rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów 

wartości wierzytelności własnej w przypadku konwersji takiej wierzytelności  

na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W warstwie normatywnej 

problem ten jest rozstrzygnięty w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych, pozwalającym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko 

faktycznie poniesione i niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki  

na nabycie składników majątku podatnika, stanowiących przedmiot wkładu 

niepieniężnego inny, niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 tego przepisu. Ponieważ katalog 

wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w związku z objęciem 
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udziałów w zamian za wkład niepieniężny ma charakter zamknięty, nieuwzględnienie 

w nim wierzytelności własnej uznać należy za celowy zabieg legislacyjny.  

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2014r. sygn. akt III SA/Wa 

2614/13 kontroli została poddana interpretacja indywidualna Ministra Finansów  

w przedmiocie obowiązku pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku 

nieuregulowania w określonym terminie kwoty należności, jeżeli rozliczenia 

wynikające z umowy regulowane są w formie barteru lub w formie potrącenia 

(kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych. WSA wyjaśnił, że wykładnia 

celowościowa art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi  

do wniosku, że w założeniu ustawodawcy przepis ten obejmuje wszystkie przypadki 

wygaśnięcia zobowiązań, w których dochodzi do zaspokojenia interesu wierzyciela 

(uregulowania zobowiązania). Zgodnie z intencją ustawodawcy, omawiany przepis  

ma przeciwdziałać nieterminowemu regulowaniu zobowiązań, a także – co zasadnie 

wskazał Minister Finansów – stosowaniu w obrocie gospodarczym terminów dłuższych 

niż 60 dni. Jak bowiem stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy o redukcji 

niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w części dotyczącej zmian  

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, „W celu uniknięcia sytuacji,  

gdy podatnik będzie wykorzystywał swoją dominującą pozycję wobec dostawcy usług 

lub towarów przez narzucanie długich terminów płatności, proponuje się rozwiązanie 

polegające na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot nieopłaconych  

w terminie 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów”. 

Rozwiązanie to znalazło się w art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Zdaniem Sądu, regulacje ustanowione w art. 15b tej ustawy, mają 

mobilizować podatników do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań wobec 

kontrahentów, niezależnie od charakteru tych zobowiązań. Z tego właśnie względu 

ustawodawca odwołał się do „uregulowania” zobowiązania, nie wymieniając żadnych 

sposobów, w jakich uregulowanie zobowiązania powinno nastąpić oraz nie zawężając 

zobowiązań do np. zobowiązań pieniężnych. Zatem „uregulowanie zobowiązania”,  

o jakim mowa w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest 

pojęciem szerszym niż „zapłata”, obejmującym każdą prawnie dopuszczalną formę 

efektywnego spełnienia świadczenia, skutkującą wygaśnięciem zobowiązania. Innymi 
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słowy, „uregulowanie zobowiązania” mieści w sobie także inne niż „zapłata” zdarzenia 

związane z realizacją stosunków zobowiązaniowych, prowadzące do zwolnienia 

dłużnika z obowiązku świadczenia, w tym także barterową wymianę świadczeń oraz 

potrącenie (kompensatę) wzajemnych wierzytelności pieniężnych.  

Wyrokiem z 26 marca 2014r. sygn. akt III SA/Wa 2524/13 WSA w Warszawie 

uchylił interpretację Ministra Finansów dotyczącą podatku dochodowego od osób 

prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów 

amortyzacyjnych po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zdaniem 

Sądu jeśli dany środek trwały lub wartość niematerialna albo prawna nie zostały  

w całości zamortyzowane do czasu przekształcenia, to od momentu przekształcenia 

spółka osobowa (jej wspólnicy) mogą je amortyzować poprzez zaliczanie do kosztów 

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

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

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2863/13 zakończonej wyrokiem z dnia  

23 kwietnia 2014 r. Sąd zajmował się kwestią istnienia obowiązku zwiększania 

przychodów o wierzytelności kredytowe, jeżeli Bank utrzymuje w księgach 

rachunkowych odpis aktualizujący Wierzytelność, którego wartość uprzednio ujęta 

została w kosztach uzyskania przychodów, a w stosunku do wierzytelności upłynął 

termin przedawnienia. WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 38b ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, odpisy aktualizujące, aby mogły być uznane za koszt 

podatkowy, muszą odpowiadać równowartości rezerw na ryzyko związanych  

z działalnością banków tworzonych na dotychczasowych zasadach w oparciu  

o wskazane przepisy polskiego prawa bilansowego, w tym rozporządzenia Ministra 

Finansów. Oznacza to, że bez względu na postanowienia MSR, jeżeli polskie przepisy  

o rachunkowości wymagają w związku z upływem terminu przedawnienia 

dokonywania zmniejszenia lub rozwiązania rezerw, to ujęte w rozliczeniu podatkowym 

odpisy aktualizujące tworzone przez Banki stosujące MSR w rachunku podatkowym 

podlegać muszą analogicznym modyfikacjom. WSA nadmienił, że obowiązek 

zwiększenia przychodów powstaje już z momentem zmniejszenia lub rozwiązania 

rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, zaliczonych uprzednio do kosztów 

uzyskania przychodów, a nie dopiero definitywnego odpisania należności. Zatem Bank 
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ma obowiązek zwiększenia przychodów podatkowych o wierzytelności przedawnione, 

które wcześniej ujęte były poprzez rezerwy celowe/odpisy aktualizujące w kosztach 

podatkowych, a następnie uległy przedawnieniu, nawet gdy wierzytelności te nadal 

mogą podlegać dochodzeniu, gdyż dłużnik nie podniósł prawnie skutecznie zarzutu 

przedawnienia roszczenia. 

W 2014 r. WSA w Warszawie zajmował się też problematyką dywidend 

rzeczowych. I tak w wyroku z 4 czerwca 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 501/14 WSA 

rozpatrywał sprawę dotyczącą tego czy przekazanie udziałowcom składników 

majątkowych jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów spowoduje powstanie 

przychodu po stronie Spółki z o.o. oraz czy wydanie przez Spółkę tytułem dywidendy 

składników majątkowych jako dywidendy rzeczowej spowoduje powstanie przychodu 

po jej stronie. Sąd wyjaśnił, że w przypadku wypłaty dywidendy w postaci 

niepieniężnej po stronie Spółki nie powstanie przychód, o którym mowa w art.12 ust.1 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez zwolnienie jej z długu 

(wypłaty dywidendy w pieniądzu). Nie tylko bowiem nie dojdzie do zwolnienia  

z długu, ale też Spółka nie uzyska żadnego przysporzenia, które mogłoby zostać uznane 

za zwiększające jej aktywa bądź zmniejszające pasywa. W wyniku wypłaty dywidendy 

w postaci niepieniężnej dojdzie do zmniejszenia aktywów Spółki i równoczesnego 

zmniejszenia jej pasywów o zobowiązanie, jakie miała wobec wspólników Spółki  

z tytułu dywidendy. 

 

14.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W wyroku z dnia 20 lutego 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 2115/13 Sąd podniósł, 

że jakkolwiek ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm.) nie wskazuje wprost  

w konkretnym przepisie na możliwość odrębnego rozliczania różnic kursowych przez 

podatnika (wspólnika spółki osobowej) z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej  

i w ramach działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, możliwość taką 

można wywieść z brzmienia ww. przepisów art. 24 ust. 1, art. 9 ust. 2 i art. 8 ust. 1 tej 
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ustawy. Zdaniem Sądu z przepisów tych można wyprowadzić wniosek, że dochodem 

wspólnika spółki osobowej jest część przychodów, wynikająca z prawidłowo 

prowadzonych ksiąg, przypadająca na tego wspólnika oraz część kosztów uzyskania 

przychodów przypadająca w tej samej proporcji. 

W wyroku z dnia 27 marca 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 2536/13 Sąd 

stwierdził, że nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające 

elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób – pracowników 

kontrahentów spółki (dystrybutorów towarów spółki), niezwiązanych stosunkiem 

pracy, ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym z samą spółką, jak i osób fizycznych 

prowadzących samodzielną działalność gospodarczą powinny być opodatkowane 

zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 

2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez 

względu na to czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej 

(nagrody), uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 

1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy), bądź przychód z innego źródła  

(art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy). Wówczas od wartości 

nagrody (wygranej) należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – pobrać 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 

W wyroku z dnia 20 maja 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 2819/13 Sąd zauważył, 

że warunki kompletności i zdatności do użytku środka trwałego, o którym mowa w art. 

22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są spełnione 

wówczas, gdy obiekt budowlany może, na mocy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

być legalnie przyjęty do używania. Do czasu wydania takiej decyzji, obiekt budowlany 

nie może być zaliczony do środków trwałych, a tym samym nie może być 

amortyzowany. W opinii Sądu wpisanie określonego środka trwałego do ewidencji 

środków trwałych nie czyni jednak danego przedmiotu środkiem trwałym.  

W określonych powyższym przepisem okolicznościach rzecz nabyta lub wytworzona 

przez podatnika, o ile spełnia określone tym przepisem kryteria, staje się środkiem 

trwałym bez względu na wolę podatnika, czy też stanowisko organu podatkowego.  

To przepisy podatkowe oraz istniejący stan faktyczny kwalifikują daną rzecz u danego 

podatnika jako środek trwały. Wpisanie środka trwałego do ewidencji środków 
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trwałych stanowi natomiast materialnoprawną przesłankę dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych od tego środka trwałego. 

Z kolei w wyroku z dnia 28 maja 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 153/14 Sąd 

wskazał, że niektóre dobra majątkowe, jak np. wizerunek czy głos poddawane są daleko 

idącej komercjalizacji - ich eksploatacja może przynosić zyski uprawnionemu lub 

innym osobom. Unormowanie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) nie stanowi 

jednak odrębnej, samodzielnej podstawy do dochodzenia ochrony, lecz jedynie 

uszczegóławia zasady ochrony wizerunku, ze względu na oznaczone w przepisach 

powyższej ustawy sposoby korzystania z niego. Zdaniem Sądu w świetle całości 

obowiązującego prawa zasadna jest więc wykładnia, że ustawodawca w art. 81 tej 

ustawy przyjął konstrukcję dóbr osobistych, stanowiących de iure prawa niemajątkowe. 

Brak zatem podstaw do kwalifikowania przychodów z tytułu udostępniania wizerunku 

do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Natomiast w wyroku z dnia 7 lipca 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 587/14 Sąd 

wyjaśnił, że w przypadku, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy,  

to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma 

bezpośredniego znaczenia co jest przedmiotem dzierżawy - rzecz czy prawo. Wówczas 

prawo majątkowe tylko pośrednio generuje przychód, bowiem wyłącznie jako 

przedmiot tej dzierżawy. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego 

warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Zdaniem 

Sądu jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku 

dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie,  

nie zaś w prawie majątkowym. Ten wymóg bezpośredniości między źródłem 

przychodu a przychodem jest wyraźnie widoczny, kiedy przychody z praw autorskich 

czy praw własności przemysłowej, uzyskiwane są w ramach stosunku pracy, 

działalności gospodarczej czy działalności wykonywanej osobiście i wówczas 

podlegają kwalifikacji jako pochodzące odpowiednio ze źródeł przychodu 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3, 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, nie zaś z praw majątkowych. 
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14.4 Podatek od spadków i darowizn. 

 

W wyroku z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1758/13 Sąd 

stwierdził, że zwolnienie podmiotowe z art. 4a ust 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. 

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, ze zm.) dotyczy 

także nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia. W art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. 

ustawodawca, odwołując się do terminu złożenia zgłoszenia, stwierdził,  

że w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstaje na podstawie m.in. art. 6 ust. 1 pkt 

6 u.p.s.d., termin do jego złożenia liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

sądu stwierdzającego zasiedzenie. Nie sposób więc bronić poglądu, że w przypadku 

zasiedzenia nie obowiązuje zwolnienie podmiotowe z art. 4a u.p.s.d.  

 

14.5 Podatek od czynności cywilnoprawych. 

 

Przedmiotem rozważań w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 773/14 

z 3 października 2014 r., była kwestia interpretacji art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy  

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 41. poz. 399 z późn. zm.) i zwrotu „czynności cywilnoprawne w sprawach 

szkolnictwa i oświaty”. Zdaniem Sądu pojęcie „w sprawach szkolnictwa” należy 

rozumieć szeroko. Znaczeniowo „sprawa” definiowana jest jako „zespół czynności, 

które są przedmiotem czyjegoś zainteresowania”. Synonimicznie „w sprawie” oznacza: 

„co do”, „odnośnie do”, „w celu”. Sąd podkreślił, że nie można, powiedzieć,  

aby sam zwrot „w sprawach” zawierał już w sobie jakąś równoważność pojęcia 

„bezpośrednio”. Na sprawę składa się szereg, zespół czynności, z których poszczególne 

czynności dotyczą szeroko rozumianego szkolnictwa. Z powyższego nie da się wywieść 

twierdzenia, jakoby zwrot "w sprawie" mógł być rozumiany tak samo jak zwrot 

„bezpośrednio w sprawie”, a tym samym zwrot „czynność w sprawie” nie może być 

rozumiany tak, że czynność jest czynnością w sprawie tylko wówczas, gdy niejako 

dotyka tej sprawy w sposób bezpośredni, czy też, gdy już sama w sobie jest niejako nie 

tylko czynnością, ale i tą sprawą. Sąd wskazał, że w przepisie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy 
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o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje się podziału czynności  

na bezpośrednio lub pośrednio dotyczące określonych w nim przedmiotów – spraw 

szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Minister Finansów dokonując interpretacji art. 2 

pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadził nieistniejący 

w ww. przepisie warunek bezpośredniości czynności cywilnoprawnej w sprawach 

szkolnictwa lub oświatowy pozaszkolnej, co więcej ograniczył interpretację pojęcia 

„w sprawach” jedynie do ww. ustaw: o systemie oświaty, Prawa o szkolnictwie 

wyższym, o PAN, co nie może być uznane za prawidłowe z punktu widzenia literalnej 

wykładni przepisu art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W wyroku z 17 czerwca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1029/13 istota sporu 

sprowadzała się do oceny operatu szacunkowego nieruchomości zakupionych przez 

skarżących (dowodu z opinii biegłego), który to dowód został przez organy uznany  

w całości za wiarygodny. Organy za podstawę opodatkowania podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych przyjęły w wysokości określonej przez biegłego jako wartość 

rynkowa nieruchomości. Zdaniem Sądu organy naruszyły przepisy postępowania,  

tj. art. 122, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 210 § 4 Op, w stopniu mogącym mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy mimo ponownie prowadzonego postępowania  

po prawomocnym wyroku Sądu. Prowadząc postępowanie podatkowe w trybie art. 6 

ust. 3 i ust. 4 u.p.c.c., organy podatkowe obowiązane były bowiem ustalić wartość 

rynkową nieruchomości na dzień jej sprzedaży (12 czerwca 2007 r.). Należało przy tym 

ocenić przeprowadzony przez Naczelnika US dowód z opinii biegłego, zgodnie z art. 

191 Op. Zdaniem Sądu, ocena tego dowodu dokonana została przez organy w sposób 

bezkrytyczny. Nie zostały wyjaśnione istotne okoliczności faktyczne dotyczące 

wartości przedmiotowej nieruchomości, których ustalenie jest niezbędne  

do prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Ponownie rozpoznając sprawę 

Dyrektor IS nie przeprowadził postępowania odwoławczego w sposób zgodny z art. 

229 i art. 233 Op. Nie ustalił w szczególności, czy podnoszone przez skarżących 

okoliczności dotyczące wydzielenia drogi z przedmiotowej nieruchomości miały wpływ 

na jej wartość określoną przez strony w umowie. Nie wezwał biegłego, aby odniósł się 

do zarzutów skarżących. Organy nie przeprowadziły dowodów ze źródeł osobowych  

w celu wyjaśnienia przyczyn, dla których wartość nieruchomości została przez strony 
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podana w kwocie niższej od jej wartości rynkowej. Nie ustaliły, kto otrzymał 

odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. Nie ustaliły, czy okoliczność ta miała wpływ 

na wartość nieruchomości. Nie wezwały biegłego do uzupełnienia opinii. Nie odniosły 

się do posiadanych informacji o cenach sprzedaży nieruchomości z badanego obszaru 

(zob. k. 33 – 37 akt podatkowych), pomimo sporządzonej analizy, z której wynika 

średnia cena 1 m2 gruntu rolnego wyższa od ceny przedmiotu umowy sprzedaży, ale 

niższa od przyjętej przez biegłego. Nie wyjaśniły, z jakich względów należało 

zastosować średnią arytmetyczną skorygowaną o stosowne współczynniki, a nie średnią 

warzoną. Wyjaśnienie tych okoliczności może mieć wpływ na prawidłowe określenie 

podstawy opodatkowania w niniejszej sprawie. Dyrektor IS nie wyciągnął właściwych 

wniosków z wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy, na które wskazywał 

Sąd w prawomocnych wyrokach z 6 marca 2013 r. (VIII SA/Wa 665/13 oraz  

VIII SA/Wa 666/12).  

14.6 Podatek od nieruchomości. 

 

W wyroku z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1808/13 Sąd 

stwierdził, że przy rozpatrywaniu kwestii „związania” gruntu z budynkami 

mieszkalnymi organ podatkowy powinien wziąć pod uwagę związek tegoż gruntu 

z realizacją potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących osiedle. Sąd podkreślił,  

że ustawodawca w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.) nie określił normatywnie charakteru 

związku gruntu z realizacją potrzeb mieszkaniowych, o którym mowa w art. 1a ust. 1 

pkt 3 tej ustawy. Z całą pewnością grunt pod budynkiem mieszkalnym należy traktować 

jako grunt związany z tym budynkiem. Również związek funkcjonalny, techniczny  

i prawny będzie pozwalał na uznanie, że dany grunt – nieruchomość – jest związana  

z budynkiem mieszkalnym, bądź też o takim związku nie może być mowy. Zdaniem 

Sądu z punktu widzenia interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, ważne jest również czy przedsiębiorca, który jest w posiadaniu gruntu 

wykorzystuje go do innych celów niż mieszkalne np. czerpie korzyści z tego gruntu, 

obciążając przy tym należnościami z tego tytułu mieszkańców, albo ma potencjalne 

możliwości wykorzystywania posiadanego gruntu do działalności gospodarczej. 
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Zdaniem Sądu organ odwoławczy pominął przy wykładni art. 1a pkt 3 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych zwrot, którym posługuje się ustawodawca „gruntów 

związanych z budynkami mieszkalnymi” w kontekście zarówno stanu faktycznego 

sprawy, jak również zarzutów zawartych w odwołaniu.  

W sprawie zakończonej wyrokiem z 7 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 

1894/13 kwestia sporna dotyczyła wykładni przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych z uwzględnieniem reguł wykładni zarówno językowej, jak  

i funkcjonalnej. Sąd podkreślił, że z gramatycznego brzmienia art. 4 ust. 2 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem  

od nieruchomości podlega cała powierzchnia kondygnacji budynku jeżeli jej wysokość 

w świetle przekracza 220 cm, zaś jeżeli jej wysokość wynosi od 140 cm do 220 cm 

opodatkowaniu podlega jedynie 50 % tej powierzchni. Do celów podatkowych istotne 

znaczenie ma więc nie tyle wysokość kondygnacji, jako takiej, lecz wysokość 

kondygnacji w „świetle”. Prawo podatkowe jest autonomiczne w stosunku do innych 

gałęzi prawa i w związku z tym nazwy przyjęte przez to prawo z innych dziedzin prawa 

nie oznaczają najczęściej tych samych pojęć. Skoro ustawodawca w treści cytowanego 

wyżej przepisu art. 4 ust. 2 użył zwrotu „wysokość kondygnacji w świetle”, a nie 

zwrotu „wysokość kondygnacji”, to dla wyjaśnienia zakresu pojęciowego tego zwrotu 

nie jest uprawnione bezpośrednie sięganie do przepisów innych ustaw w tym do prawa 

budowlanego i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. (...) Zastosowany 

w treści przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez 

ustawodawcę mało precyzyjny zwrot "wysokość kondygnacji w świetle" niewątpliwie 

został zaczerpnięty z języka potocznego (por. w świetle bramki, w świetle tunelu itp.)  

i w istocie rzeczy może oznaczać, że chodzi o wysokość prześwitu między dwiema 

płaszczyznami, co w odniesieniu do kondygnacji budynku może jedynie oznaczać 

wysokość między podłożem a najniższymi trwałymi elementami konstrukcyjnymi 

stropu. Tak ustalona treść przepisu art 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

w oparciu o reguły wykładni gramatycznej jest zbieżna z treścią ustaloną w oparciu  

o reguły wykładni funkcjonalnej, albowiem co do zasady podstawą opodatkowania  

dla budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa, co w przypadku garaży 

wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem oznacza, że mogą tam wjechać 
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samochody o wysokości nie większej niż najniższy trwały element konstrukcyjny 

stropu.  

W wyroku z 21 maja 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 174/14 kwestią sporu było 

opodatkowanie działki gruntu stanowiącej pozostałość fosy zalanej wodą, wpisanej  

do ewidencji gruntów i budynków z symbolem "WS" jako grunty pod wodami 

stojącymi. Rozstrzygając spór Sąd w pierwszej kolejności wyjaśnił, że ustawa  

o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia gruntów pod wodami stojącymi,  

ani w żaden sposób do niego się nie odnosi, wymienia natomiast pojęcia gruntów: pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi i pod morskimi wodami wewnętrznymi. Sąd 

powołał również treść przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1551), które grupują użytki gruntowe w następujące grupy: 

grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, 

grunty pod wodami, tereny różne (§ 67). Z kolei w ramach grupy: grunty pod wodami 

w § 68 tego rozporządzenia wyróżnia się: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

(Wm), grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp) i grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi (Ws). Z kolei art. 1a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) 

wskazuje między innymi, że przez użyte w tej ustawie określenia grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi  rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób  

w ewidencji gruntów i budynków. Zdaniem Sądu z zestawienia tych przepisów wynika, 

że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie nakazuje, by w odniesieniu do gruntów 

pod pojęciem wód powierzchniowych stojących mieściły się grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi tak zakwalifikowane w ewidencji gruntów. Skoro 

ustawodawca w ustawie p.o.l. posługuje się przy odesłaniu do ewidencji gruntów 

pojęciami tożsamymi z użytymi w powołanym wyżej rozporządzeniu (grunty pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi i grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi), 

a jednocześnie w art. 1a ust. 3 u.p.o.l. w odniesieniu do określenia gruntów pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi nie odsyła do ewidencji gruntów, brak jest podstaw  

do przyjęcia, że zaliczenie gruntów w ewidencji do kategorii Ws (pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi) przesądza o ich kwalifikacji podatkowej. Z tej przyczyny 
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za bezpodstawne Sąd uznał  twierdzenie organu odwoławczego, że dokąd grunty 

będące w posiadaniu skarżącej będą oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako 

"Ws", będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W realiach 

rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że przedmiotowa działka stanowi grunt  

w rozumieniu przepisów ustawy. Z powodu tego natomiast, że jest w posiadaniu 

skarżącego będącego przedsiębiorcą, należy ją rozpoznać jako grunt związany  

z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 

u.p.ol. Zdaniem Sądu organy w ogóle nie zajmowały się kwestią technicznej 

przydatności przedmiotowej działki do wykorzystania, a wiec spełnieniem przesłanek 

do opodatkowania w określonych w art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Zdaniem Sądu organy 

naruszyły zatem przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 749), tj. art. 187 w związku z art. 122, gdyż nie wyjaśniły 

dokładnie stanu faktycznego sprawy, w szczególności co do ustalenia,  

czy przedmiotowa działka w części stanowiącej pozostałości fosy nadaje się technicznie 

do wykorzystania w działalności gospodarczej, a więc czy spełnia przesłanki 

opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

Nieustalenie stanu faktycznego dotyczyło istotnego elementu tego stanu – przesłanki 

stanowiącej o opodatkowaniu nieruchomości, dlatego też to naruszenie przepisów 

postępowania mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

 Podobny problem prawny wystąpił w wyrokach z 14 maja 2014 r., sygn. akt  

VIII SA/Wa 233/14 oraz VIII SA/Wa 234/14. Istota sporu dotyczyła wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Sąd nie podzielił stanowiska organów podatkowych, które 

przyjęły w sprawie, że nieruchomość od dnia jej nabycia przez skarżących, którzy 

prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jest związana  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podlega zatem w większości (poza skarpą) 

opodatkowaniu według stawek właściwych dla budynków, gruntów oraz budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu decyzje 

organów obydwu instancji zostały wydane z naruszeniem przepisów postępowania, 

czyli art. 122, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Organy  

nie przeprowadziły bowiem postępowania podatkowego celem wyjaśnienia, czy 

przeszkody do wykorzystania spornego budynku w dniu jego nabycia  
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przez skarżących (przed rozpoczęciem remontu) na potrzeby działalności gospodarczej 

nie stanowiły „względy techniczne”. W szczególności, czy rozpoczęty przez skarżących 

remont budynku spowodowany był brakiem możliwości wykorzystywania budynku  

na potrzeby działalności, czy też zakres remontu wskazuje na przystosowanie budynku 

do potrzeb oraz charakteru prowadzonej przez skarżących działalności gospodarczej. 

Rozpoczęcie remontu zakupionego przez skarżących na potrzeby działalności 

gospodarczej składnika majątkowego (budynku) nie oznacza, że budynek od dnia 

zakupu podlega opodatkowaniu jako związany z działalnością gospodarczą, jeżeli przed 

rozpoczęciem remontu (w dniu zakupu) budynek nie nadawał się do wykorzystania  

ze względów technicznych. Skarżący konsekwentnie wskazywali w toku postępowania 

podatkowego, że budek nie nadawał się do wykorzystania na potrzeby ich działalności 

gospodarczej ze względów technicznych. Organy podatkowe odstąpiły jednak  

od wyjaśnienia tej kwestii, mogącej mieć istotne znaczenie dla prawidłowego 

rozstrzygnięcia sprawy. 

Zdaniem Sądu, jeżeli w dniu nabycia przez skarżących nieruchomości 

obiektywnie rzecz biorąc budynki (budynek) nie mogły być ze względów technicznych 

wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, to zgodzić należy się  

z autorem skargi co do tego, że do dnia rozpoczęcia remontu (wprowadzenia  

do ewidencji środków trwałych) nie powinny podlegać opodatkowaniu według stawki 

przewidzianej dla tych przedmiotów opodatkowania, jako związanych z działalnością 

gospodarczą. Z drugiej strony, Sąd przyznał organom rację co do tego, że w realiach 

niniejszej sprawy nabycie przez skarżących nieruchomości przemysłowych 

(niemieszkalnych) na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej  

w formie spółki cywilnej powoduje, że nieruchomość co do zasady podlega 

opodatkowaniu jako związana z działalnością gospodarczą. Także wówczas,  

gdy czasowo nie wykorzystują jej w tym celu. Z jednym wyjątkiem, o którym mowa w 

art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU. Jeżeli bowiem przedmiot opodatkowania (nieruchomość) 

nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej  

ze względów technicznych, wówczas należy zastosować niższą stawkę podatku  

od nieruchomości, przewidzianą dla tzw. "pozostałych" przedmiotów opodatkowania. 
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14.7 Podatek od środków transportowych. 

 

W wyrokach z 15 października 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 731/13  

i III SA/Wa 732/13 Sąd stwierdził, że organy prowadzące postępowanie przyjęły 

oczywiście błędne założenie, że obowiązek podatkowy w podatku od środków 

transportowych  - gdy chodzi o pojazd zarejestrowany w Polsce – wygasa jedynie 

z chwilą wyrejestrowania tego pojazdu. Przeciwko takiemu poglądowi przemawia 

zdaniem Sądu już literalna wykładnia art. 9 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), który 

stanowi, że obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu. Utrata statusu właściciela 

automatycznie skutkuje utratą statusu podatnika, z tym jedynie ograniczeniem, że 

poprzedni właściciel ma status podatnika jeszcze do końca miesiąca, w którym zbył 

pojazd (art. 9 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.).  

14.8 Ordynacja podatkowa. 

 

W wyroku z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 136/14, WSA  

w Warszawie wskazał, iż bieg terminu przedawnienia przerywa stosownie do treści 

przepisu art. 70 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ogłoszenie 

upadłości zarówno obejmującej likwidację majątku upadłego, jak też  upadłości  

z możliwością zawarcia układu. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia zdaniem 

Sądu fakt, iż ustawodawca uzupełniając Ordynację podatkową na podstawie ustawy 

nowelizującej z dnia 12 września 2002 r. o dodatkową przesłankę rozszerzającą 

możliwość dłuższego dochodzenia zobowiązań podatkowych, zastosował w zdaniu 

pierwszym przepisu art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej określenie „ogłoszenie 

upadłości”, co wskazuje na odniesienie tego przepisu do wszelkich sposobów 

przeprowadzania upadłości. Ponadto w ocenie Sądu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia  

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość ogłasza się w stosunku  

do dłużnika, który stał się niewypłacalny, przy czym przepis ten nie różnicuje 

upadłości, tzn. upadłość jest ogłaszana w każdym z przypadków, a więc zarówno  

w przypadku upadłości likwidacyjnej jak i tzw. układowej. 
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W wyroku z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 232/14, WSA  

w Warszawie wskazał, iż decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców 

podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oparta na przepisie art. 100 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, może być wydana tylko wtedy, 

gdy zobowiązanie podatkowe spadkodawcy zostało ukształtowane niekwestionowaną 

deklaracją podatkową w sytuacjach określonych w art. 21 § 2, art. 102 § 1 pkt 1, art. 

100 § 1 Ordynacji podatkowej lub gdy zobowiązanie podatkowe spadkodawcy zostało 

ukształtowane decyzją ostateczną, skierowaną do spadkodawcy za jego życia. 

W wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1969/13, WSA  

w Warszawie wskazał, iż następca prawny nie może zastosować się do interpretacji 

indywidualnej wydanej dla jego poprzednika prawnego w zakresie własnych rozliczeń 

zobowiązań podatkowych. 

 

14.9 Postępowanie egzekucyjne. 

 

W wyroku z dnia 20 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 3080/13 Sąd 

stwierdził, że jeżeli nie zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania 

egzekucyjnego, wydanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako wierzyciela, 

postanowienia w przedmiocie jego stanowiska co do zarzutów egzekucyjnych byłoby 

niedopuszczalne, jako dokonane w postępowaniu, które wciąż było zawieszone, 

a zatem z naruszeniem art. 56 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego obliguje 

bowiem nie tylko organ egzekucyjny, ale także wierzyciela do powstrzymania się przed 

podejmowaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć do czasu podjęcia postępowania. 

Zdaniem Sądu, nie może budzić wątpliwości, że postępowanie w sprawie stanowiska 

wierzyciela co do zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego stanowi element 

postępowania w przedmiocie tych zarzutów, a w rezultacie – integralną cześć 

postępowania egzekucyjnego, w którym zarzuty zostały zgłoszone. 

W sprawie zakończonej wyrokiem z 8 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 

1182/13 kwestią sporną był brak możliwości rozstrzygania wniosku o wstrzymanie 
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postępowania egzekucyjnego po jego umorzeniu. Skoro postępowanie egzekucyjne 

prowadzone w stosunku do Skarżącego zostało umorzone z powodu umorzenia 

zaległości podatkowych będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego,  

to przestał istnieć przedmiot postępowania prowadzonego z wniosku Skarżącego  

o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Po umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego nie można było rozstrzygnąć merytorycznie wniosku Skarżącego 

o wstrzymanie tego postępowania, gdyż wobec braku postępowania egzekucyjnego 

uprawnienie Skarżącego do wstrzymania tego postępowania nie mogło zostać 

zrealizowane. Z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania Minister Finansów 

powinien był, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 Kodeksu postępowania 

administracyjnego i w zw. z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, umorzyć postępowanie prowadzone na podstawie zażalenia 

wniesionego na postanowienie organu pierwszej instancji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 marca 2014 r. 

sygn. akt III SA/Wa 2764/13 odniósł się do kwestii zagadnienia zarzutów 

w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd wskazał, że przepis art. 34 § 1a ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niejako pozbawia 

wierzyciela i organ egzekucyjny możliwości merytorycznego badania zarzutu 

wniesionego w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli kwestia ta była już przedmiotem 

rozpoznania w innym postępowaniu dotyczącym tego samego obowiązku. 

Stwierdzenie, że taka okoliczność miała miejsce, obliguje organ do wydania 

postanowienia nie o nieuwzględnieniu zarzutu, lecz o stwierdzeniu jego 

niedopuszczalności. Zgodził się ze stanowiskiem, że uregulowanie to wprowadza 

zasadę niekonkurencyjności środków prawnych. Ma na celu wyeliminowanie sytuacji, 

w której kwestia mogąca być podstawą do sformułowania zarzutu w postępowaniu 

egzekucyjnym, byłaby rozstrzygana w tym postępowaniu, pomimo, że została już lub 

zostanie rozstrzygnięta w ramach innego, wskazanego w powyższym przepisie 

postępowania. 

Przedmiotem rozważań Sądu w wyroku z 28 stycznia 2014 r. sygn. akt III 

SA/Wa 2092/13 była kwestia uprawnienia  do badania podstawy prawnej obowiązku 
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podlegającego egzekucji.  WSA w Warszawie, odwołując się do art. 29 § 1 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazał, że 

organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej; organ ten 

nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku 

objętego tytułem wykonawczym. Z cytowanego unormowania wynika, że organ 

egzekucyjny nie bada ani merytorycznej trafności („zasadności”) decyzji wymiarowej, 

ani też „wymagalności” zobowiązania podatkowego w niej określonego. Ta ostatnia 

przesłanka wiąże się natomiast m.in. z kwestią prawidłowego doręczenia decyzji. 

Niewątpliwie bowiem dopiero z datą doręczenia decyzji zaczyna ona wywierać skutki 

prawne względem strony postępowania. Zobowiązanie podatkowe określone w decyzji, 

o której mowa w art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,  

a takie stanowią podstawę tytułów wykonawczych w niniejszej sprawie, staje się 

wymagalne, w kwocie nią określonej, dopiero gdy decyzja taka staje się ostateczna.  

W tym stanie rzeczy analizowanie prawidłowości doręczenia decyzji podatkowej, 

stanowiącej podstawę tytułu wykonawczego, oznacza w konsekwencji badanie tego czy 

weszła ona skutecznie do obrotu prawnego, a tym samym czy zobowiązanie w kwocie 

nią określonej stało się wymagalne. Badanie zatem tej okoliczności w ramach zarzutu 

opartego na twierdzeniu o niedopuszczalności egzekucji stanowiłoby w istocie kontrolę 

wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, czego zabrania cytowany 

wyżej art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwestia 

prawidłowego doręczenia decyzji podatkowej nie może być weryfikowana  

w postępowaniu egzekucyjnym. Przyjęcie takiego poglądu byłoby równoznaczne  

z umożliwieniem zobowiązanemu podważania ostatecznych decyzji poza trybami 

nadzwyczajnymi dla tego celu przewidzianymi. Temu zaś sprzeciwia się art. 128 

Ordynacji podatkowej, statuujący zasadę trwałości ostatecznych decyzji podatkowych. 

Twierdzenie o niedoręczeniu stronie decyzji ostatecznej może być weryfikowane przez 

właściwy organ podatkowy (wierzyciela) w ramach przesłanki wznowienia 

postępowania określonej w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, a nie  

w postępowaniu egzekucyjnym. 
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15. Ludność.  
 

15.1 Obowiązek meldunkowy. 

 

Przedmiotem orzeczeń w tego rodzaju sprawach były decyzje związane  

z obowiązkiem meldunkowym.  Skarżący jak dotychczas wywodzili, że opuszczenie 

przez nich miejsca zameldowania nie miało charakteru trwałego i dobrowolnego. 

Orzecznictwo w tych sprawach było zgodne z utrwalonym stanowiskiem i praktyką 

Sądu we wcześniejszych latach. Sąd oddalając powyższe skargi wskazywał, że jedyną 

przesłanką wymeldowania z miejsca pobytu stałego jest opuszczenie dotychczasowego 

miejsca pobytu, gdy dana osoba nie przebywa fizycznie w tym lokalu i ma zamiar 

opuszczenia go na stałe, przy czym opuszczenie to musi mieć charakter dobrowolny. 

(por. wyrok z dnia 28 kwietnia 2014 r. o sygn. akt IV SA/Wa 397/14 oraz z dnia  

11 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2982/13). 

 

15.2 Akty stanu cywilnego. 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje  wyrok z dnia 21 lipca 2014 r. o sygn. 

akt IV SA/Wa 929/14. W niniejszej sprawie B. K. złożyła wniosek o wydanie dowodu 

osobistego z uwagi na zmianę nazwiska, które przyjęła po mężu, po zawarciu związku 

małżeńskiego poza granicami Polski. Do wniosku skarżąca dołączyła zagraniczny 

akt stanu cywilnego. Według oceny Sądu, na podstawie art. 1138 k.p.c., przedstawiony 

przez skarżącą akt stanu cywilnego, o ile nie jest sprzeczny z porządkiem prawnym 

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi dowód zawarcia przez nią związku małżeńskiego 

także wtedy gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego i jest 

wystarczającym dokumentem do wydania nowego dowodu osobistego. 

 

15.3 Obywatelstwo 

 

W sprawach tych Sąd kontynuował dotychczasową linie orzeczniczą w takich 

kwestiach jak stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Sąd oceniał charakter  

i skutki uchwały z dnia 23 stycznia 1958 r. Rady Państwa Nr 5/58 w sprawie 
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zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego osobom wyjeżdzającym na pobyt stały 

do Izraela. Prezentowane jest jednolite orzecznictwo, w którym uznaje się, że powyższa 

uchwała stanowiła zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego, w stosunku do osób, 

które do dnia jej podjęcia złożyły podania o zmianę obywatelstwa polskiego. 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 4 września 2014 r. o sygn. akt IV SA/Wa 

1122/14 w przedmiocie stwierdzenia utraty obywatelstwa polskiego. W sprawie tej 

rodzice skarżącej T.G. złożyli wniosek skierowany do Rady Państwa o zezwolenie na 

zmianę obywatelstwa polskiego na obywatelstwo izraelskie, który również obejmował 

skarżącą. Sąd wskazał, że warunkiem utraty obywatelstwa polskiego nie było 

opuszczenie Polski, ale nabycie obywatelstwa obcego państwa i uzyskanie stosownej 

zgody polskiego organu władzy na zmianę obywatelstwa. Daleko idące skutki 

wynikające z faktu utraty obywatelstwa nie mogą być domniemywane. Domniemanie 

faktyczne jest instytucją procesową a jego treścią, we wszystkich procedurach jest 

wnioskowanie o faktach z innych faktów. Tego rodzaju domniemanie dotyczy tylko  

i wyłącznie ustalenia faktów. Nie jest dopuszczalne posługiwanie się konstrukcją 

domniemania faktycznego dla wywiedzenia istnienia zdarzenia prawnego jakim jest akt 

władczy Państwa, w tym wypadku rozstrzygnięcie o zgodzie na utratę polskiego 

obywatelstwa przez konkretną osobę. Taki akt musi zawierać w sobie wolę 

uprawnionego organu i wyrażać ją w sposób nie budzący wątpliwości, jasny, konkretny 

i zgodny co do formy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

16. Gospodarka wodna. 
 

16.1 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne. 

 

W wyroku z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2256/13 Sąd wskazał,  

że samo ukształtowanie czasz zbiorników ze spadkiem w kierunku do zwierciadła wody 

w stawach nie przesądza, o tym, że określone urządzenie wodne (stawy otoczone 

czaszami o znacznej rozległości) nie spowodują zachwiania stosunków wodnych  

np. jako przeszkoda dla swobodnej migracji wód przez działki inwestora. 
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Sąd w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 86/14 podał,  

że treść art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 145 ze zm.) wyznacza warunki, które muszą być spełnione przy 

wydawaniu decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pozwolenia 

wodnoprawnego. Stosowanie tych przepisów nakłada na organ orzekający obowiązek 

ważenia wartości w celu doprowadzenia do wyboru najlepszego rozwiązania z punktu 

widzenia realizacji celów pozwolenia wodnoprawnego. Normę wynikającą z art. 136 

ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy należy stosować w powiązaniu z art. 1 ustawy. Decyzja 

wydana na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2 p.w. nie może być efektem 

mechanicznego działania organu, a powinna być konsekwencją ważenia wartości 

stanowiących podstawę aksjologii prawa wodnego. 

 

16.2 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom. 

 

W wyroku z dnia 17 stycznia 2014 r. sygn. akt 2458/13 Sąd podniósł,  

że dla spełnienia przesłanek z art. 64b ustawy Prawo wodne wystarczy wykazanie,  

że urządzenie wodne nie spełnia swych funkcji, natomiast nie jest konieczne 

wykazanie, że wyłączną przyczyną zalewania gruntów jest niedrożność rowu. Nawet 

przy ustaleniu, że nienależyte utrzymanie urządzenia wodnego jest jedną z przyczyn 

zalewania obszarów, organ będzie mógł zastosować art. 64b ww. ustawy, ponieważ 

zakres normatywny przepisu nie wskazuje na to, że możliwość wydania decyzji na jego 

podstawie uzależniona jest od wykazania, że nienależyte utrzymanie urządzenia 

wodnego jest wyłączną przyczyną powstałej szkody. Z drugiej jednak strony ustalenie, 

że przyczyną zalewania nie jest wcale zarośnięty i niekonserwowany rów, ale inne 

czynniki, byłoby równoznaczne z ustaleniem, że na skutek nienależytego utrzymania 

urządzenia wodnego nie doszło do szkodliwego oddziaływania na grunty a więc  

do niemożliwości zastosowania art. 64 b ww. ustawy, ale tylko w odniesieniu  

do przesłanki "szkodliwego oddziaływania na grunty". 

W wyroku z dnia 2 lipca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 429/14 Sąd stwierdził,  

że dla zastosowania art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
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(Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.) nie wystarczy stwierdzenie, że w dacie 

oględzin nie stwierdzono zalewania gruntów sąsiednich. Zmiana stosunków wodnych 

wymaga ustalenia dwu stanów: przed działaniem powodującym hipotetyczną szkodę 

oraz po nich. Tylko bowiem metodą porównania można stwierdzić że nastąpiła zmiana  

w stosunku do stanu pierwotnego. Ustalenie wyłącznie stanu aktualnego tego kryterium 

nie spełnia.  

 

16.3 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne. 

 

Sąd w wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 215/13 wskazał,  

że rów jest zarówno urządzeniem melioracji wodnej i urządzeniem wodnym, które 

winno być utrzymane w należytym stanie, aby spełniało swoją rolę. Zarówno w art. 64 

ust. 1a i art. 77 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy Prawo wodne, ustawodawca 

wskazał, że obowiązek utrzymywania rowów dotyczy podmiotów, które generalnie 

mają z tego jakąś korzyść. Sąd zwrócił uwagę, że postępowanie melioracyjne ma  

na celu poprawę i ochronę gleb zajętych pod uprawy rolne, a obowiązek utrzymania 

urządzeń wodnych dotyczy właścicieli nieruchomości, na które urządzenia te wywierają 

korzystny wpływ. Natomiast art. 64 ust. 1a ustawy nie wskazuje jako adresata 

obowiązku utrzymywanie rowu właściciela nieruchomości, ale podmiot, który odnosi  

korzyść z tego urządzenia wodnego. Niekoniecznie zatem musi to być właściciel 

nieruchomości, przez którą ów rów przebiega. Wobec tego rolą organów orzekających 

w tego typu sprawach jest przede wszystkim ustalenie, kto i w jakim stopniu odnosi 

korzyści z tytułu położenia i funkcji rowu i kto powinien partycypować w kosztach jego 

utrzymania.  

 

16.4 Inne z zakresu gospodarki wodnej. 

 

W wyroku z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 142/14 Sąd podał,  

że w przypadku, gdy przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), trafna jest konkluzja, że uzgodnienie, w myśl art. 53 
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ust. 4 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), co do realizacji inwestycji, która 

teoretycznie może zakłócić przepływ wód, jest możliwe wyłącznie w przypadku 

uzyskania zgody na odstępstwo od zakazu, o której mowa w art. 88 l ust. 2 ustawy - 

Prawo wodne. Bez znaczenia jest to, czy na terenie działek znajdują się już jakieś 

obiekty budowlane. Takie rozumienie zakresu zakazu, ustanowionego w art. 88 l ust. 1 

pkt 1 ustawy - Prawo wodne, potwierdzają także względy wykładni celowościowej.  

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie wg uzgadnianego projektu decyzji o warunkach 

zabudowy, inwestycja miała obejmować realizacje obiektu węzła (m.in. stalowe 

zadaszone zbiorniki o elewacji frontowej do 22,4 m., 2 mieszalniki betonu – po 11 m., 

5 boksów na kruszywo po 15,2 m. – pkt I.3.d. projektu decyzji) i wyniesienie rzędnych 

części terenu (o 2 m. – pkt I.2.a - projektu). Sąd uznał, że powyższe może mieć 

potencjalny wpływ zarówno na swobodę przepływu wód powodziowych, w tym ich 

wysokość. Podniesienie rzędnych terenu w określonym miejscu zagrożonym zalaniem 

może prowadzić w szeregu przypadków, wobec konkretnego ukształtowania terenu 

zalewowego, do sukcesji tych samych wód w innym miejscu, które nie byłoby 

zagrożone zalaniem gdyby nie dokonano zmian. 

Sąd w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 336/14 wskazał,  

że w sytuacji, gdy szkoda została wywołana niewłaściwym, bezprawnym zachowaniem, 

polegającym na realizacji uprawnienia niezgodnie z jego treścią lub wykraczającym 

poza granice tego uprawnienia, odpowiedzialność odszkodowawcza nie jest 

kształtowana przez przepisy Prawa wodnego lecz cywilnego. 

 

17. Geodezja i kartografia. 
 

17.1 Ewidencja gruntów. 

 

Prowadzący ewidencję gruntów i budynków starosta nie ma uprawnień  

do rozstrzygania - poprzez wpisy do ewidencji - o prawie własności nieruchomości. 

Ewidencja gruntów i budynków w zakresie praw do nieruchomości pełni wyłącznie 

funkcję rejestrującą i jest zbiorem informacji będących odzwierciedleniem aktualnego 
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stanu prawnego danej nieruchomości. Zawiera ona dane wynikające z tytułu własności, 

lecz nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości. Ewidencja nie rozstrzyga 

również sporów o prawa do gruntów ani nie nadaje tych praw. Poprzez żądanie 

wprowadzenia zmian w ewidencji nie można dochodzić ani udowadniać swoich praw 

właścicielskich czy uprawnień do władania nieruchomością, a decyzja w przedmiocie 

wprowadzenia zmian w ewidencji nie może rozstrzygać żadnej kwestii spornej 

związanej z ustaleniem tytułu własności. Organ ewidencyjny może wpisać do ewidencji 

gruntów i budynków tylko takie prawo do nieruchomości, które jednoznacznie,  

w sposób niewątpliwy, wynika z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra 

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

gruntów i budynków, nie może zaś takiego prawa ani ustanowić, ani domniemywać ani 

tym bardziej wyinterpretować (wyrok z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

IV SA/Wa 2553/13). 

Jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości, co do stanu prawnego nieruchomości nie 

pozwalają na prowadzenie postępowania w trybie administracyjnym służącym 

aktualizacji zapisów widniejących w ewidencji. W takiej sytuacji konieczne jest 

wszczęcie odpowiedniego postępowania przed sądem powszechnym, który będzie 

władny rozstrzygać spory na tle stanu prawnego nieruchomości (wyrok z dnia 

4 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2720/13). 

Władający działką w oparciu o art. 51 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne wpisywany jest tylko wówczas, gdy jej właściciel nie jest 

znany i tylko do czasu jego ustalenia (wyrok z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie o sygn. 

akt IV SA/Wa 2622/13). 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. 

zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadza się z urzędu, jeżeli wynikają 

m. in. z opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych 

ewidencyjnych. Nieprzyjęta do zasobu mapa nie może stanowić podstawy  

do ujawnienia zmian (wyrok z dnia 5 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

IV SA/Wa 1299/14). 
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17.2 Klasyfikacja gruntów. 

 

O tym, czy grunt będzie uznany za tereny mieszkaniowe (B) czy też inne tereny 

zabudowane (Bi) rozstrzyga rodzaj zabudowy na gruncie. Na przedmiotowej działce 

znajdują się garaże, które według Klasyfikacji Środków Trwałych i Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zalicza się do budynków transportu i łączności. 

Grunty, na których się one znajdują nie mogą więc być zaliczone do terenów 

mieszkaniowych. Prawidłowo grunty te zaliczono do innych terenów zabudowanych, 

bowiem nie są one zajęte pod zabudowę mieszkalną (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r. 

w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2359/13). 

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 

zatwierdzającej aktualizację użytków i klas gruntów w ewidencji konkretnej 

nieruchomości nie przysługuje osobom, bądź jednostkom organizacyjnym, którym 

przysługują jakiekolwiek prawa do nieruchomości sąsiednich. Z wnioskiem o zmianę 

klasyfikacji gruntów może wystąpić właściciel czy użytkownik wieczysty danej działki 

i jest to konsekwencja unormowań zwartych w prawie cywilnym, dotyczących prawa 

rzeczowego (wyrok z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

IV SA/Wa 2207/13). 

 

18. Środowisko. 
 

18.1 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska. 

 

W wyrokach z dnia 28 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1573/13 i IV SA/Wa 

1574/13, wydanych w sprawach ze skarg na decyzje w przedmiocie kary pieniężnej  

za wprowadzanie przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej  oczyszczonych 

ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, Sąd dokonał analizy art. 147a ust. 1a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 

poz. 150 ze zm.) przewidującego możliwość samodzielnego wykonania przez 

prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia, posiadających certyfikat 

systemu zarządzania jakością, pomiarów wielkości emisji lub innych warunków 
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korzystania ze środowiska, do których wykonywania są obowiązani, we własnym 

laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest objęte systemem zarządzania 

jakością. Przedmiotem szczegółowych rozważań Sądu była kwestia dopuszczalności 

dokonania certyfikacji laboratorium przez podmiot niemający stosownej akredytacji. 

Dostrzegając wątpliwości interpretacyjne jawiące się na tle wykładni wskazanego 

przepisu, Sąd odwołał się do wywodzonej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Sąd 

podkreślił, że nad zasadą tą nie może mieć prymatu wzgląd, na również konstytucyjnie 

chronioną wartość, jaką jest ochrona środowiska. Mając to na uwadze, Sąd stwierdził, 

że w sytuacji, gdy znaczenie przepisu może budzić wątpliwości interpretacyjne, nie jest 

dopuszczalna jego wykładnia w kierunku poszerzenia zakresu obowiązku stron. W 

konsekwencji Sąd stwierdził, że treść normatywna art. 147a ust. 1a ustawy Prawo 

ochrony środowiska w brzmieniu obowiązującym w czasie dokonywania 

kwestionowanych w sprawie pomiarów jest taka, że nakłada obowiązek posiadania 

certyfikatu systemu zarządzenia jakością, jednak nie musi być on certyfikowany przez 

podmiot posiadający akredytację. 

 

18.2 Informacja o środowisku.  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 marca 2014 r. 

sygn. akt IV SA/Wa 2136/13 oddalił skargę na decyzję Ministra Środowiska 

w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku. Z uzasadnienia 

wyroku wynika, że osoba fizyczna zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej  

w postaci kserokopii mapy projektu zagospodarowania złoża w trybie przepisów 

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

poz. 1198, ze zm.). Sąd podzielił stanowisko organu, że żądana informacja stanowi 

informację o elemencie środowiska, która podlega udostępnieniu w trybie 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 2013 r., poz. 1235, ze zm.). Zasadna była również odmowa 

udostępnienia kserokopii mapy stanowiącej część projektu zagospodarowania złoża, 
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załączanego do wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.). 

Wniosek o udzielenie koncesji zawiera informację o wartości handlowej, objętą 

tajemnicą przedsiębiorstwa, a jej ujawnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną 

pozycję podmiotu, który ją wykonał. Mapa korzysta z ochrony praw autorskich, 

zawiera szczegóły technologiczne oraz informacje dotyczące sposobu 

zagospodarowania złoża m.in. w postaci zlokalizowania otworów eksploatacyjnych, 

otworów niepodłączonych, otworów zlikwidowanych, obrazuje kontur złoża, granice 

obszaru górniczego, granice terenu górniczego, przekroje geologiczne, lokalizuje 

zabudowę technologiczną kopalni. Podmiot ubiegający się o koncesję zawarł 

umotywowany wniosek o ograniczenie dostępu do informacji w zakresie mapy 

załączonej do projektu zagospodarowania złoża gazu ziemnego. Tym samym spełnione 

zostały przesłanki z art. 16 ust. 1 pkt 7 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 2013 r., 

poz. 1235, ze zm.) nakazujące obligatoryjne wyłączenie z udostepnienia informacji  

o środowisku i jego ochronie. 

 

18.3 Odpady.  

 

W wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 191/14 Sąd zawarł 

obszerne rozważania odnośnie do rozumienia pojęcia odpadu. Sąd wskazał,  

że kluczowym elementem definicji tego pojęcia jest „pozbycie się”, gdyż przedmiot 

staje się odpadem z chwilą „pozbycia się” go przez dotychczasowego posiadacza. Sąd 

wywiódł, że czynność polegającą na pozbyciu się odpadu można odnosić do pojęcia 

subiektywnej lub obiektywnej wartości substancji, bądź przedmiotu, którą 

przedstawiają one dla posiadacza odpadów. Powołując się na orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd podkreślił, że pojęcie odpadu nie może być 

interpretowane w sposób zawężający. Może ono obejmować wszystkie przedmioty  

i substancje, które ich właściciel usuwa, nawet jeśli mają one wartość handlową i są 
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zbierane z powodów handlowych do celów recyklingu, regeneracji lub ponownego 

wykorzystania. 

Rozważania dotyczące rozumienia pojęcia odpadu Sąd zawarł też w wyroku z 

dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 784/14. Sąd wskazał m.in., że istotnym 

elementem, który należy brać pod uwagę przy interpretacji pojęcia „odpady” jest  

określenie „użyteczność”, które oznacza zdolność do zaspokajania ludzkich potrzeb. 

Substancja lub przedmiot, jeżeli zaspokaja jakąś potrzebę,  ma cechę użyteczności,  

a użyteczność stanowi o wartość substancji lub przedmiotu. Jeżeli cechę użyteczności 

traci dla dotychczasowego posiadacza, to ten pozbywa się jej. W ten sposobu może ona 

stać się odpadem. W ocenie Sądu wykładnię  pojęcia „odpady” należy dokonać  na 

styku wzajemnie przenikających się dziedzin nauk technicznych, ekonomicznych  

i prawnych. Interpretację pojęcia „odpady” należy też  prowadzić z uwzględnieniem  

roli popytu na określone  substancje i przedmioty  w znaczeniu potrzeb gospodarczych  

i społecznych. 

W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2032/13 Sąd zawarł 

rozważania dotyczące legitymacji procesowej organizacji społecznej do zaskarżenia 

uchwały sejmiku województwa w przedmiocie wojewódzkiego planu 

zagospodarowania odpadami. Sąd wywiódł, że chociaż przedmiot uchwały objęty jest 

statutową działalnością skarżącej i działa ona w interesie społeczności lokalnej,  

to w świetle art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), nie może skutecznie 

zaskarżyć uchwały w przedmiocie wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, 

ponieważ podjęcie przez sejmik wskazanej uchwały nie zostało poprzedzone 

przeprowadzeniem postępowania administracyjnego w rozumieniu  ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 

ze zm.). W tej kategorii spraw postępowanie takie nie jest bowiem prowadzone.  

W konsekwencji zaś organizacja ekologiczna nie mogła uczestniczyć w postępowaniu 

na prawach strony, co jest podstawowym wymogiem dla uznania legitymacji skargowej 

takiej organizacji w sprawach dotyczących interesów innych osób.  

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 425/14 Sąd dokonał oceny statusu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postępowaniu  
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w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci. 

Przedstawiona w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 maja 2014 r. analiza regulacji 

zawartych w ustawie z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) doprowadziła Sąd do konstatacji, że nie istnieje przepis 

prawa materialnego, z którego można wywieść, iż Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej jest stroną postępowania w sprawach dotyczących 

opłaty za brak sieci. Stroną postępowania jest wyłącznie podmiot, który domaga się  

od organu administracji zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty. Jeżeli żądanie to ma 

uzasadnienie, to organ administracji będzie zobowiązany do zwrotu tej opłaty. 

Ewentualne późniejsze wzajemne rozliczenia między organem a Funduszem nie mogą 

stanowić podstawy uznania Funduszu za stronę. Sama zaś decyzja nie nakłada  

na Fundusz obowiązku dokonania zwrotu równowartości opłaty. 

18.4 Ochrona przyrody. 

 

W wyroku z 14 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2509/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uchylił decyzję w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary 

pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew przez podmiot, który nie jest 

posiadaczem działki, z której usunięto drzewa. Z uzasadnienie wyroku wynika, że na 

działce, stanowiącej własność osoby fizycznej usunięto drzewa w związku  

z usuwaniem awarii sieci energetycznej. Sąd, mając na uwadze obowiązującą od  

1 marca 2011 r. treść przepisu art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) wskazał, że skoro właścicielowi 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) tj. urządzeń służących do doprowadzania  

lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń 

podobnych, przyznano uprawnienie do wystąpienia o wydanie zezwolenia na wycinkę 

drzew to organ powinien zbadać, czy podmiot, którego pracownicy dokonali 

nielegalnego usunięcia drzew jest właścicielem urządzenia przesyłowego oraz  

że drzewa zagrażały funkcjonowaniu tych urządzeń. Jedynie w stosunku do podmiotu 

mającego możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 
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skierowana winna być decyzja nakładająca administracyjną karę pieniężną  

w przypadku wycięcia drzew bez wymaganego zezwolenia.  

W wyroku z 4 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2805/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na posiadanie  

oraz sprzedaż lub darowiznę spreparowanych okazów gatunków chronionych  

oraz umarzającą postępowanie w zakresie dotyczącym okazów gatunków nie objętych 

ochroną prawną. Sąd przyznał rację organowi w zakresie umorzenia postępowania  

w stosunku do gatunków zwierząt wymienionych we wniosku strony, które nie są 

objęte ochroną gatunkową wynikającą z przepisów rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 237 poz. 1419).  

Ponadto w odniesieniu do gatunków zwierząt podlegających ochronie, Sąd 

stwierdził, że organ zasadnie odmówił wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazu 

posiadania i przetrzymywania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany  

i darowizny okazów gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. 

Posiadacze spreparowanych zwierząt lub ich części, którzy nabyli swoje okazy przed 

dniem wejścia w życie ustawy o ochronie przyrody, czyli przed 1 maja 2004 r. byli 

zobowiązani do uzyskania przedmiotowego zezwolenia, w okresie jednego roku  

od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 maja 2005 r.). Uzyskanie "legalizacji"  

w stosunku do okazów nabytych i posiadanych przed wejściem w życie ustawy a po 

dniu 1 maja 2005 r. nie ma podstaw w przepisach prawa. Intencją ustawodawcy było 

zapewnienie kontroli podmiotów będących w posiadaniu okazów zwierząt objętych 

ochroną gatunkową jeszcze przed wejściem w życie ustawy i wyeliminowanie 

procederu legalizacji bezprawnie nabytych i posiadanych ww. okazów zwierząt, na co 

wskazał organ w zaskarżonej decyzji. 

 

18.5 Ochrona środowiska morskiego. 

 

W wyroku z 26 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2042/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie uwzględniając skargę na decyzję Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na 

ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich 
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będących częścią infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej morskiej farmy wiatrowej 

wskazał, że organ odwoławczy nie wykazał w sposób dostateczny przesłanek,  

które uzasadniałyby odstąpienie od zakazu pogarszania sytuacji strony odwołującej się. 

W ocenie Sądu organ nie wykazał, że decyzja organu pierwszej instancji wydana 

została z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 26 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.  

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 

r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.), z przekroczeniem jego dyspozycji, co przejawia się 

nałożeniem na inwestora obowiązku uzgodnienia z Dowództwem Marynarki Wojennej 

realizacji przedsięwzięcia w zakresie trasy przebiegu planowanych kabli podmorskich 

przez teren kotwicowiska i poligonu P-20. Organ nie wykazał również w dostateczny 

sposób, że pozostawienie w obrocie decyzji organu pierwszej instancji skutkować 

będzie rażącym naruszeniem interesu społecznego. W tym zakresie organ powołał się 

na zadania Marynarki Wojennej wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., poz. 

461 ze zm.). Organ odwoławczy stwierdzając w zaskarżonej decyzji, że niemożliwe jest 

przesunięcie granic kotwicowiska Marynarki Wojennej oparł się wyłącznie na 

stanowisku Dowództwa Marynarki Wojennej zajętego w toku postępowania przed 

organem pierwszej instancji, natomiast nie poczynił w tym zakresie żadnych własnych 

ustaleń. Trafnie podniosła strona skarżąca, iż organ odwoławczy odmawiając wydania 

pozwolenia nie wskazał przepisów, z których by wynikało, że przedmiotowa inwestycja 

zagraża obronności państwa, a powołał się wyłącznie na brak zgody na jej realizację  

ze strony Dowództwa Marynarki Wojennej. 

Wyrokiem z 13 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 73/14 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na postanowienie Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w przedmiocie negatywnego zaopiniowania przedsięwzięcia 

polegającego na wznoszeniu i wykorzystywaniu sztucznych wysp, konstrukcji  

i urządzeń w polskich obszarach morskich dla budowy i eksploatacji morskiej farmy 

wiatrowej na Morzu Bałtyckim w wyłącznej strefie ekonomicznej. Uzasadniając swoje 

rozstrzygnięcie Sąd za racjonalną uznał argumentację organu przemawiającą  

za wydaniem negatywnej opinii do planowanej inwestycji. Argumenty organu 

dotyczyły ograniczenia migracji i skupiania się ryb w strefie prowadzenia prac, wzrostu 
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zanieczyszczeń wtórnych na formy larwalne i juwenalne hydrobiontów, w tym ryb, 

zmiany pola magnetycznego obszaru i jego wielokierunkowego, szkodliwego 

oddziaływania na przebieg procesów życiowych organizmów dennych i pelagicznych, 

niebezpieczeństwo związane z emisją fal o długości poniżej poziomu słyszalności, 

które będą odstraszały ryby w promieniu 200 m od lokalizacji farmy wiatrowej,  

co spowoduje wytworzenie wokół elektrowni strefy bezrybnej, zakłócenia procesów 

hydrologicznych w morzu poprzez zmianę prądów, przemieszczania osadów  

i organizmów morskich, pozbawienia stworzeń morskich ich miejsc bytowania  

i sprawienia, że nastąpi fragmentacja siedlisk morskich oraz stopniowa zagłada 

zasobów przez inwestycje polegające na wykorzystaniu na danym akwenie obcych 

materiałów np. na umocnienia brzegowe (falochrony, poldery), wydobyciu piasku  

i kruszywa, degradacji dna morskiego, po którym zostaną przeprowadzone instalacje 

elektryczne, co spowoduje migracje populacji ryb w inne strefy Bałtyku,  potencjalnego 

niewykorzystania przez Polskę przyznanych jej kwot połowowych ze względu  

na wyławianie znacznej ilości ryb na akwenie, na którym zaplanowana jest realizacja 

inwestycji. 

 

18.6 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.  

 

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2762/13 Sąd 

stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie przejęcia obowiązków odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.  

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził, że z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze 

zm.) można wyprowadzić normę prawną, w myśl której rada gminy może postanowić  

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zdaniem Sądu ze wskazanego 

przepisu wynika fakultatywność objęcia systemem odbierania odpadów komunalnych 

również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. Sąd stwierdził jednakże, że art. 6c nie pozwala na dokonanie 
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ograniczeń podmiotowych, to znaczy na wybranie przez gminę, od właścicieli, których 

niezamieszkałych nieruchomości odpady będą odbierane. Podobne stanowisko Sąd 

zajął w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2763/14 

ze skargi na uchwałę w przedmiocie zmiany regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy.  

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2694/13 Sąd uchylił 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. oraz utrzymaną nią w mocy 

decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu 

nieprzekazania w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sąd ustalił,  

że skarżący, prowadzący działalność gospodarczą, został wpisany do rejestru gminy, 

ale nie odbierał odpadów na tym terenie. W ocenie Sądu, sama okoliczność zgłoszenia  

i uzyskania wpisu danego podmiotu do gminnego rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów, w sytuacji gdy na terenie tej gminy podmiot nie 

prowadził działalności polegającej na zbieraniu odpadów, nie stanowi o obowiązku 

składania sprawozdań, o jakich mowa w art. 9n ust. 1 powołanej ustawy.  

W konsekwencji nie ma podstaw do nałożenia kary za nieterminowe przekazanie 

sprawozdania wójtowi. Podobne stanowisko Sąd zajął w uzasadnieniach wyroków  

z dnia 17 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2773/13 i z dnia 9 maja 201 r. sygn. akt  

IV SA/Wa 371/14. 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 827/14 

wydanego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu osłonowego Sąd zauważył, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 

z dnia 28 listopada 2013r. sygn. akt K 17/12 orzekł o niezgodności art. 6k ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie  

w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz 

dopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości z art. 

168 w zw. z art. 217 Konstytucji. Sąd wywiódł jednakże, że gmina, dostrzegając 

potrzebę wprowadzenia do systemu pomocy społecznej świadczeń polegających  

na zapłacie ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora środowiskowego ośrodka 

pomocy społecznej (środków własnych gminy) za osoby najuboższe opłat pobieranych 
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z tytułu odbierania przez gminę odpadów komunalnych, może to realizować  

na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 182).  

W wyroku z dnia 12 lutego 2014 r. wydanym w sprawie sygn. akt VIII SA/Wa 

958/ Sąd uwzględnił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w R. i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie kary pieniężnej  

za naruszenie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Przedmiotowa kara została nałożona na przedsiębiorcę – podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, za złożenie kwartalnego sprawozdania  

o odebranych odpadach komunalnych z uchybieniem ustawowego terminu. Kwestię 

sporną stanowiło ustalenie, czy nadając przesyłkę za pośrednictwem polskiego 

operatora pocztowego w ostatnim dniu terminu przewidzianego do dokonania 

czynności, tj. w dniu 30 kwietnia 2013 r., skarżący dochował terminu określonego  

w art. 9n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) na złożenie sprawozdania.  

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie regulują 

sytuacji przywrócenia terminu, określonego w art. 9n ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Z tego punktu widzenia termin ten należy traktować 

jako termin prawa materialnego. Jednocześnie jego przekroczenie, chociaż powoduje 

negatywne dla podmiotu sankcje pieniężne za każdy dzień opóźnienia, wynikające  

z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

nie powoduje wygaśnięcia obowiązku przekazania wójtowi, burmistrzowi  

lub prezydentowi miasta sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ust. 1-2 tej ustawy.  

W związku z tym, zdaniem Sądu, termin do złożenia przedmiotowego sprawozdania 

jest terminem o charakterze mieszanym, materialno – procesowym, do którego  

ma zastosowanie art. 57 § 5 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, regulujący 

ustawowe warunki zachowania terminu w przypadku nadania pisma za pośrednictwem 

publicznego operatora pocztowego. Zasadą jest, że termin dla dokonania czynności jest 

zachowany, jeżeli zostanie ona dokonana przed upływem terminu. W przedmiotowej 

sprawie przedsiębiorca nadał sprawozdanie w ostatnim dniu terminu na poczcie listem 

poleconym, co należy uznać za złożenie sprawozdania w terminie, wynikającym z art. 

9n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
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18.7 Inne sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

 

W sprawach dotyczących kwestii dopuszczenia organizacji ekologicznych  

do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym spraw z zakresu  ochrony 

środowiska na prawach strony Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

prezentował pogląd, że organizacja społeczna może uczestniczyć w postępowaniu  

w sprawie wydania decyzji środowiskowej (zostać dopuszczona do udziału  

w postępowaniu), w sytuacjach określonych w art. 44 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1277), a także na zasadach ogólnych, określonych w art. 31 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego a więc, gdy wykaże, że dopuszczenie jej do 

postępowania na prawach strony jest uzasadnione celami statutowymi tej organizacji  

i przemawia za tym interes społeczny. Możliwość udziału społeczeństwa, w tym 

organizacji ekologicznej, zagwarantowana jest w postępowaniu, w którym dokonywana 

jest ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt 

8 lit c powołanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). Skoro organ  

I instancji odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

planowanej inwestycji to, nie miał obowiązku zapewnienia udziału społeczeństwa  

w tym postępowaniu, skoro wedle art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku społeczeństwo ma zapewniony udział w postępowaniu, w ramach, 

którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko. W tych warunkach 

stowarzyszenie mogłoby skutecznie wnieść odwołanie od decyzji organu pierwszej 

instancji tylko w sytuacji gdyby zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu  

na prawach strony na podstawie art. 31 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(wyrok z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2357/13).  

Z kolei w wyroku z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 433/14, Sąd stanął 

na stanowisku, że skoro podstawą działalności organizacji społecznej z założenia jest 

interes publiczny, zaś organizacja zgłaszając żądanie udziału w postępowaniu 

administracyjnym zmierza do realizacji zadań mających znaczenie dla interesu 

ogólnospołecznego, to dopiero ustalenie przez organ okoliczności wyłączających 
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istnienie interesu społecznego organizacji w powyższym znaczeniu uprawnia  

do wydania postanowienia odmownego na podstawie art. 31 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozważał również w swoich 

orzeczeniach kwestię przymiotu strony w sprawach dotyczących ustalenia 

środowiskowych uwarunkowań zgody realizacji przedsięwzięcia. W wyrokach z dnia 

17 czerwca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 890/14 i IV SA/Wa 891/14 wskazał,  

że właściciel nieruchomości położonej w sąsiedztwie nieruchomości, na której 

planowana jest inwestycja, może mieć interes prawny w sprawie decyzji w przedmiocie 

środowiskowych uwarunkowań zgody realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie oznacza 

to, że taki przymiot posiada każdy właściciel nieruchomości znajdującej się  

w sąsiedztwie lub nieruchomości sąsiedniej i w każdych okolicznościach faktycznych. 

Decydujące znaczenie w tym przypadku ma wnioskowanie wynikające z rodzaju  

i zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji z jednej strony oraz położenia 

nieruchomości, na której ma być prowadzona inwestycja względem nieruchomości 

osoby ubiegającej się o status strony. Uznanie zatem za stronę postępowania 

administracyjnego (postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) może nastąpić w sytuacji, gdy da się ustalić przepis prawa 

powszechnie obowiązujący, którego zastosowanie może mieć wpływ na sytuację tego 

podmiotu nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, ale również cywilnego czy też 

wspólnotowego. System prawa ochrony środowiska nie wyłącza prawa cywilnego, jako 

instrumentu ochrony właściciela nieruchomości, na którą może oddziaływać inwestycja 

realizowana na innej nieruchomości. Istotną rolę ma tutaj funkcja prewencyjna  

i kompensacyjna przepisów prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego.  

Kontrolując decyzję wydaną w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania  

w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań 

zapobiegawczych lub naprawczych, w związku z wystąpieniem szkody w środowisku 

w gatunkach chronionych i siedliskach chronionych płazów (sygn. akt IV SA/Wa 

2317/13)  Sąd podkreślił, że z zestawienia regulacji zawartych w art. 24 ust. 5 i 7 

ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, ze zm.) wynika, że do wszczęcia postępowania w tego 
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typu sprawach  nie wystarczy spełnienie przez podmiot zgłaszający wymogów  

o charakterze formalnym, ale konieczne jest również stwierdzenie przez organ 

zasadności zgłoszenia. Oznacza to, że organ przyjmujący zgłoszenie jest zobowiązany 

do dokonania wstępnej merytorycznej oceny, czy w danej sprawie istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku  

lub szkody w środowisku. Dopiero stwierdzenie braku takiego prawdopodobieństwa 

upoważnia organ do odmowy wszczęcia postępowania. Nałożenie zaś na podmiot 

korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych musi być 

poprzedzone niebudzącym wątpliwości ustaleniem stanu początkowego.  Definicja 

stanu początkowego odnosi się do stanu i funkcji środowiska. 

W wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 197/14 Sąd podkreślił, 

że zasady przezorności i prewencji są zasadami polityki Unii Europejskiej w dziedzinie 

ochrony środowiska i znajdują swe źródło w art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C z 30 marca 2010 r. Nr 83/47 - wersja 

skonsolidowana). Stanowią więc one element krajowego porządku prawnego. Zasada 

przezorności zobowiązuje instytucję lub osobę, która zamierza podjąć określone 

działania do udowodnienia, że jej działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. 

W przypadku, gdy wykazanie braku zagrożenia dla środowiska nie jest możliwe, 

konieczne jest podjęcie działań chroniących środowisko. Z kolei zasada prewencji 

zakłada konieczność rozważenia potencjalnych skutków określonego działania  

i podjęcia na podstawie tej analizy działań zapobiegawczych. Obie wskazane zasady 

znajdują odzwierciedlenie w art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L  

z dnia 22 lipca 1992 r. Nr 206/7). W ustawodawstwie krajowym ich realizacja następuje 

m.in. przez zawarte w dziale V 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, uregulowanie postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Obie 

zasady zostały wprost wyrażone w art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.),  
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Dla stwierdzenia, czy planowane przedsięwzięcie spełnia przesłanki zawarte  

w art. 59 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku konieczne 

jest więc ustalenie, czy może ono znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

Ustalenie, czy zachodzi taka sytuacja odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 

5. „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000" działu V „Ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000" cyt. ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku. Dopiero łączne zaistnienie przesłanek 

opisanych w art. 59 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

powoduje, iż winna zostać przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia  

na obszar Natura 2000. W aspekcie podstawy materialnoprawnej, dla wydania 

postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 nie jest niezbędne ustalenie, że przedsięwzięcie 

to będzie oddziaływać na obszar Natura 2000. Dla wydania takiego postanowienia 

wystarczające jest ustalenie stanu potencjalnego tzn., że przedsięwzięcie może wpływać 

na taki obszar. Tym bardziej, nie jest w tym przypadku konieczne przesądzenie na tym 

etapie, iż planowane przedsięwzięcie może znacząco i negatywnie wpływać na obszar 

Natura 2000. Ta bowiem kwestia jest przedmiotem ustalenia na dalszym etapie 

postępowania prowadzonego przez organy. 

Kontrolując zarządzenie pokontrolne wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1232 ze z,.) Sąd w wyroku z dnia 2 czerwca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 137/14,  

potwierdził, że uznanie właściwości sądu administracyjnego do orzekania w sprawach 

dotyczących zarządzeń stanowi pogląd utrwalony, nie budzący obecnie wątpliwości. 

Wobec czego  wydane przez organ zarządzenie pokontrolne podlega zaskarżeniu  

do sądu administracyjnego w oparciu o art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, jako akt lub czynność z zakresu administracji 

publicznej dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Nie ma bowiem podstaw do uznania, iż zarządzenia pokontrolne różnią się w tym 

zakresie od pozostałych form możliwych działań inspektora ochrony środowiska 

(decyzji administracyjnej czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego) i nie wpływają 

na prawa i obowiązki kontrolowanego, skoro niepoinformowanie o zakresie wykonania 

zarządzeń, lub niezgodne z prawdą poinformowanie o wykonaniu zarządzeń, zagrożone 

jest odpowiedzialnością karną. Skoro zarządzenia pokontrolne nie przybierają formy 



- 96 - 
 

decyzji administracyjnej ani postanowienia, nie ma do nich zastosowania przepis art. 

107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego   regulujący wymogi odnoszące się 

do obligatoryjnych elementów decyzji, w tym jej faktycznego i prawnego uzasadnienia. 

Nie oznacza to jednak, iż ustalenia wskazane w uzasadnieniu zarządzeń oraz  

w protokole pokontrolnym nie muszą być jednoznacznie i klarownie, w sposób nie 

budzący wątpliwości, ujęte. To one wskazują bowiem na zaistnienie naruszeń prawa 

kwestionowanych przez skarżącą spółkę i to od ich prawidłowości zależy poprawność 

nałożonych w osnowie zarządzeń pokontrolnych obowiązków. 

 

19. Zagospodarowanie przestrzenne. 
 

19.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

W wyroku z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2503/13 Sąd zauważył,  

że skoro miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na danym 

obszarze zabudowę zagrodową, z którą związana jest produkcja rolna, to dalsze 

ustalenie planu zakazujące wszelkiej produkcji na tym obszarze, a zatem i rolnej, jest 

oczywistym błędem redakcyjnym. Powyższe uchybienie narusza niewątpliwie interes 

prawny skarżącego, jako właściciela nieruchomości. Ustalenie planu zakazujące w tym 

obszarze wszelkiej działalności produkcyjnej, uniemożliwia mu korzystanie  

z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Uchybienie to skutkuje stwierdzeniem 

nieważności uchwały w części dotyczącej tego obszaru w zakresie w jakim zakazuje 

lokalizowania wszelkiej działalności produkcyjnej. 

Z kolei w wyroku z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2953/13 Sąd 

zauważył, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dokonuje się kwalifikacji poszczególnych obszarów gminy i ich przeznaczenia,  

i - co istotne - bezwzględnie wiąże ono organy gminy przy sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Określone obszary gminy mogą być zatem 

przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę danego rodzaju, jeśli wcześniej  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina wskaże 

te obszary jako przewidziane pod taką zabudowę. Zakres i sposób tego związania 
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uzależniony jest od ustaleń zawartych w studium, a mianowicie od zakresu  

i szczegółowości ustaleń w części tekstowej studium, a także stopnia powiązania części 

tekstowej z częścią graficzną. Jeżeli w miejscowym planie dla danej jednostki 

terenowej ustalono, jako podstawowe przeznaczenie terenu usługi z zakresu m. in. 

handlu, administracji, gastronomii, sportu, kultury oraz galerię handlową to wyklucza 

możliwość realizacji na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

która winna być przeznaczeniem podstawowym jak określono to w studium 

uwarunkowań. W tym zakresie nastąpiło przeznaczenie terenu w planie miejscowym 

całkowicie odmiennie od przyjętego w studium, co skutkuje stwierdzeniem 

nieważności uchwały w części tekstowej i w części graficznej, co do tego terenu. 

W powołanym wyżej wyroku Sąd odniósł się także do § 4 pkt 6 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 

1587), w którym zawarty został wymóg dotyczący standardu zapisywania ustaleń 

projektu tekstu planu miejscowego. Z przepisu tego wynika, że ustalenia dotyczące 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy  

oraz geometrii dachu. Zdefiniowanie "wysokości zabudowy" poprzez wykorzystanie do 

tego celu definicji "wysokości budynku" narusza wymieniony w przytoczonym 

przepisie wymóg określenia wysokości projektowanej zabudowy. Sposób pomiaru 

wysokości budynku dotyczy wyłącznie budynków.  

 

19.2 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego. 

  

W wyroku z dnia 31 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/WA 1817/13 Sąd zwrócił 

uwagę na dwie istotne kwestie dotyczące ustalenia lokalizacji elektroenergetycznej linii 

napowietrznej. Po pierwsze decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nie jest 

decyzją uznaniową. Organ właściwy do wydania takiej decyzji zobowiązany jest wydać 

pozytywną decyzję, jeśli wnioskowane zamierzenie inwestycyjne czyni zadość 
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wszystkim wymogom wynikającym z konkretnych przepisów prawa, a ma obowiązek 

odmówić ustalenia inwestycji tylko wówczas, gdy wnioskowana inwestycja nie spełnia 

chociażby jednej ustawowej przesłanki wynikającej ze skonkretyzowanej normy 

prawnej. Po drugie zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) decyzja 

lokalizacyjna wytycza podstawowe kierunki projektowanej inwestycji, które podlegają 

dalszym szczegółowym ustaleniom przewidzianym w przepisach prawa budowlanego. 

W postępowaniu lokalizacyjnym ochrona interesów osób trzecich nie może być zatem 

oceniana tak szeroko, jak w kolejnym postępowaniu inwestycyjnym - pozwoleniu  

na budowę. Orzekanie o wymaganiach ochrony interesów osób trzecich  

w postępowaniu lokalizacyjnym pozbawiłoby w istocie osoby trzecie możliwości 

dochodzenia przysługujących im praw w późniejszym postępowaniu o pozwolenie na 

budowę, gdzie zagrożenia ich interesów przybierają o wiele bardziej konkretny kształt. 

Z kolei z punktu widzenia inwestora nie może być tak, że obowiązki z innego 

postępowania administracyjnego (pozwolenia na budowę) byłyby nakładane  

w postępowaniu lokalizacyjnym, a więc w innej sprawie i w innym postępowaniu.  

W obu postępowaniach jest co prawda ten sam cel inwestycyjny, jednak charakter tych 

postępowań jest odmienny i ma inny zakres. 

 

19.3 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

W omawianej kategorii najliczniejszą grupę stanowiły sprawy dotyczące skarg 

na decyzje określające warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 

wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 

164, poz. 1588). 

W wyroku z dnia 9 czerwca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 660/14 Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że organ administracji publicznej nie jest 
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uprawniony do swobodnego interpretowania żądania strony. W analizowanej sprawie 

inwestor wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku gospodarczego wolnostojącego. Tymczasem organ 

pierwszej instancji uznał, że wniosek dotyczy inwestycji o faktycznej funkcji 

mieszkalnej lub rekreacyjnej. Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, który 

uchylił decyzję organu pierwszej instancji, że jeżeli treść żądania budzi wątpliwości, 

organ administracji publicznej nie jest uprawniony do precyzowania treści żądania, 

bowiem mogłoby to prowadzić do niedopuszczalnej zmiany kwalifikacji żądania, 

niezgodnie z intencją wnioskodawców. W sytuacji wątpliwości organu co do treści 

żądania strony, winien zapytać stronę o dokładne sprecyzowanie swojego stanowiska. 

Jeżeli strona postępowania wprost podaje, że wnosi o ustalenie warunków zabudowy 

dla obiektu o funkcji gospodarczej, to organ nie może dowolnie, bez prawidłowego 

pouczenia strony i uzyskania od niej dodatkowych wyjaśnień zakwalifikować 

planowanej przez nią inwestycji jako obiektu o funkcji mieszkalnej lub rekreacyjnej. 

Organ pierwszej instancji, mając wątpliwość co do faktycznej funkcji planowanego 

obiektu, może wezwać wnioskodawców do wskazania planowanego sposobu 

wykorzystywania obiektu, którego dotyczy wniosek o warunki zabudowy. 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 

1000/14, w którym Sąd stwierdził, że wydanie przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 29 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 

ze zm.), decyzji zezwalającej na budowę zjazdu oznacza, że na to samo zamierzenie 

inwestycyjne nie trzeba ubiegać się o wydanie decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy. Skoro określenie parametrów technicznych lokalizacji zjazdu jest 

determinowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

warunkami technicznymi, wymóg ustalania dodatkowo w drodze odrębnej decyzji 

warunków zabudowy tego zjazdu prowadziłby w istocie do konieczności przeniesienia 

do tej decyzji ustaleń zawartych w zezwoleniu na lokalizację zjazdu. 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 

2047/13, Sąd zakwestionował stanowisko organów orzekających w sprawie,  

że przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.  

w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie  
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na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315), nie stanowią przepisów odrębnych  

w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). W ocenie Sądu 

przepis § 3 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej 

(określający odległość cmentarza m. in od zabudowań mieszkalnych), dotyczy nie tylko 

ustalenia wymogów, dotyczących lokalizacji nowych cmentarzy, w zakresie ich 

odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, lecz również odnosić go należy  

do sytuacji odwrotnej, to jest do ograniczenia możliwości lokalizowania nowej 

zabudowy w sąsiedztwie istniejących już cmentarzy w odległościach mniejszych niż 

określone w tym przepisie. Tym samym, jak stwierdził Sąd, omawiany przepis stanowi 

„przepis odrębny” w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),  

a niezgodność planowanej inwestycji z wynikającymi z niego normami, skutkować 

powinna wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 maja  

2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 167/14, którym uchylił zaskarżoną decyzję w przedmiocie 

odmowy ustalenia warunków zabudowy podkreślił, że wartości i zasady określone  

w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mogą 

stanowić materialnoprawnej podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Organ 

administracji nie może powołać się na nie jako na jedyną podstawę prawną decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania, organ nie może też ustalać, według 

własnego uznania, samoistnych ograniczeń wyprowadzonych z ogólnych przepisów art. 

1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organy mają 

obowiązek uwzględniać te wymagania tylko w takim zakresie, w jakim pośrednio 

przewidują to konkretne przepisy szczególne, zawarte zarówno ww. ustawie,  

jak i w innych ustawach. Dokonywanie przez organ samodzielnej oceny, czy 

planowana inwestycja jest zgodna z takimi wymaganiami jak ład przestrzenny 

powodowałoby, że decyzja w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego czy warunków zabudowy miałaby w zasadzie charakter uznaniowy;  

organ dysponowałby bowiem w każdym wypadku dużą swobodą interpretacyjną i 

luzem decyzyjnym. 
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19.4 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

 

W sprawach dotyczących problematyki uzgodnienia decyzji o warunkach 

zabudowy na uwagę zasługuje wyrok z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 817/14, w uzasadnieniu którego Sąd, rozważał, czy Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych procedował dwukrotnie w tej samej sprawie, to jest 

dwukrotnie opiniował i to w sposób odmienny projekt tej samej decyzji dotyczącej 

ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego 

zabudowy. Sąd wskazał, że Zarząd Dzielnicy dwukrotnie w 2009 r. i w 2013 r. 

przedstawił do uzgodnienia Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

projekt decyzji o warunkach zabudowy. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych postanowieniem z 2009 r. pozytywnie uzgodnił projekt decyzji 

o warunkach zabudowy. Po uchyleniu zaś przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

decyzji Zarządu Dzielnicy w przedmiocie warunków zabudowy, skarżącego wezwano 

w 2012 r. do uzupełnienia wniosku. Po jego uzupełnieniu projekt decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym widnieje rok 2013, został przesłany 

Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych celem jego uzgodnienia. 

Rozpatrując sprawę Sąd stwierdził więc, że zostało wszczęte nowe postępowanie 

dotyczące tym razem projektu decyzji o warunkach zabudowy sporządzonego 

w 2013 r., bowiem, jak wyjaśnił Sąd, organ ochrony środowiska, jako organ 

współdziałający na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), nie jest 

organem prowadzącym postępowanie w samodzielnej odrębnej sprawie 

administracyjnej, lecz jest on powołany do zajęcia stanowiska w sprawie 

administracyjnej, która już zawisła przed innym organem administracyjnym. 

Sąd wyjaśnił, że przedmiotem postępowania uzgodnieniowego jest projekt decyzji 

o warunkach zabudowy w takim jego ostatecznym kształcie, w jakim organ zamierza 

wprowadzić go do porządku prawnego, jako wiążące rozstrzygnięcie. 

Dla organu uzgadniającego była to więc nowa sprawa dotycząca uzgodnienia 

przesłanego projektu decyzji opracowanego w 2013 r. Zostało więc wszczęte nowe 

postępowanie dotyczącego tym razem projektu decyzji o warunkach zabudowy 

sporządzonego w 2013 r.  
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19.5 Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

  

Jak zauważył Sąd w wyroku z dnia 26 marca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 

2862/13 renta planistyczna ma obrazować (przy uwzględnieniu stawki procentowej), 

różnicę w wartości nieruchomości pomiędzy jej stanem (przeznaczeniem) przed zmianą 

bądź uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego i pomiędzy jej 

stanem (przeznaczeniem) po uchwaleniu nowego planu. Podobna zasada obowiązuje 

przy określonych w art. 145 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) opłatach adiacenckich, przy 

ustalaniu których bierze się pod uwagę stan nieruchomości sprzed dokonania przez 

gminę zmian infrastrukturalnych bądź wybudowania drogi i stan nieruchomości po 

dokonaniu zmian. W obu tych przypadkach ustalania ww. danin publicznych, wyceny 

nieruchomości według tych różnych stanów jej przeznaczenia czy różnych stanów 

zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną dokonuje się poprzez porównanie transakcji 

mających miejsce w tym samym czasie - przy czym w przypadku renty planistycznej 

jest to data transakcji sprzedaży ("dzień sprzedaży" – jak stanowi art. 37 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 

r., poz. 647 ze zm.)) a w przypadku opłaty adiacenckiej jest to dzień wydania decyzji o 

ustaleniu opłaty (art. 146 ust. 3 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.). A zatem wzrost wartości 

nieruchomości winien być ustalany między wartością nieruchomości "na dzień jej 

sprzedaży" określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po 

uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością "na dzień jej sprzedaży" 

określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego 

planu lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego 

uchwaleniem. Przy opłacie adiacenckiej mamy do czynienia z identycznym 

mechanizmem wyceny. Do porównania winny być przyjęte transakcje dotyczące 

sprzedaży nieruchomości podobnych bez infrastruktury technicznej i transakcje 

sprzedaży nieruchomości podobnych zaopatrzonych w media - przy czym każdorazowo 

do porównania należy przyjąć transakcje dokonywane w tym samym czasie tj. według 

cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. 
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20. Rolnictwo i leśnictwo. 
 

20.1 Ochrona gruntów rolnych i leśnych.  

 

Sprawy dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych przeważały wśród spraw  

o symbolu 616.  

W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2405/13 Sąd powołał 

się na uchwałę składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

25 listopada 2013 r. sygn. akt II OPS 1/13, zgodnie z którą właściciel nieruchomości 

objętej wnioskiem wójta wszczynającym postępowanie w sprawie o wyrażenie zgody 

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze na podstawie 

art. 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) nie jest stroną tego postępowania, także 

gdy postępowanie zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

503). Również na gruncie ww. uchwały, w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt IV 

SA/Wa 18/14 Sąd stwierdził, iż decyzja wydana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach 

właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości znajdujących się na terenie 

objętym wnioskiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wyrażenie zgody  

na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Tym samym właściciele 

(użytkownicy wieczyści) tych nieruchomości nie mają interesu prawnego i nie są 

stronami tego postępowania (art. 28 k.p.a.). Na nowy stan prawny, jaki powstał  

po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 503), Sąd zwrócił uwagę także w wyroku 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. podkreślając, że w wyniku nowelizacji ustawy został dodany 

ust. 3a do art. 7 wskazujący w sposób enumeratywny i przesądzający, kto jest stroną 

w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów.  

W wyroku z dnia 28 maja 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 671/14 Sąd wyraził 

pogląd, że udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze 

należy postrzegać jako szczególny przykład współdziałania ustrojowo odrębnych 
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organów samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. Ustawa  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób ścisły odróżnia czynności 

przygotowawcze procedury uchwałodawczej, polegające na uzyskaniu zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów, od przedstawienia opinii i dokonania uzgodnienia. Przepis 

kompetencyjny upoważniający ministra do rozstrzygnięcia wniosku wójta i określenie 

szczegółowej procedury rozpoznania wniosku zostały zamieszczone w ustawie  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w czym przejawia się przedmiotowa odrębność 

tego środka prawnego od instytucji uzgodnienia projektu planu.  

Jak zauważył Sąd w wyroku z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 272/14, 

wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, jako czynność faktyczna, zgodnie 

z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji 

zezwalającej na takie wyłączenie. W świetle przepisów ww. ustawy, nie ma możliwości 

zezwolenia na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub leśnych, jeżeli miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takiej możliwości.  

 

20.2 Scalanie i wymiana gruntów.  

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. 

akt IV SA/Wa 2312/13, w którym Sąd wskazał, że nieprzydzielenie działek zamiennych 

skarżącym za ich włączone do postępowania wymiennego działki, stanowiło rażące 

naruszenie prawa. W wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2777/13 

Sąd podkreślił natomiast, że na gruncie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu  

i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13), objęcie scaleniem działki zabudowanej 

wymagało zgody jej właściciela lub samoistnego posiadacza. Wymóg taki wynikał  

z art. 1 ust. 3 ustawy.  

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 219/14 Sąd 

przedstawił pogląd, iż scalanie gruntów zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1968 r. 

miało na celu polepszenie warunków dla przyśpieszenia rozwoju produkcji rolnej. 

Obejmowało bowiem tylko grunty rolne z wyłączeniem lasów i gruntów leśnych (art. 

22 ust. 1). Uczestnik scalenia stawał się właścicielem gruntów poscaleniowych, 
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stanowiących ekwiwalent gruntów należących do niego przed scaleniem. Jak wskazał 

Sąd w wyroku z dnia 2 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 455/14, zgodnie z art. 17 

ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. Nr 11, poz. 80), stan 

własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klas gruntów określało się 

według danych ewidencji gruntów.  

 

20.3 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  

 

W omawianej kategorii spraw, w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. sygn. akt IV 

SA/Wa 1111/13 Sąd wskazał, że w związku z treścią art. 63 ust. 2 ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1187), organy administracji państwowej nie są uprawnione do stwierdzania 

nieważności ostatecznych decyzji administracyjnych – aktów własności ziemi, 

wydawanych na podstawie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych  

z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 250). Nie jest również możliwe 

w świetle powołanej regulacji poddanie kontroli administracyjnej i sądowej decyzji, 

których treścią było uchylenie po wznowieniu postępowania czy też stwierdzenie 

nieważności decyzji (aktów własności ziemi) wydanych na gruncie ustawy z 1971 r. – 

albowiem ewentualne wzruszenie tych decyzji spowodowałoby uaktualnienie decyzji 

pierwotnej, tj. aktu własności ziemi, która na mocy art. 63 ustawy z 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nie może być 

już przedmiotem orzekania we wskazanych w tym przepisie trybach Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Podobne stanowisko zawarł Sąd w wyrokach z dnia 

14 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1884/13 oraz z dnia 7 marca 2014 r. sygn.  

akt IV SA/Wa 109/14), a pogląd ten jest utrwalony w orzecznictwie sądów 

administracyjnych. 

 

20.4 Wspólnoty gruntowe.  

 

Wśród spraw dotyczących tematyki wspólnot gruntowych warto zwrócić uwagę 

na wyrok z dnia 2 lipca 2014 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1120/13, w którym Sąd 

zauważył, że w świetle przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.), osobną 
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decyzją jest decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, 

a osobną - ustalająca wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej  

oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących 

im udziałów we wspólnocie. Ponadto, w wyroku z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt 

IV SAB/Wa 45/14 Sąd stwierdził, że z treści art. 18 ust. 2 ww. ustawy wynika wprost, 

że tylko zarząd wspólnoty gruntowej może zgłaszać do ewidencji wszelkie zmiany 

w wykazie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie.  

 

20.5 Weterynaria i ochrona zwierząt.  

 

W wyrokach z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1839/13 oraz 

IV SA/Wa 1940/13 Sąd stwierdził, że z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) wynika, że wojskowy 

inspektor weterynaryjny wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony 

zdrowia publicznego tylko i wyłącznie w stosunku do jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk 

obcych przebywających na tych terenach – nie może natomiast wykonywać zadań 

określonych w ustawie wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, 

tj. spółki prawa handlowego.  

 

21.Cudzoziemcy. 

 

21.1 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźcy, azyl, zezwolenie 

na pobyt tolerowany i ochrona czasowa. 

  

W sprawach z zakresu cudzoziemców, podobnie jak w latach ubiegłych, 

przeważały sprawy dotyczące odmowy udzielenia cudzoziemcom zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, choć liczną grupę stanowiły również sprawy 

w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i innych form ochrony 

międzynarodowej. Sprawy dotyczące zakupu nieruchomości przez cudzoziemców były 

nieliczne.  
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Orzecznictwo w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej wobec 

wieloletniej praktyki stosowania ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1175, ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 680) jest jednolite. Przyjmuje się, że przesłanki nadania ochrony 

międzynarodowej, określone wprost w przepisach art. 13 ust. 1, art. 15 pkt 2 oraz art. 

97 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nie mogą być zbyt szeroko rozumiane i nie obejmują sytuacji wyjazdu 

cudzoziemca z kraju pochodzenia w celu poprawy warunków życia (por. np. wyroki: 

z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2119/13 i z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 526/14).   

 

21.2 Wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, 

wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W sprawach dotyczących odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na 

zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony, na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o cudzoziemcach, Sąd konsekwentnie podkreślał, że każda z przesłanek 

udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Polski stanowi samodzielną 

podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie. Zaistnienie jednej 

negatywnej przesłanki udzielenia zezwolenia stanowi dostateczną podstawę do wydania 

odmownej decyzji w takiej sprawie (wyroki z dnia 3 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV 

SA/Wa 303/14, z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 364/14).  

W wyroku z dnia 24 kwietnia 2004 r., sygn. akt IV SA/Wa 296/14 Sąd podzielił 

stanowisko organu, że nie ma podstaw prawnych do udzielenia cudzoziemcowi  

– małżonkowi obywatela polskiego, który nie mieszka w Polsce, zezwolenia na 

zamieszkanie w Polsce. W świetle art. 53 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, 

uzasadnieniem zamieszkania cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce jest jego zamiar przebywania w Polsce wraz 

z współmałżonkiem – obywatelem polskim, utrzymywanie więzi małżeńskich, 

prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. To z kolei prowadzi do wniosku,  
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że taka potrzeba wspólnego zamieszkiwania w Polsce wchodzi w grę tylko wówczas, 

gdy współmałżonek – obywatel polski, zamieszkuje w Polsce i małżonkowie prowadzą 

tam wspólne gospodarstwo domowe.  

Z kolei w wyroku z dnia 6 marca 2014 r, IV SA/Wa 2827/13 Sąd podniósł,  

że cudzoziemiec ubiegający się o prawo czasowego zamieszkiwania w Polsce musi 

wykazać, że w dacie składania wniosku dysponuje dochodami, które nie uprawniają go 

do świadczeń z pomocy społecznej. W ocenie Sądu, wbrew stanowisku organu, 

w okolicznościach niniejszej sprawy nie było podstaw prawnych do ograniczenia źródeł 

dochodu cudzoziemca jedynie do wynagrodzenia za pracę. Skarżąca uzyskiwała 

bowiem regularny, stały dochód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Wietnamie i ten 

dochód powinien zostać uwzględniony przez organ.  

 Wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r. IV SA/Wa 2523/13 Sąd uchylił zaskarżoną 

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie udzielenia skarżącemu 

zezwolenia na osiedlenie się w Polsce. Spór dotyczył tego, czy dokumenty wytworzone 

przez organy innego państwa (odpisy aktów stanu cywilnego sporządzone przez 

właściwe władze ukraińskie), nie zaopatrzone w klauzule apostille, mogą stanowić 

podstawę do ustaleń w kwestii posiadania narodowości polskiej przez matkę i babkę 

skarżącego (art. 6 ustawy o repatriacji). Sąd przyjął, że świetle przepisów art. 1 i art. 3 

konwencji haskiej znoszącej wymaganie legalizacji zagranicznych dokumentów 

urzędowych z dnia 5 października 1961 r. klauzula apostille powinna być wymagana 

przez organy polskie na dokumencie zagranicznym jedynie w sytuacji, gdy dokument 

ten dotyczy przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce lub też budzi 

wątpliwości co do autentyczności.  Wymóg taki organy te mogą stawiać jedynie we 

wspomnianych sytuacjach, i to jeśli dokument nie pochodzi z państwa  - strony 

konwencji haskiej, z którą Polska ma podpisaną umowę przewidującą pełne zniesienie 

wymogu legalizacji.  

W wyroku z dnia 3 stycznia 2014 r. o sygn. akt IV SA/Wa 2482/13 Sąd, 

kontrolował decyzję o odmowie wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony w trybie tzw. abolicji (art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. 

o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 



- 109 - 
 

Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, Dz. U. Nr 191, poz. 1133). 

W rozpoznawanej sprawie orzekające organy oparły się na tym, że skarżący we 

wniosku o udzielenia mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie wskazał, że posługiwał się w przeszłości fałszywymi 

danymi osobowymi przekraczając granicę na nienależącym do niego dokumencie 

podróży. Powyższa informacja powinna być zdaniem organów zamieszczona we 

wniosku. Sąd nie podzielił tego stanowiska i uznał, że to, że skarżący nie opisał we 

wniosku okoliczności nielegalnego przemieszczenia się na terytorium Polski, nie może 

jeszcze stanowić podstawy do automatycznej odmowy merytorycznego rozpoznania 

złożonego przez cudzoziemca wniosku. Tym bardziej, że to właśnie okoliczność 

nielegalnego pobytu stanowi podstawową przesłankę do ewentualnego rozpoznania 

wniosku skarżącego w świetle ustawy abolicyjnej. W sytuacji bowiem gdy zawarte we 

wniosku dane są niewystarczające do jego rozpoznania lub budzą wątpliwości organu, 

powinien przesłuchać na tę okoliczność stronę. 

 

22. Kombatanci. 
 

Przynależność do Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) nie stanowi 

prowadzenia działalności politycznej związanej z walką o suwerenność i niepodległość 

Polski, stąd nie ma podstaw do potwierdzenia pozbawienia wolności za podejrzenie  

o przynależność do tej organizacji (wyrok z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. 

akt IV SA/Wa 716/14). 

Pełnienie służby w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), związanej 

z udziałem w walkach zbrojnych z organizacjami niepodległościowymi (m. in. Armią 

Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi czy Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”) 

w celu utrwalania tzw. władzy ludowej, jest podstawą do pozbawienia uprawnień 

kombatanckich, a co za tym idzie - pozbawienia uprawnień przysługujących wdowie po 

kombatancie (wyrok z dnia 4 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

IV SA/Wa 1104/14). 
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23. Inne sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi. 
 

Określenie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do sieci 

wodociągowej spełnia wymogi uznania za czynność w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4  

w zw. z pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, gdy ma ona oparcie w przepisach prawa miejscowego. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydając te warunki działa jako organ 

administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym (wyrok z dnia 6 lutego 2014 r.  

w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 153/13). 

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego może być jedynie 

rozstrzygnięcie organu nadzorczego, a nie zaniechanie wydania przez organ nadzoru 

rozstrzygnięcia (postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

IV SAB/Wa 201/13). 

Postępowanie dyscyplinarne adwokatów nie podlega regulacjom Kodeksu 

postępowania administracyjnego, lecz przepisom ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo 

o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.)  i Kodeksu postępowania 

karnego. Rozstrzygnięcia podejmowane w postępowaniu dyscyplinarnym nie mieszczą 

się w katalogu aktów i czynności poddanych kognicji sądu administracyjnego,  

o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Tym samym niedopuszczalne jest wniesienie skargi 

na bezczynność organu w tym zakresie (postanowienie z dnia 16 stycznia 2014 r.  

w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 265/13). 

Nieprzekazanie przez organ do Sądu w terminie akt sprawy i skargi uzasadnia 

wymierzenie mu grzywny, nawet jeżeli skarga jest niedopuszczalna (postanowienie  

z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 25/13). 
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24. Podatek akcyzowy. 

 

24.1 Strona postępowania w sprawie postępowania podatkowego w podatku 

akcyzowym.  

 

W wyroku z dnia 21 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1876/13 Sąd wyjaśnił,  

iż o fakcie, czy stroną postępowania w sprawie podatku akcyzowego jest spółka 

cywilna, czy też wspólnicy tej spółki przesądzą "ustawy podatkowe", czyli w tym 

przypadku przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Spółka cywilna nie jest żadnym  

z podmiotów wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Ze względu 

na brak podmiotowości prawnej nie dokonuje bowiem czynności podlegających 

opodatkowaniu. Skoro nie jest podmiotem prawa, wobec niej nie może również 

zaistnieć stan faktyczny podlegający opodatkowaniu. Zdolności prawnej spółce 

cywilnej nie przyznają również inne przepisy tej ustawy.  Nie ma zaś podstaw do 

przyjęcia, że spółka cywilna jest podatnikiem, ponieważ jest jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym. O podmiotowości prawnej, w tym o podmiotowości jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej (art. 33
1
 k.c.) decyduje kryterium 

normatywne - przyznanie takiej podmiotowości przez przepis prawa. Ponieważ spółka 

cywilna nie jest podmiotem prawa, nie przysługuje jej w związku z tym zdolność  

do czynności prawnych, zdolność sądowa ani procesowa.  

 

24.2 Odpowiedzialność sprzedawcy za prawidłowość danych zawartych w 

oświadczeniach składanych przez nabywców.  

 

W wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 503/14 Sąd zauważył, 

iż nie sposób przypisać odpowiedzialności sprzedawcy w zakresie prawdziwości 

danych zawartych w oświadczeniach składanych przez nabywców  będących osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Nawet gdyby Skarżąca 

skorzystała z ustawy o ochronie danych osobowych, to nie ma żadnej gwarancji,  

że nabywca wskaże prawidłowe dane, to jest adres zamieszkania i numer NIP. 
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Sprzedawca nie miał (i nadal nie ma) możliwości ustalenia poprawnego adresu 

zamieszkania, tj. nie ma uprawnień natury prawnej pozwalających mu na 

weryfikowanie danych zawartych w dowodzie osobistym nabywcy, dotyczących adresu 

zameldowania, gdyż musiałby posiadać uprawnienie do złożenia skutecznego zapytania 

do urzędów gmin, czy osoba wypełniła obowiązek meldunkowy. 

 

24.3 Pisemna interpretacja indywidualna w zakresie podatku akcyzowego 

(definicja pojęcia „reklamacja”).  

 

W wyroku z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1214/13 Sąd zauważył,  

że w przepisach ustawy o podatku akcyzowym brak jest definicji ustawowej określenia 

"reklamacja". Dlatego też należy sięgnąć do językowego znaczenia tego pojęcia,  

z którego wynika, że jest to "zwrócenie się do dostawcy, producenta, wykonawcy 

usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku,  

w wykonaniu usługi itp. z żądaniem naprawienia szkód" (http://sjp.pwn.pl).  

W konsekwencji nie można przyjąć, że piwo: 1. zwrócone przez kontrahenta,  

gdyż sprzedano je ze zbyt krótkim terminem przydatności, 2. przeterminowane  

w magazynach zewnętrznych skarżącej, 3. zwrócone przez kontrahenta, gdyż uległo 

przeterminowaniu u tego kontrahenta jest piwem, w odniesieniu do którego podmiot 

prowadzący skład podatkowy uznał reklamację i może korzystać z uprawnienia  

do obniżenia podatku akcyzowego określonego w art. 83a u.p.a. 

Sąd podkreślił, że reklamacja ogranicza się do wad produktu lub usługi 

ujawnionych po sprzedaży produktu, bądź wykonaniu usługi. Dlatego też za reklamację 

nie można uznać przypadków, w których klientowi dostarczono piwo co prawda jeszcze 

nie przeterminowane, jednak z terminem tak krótkim, iż w praktyce nie jest możliwa 

jego sprzedaż konsumentom, bądź gdy do stwierdzenia przeterminowania dojdzie  

w magazynie podatnika lub będzie on wycofywał z rynku piwa przeterminowane już  

u klientów. Zatem uznanie zwrotów piwa jako reklamacji oznaczałoby zrównanie 

pojęcia "zwrot piwa" lub "wycofanie" z "reklamacją" piwa, co byłoby niezgodne  

z obowiązującym prawem. 
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24.4 Podstawa opodatkowania. 

 

W wyroku z dnia 16 października 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

VIII SA/Wa 249/14  spór pomiędzy skarżącym a organem odwoławczym sprowadzał 

się do powiększenia podstawy opodatkowania samochodu zakupionego w USA o cło 

zapłacone na terenie Niemiec oraz co do zasadności przeliczenia ceny zakupu z USD na 

euro i co do kursu waluty. Zarzut skargi, dotyczący naruszenia prawa materialnego,  

mającego wpływ na wynik sprawy, to jest art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym 

(Dz.U. z 2004 r., nr 29, poz. 257), poprzez niewłaściwe zastosowanie w postaci błędnej 

wykładni tego przepisu, co skutkowało błędnym ustaleniem, iż kwota, jaką nabywca 

obowiązany jest zapłacić, obejmuje wartość celną powiększoną o należne cło, Sąd 

uznał za zasadny. Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o podatku akcyzowym była kwota, jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za wyroby 

akcyzowe. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje,  

że podstawą opodatkowania przy imporcie jest wartość celna powiększona o należne 

cło. Organ odwoławczy w sytuacji, gdy nabycie wewnatrzwspólnotowe poprzedzone 

było importem spoza terytorium UE, nie widział różnicy między tymi podstawami 

opodatkowania uznając, że dokonujący importu na teren UE musi najpierw zapłacić 

cenę sprzedającemu, a później cło i ta łączna kwota jest kwotą, jaką dokonujący 

wewnatrzwpólnotowego nabycia musi zapłacić, a więc kwotą, o jakiej mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym i art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.  

Nie zasługiwały na uwzględnienie rozważania organu co do porównania sytuacji 

bezpośredniego importu z USA do Polski z dokonanym w sprawie nabyciem 

wewnątrzwspólnotowym po uprzednim imporcie z USA do Polski. To, że skarżący nie 

poniósł na terenie Niemiec większych obciążeń podatkowych (chociażby w postaci 

akcyzy związanej z importem) nie może działać na jego niekorzyść.   

Tak więc już sama analiza logiczno-językowa prowadzi do wniosku, że podstawą 

opodatkowania w przedmiotowej sprawie to cena zapłacona przez skarżącego 

sprzedającemu w USA. 
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Zarzut dotyczący przeliczenia kwoty zapłaconej w dolarach amerykańskich za nabycie 

samochodu na euro i następnie na złote również okazał się trafny. Taki sposób 

przeliczenia przez organy zdaje się być konsekwencją omówionego wyżej wadliwego 

rozumienia podstawy opodatkowania, jako wartości celnej na terenie Niemiec, a nie 

ceny nabycia. Organ nie wyjaśnił dostatecznie, dlaczego przyjął sposób przeliczenia 

ceny zapłaconej w USA na podstawę opodatkowania w złotych pośrednio przeliczając 

jeszcze USD na EURO. Organ w decyzji nie wyjaśnił też, dlaczego przyjął kurs akurat 

z daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Brak uzasadnienia 

tej kwestii czynił zasadnym zarzut naruszenia art. 121 § 1 i § 2 oraz art. 124 Ordynacji 

podatkowej. 

25. Cła.  
 

25.1 Określenie kwoty długu celnego oraz określenie wysokości zobowiązania 

podatkowego w podatku od towarów i usług (Poczta Polska jako dłużnik celny).  

 

W wyroku z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 608/14 Sąd uznał, że Poczta 

Polska jako podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających  

z czasowego składowania towaru staje się dłużnikiem celnym. Zatem sporny towar już 

w chwili przedstawienia go organowi celnemu został objęty stosowną procedurą, towar 

ten wprowadzono na obszar celny UE i od tego dnia podlegał dozorowi celnemu 

zgodnie z art. 37 WKC.  

 

25.2 Odmowa zwrotu należności celnych.  

 

W wyroku z dnia 23 maja 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 271/14 Sąd wyjaśnił,  

iż Spółka CGSA pośredniczyła w zakupie towarów przez Spółkę CISAS, która 

następnie odsprzedawała towar skarżącej i nie ma podstaw do tego, aby wartość celna 

importowanego towaru została pomniejszona o kwotę prowizji należnej dla CGSA, 

skoro CGSA nie uczestniczyła w zakupie przez skarżącą towaru od CISAS.  

Tym samym cena transakcyjna jakiej zapłaty CISAS zażądała od strony nie zawiera 

prowizji od zakupu w znaczeniu art. 32 ust. 4 WKC, a w konsekwencji wartość celna 

importowanego przez skarżącą towaru nie podlega pomniejszeniu zgodnie z art. 33 ust. 

1 lit. e) WKC.  
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25.3 Weryfikacja zgłoszeń celnych. 

 

 W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

VIII SA/Wa 795/13 stwierdzono, iż organy nie uznały za wartość celną wartości 

transakcyjnej (ceny uszkodzonego samochodu zakupionego w USA), o jakiej mowa  

w art. 29 ust. 1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 

ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302, s. 1 z 19.10.1992r. 

z p. zm.), gdyż zgodnie z art. 30 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego uznały ją  

za niewiarygodną, jako nieodzwierciedlającą rzeczywistej ceny. Uzasadniły dokonanie 

wyceny metodą ostatniej szansy (art. 31 Wspólnotowego Kodeksu Celnego). 

Podstawę prawną do zakwestionowania deklarowanej wartości celnej stanowił art. 181a 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który stanowi, iż w wypadku, gdy organy celne 

mają uzasadnione wątpliwości, że zadeklarowana wartość celna stanowi całkowitą 

faktycznie zapłaconą lub należną sumę określoną w art. 29 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z p. zm.), nie muszą ustalać wartości 

celnej przywożonych towarów z zastosowaniem metody wartości transakcyjnej. Sąd 

zgodził się z organem, że badanie wiarygodności ceny transakcyjnej zgodnie z art. 181a 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego polega na zbadaniu faktycznych rozliczeń  

z dostawcą towaru (w tym innych świadczeń, które z mocy prawa podlegają 

uwzględnieniu w wartości celnej towaru) oraz badaniu okoliczności towarzyszących 

transakcji w celu ustalenia przyczyn przyjęcia ceny na danym poziomie  

(np. w odniesieniu do „atrakcyjnych warunków transakcji”). 

Sam fakt, że cena wskazana w dokumentach zakupu odbiega od cen innych towarów 

identycznych lub podobnych sprowadzanych na obszar celny Wspólnoty nie może być 

jednak podstawą do automatycznego odrzucenia tej ceny. Organy celne nie próbowały 

ustalić nawet, jak kształtowały się na rynku USA w 2010 r. ceny samochodów 

podobnych do przedmiotowego nie tylko co do marki, modelu, rocznika przebiegu, ale 

przede wszystkim co do stanu powypadkowego. Dopiero ustalenie, że cena 

transakcyjna wskazywana przez skarżącego odbiegała istotnie od cen za podobne 

powypadkowe samochody na rynku w USA pozwalałaby uznać te wątpliwości za 

uzasadnione w rozumieniu art. 181 a Wspólnotowego Kodeksu Celnego i prowadzić 
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procedurę zmierzającą do ustalenia wartości celnej zgodnej z przepisami art. 30 i 31 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego z pominięciem wartości transakcyjnej. 

Ponieważ organy celne w obu instancjach nie dokonały takiej oceny, tym samym 

naruszyły przepisy postępowania nakazujące organom dążenie do ustalenia prawdy 

obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U.  

z 2005 r., Nr 8, poz. 60) przy uwzględnieniu koniecznej wszechstronności  

i wnikliwości w ocenie materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej). 

Ocena materiału dowodowego prowadząca do wyżej wskazanych błędnych wniosków 

wyciągniętych z dołączonych do opinii rzeczoznawcy ofert sprzedaży samochodów 

wykraczała poza granice swobodnej oceny materiału dowodowego wytyczonej 

przepisem art. 191 Ordynacji podatkowej, gdyż była sprzeczna z logiką. Wszystkie 

 te naruszenia przepisów postępowania mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, 

bowiem przeprowadzenie postępowania bez tych uchybień mogło doprowadzić  

do stwierdzenia braku podstaw do zakwestionowania ceny transakcyjnej. 

 

 

26. Sprawy z zakresu finansów publicznych.  
 

26.1 Odmowa umorzenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu.  
 

W wyroku z dnia 18 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 2240/13 Sąd uznał,  

że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, zarówno wynikających  

z ustawy z 2005 r., jak i z ustawy z 2009 r., nie jest możliwe jednoczesne określenie 

zobowiązania do zwrotu dotacji i rozstrzygnięcie wniosku zobowiązanego do zwrotu 

należności odnośnie jej umorzenia. Obowiązek zwrotu dotacji w określonym wymiarze 

kwotowym (i odsetek, w tym określenia terminu do ich naliczania) musi bowiem 

najpierw zostać ustalony ostateczną decyzją organu (stosując odpowiednio art. 146 ust. 

1 u.f.p. z 2005 r. lub art. 169 ust. 6 u.f.p. z 2009 r.) i dopiero wtedy, po określeniu 

wysokości należności, mogą one podlegać procedurze wszczętej na wniosek 

zobowiązanego odnośnie ich umorzenia (art. 64 w zw. z art. 60 pkt 1 u.f.p. z 2009 r.). 
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Dopiero po ostatecznym określeniu należności organ winien, zgodnie  

z przepisami ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyć wniosek  odnośnie umorzenia 

powstałej należności. 

 

26.2 wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji 

ogólnej dla województw.  
 

W wyroku z dnia 29 września 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 860/14 Sąd uznał  

za konieczne, przy rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, przeprowadzenie analizy 

powszechnie znanej sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego i ustalenia czy 

skutki, wynikające z zastosowania w pełnym zakresie, w zaskarżonej decyzji,  przepisu 

art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) określającego sposób ustalania 

wysokości wpłat województw do budżetu państwa, nie prowadzą do naruszenia 

określonej w art. 167 Konstytucji RP  zasady samodzielności finansowej.  

Trudna sytuacja finansowa Województwa, obiektywnie istniejąca w 2013 r., 

pogłębiana zmniejszającymi się dochodami podatkowymi oraz zwiększającymi się 

wpłatami, dla uiszczenia których Województwo jest zmuszone do zaciągania kredytów 

i pożyczek, przy istnieniu granicznych możliwości ich uzyskania, powoduje tę 

szczególność sytuacji, która powinna wpłynąć na odstąpienie od stosowania, w okresie 

odroczonego skutku derogacyjnego, przepisu art. 31 ustawy o dochodach, w zakresie 

jakim jest on niekonstytucyjny. 

 

26.3 Ograniczenie pomocy w formie zasiłku celowego z art. 40 ustawy o pomocy 

społecznej.  
 

W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 587/14 Sąd wskazał, że 

stanowisko organu, jakoby przesłanką przyznania zasiłku celowego z art. 40 ust. 2 

ustawy o pomocy społecznej było wystąpienie strat jedynie w miejscu zamieszkania 

osoby ubiegającej się o zasiłek, jest sprzeczne z zasadami i celami ustawy o pomocy 

społecznej, a także z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 
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Zdaniem Sądu przeciwko takiemu stanowisku przemawia m.in. wykładnia 

językowa, celowościowa i systemowa przepisów ustawy o pomocy społecznej, w tym 

art. 40 w zw. z art. 2, 3 i 7 ustawy o pomocy społecznej. Skoro pomoc społeczna jako 

instytucja polityki społecznej Państwa ma umożliwić osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, w jakich się znalazły, których nie są  

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 

ustawy) oraz pomoc ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, to ograniczenie pomocy w formie zasiłku 

celowego z art. 40 ustawy tylko do strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach 

mieszkalnych zajmowanych przez osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku, 

prowadziłoby do nieuzasadnionego zawężenia realizacji celów ustawowych. 

 

26.4 Określenie kwoty przypadającej do zwrotu do budżetu państwa z tytułu 

nienależnie pobranej dotacji.  
 

W wyroku z dnia 31 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 2089/13 Sąd stwierdził, 

że skoro celem dotacji jest spłata zobowiązań, brak jest w kontekście pozostałych 

przepisów art. 197 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 217) zawierających również zobowiązania nieistniejące w dacie 

udzielenia dotacji, uzasadnienia do przyjęcia by wydatkowanie środków przez podmiot 

tworzący dokonane po przekształceniu  publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

w spółkę kapitałową, w celu wykonania zawartych z wierzycielami publicznego zoz - 

ugód (umów cywilnoprawnych), a przed terminem uzyskania dotacji stało  

w sprzeczności i nie realizowało określonego w art. 201 celu dotacji. Sąd wskazał,  

że zawarcie ugody z wierzycielami obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych 

zobowiązań stanowi niezbędny warunek do uzyskania dotacji. Ponadto  wniosek  

o dotację zawiera proponowaną kwotę dotacji, która stanowi wartość m.in. umorzonych 

wierzytelności. Tym samym  kwota  dotacji  zależy od wartości umorzonych 

wierzytelności. Nie ulega zaś wątpliwości, że ugoda  prowadząca do znacznie większej 

ulgi w spłacie zobowiązania wiąże się niejednokrotnie z wcześniejszą spłatą  

wynegocjowanej kwoty. W tej sytuacji skoro brak byłoby możliwości uznania, że na 

kwotę podlegającą  wcześniejszej zapłacie (tj. spłacie zobowiązania) dotacja nie służy, 
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realizacja celu ustawy poprzez wprowadzenie mechanizmu wsparcia, które 

umożliwiłoby płynne rozpoczęcie działalności leczniczej przez nowopowstałe spółki  

z jednoczesnym nieuszczuplaniem uprawnień wierzycieli publicznych zoz i w związku 

z tym zapewnienie finansowania dla samorządów lokalnych, jak wynika z uzasadnienia  

pkt. XI „ Mechanizmy wsparcia” – rządowego projektu ustawy o działalności 

leczniczej, nie zostałoby zrealizowane.  W tej sytuacji, w ocenie Sądu, realizacja celu 

dotacji, o której mowa w art. 201 ustawy o działalności leczniczej, to spłata 

zobowiązania przejętego w myśl art. 68 ustawy przez podmiot tworzący, który 

przekształcił samodzielny publiczny zoz w spółkę kapitałową, niezależnie od tego, 

kiedy spłata przejętego zadłużenia nastąpiła (przed czy po udzieleniu dotacji). 

 

26.5 Stwierdzenie nieważności zarządzenia zmieniającego uchwałę budżetową 

gminy.  

 

W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1122/14 Sąd uznał,  

że zdarzenie w postaci nocnej katastrofy w ruchu lądowym autobusu turystycznego  

na terenie Gminy z ofiarami śmiertelnymi i z udziałem wielu poszkodowanych było 

sytuacją krytyczną w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), natomiast podjęte działania, w wyniku 

których zapewniono niezbędną pomoc, noclegi, transport w celu ratowania ich zdrowia 

i życia, a w akcji ratowniczej dowodzonej przez Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego uczestniczyło wiele jednostek straży pożarnej, były działaniami 

odpowiadającymi definicji zarządzania kryzysowego.  

Dodatkowo, w ocenie Sądu, wydatki na zakup worków i piasku celem 

zabezpieczenia mienia przed skutkami podtopień i ewentualnej powodzi odpowiadają 

treści pojęcia zarządzania kryzysowego.   

 

26.6 Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej.  
 

W wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1052/14 Sąd podkreślił,  

iż nie można zaakceptować istnienia w obrocie prawnym uchwały Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającej nieważność uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z powodu niezgodności uchwały z przepisem, który 
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obowiązywał w dacie podjęcia uchwały, ale  co do którego wiadomo, że w prawie 

całym okresie, którego wieloletnia prognoza finansowa dotyczy nie będzie 

obowiązywał w obecnym kształcie (z powodu wyroku TK). 

 

26.7 Nałożenie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z 

naruszeniem prawa.  
 

W wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 487/14 Sąd wyjaśnił,  

iż ustalenia faktyczne organów administracyjnych oparte na wiadomościach 

uzyskanych w Wikipedii naruszają zasadę praworządności wynikającą z Konstytucji  

i k.p.a., a także naruszają art. 77 § 1 w zw. z art. 7 k.p.a. 

 

26.8 Odrzucenie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.  
 

W wyroku z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 281/14 Sąd orzekł,  

że niedotrzymanie przez Konsorcjum warunków kontraktu w zakresie ustalonego 

wynagrodzenia i ustalonych w nim obowiązków stron nie może rodzić skutków dla 

skarżącego w zakresie wykonania przez niego ciążących na nim zobowiązań 

publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnej. Zdaniem Sądu, 

stanowisko skarżącej,  sprowadzające się do twierdzenia, że doszło do wykonania 

obowiązku administracyjnego bowiem Konsorcjum wniosło opłaty, działając w imieniu 

skarżącego przedsiębiorstwa nie jest zasadne skoro w istocie takiej opłaty (wobec 

żądania jej zwrotu) nie dokonało. Fakt, iż do takiego działania, poprzez ustalenie 

ryczałtowego wynagrodzenia za wykonane prace, Konsorcjum zobowiązało się  

w umowie, może rodzić jedynie jego odpowiedzialność cywilną i odszkodowawczą  

względem skarżącego za  niedotrzymanie warunków umowy.    

 

26.9 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu.  

 

W treści postanowienia z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1452/13 Sąd 

zauważył, iż uchwałą  podjętą  w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego dnia 13 stycznia 2014 r. II GPS 3/13 NSA stwierdził,  

że „Na odmowę rozpatrzenia sprzeciwu, wniesionego na podstawie  art.84c ust.1 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nie przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego.” Treść uchwały odnosi się wprost do odmowy 

rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art.84c ust.1 u.s.d.g., a skarga została 

wniesiona na postanowienie wydane w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie 

odmowy rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie  art.84c ust.1 u.s.d.g. 

Uchwała odnosi się, co do zasady, do postępowań prowadzonych na podstawie art. 84c  

u.s.d.g., a więc i do postępowania zakończonego postanowieniem utrzymującym  

w mocy postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie  rozpatrzenia sprzeciwu  

i w konsekwencji na postanowienie to nie przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 

27. Sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy strukturalnych 

i regulacji rynków branżowych.  
 

27.1 Odmowa przyznania płatności obszarowych.   

 

W wyroku z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1852/13  Sąd wyjaśnił,  

iż konstrukcja przepisu nie daje podstaw do  twierdzenia, że określony w art. 27 ust. 4b 

ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego termin na złożenie wniosku jest terminem prawa materialnego, 

powodującym wygaśnięcie prawa następcy prawnego adresata decyzji do złożenia 

wniosku o wypłatę  płatności wynikającej z decyzji. Płatności obszarowe zgodnie z art. 

29 ust.2 ustawy o płatnościach są przekazywane w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca 

roku następnego. Tak więc przy przyjęciu, że art. 27 ust. 4b jest przepisem prawa 

materialnego, pozbawieni  płatności zostaliby również ci następcy prawni, których 

następstwo prawne powstało po upływie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji 

rolnikowi, ale jeszcze przed upływem terminu, w którym organ zobowiązany jest 

dokonywać wypłat. 

W wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII 

SA/Wa 677/14  zauważono, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Oddziału Regionalnego 
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmówił skarżącej spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością przyznania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego na 2012 rok. W ocenie Dyrektora ARiMR skarżąca nie była 

posiadaczem zgłoszonych przez siebie gruntów rolnych w rozumieniu art. 7 ust. 1 

ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1164), 

ponieważ grunty te wchodziły faktycznie w skład gospodarstwa rolnego jej wspólnika  

i były przez niego zarządzane. Organ odwoławczy powołał się na powiązania pomiędzy 

wspólnikiem, jego byłą żoną, synem i innymi osobami tworzącymi różne spółki dla 

sztucznego podziału gospodarstwa, umożliwiającego korzystanie z dopłat  

w najszerszym zakresie. Dalej Dyrektor ARiMR powołał się na pkt 25 preambuły 

rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r., ustanawiającego 

wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 

wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 

oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U.UE.L 2009 r., nr 30, poz. 16), 

zgodnie z którym systemy wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej przewidują 

bezpośrednie wsparcie dochodów mające na celu, w szczególności, zapewnienie 

odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, co jest ściśle związane  

z zachowaniem obszarów wiejskich. Aby przeciwdziałać każdemu niewłaściwemu 

przydzielaniu środków wspólnotowych, nie należy przekazywać płatności w ramach 

wsparcia rolnikom, którzy sztucznie stworzyli warunki niezbędne do uzyskania takiego 

wsparcia. 

Dyrektor ARiMR wskazał na przepisy art. 2 lit. a i lit. c rozporządzenia Rady 

73/2009, definiujące pojęcie rolnika i działalności rolniczej oraz przepisy pkt I i II 

załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1444/2002 z dnia 24 lipca 2002 r. (Dz. 

Urz. UE L. 2002.216.1), z których wywiódł wniosek że gospodarstwo rolne jest 

wyodrębnioną jednostką, samodzielną zarówno technicznie jak i ekonomicznie, która 

posiada oddzielne kierownictwo i prowadzi działalność rolniczą jako działalność 

podstawową lub drugorzędną. Przy takim ujęciu, w ocenie organu odwoławczego, 

spółka nie prowadzi samodzielnej działalności, ale jest organizacyjnie, technicznie  

i osobowo powiązana z innymi podmiotami założonymi i prowadzonymi przez jej 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:PL:PDF
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wspólnika, stanowiąc łącznie z innymi powiązanymi podmiotami jeden organizm – 

gospodarstwo rolne zarządzane przez grupę osób fizycznych lub prawnych. Stanowi to 

zorganizowane, celowe działanie zmierzające do obejścia regulacji dotyczących 

modulacji płatności. 

Organy nie uznały, że spółka posiadała grunty rolne w rozumieniu art. 7 ust. 1 

ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. 

Sąd, uwzględniając skargę, uchylił decyzje organów obu instancji i wskazał, że 

wykazanie po stronie występującego o płatności beneficjenta braku posiadania gruntu, 

do którego dopłaty mają być dokonane, stanowi wystarczającą przesłankę do odmowy 

płatności. Dopiero, gdy nie można wykluczyć posiadania, należy przejść do oceny  

czy nie zachodzą inne przesłanki odmowy płatności, takie jak sztuczne tworzenie 

warunków do przyznania płatności, o jakich mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) 

Nr 73/2009. 

Zgodnie z tym przepisem, nie naruszając szczególnych przepisów odnoszących 

się do poszczególnych systemów wsparcia, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz 

beneficjentów, w odniesieniu do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki 

wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami 

danego systemu wsparcia. To tworzenie sztucznych warunków nie jest prawnie 

zdefiniowane. Próba interpretacji tego przepisu była podjęta przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 12 września 2013 r. w sprawie 

C-434/12 Słynczewa siła EOOD przeciwko Izpylnitelen direktor na Dyrżawen fond 

"Zemedelie" - Razplasztatelna agencja (publ: www.eur-lex.europa.eu). Orzeczenie to 

dotyczyło wprawdzie przepisów rozporządzenia (UE) Nr 65/2011, jednak ze względu 

na podobieństwo regulacji tych przepisów z art. 30 rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 

można w pełni jego argumentacje odnieść do ww. przepisu. 

W ocenie Sądu organy ARiMR dopuściły się w niniejszej sprawie naruszenia 

przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy co 

skutkowało koniecznością uchylenia ich decyzji. Aby bowiem prawidłowo zastosować 

wobec skarżącej ww. przepis, organy winny w bardzo staranny, wyczerpujący  

i przekonujący, nie pozostawiający żadnych wątpliwości sposób wykazać, że w jej 
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przypadku nie występowało posiadanie gospodarstwa rolnego lub miało miejsce 

sztuczne stworzenie warunków wymaganych do otrzymania płatności. Powyższego 

zabrakło jednak w czynnościach organu podejmowanych w niniejszej sprawie. 

Argumenty podnoszone przez organy obu instancji, które ich zdaniem przemawiają za 

ustaleniem braku posiadania przez skarżącą gruntów rolnych lub uczestniczenia przez 

nią w stworzeniu sztucznych warunków, w celu uzyskania korzyści sprzecznych  

z celami systemu wsparcia, nie znajdują wystarczającego oparcia w materiale 

dowodowym przedstawionym Sądowi. 

Sąd zauważył, że jedyne źródło ustaleń organów to dane i informacje zawarte  

w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli (ZSZiK). Organy powołują się  

na dane, które są im znane niejako z urzędu, poprzez możliwość skorzystania  

z ww. systemu informatycznego. Zdaniem Sądu, fakt, że jak podnoszą organy system 

ten jest prawnie zatwierdzony, dopuszczalny i konieczny, nie oznacza jeszcze,  

że organy wydając swoje decyzje mogą poprzestać jedynie na danych jakie znajdują się 

w przedmiotowym systemie, nie rozpatrując innego materiału dowodowego 

niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy. Aby organy mogły powoływać się na dane  

z ZSZiK, winny one jednak znaleźć przede wszystkim stosowne odzwierciedlenie  

w aktach kontrolowanej przez Sąd sprawy administracyjnej. 

Sąd zauważył, że sprawa dotyczy płatności, o które ubiega się osoba prawna, 

podmiot prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W polskim 

systemie prawnym obowiązuje zasada odrębności podmiotów, posiadających 

osobowość prawną, a tym samym przy badaniu stworzenia przez dany podmiot, w tym 

przypadku spółki z o.o., „sztucznych warunków” organy winny szczegółowo zbadać 

kwestie kapitałowe i osobowe wnioskującego podmiotu, czego jednak nie uczyniły  

w niniejszej sprawie. W ocenie Sądu, organy winny wyjaśnić czy skarżąca prowadziła 

w 2012 r. samodzielnie działalność rolniczą i mogła być uznana za rolnika. W tym 

zakresie organy również nie poczyniły jednak wystarczających ustaleń, a tym samym 

nie stały na straży praworządności i nie rozpatrzyły w wyczerpujący sposób całego 

materiału dowodowego, czym uchybiły art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o płatnościach  

w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.  
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Organy winny w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wyjaśnić, czy spółka 

efektywnie i rzeczywiście korzystała z gruntów, z tytułu użytkowania których 

wnioskowała o przyznanie płatności. W tym celu organy winny ustalić czy spółka 

użytkowała rolniczo wskazane przez siebie działki na własne ryzyko i rachunek, 

decydując poprzez swoje organy lub uprawnione osoby komu np. zlecić prace polowe, 

kiedy zasiać, zebrać plony, gdzie je sprzedać lub jak je wykorzystać, nadto czy miała 

ona również pełną swobodę w podejmowaniu decyzji o jakie konkretne dotacje  

ze środków unijnych występować. 

W celu ustalenia prowadzenia samodzielnie działalności rolniczej organy winny 

również wyjaśnić, czy skarżąca rzeczywiście składała sprawozdania finansowe,  

które mogłyby to potwierdzić. 

Sąd wskazał organom, że stwierdzenie tworzenia sztucznych warunków powinno 

być uzasadnione istnieniem elementów obiektywnych i subiektywnych po stronie 

beneficjenta. Obiektywne okoliczności danego przypadku to takie, które pozwalają na 

stwierdzenie, że nie może zostać osiągnięty cel zamierzony przez system wsparcia 

określony w rozporządzeniu Rady (WE) 73/2009. Element subiektywny zaś to 

prowadzący do tego, że poprzez sztuczne stworzenie warunków wymaganych do 

otrzymania płatności z systemu wsparcia bezpośredniego, ubiegający się o taką 

płatność zamierzał wyłącznie uzyskać korzyść sprzeczną z celami tego systemu. Sąd 

podkreślił, że sprzeczność z celami wsparcia należy rozpatrywać na gruncie tej sprawy 

tylko w aspekcie systemów wsparcia bezpośredniego, a nie innych, odrębnych 

systemów wsparcia, jak na przykład wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

27.2 Odmowa przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania 

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania.  

 

W wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 192 /14 Sąd zauważył,  

iż faktyczne władztwo nad gruntami rolnymi (nawet w złej wierze) przesądza o tym, 

kto jest uprawiony do uzyskania płatności. Właściciel gospodarstwa, który nie jest jego 

posiadaczem faktycznym nie otrzyma płatności obszarowych nawet w przypadku  

gdy faktyczny posiadacz przejął posiadanie gruntów w sposób bezprawny. 
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27.3 Ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności.  

 

W wyroku z dnia 14 maja 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 357 /14 Sąd wskazał,  

iż krąg podmiotów, które mogą być adresatami decyzji o ustaleniu nienależnie 

pobranych środków wyznacza sformułowanie "pobranych środków". Należy zatem 

rozumieć je jako rzeczywiste pobranie środków - na przykład jak w sprawie będącej 

przedmiotem niniejszej skargi - pobranie z rachunku bankowego - jako uprawnienie  

do ich pobrania. Przedmiotowy przepis nie ogranicza zatem kręgu adresatów decyzji  

o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności do rolników, którzy płatność  

tę otrzymali. Istnienie przepisów sektorowych odnoszących się do rolników nie 

ogranicza bowiem organu w ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności  

w stosunku do innych osób, które weszły posiadanie środków pieniężnych. 

W wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1186/13 Sąd wskazał, 

iż do uwzględnienia skargi na decyzję z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 lit. 

c) p.p.s.a. nie jest konieczne ustalenie, aby stwierdzone przez Sąd naruszenie prawa 

było następstwem działania lub zaniechania organu, który wydał zaskarżoną decyzję. 

Wystarczy, że jest ono dokonane przez organ prowadzący jedno z postępowań 

wcześniejszych, prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga. 

 

27.4 Przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.  

 

W wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1681/13 Sąd dokonał 

oceny nałożonego na posiadacza zwierząt (kóz) obowiązku prawidłowego ich 

oznakowania i uznał, że doszło do naruszenia przepisów postępowania. Skarżący został 

zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych podczas kontroli przez 

ARiMR co do oznakowania zwierząt, podczas gdy nie był już ich posiadaczem 

(zwierzęta zostały sprzedane na 5 miesięcy przed nakazem usunięcia 

nieprawidłowości). Sąd uznał, że skarżący nie miał fizycznej możliwości wykonania 

nałożonego przez organ nakazu (nie był w stanie oznakować cudzych zwierząt poprzez 

założenie im kolczyków na małżowinę uszną), tym samym skarżący nie mógł złożyć 

wymaganego oświadczenia o zrealizowaniu działań naprawczych (zgodnie z art. 31 a 
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ust. 10a ustawy o płatnościach). Sąd uznał, że organ nie wziął pod uwagę przy 

zbieraniu materiału dowodowego decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii  

o umorzeniu postępowania wobec faktu sprzedaży zwierząt i dokonanego w księdze 

rejestracji stada wpisu dotyczącego spisu stanu kóz – stan zerowy.  

 

27.5 Odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.  
 

W wyroku z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 715/14 Sąd podkreślił, 

iż na gruncie przepisów § 27 ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 3 pkt 3 lit a rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie 

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - dla umowy zawartej z nabywcą 

przedsiębiorstwa, określającej warunki kontynuacji realizowanej operacji, termin 36 

miesięcy na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną 

winien być liczony od dnia zawarcia umowy przez pierwszego beneficjenta. Sąd 

wskazał, iż w rozumieniu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 17 października 2007 r. pomoc jest przyznawana na „operację", a zatem na 

konkretne przedsięwzięcie zamknięte w określonych kosztach i określonym czasie 

realizacji. Dodał, iż z zapisu § 3 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. wprost wynika, iż do umowy określającej 

warunki kontynuacji realizowanej operacji zawartej pomiędzy Agencją a nabywcą 

przedsiębiorstwa stosuje się terminy przewidziane dla beneficjenta pierwotnego w § 3 

ust. 3 pkt 3 rozporządzenia. 

W wyroku z dnia 16 maja 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 103/14 Sąd zauważył,  

iż art. 45 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2011 jest jedynym przepisem 

regulującym termin i wymogi składania przez grupę producentów wniosku o pomoc, o 

której mowa w art. 103a ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Rady(WE) Nr 1234/2007; 

wskazuje on, że grupa producentów składa wniosek o pomoc w terminie trzech 

miesięcy od końca okresów rocznych lub półrocznych określonych w art. 43 ust. 3 

rozporządzenia. W ocenie Sądu art. 43 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 
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543/2011, w stosunku do pomocy z art. 103a ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Rady(WE) 

Nr 1234/2007, nie różnicuje sytuacji „Grup producentów będących w okresie realizacji 

planu dochodzenia do uznania" i „Grup producentów decyzją Marszałka Województwa 

już uznanych za organizacje producentów owoców i warzyw". Dla każdej z Grup 

producentów, niezależnie od etapu działalności, ustawodawca unijny przewidział jeden 

termin na złożenie wniosku o pomoc określoną w art. 103a ust. 1 lit. a i b 

rozporządzenia Nr 1234/2007. Jest to termin trzech miesięcy od zakończenia każdego 

okresu rocznego lub półrocznego realizacji planu uznania. Zdaniem Sądu przy braku, 

poza art. 45 i 43 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2011, innych unormowań, 

właściwe jest przyjęcie jednolitego terminu dla składania wniosków o pomoc określoną 

w art. 103a ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Rady(WE) Nr 1234/2007 przez wszystkie 

grupy producentów, niezależnie od tego w jakim momencie dochodzenia do uznania się 

znajdują lub też już zostały uznane. 

Z uwagi na fakt, iż z dotychczasowego orzecznictwa TSUE nie wynika,  

czy według prawa UE dopuszczalne jest ograniczenie procentowe podwykonawstwa 

zawarte w SIWZ, a odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista w świetle treści 

odpowiednich przepisów, postanowieniem z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 

14/14, skierowano do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania 

prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego tj.: 

1. Czy w świetle art. 25 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 

publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE z 2004 r., L 

134, s. 114) dopuszczalne jest określenie przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnymi siłami minimum 25% robót objętych zamówieniem? 

2. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy skutkiem zastosowania 

wymogu opisanego w pytaniu pierwszym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jest takie naruszenie przepisów prawa Unii 

Europejskiej, które uzasadnia konieczność dokonania korekty finansowej  

w trybie art. 98 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r.,  

nr 1083/2006/WE ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  

(Dz. Urz. UE z 2006 r., L 210, s. 25). 

 

W wyroku z dnia 8 maja 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 2258/13 Sąd stwierdził,  

iż treść § 4 ust. 1 pkt 1 b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 

września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie 

odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141) nie ogranicza wymienionych 

w nim obiektów jako służących wyłącznie do produkcji rolnej w dacie wystąpienia 

szkody, ale stanowi generalnie, iż pomoc dotyczy obiektów służących do produkcji 

rolnej. W ocenie Sądu obiekty budowlane objęte wnioskiem mogą być także 

wykorzystywane w innych dziedzinach niż rolne, o ile w zakresie objętym wnioskiem 

dają one możliwość poprawy potencjału produkcji rolnej danego gospodarstwa. Na 

takie rozumienie tego przepisu wskazuje bowiem cel wnioskowanej pomocy, która to 

pomoc skutkować ma przywróceniem potencjału produkcji rolnej zniszczonego klęską 

żywiołową.  

W wyroku z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1212/13 Sąd stwierdził,  

iż niedoręczenie decyzji pełnomocnikowi stanowi naruszenie przepisu art. 40 § 2 k.p.a. 

Nie można jednak przyjąć, iż z tego powodu niedopuszczalne jest wniesienie przez tego 

pełnomocnika strony odwołania od tak doręczonej decyzji. W ocenie Sądu wady 

doręczenia decyzji mają istotne znaczenie, zwłaszcza dla oceny, czy strona zachowała 

termin do wniesienia odwołania, jednakże nie mogą prowadzić do stwierdzenia 

niedopuszczalności odwołania strony, której doręczono decyzję z uchybieniem art. 40 § 

2 k.p.a. Naruszenie przez organ przepisów o doręczeniach nie może działać zatem na 

niekorzyść strony, która mimo wadliwego doręczenia decyzji organu pierwszej instancji 

wniosła odwołanie od tej decyzji. 
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27.6 Zobowiązanie do zwrotu dotacji rozwojowej.  
 

W wyroku z dnia 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1197/14 Sąd stanął na 

stanowisku, iż nie można postawić Skarżącej zarzutu naruszenia postanowień umowy 

przyznającej dotację poprzez to, że nie spełniła wymogów formalnych, uprawniających 

do prowadzenia punktu lub zespołu przedszkolnego określonych w przepisach ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

oraz rozporządzeń wykonawczych, skoro te wymagania nie zostały wyraźnie określone 

w postępowaniu o przyznanie środków. 

W wyroku z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2188/13 Sąd, dokonując 

analizy art. 124 ust. 3 Prawa wodnego w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 64 ust. 1 tej ustawy, 

stwierdził, iż wydobywanie piasku, żwiru i kamienia łamanego z dna zbiornika 

wodnego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wyłącznie w przypadku, 

gdy działalność ta jest związana z odtworzeniem stanu dna i brzegów tego zbiornika. 

Samo pogłębianie zbiornika nie może zatem zostać automatycznie zakwalifikowane 

jako tego rodzaju działalność. Będzie nią wyłącznie wtedy, gdy w danym zbiorniku 

zachodzą procesy wypłycania dna poprzez napływ żwiru i piasku z tym jednak 

zastrzeżeniem, że napływ ten nie może być mniejszy od ilości pobieranego kruszywa. 

  

27.7 Ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.  

 

W wyroku z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1473/14  Sąd stwierdził,  

iż odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie, gdy instytucja uprawniona do zawarcia 

z beneficjentem umowy o dofinansowanie dopatrzyła się niespełnienia wymogów 

formalnych czy merytorycznych, należy uznać za „negatywną ocenę projektu”, choć 

skutkuje ona w istocie odmową dokonania czynności cywilnoprawnej, jaką jest 

rzeczona umowa.  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była uprawniona do odmowy 

podpisania umowy o dofinansowanie z uwagi na istniejący w okresie poprzedzającym 

podpisanie umowy konflikt na obszarze zamiaru inwestycyjnego z innym projektem, co 

byłoby sprzeczne z § 6 ust. 1 rozporządzenia oraz uchwałą nr 79 Komitetu 
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Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 

10 lipca 2013 r. zmieniającą załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego  

z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy 

Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybackiej.  

W wyroku z dnia 21 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 696 /14 Sąd zauważył,  

iż różnica w ocenie ekspertów nie stanowi naruszenia przepisów treści art. 26 ust. 2  

w zw. z art. 30b ust. 1 i 4 w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o prowadzeniu polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz 712 ze zm.)  

W ocenie Sądu okoliczność, że oceniający wniosek eksperci mogą położyć 

większy nacisk na różne elementy oceny, nie będzie dowodzić rozbieżności w ocenie 

pod warunkiem, że mieści się ona w ramach jej dopuszczalnych przesłanek,  

a stanowisko zajęte przez eksperta będzie jasne, poddające się ocenie w dalszym toku 

postępowania. 

 

27.8 Uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia wsparcia w sektorze 

owoców i warzyw.  
 

W wyroku z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 740/14 Sąd stwierdził, 

iż operacja przeprowadzenia zielonych zbiorów oznacza czynność jednorazową, która 

doprowadzi do zebrania wszystkich zielonych pomidorów z danego obszaru. Zebranie 

wszystkich zielonych pomidorów powoduje, że w okresie po przeprowadzeniu 

zielonych zbiorów, przez czas potrzebny na  pojawienie się nowych kwiatów 

pomidorów, poprzez powstanie owoców i przez czas ich dojrzewania, na plantacji nie 

będzie pomidorów dojrzałych. Wskazana przez stronę sytuacja sukcesywnego 

dojrzewania i zbierania pomidorów dojrzałych nakazuje przyjąć, że nie zebrano 

wszystkich zielonych pomidorów, a więc przeprowadzony zbiór pomidorów zielonych 

nie był  zbiorem łącznym, czyli nie odpowiadał definicji zielonych zbiorów określonej 

w art.84 ust.1 lit.a rozporządzenia Komisji (UE) 543/2011.  
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27.9 Stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu częściowej pomocy finansowej 

ze środków unijnych.  

 

W wyroku z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1463/13 Sąd podkreślił, że 

określony w przepisie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji 

rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu  

i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. nr 145, poz. 868, z późn. zm.) 

obowiązek gromadzenia środków funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku 

bankowym polega na zbieraniu środków pieniężnych przyznanych w ramach funduszu 

operacyjnego na wynikającym z jednej umowy, zawartej pomiędzy bankiem a grupą 

producentów, bankowym rachunku rozliczeniowym, przeznaczonym tylko do obsługi 

środków pochodzących z funduszu operacyjnego. 

Jeżeli więc pomiędzy bankiem, a posiadaczem rachunku nie była zawarta 

odrębna umowa rachunku lokaty terminowej w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376) - nie można 

uznać, że przekazywanie w ramach jednego bankowego rachunku rozliczeniowego, 

wynikającego z jednej umowy rachunku bankowego, środków między kontem 

podstawowym a ewentualnymi subkontami utworzonymi dla tego rachunku, jest 

równoznaczne z przeniesieniem środków na inny rachunek bankowy. 

 

27.10 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przyznanie pomocy 

finansowej ze środków unijnych.  

 

W wyroku z dnia 20 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1847/13 Sąd zauważył,  

iż pomoc w ramach środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu 

zarządzania krajową flotą rybacką na operację „utrata miejsca pracy” w wyniku 

trwałego wycofania z eksploatacji jednostki rybackiej z prawnego punktu widzenia ma 

niewątpliwie charakter odszkodowawczy a więc majątkowy, zatem podlega 

dziedziczeniu, albowiem to na spadkobierców zmarłego przechodzą roszczenia tego 

typu i odpowiadające im obowiązki uregulowane w przepisach szczególnych. Brak jest 

podstaw prawnych do zastosowania przez organ, któremu sprawa została zwrócona do 

ponownego rozpoznania, art. 105 § 1 k.p.a. (umorzenie postępowania 
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administracyjnego z powodu jego bezprzedmiotowości). Postępowanie nie stało się 

bowiem bezprzedmiotowe ze względu na śmierć strony w postępowaniu kasacyjnym 

(przed NSA), w sytuacji gdy, w świetle wcześniejszych wyroków WSA i NSA 

wnioskodawca w pełni wykazał spełnienie przesłanek do przyznania mu żądanej 

pomocy, a jego następcy prawni żądają rozpatrzenia sprawy co do istoty. Żądanie takie 

świadczy bowiem o tym, że postępowanie nie stało się bezprzedmiotowe. 

 

27.11 Zgłoszenie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania 

środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich.  

 

W postanowieniu z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1454/14  

Sąd stwierdził, iż z treści art. 207 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 3, ust. 9 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych  

na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynika,  

że zgłoszenie do rejestru podmiotów wykluczonych jest czynnością 

materialnotechniczną, pozbawioną cech rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach 

konkretnego podmiotu niepodległego organizacyjnie organowi dokonującemu tego 

zgłoszenia. W ocenie Sądu zgłoszenie skarżącej do rejestru 

podmiotów wykluczonych nie może zostać uznane za "inne czynności" w rozumieniu 

art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., przez co nie może być przedmiotem kontroli sądu 

administracyjnego. 

 

27.12 Niedopuszczalność skargi na bezczynność w sprawie wydania decyzji w 

związku z wniesionymi przez stronę zastrzeżeniami do opinii Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

W postanowieniu wydanym w składzie 3 sędziów z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. 

akt V SAB/Wa 16/14 wskazano, iż spółka błędnie utożsamia procedurę ustalania  

i korygowania nieprawidłowości oraz korektę finansową, o której mowa w art. 98 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Podstawą działania NFOŚiGW w zakresie 

stwierdzenia nieprawidłowości i ustalenia jej wysokości są postanowienia umowy  
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o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW (Instytucją Wdrażającą) a skarżącą. Prawo do 

„nałożenia korekty” (uznania części wydatków z danego kontraktu  

za niekwalifikowalne, jako wydatki nieprawidłowo poniesione) wynika wprost  

z umowy, a nie z przepisów prawa administracyjnego. Przejawem cywilnoprawnego 

charakteru opisywanej relacji jest również fakt poddania przez strony sporów 

wynikających z umowy właściwości sądów powszechnych (§ 21 ust. 9).  
 

27.13 Bezczynność w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

ze środków unijnych.  

 

 Postanowieniem z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt V SAB/Wa 3/14 Sąd 

odrzucił skargę na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

polegającą na odmowie wydania decyzji w przedmiocie formalnej poprawności 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Sąd stwierdził, że przedmiotowa sprawa nie podlega kognicji sądu 

administracyjnego, ponieważ z żadnego z przepisów – opartych na ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) -  

mających zastosowanie w przedmiocie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu nie wynika, aby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ani jej organy 

miały kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych. Odnosząc się  

do bezczynności stwierdził, że aby uznać, że w danej sprawie mamy do czynienia  

z bezczynnością organu postępowanie przed organem musi kończyć się wydaniem 

jednego z aktów określonych w art. 3 par. 2 pkt 1-4a p.p.s.a. Dodatkowo Sąd zauważył, 

że strona uzyskała ochronę, gdyż jej sprawa została merytorycznie rozpoznana przez 

sąd powszechny. 

 

28. Sprawy dotyczące dróg i transportu drogowego.   
 

Z tego zakresu Sąd rozpoznawał sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego, 

opłat i kar za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia oraz transportu 

drogowego i przewozów, jak również sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania 

czynności i zajęć objętych symbolem 603. 
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W sprawach dotyczących zajęcia pasa drogowego duża część zaskarżonych 

decyzji była uchylana z powodu niedokładnego wyjaśnienia przez organ stanu 

faktycznego bądź niewyczerpującego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 381/14 organ powołując się na argument 

interesu społecznego, wydał decyzję odmawiającą przedsiębiorstwu energetycznemu 

wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym napowietrznej linii energetycznej, 

pomijając przy tym, że strona wystąpiła z takim wnioskiem dla realizacji celu 

publicznego tj. zapewnienia mieszkańcom dostaw energii elektrycznej. Sąd podkreślił, 

że w przypadku decyzji uznaniowych, a do takich należą zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego, uzasadnienie decyzji ma szczególne znaczenie dla oceny prawidłowości 

podjętego rozstrzygnięcia. Zwłaszcza negatywne rozstrzygnięcie powinno być 

przekonujące i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów jak i prawa, żeby nie było 

wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały rozważone, a jej wynik jest tego 

logiczną konsekwencją.  

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3543/13 Sąd wskazał, że dane z ewidencji 

gruntów i budynków, pomimo posiadania waloru danych urzędowych, mogą zostać 

zakwestionowane (w odrębnym postępowaniu), o ile zostanie wykazana ich 

niezgodność ze stanem faktycznym lub prawnym. Wówczas art. 21 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 

ze zm.), stanowiący o sposobie wykorzystania tych danych, nie ma w takiej sytuacji 

waloru rozstrzygającego. Mając świadomość niezgodności danych geodezyjnych  

z ustaleniami planu miejscowego, organ nie może przypisywać im decydującego 

znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1923/13 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję 

wskazał, że w sprawie zajęcia pasa drogowego stroną postępowania jest inwestor, jako 

podmiot zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Istniejący 

między inwestorem a ewentualnym wykonawcą stosunek zlecenia ma charakter 

cywilnoprawny i nie może prowadzić do przenoszenia obowiązków 

publicznoprawnych, jakie ma inwestor względem zarządcy drogi. Stąd nawet gdyby 

inwestor przeniósł w drodze umowy na wykonawcę obowiązek uzyskania zezwolenia 
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na zajęcie pasa drogowego i poniesienia związanych z tym opłat (ewentualnie kar),  

to wobec zarządcy drogi stroną uprawnioną i zobowiązaną nadal pozostaje inwestor. 

W szczególności nie jest on zwolniony od obowiązku ponoszenia kar za zajęcie pasa 

drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Czynności, dla których realizacji niezbędne 

jest uzyskanie takiego zezwolenia, związane są bowiem z planowanym  

lub realizowanym przez inwestora zamierzeniem inwestycyjnym. 

 Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 177/14 Sąd oddalając skargę podkreślił, 

że skoro zarządca drogi decyduje o zgodzie na umieszczenie reklam w pasie 

drogowym, to ma też wpływ na ich kształt a nawet treść, biorąc pod uwagę konieczność 

eliminowania działań, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zgoda 

na  umieszczenie reklamy powinna być zatem poprzedzona wykazaniem przez 

wnioskodawcę, że konkretna reklama, w konkretnym miejscu nie zagrozi 

bezpieczeństwu, a jej umieszczenie jest uzasadnione. W przeciwnym razie pas drogowy 

stałby się pasem reklamowym. 

W sprawach dotyczących problematyki opłat i kar za przejazd pojazdem 

nienormatywnym bez zezwolenia kontynuowano dotychczasową linię orzeczniczą.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2062/13 Sąd uchylił decyzję nakładającą karę 

pieniężną, ponieważ pomiar masy całkowitej kontrolowanego pojazdu został dokonany 

przy użyciu wag LP 600, posiadających wprawdzie aktualne świadectwa legalizacji, 

jednak niezgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń określonym w świadectwach 

legalizacji ponownej, instrukcji producenta wag, a także w certyfikacie zatwierdzenia 

tego typu wag. Zdaniem Sądu o braku wątpliwości w kwestii ważenia pojazdu można 

mówić tylko wtedy, gdy ważenie zostało dokonane za pomocą wag posiadających 

ważną legalizację oraz zgodnie z instrukcją producenta wag co do sposobu i warunków 

ich użycia. Wagi używane przez organy inspekcji drogowej, jako przyrządy pomiarowe 

podlegające prawnej kontroli metrologicznej, mogą być wprowadzane do obrotu 

i użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają ważną decyzję zatwierdzenia typu  

lub ważną legalizację. W przypadku gdy miałyby zostać dopuszczone do obrotu  

czy używania w celu innym niż to wynika z danych producenta, wymagałoby to 

wykonania ich ponownej legalizacji. Zasady używania wag określają bezpośrednio ich 

producenci, co następnie jest weryfikowane w oparciu o obowiązujące normy zawarte 
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w świadectwach homologacji, certyfikatach zatwierdzenia typu urządzenia  

oraz świadectwach legalizacji. W konsekwencji ustalenia organów dotyczące 

przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu nie mogą stanowić podstawy  

do ukarania za to naruszenie,  jeżeli wynik ważenia został uzyskany za pomocą 

nieprzystosowanych do tego wag.  

Powyższe stanowisko zostało podzielone przez Sąd m.in. w sprawach o sygn. akt 

VI SA/Wa 2242/13, VI SA/Wa 2360/13, VI SA/Wa 19/14 i VI SA/Wa 3201/13. 

W sprawie VI SA/Wa 2428/13 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję wyjaśnił,  

że ocena „posiadania wpływu na powstanie naruszenia” powinna mieć indywidualny 

charakter i być dostosowana do okoliczności danej sprawy. Kara za przejazd pojazdu 

nienormatywnego nie powinna być nałożona na przedsiębiorcę, który po załadunku 

osobiście dokonał ważenia pojazdu i stwierdził, że nie przekracza on dopuszczalnych 

parametrów, jednak podczas przewozu pojazd uległ awarii, a przewożony ładunek 

piasku wskutek intensywnych opadów nasiąkł wodą. Te nieprzewidziane okoliczności 

sprawiły, że podczas kontroli drogowej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 

nacisków osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Trudności z naprawą 

pojazdu spowodowały natomiast, że intensywne opady deszczu mogły zejść z pola 

uwagi przedsiębiorcy. W tej sytuacji ziścił się warunek określony w art. 5 ust. 2 pkt 1b 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 222, poz. 1321), bowiem przedsiębiorca 

nie miał wpływu na awarię pojazdu ani na opady deszczu i dochował należytej 

staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem. 

Wśród spraw zakończonych w 2014 r. dotyczących transportu drogowego 

i przewozów, tak jak w ubiegłym roku, przewagę stanowiły sprawy ze skarg na decyzje 

o nałożeniu kar pieniężnych na podstawie art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), to jest kar stosowanych za 

naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach 

krajowych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia  

22 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).  

W stanach faktycznych spraw podlegających temu uregulowaniu, w których 

odpowiedzialność za nieuiszczenie opłaty została nałożona wprost na kierującego 
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pojazdem będącego pracownikiem przedsiębiorcy, przy całkowitym uwolnieniu od tej 

odpowiedzialności przedsiębiorcy/pracodawcy, Sąd zawieszał postępowanie do czasu 

rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego: czy art. 13 k ust. 1 

ustawy o drogach publicznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.  

Postanowieniem z dnia 10 września 2014 r. sygn. akt P 36/13 Trybunał 

Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie ze względu na niedopuszczalność 

wydania wyroku. Niezależnie od argumentów decydujących o umorzeniu 

postępowania, Trybunał wyraził przekonanie, że kwestionowany przepis może być 

stosowany w praktyce zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Konstytucję.  

W sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 3395/13 i VI SA/Wa 1082/14 pojawiła się 

nowa, nierozstrzygana dotychczas, kwestia zastosowania przepisów art. 18 ust. 4b 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 

ze zm.) do stanu faktycznego sprawy, w którym kierujący pojazdem, świadczy usługę 

przewozu w ramach umowy o współpracy z hotelem. Z treści umowy wynika 

zobowiązanie do współpracy w zakresie organizowania przewozów pasażerów  

i pracowników hotelu. Kierujący pojazdem jest jednym z kierowców objętych taką 

umową. Uchylając decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 8 000 złotych  

za wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium 

konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a w zw. z lp. 2.10 załącznika do ustawy  

o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b 

tej ustawy, Sąd wskazał, iż rolą organu było rozważyć wykonywaną przez skarżącego 

działalność przewozową osób posiadanym pojazdem w formule przewozów 

okazjonalnych, w kontekście okazanej umowy o współpracy. Na podstawie 

poczynionych ustaleń organ winien odpowiedzieć na pytanie, czy sposób organizacji 

wykonywania tej umowy przez skarżącego jako przedsiębiorcy, którego umowa 

dotyczy, gdyż został wymieniony na liście kierowców objętych umową  

i wykonuje przewozy w ramach tej umowy, istotnie odbywa się z naruszeniem  

(nie odpowiada przesłankom) uregulowania art. 18 ust. 4b ustawy o transporcie 

drogowym. W tym zakresie niezbędne jest m.in. zajęcie przez organ stanowiska co do 

sposobu realizowania przez stronę/przewożącego przesłanki zawarcia umowy 

wymienionej  
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w art. 18 ust. 4b pkt b ustawy o transporcie drogowym w postaci wykonania przewozu 

„na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa”.  

Ze spraw dotyczących uprawnień do wykonywania czynności i zajęć odnotować 

należy w tej kategorii postępowań sprawę o sygn. akt VI SA/Wa 3668/13, w której Sąd 

oddalił skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

przedmiocie odmowy wydania wnioskodawcy dyplomu kapitana na statkach  

o pojemności brutto od 500 do 3000 ton. Sąd dokonał w tej sprawie tzw. 

prokonstytucyjnej wykładni prawa, mającej na celu przestrzeganie zasady ochrony 

zaufania jednostki do państwa oraz stanowionego przez nie prawa i stwierdził,  

że zmiana warunków niezbędnych do uzyskania dyplomu kapitana na takim statku 

poprzez posiadanie dodatkowej 12-miesięczej praktyki pływania na stanowisku 

starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych 

o pojemności brutto (GT) 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, z wyłączeniem 

praktyki pływania na jachtach morskich, jachtach rekreacyjnych, statkach wyłączonych 

z eksploatacji oraz statkach w budowie, jest zgodna z zasadą wyrażoną w art. 2 

Konstytucji RP. Zmiana warunków niezbędnych do uzyskania dyplomu kapitana na 

statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 ton, przewidziana w rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r.  

w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 

r. poz. 937 ze zm.), nie była zaskoczeniem. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji 

zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445 ze zm.), w zakresie warunków 

niezbędnych do uzyskania dyplomu kapitana obowiązywało przez 18 miesięcy  

i utraciło moc 26 lipca 2013 r. Zmiana przepisów stanowiących podstawę prawną 

orzekania w przedmiocie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 

była podyktowana koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymagań 

stawianych przez art. 1 pkt. 2 międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 

wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, przyjętej  

w Londynie 7 lipca 1978 r., w której strony zobowiązały się do podjęcia działań 

mających na celu zapewnienie, że pod względem bezpieczeństwa życia i mienia na 

morzu oraz ochrony środowiska morskiego marynarze na statkach będą posiadali 
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odpowiednie kwalifikacje i będą zdolni wykonywać swoje obowiązki. W stanie 

faktycznym niniejszej sprawy wniosek o wydanie dyplomu kapitana na statkach  

o pojemności od 500 do 3000 ton nie został złożony w czasie, w którym przysługiwała 

wnioskodawcy maksymalnie ukształtowana ekspektatywa uzyskania dyplomu kapitana 

podlegająca ochronie z punktu widzenia konstytucyjnych zasad ochrony praw nabytych 

(art. 2 Konstytucji RP), tj. przed utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. Zmiana przepisów oraz wskazane wyżej racje, 

które dyktowały tę zmianę, uzasadniały twierdzenie o utracie wcześniejszej 

ekspektatywy uprawnień kapitańskich.  

 

29. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej. 
 

Z problematyki spraw z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych wartym 

odnotowania jest oddalenie przez Sąd skargi spółki organizującej loterię na decyzję 

Ministra Finansów w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3176/13.  Organ rozstrzygnął,  

że planowana przez skarżącą spółkę loteria jest grą losową - loterią audiotekstową  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  

(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). W ocenie skarżącej organizowane przez nią 

przedsięwzięcie miało charakter loterii promocyjnej, a nie loterii audiotekstowej. 

Pierwszym warunkiem udziału w loterii było bowiem nabycie co najmniej jednego 

promocyjnego produktu, a drugim dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenie mogło nastąpić  

w formie odpłatnej dla uczestnika bądź nieodpłatnej. Odpłatnym sposobem zgłoszenia 

było wysłanie wiadomości tekstowej SMS pod podany numer, a nieodpłatnym 

rejestracja na stronie internetowej. Sąd uznał, wbrew twierdzeniu skarżącej, że nie 

została spełniona jedna z podstawowych przesłanek odróżniających loterie promocyjne 

od loterii audiotekstowych, czyli nieodpłatne uczestnictwo. Zgodnie bowiem z art. 2 

ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych loterią audiotekstową jest gra losowa,  

w której uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysłanie krótkich 

wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Tym samym nie 

ma znaczenia fakt, że jeden z kanałów zgłoszenia uczestnictwa w loterii jest 
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nieodpłatny. Nie zmienia też prawidłowości stanowiska organu okoliczność,  

że organizator loterii nie żąda od uczestnika jakiejkolwiek kwoty na swoją rzecz 

a pobrana za wysłanie wiadomości tekstowej opłata stanowi dochód operatora 

telekomunikacyjnego. Nieodpłatność uczestnictwa w loterii promocyjnej dotyczy braku 

obciążenia finansowego uczestnika. 

W obszarze tematyki gier odnotować należy znaczną liczbę spraw, w których 

postępowania zostały zawieszone z urzędu do czasu rozpoznania przez Trybunał 

Konstytucyjny pytania prawnego sformułowanego w postanowieniu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 15 stycznia 2014 r. sygn. akt II GSK 686/13. Pytanie prawne 

dotyczyło zgodności przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.), 

wprowadzających zakaz urządzania gier na automatach poza kasynem gry, z art. 2, 7, 

20, 22 i 31 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z poddaniem powyższych przepisów 

kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zawieszeniu uległy postępowania  

w tych sprawach, w których przedmiot zaskarżenia miał bezpośredni związek  

z problematyką prawną dotyczącą sankcjonowania działalności w zakresie urządzania 

gier na automatach. 

Odnośnie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

alkoholami należy zwrócić uwagę na stanowisko Sądu zajęte w sprawie o sygn. akt VI 

SA/Wa 2842/13. Skarżący zakwestionował interpretację Ministra Gospodarki, 

uznającą, że produkty, które zamierza wprowadzać do obrotu, spełniają kryterium 

uznania je za napoje alkoholowe, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1356 ze zm.). Według skarżącego co prawda produkty te będą zawierały alkohol 

etylowy, jednakże będą miały postać stałą a nie ciekłą. Skarżący zamierzał wytwarzać 

gotowe do spożycia desery, sorbety, galaretki i pianki. W ocenie organu natomiast 

skarżący będzie producentem wyrobów zawierających powyżej 18% alkoholu.  

W konsekwencji, zgodnie z art. 91 ust. 5 ww. ustawy, jest zobowiązany do uzyskania 

zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Stanowisko organu podzielił 

Sąd. Przyjął, że dla uznania wyrobu za napój alkoholowy bez znaczenia jest jego 

konsystencja. Ustawa definiuje bowiem napój alkoholowy jako produkt, nie określając 
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żadnych szczególnych cech co do jego postaci. Na obowiązek uzyskania zezwolenia na 

obrót napojami alkoholowymi nie wpływa okoliczność, że wytwarzany przez 

skarżącego produkt nie ma postaci płynu.  

Odnotować należy także oddalenie przez Sąd prawomocnym wyrokiem 

w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1941/13 skargi na decyzję Ministra Gospodarki 

odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wykreślenia z rejestru 

przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. Skarżąca, domagając się 

stwierdzenia nieważności decyzji wykreślającej przedstawicielstwo z rejestru, zarzuciła 

wydanie jej z naruszeniem art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem 

do likwidacji przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek 

handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ocenie Sądu 

przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy minister właściwy do spraw gospodarki 

wydał decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę zagranicznego działalności 

w ramach przedstawicielstwa. Skoro organ nie wydał takiej decyzji w sprawie objętej 

skargą, do likwidacji przedstawicielstwa znajduje zastosowanie art. 102 ust. 1 i 2 ww. 

ustawy umożliwiający likwidację w trybie uproszczonym. Przedsiębiorca zagraniczny, 

który nie został zmuszony na mocy stosownej decyzji do zakończenia działalności  

w formie przedstawicielstwa na terenie Polski, może podjąć decyzję o jego zamknięciu. 

Jest on jedynie obowiązany zawiadomić o tym fakcie ministra właściwego do spraw 

gospodarki w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji, a organ w drodze decyzji 

wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw. 

Ze spraw na tle problematyki ochrony osób i mienia wymienić należy sprawę  

o sygn. akt VI SA/Wa 2122/13, w której Sąd stwierdził, że naruszenie przepisów art. 19 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, 

poz. 1221 ze zm.), jak również § 2, 3, i 4 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja  1998 r. w sprawie dokumentacji 

wymaganej przy prowadzeniu działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz 

czasu jej przechowywania (Dz.U. Nr 69, poz. 458) powoduje, przez sam fakt tego 

naruszenia, konieczność eliminacji podmiotu gospodarczego z rynku usług ochrony 
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osób i mienia, a to z racji wadliwości działania w wykonywaniu koncesjonowanej 

działalności gospodarczej o dużym ciężarze gatunkowym.  

Wadliwość ta jest wynikiem nieprzestrzegania wskazanych przepisów 

w działalności przedsiębiorcy, stanowiąc zaprzeczenie zasad na jakich działalność ta 

powinna być wykonywana. Objęte tymi przepisami warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej są natury elementarnej w dziedzinie usług 

ochrony osób i mienia. Zaniechanie ich przestrzegania oznacza rażące naruszenie 

warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, o czym mowa  

w ww. art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, i skutkuje cofnięciem koncesji na wykonywanie tej 

działalności. Rażące naruszenie tych warunków, wynika też z tego, że dotyczy 

przepisów, których treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych może być 

ustalona w bezpośrednim rozumieniu skutków tego naruszenia, niemożliwych  

do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa działania 

przedsiębiorcy na rynku usług ochrony osób i mienia oraz porządku publicznego. 

W pozostałych sprawach z grupy spraw związanych z działalnością gospodarczą 

zwraca uwagę wyrok Sądu w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3440/13, w którym Sąd, 

uchylając zaskarżoną decyzję, podkreślił, że zwrot niedookreślony „rażące naruszenie” 

warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, użyty przez 

ustawodawcę w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), wymaga od organu 

administracji dokonania ustaleń na podstawie przepisów odrębnych ustaw, które 

szczegółowo regulują konkretny rodzaj działalności gospodarczej. W przypadku braku 

określenia w ustawie szczególnej co stanowi „rażące naruszenie”, obowiązek ten 

spoczywa na organie, który powinien wówczas wskazać, czy jest to działanie 

o charakterze ciągłym, uporczywym, wieloletnim, nacechowane niestosowaniem się  

do obowiązujących przepisów prawa.  

Natomiast w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2645/13 Sąd, oddalając skargę  

na decyzję nakładająca karę pieniężna za niedopełnienie obowiązków wynikających  

z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r, poz. 455 ze zm.) stwierdził,  

że niezapewnienie realizacji procedur wewnętrznych, określających sposób 
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przeprowadzania analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków 

bezpieczeństwa finansowego, stanowi o niedopełnieniu obowiązku wynikającego z art. 

8b ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym Instytucje obowiązane stosują wobec swoich 

klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres stosowania tych środków jest 

określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 

dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, 

stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji. Realizując środki bezpieczeństwa 

finansowego należy postępować w sposób zgodny z przyjętymi i jednolitymi 

procedurami zbudowanymi przy uwzględnieniu m. in. specyfiki działalności instytucji 

obowiązanej oraz podatności na pranie pieniędzy. Beneficjentem rzeczywistym 

(podmiotem, na rzecz którego przeprowadzana jest transakcja) jest zawsze osoba 

fizyczna, co oznacza że podejmowane przez instytucję obowiązaną środki i przyjęte 

mechanizmy postępowania muszą przewidywać konieczność identyfikacji osoby 

fizycznej. W sytuacji niemożności identyfikacji, mimo wyczerpania przyjętych  

z zachowaniem należytej staranności środków -  instytucja obowiązana odstępuje od 

przeprowadzenia transakcji. W przypadku stwierdzenia niedopełniania przez instytucję 

obowiązaną powyższych obowiązków, organ nakłada karę pieniężną. Decyzja  

o nałożeniu kary jest decyzją sankcyjną i dotyczy stanu faktycznego stwierdzonego 

podczas kontroli. Dla osiągnięcia skuteczności, nałożona kara ma powodować 

dolegliwość i jednocześnie musi być współmierna w stosunku do rodzaju naruszenia. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/WA 241/14 Sąd wskazał, że do rejestru 

wytwórców, prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wpisywane są 

podmioty wytwarzające, magazynujące lub wprowadzające do obrotu biokomponenty. 

Działalność polegająca na przemieszczaniu wyprodukowanych biokomponentów 

z terytorium Niemiec na terytorium Polski jest w istocie nabyciem 

wewnątrzwspólnotowym i nie podlega obowiązkowi takiej rejestracji. Można zatem 

dokonywać sprzedaży odbiorcom w Polsce biokomponentów wyprodukowanych 

w innym państwie Unii Europejskiej, a tego rodzaju działalność nie podlega wpisowi 

do rejestru wytwórców. Dokonywanie sprzedaży biokomponentów w Polsce  

nie wymaga posiadania miejsca prowadzenia działalności na jej terytorium. 
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W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 948/14 Sąd podniósł, że zasada terytorialności, 

wynikająca z art. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że prawo 

wewnątrzkrajowe obowiązuje na terytorium państwa, którego organy je ustanowiły. 

Warunkiem stosowania prawa polskiego w zakresie regulacji działalności gospodarczej 

jest zatem wykonywanie jej na terytorium Polski. Wykonywanie działalności poza 

granicami Polski wymaga od przedsiębiorcy spełnienia warunków miejscowych 

(państwa przyjmującego) i funkcjonowania zgodnie z przepisami państwa, w którym 

działalność jest wykonywana. Zakazane jest wprowadzanie przepisów 

dyskryminujących przedsiębiorców będących obywatelami innego państwa 

członkowskiego UE oraz takich ograniczeń w wykonywaniu przez nich działalności 

gospodarczej, którymi nie są objęci obywatele państwa przyjmującego.  

 

30. Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. 
 

 Na tle tych spraw nie wynikły istotne problemy merytoryczne. Kontynuowano 

w nich dotychczasową linię orzeczniczą.  

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2455/13 Sąd stwierdził, że ustalenie przez 

Ministra Środowiska dopiero na etapie postępowania odwoławczego, że strona,  

na wniosek której to postępowanie wszczęto, nie jest jego stroną w rozumieniu art. 28 

kpa, winno skutkować wydaniem decyzji w oparciu o art. 138 § 1 pkt 2 kpa. 

Zdaniem Sądu oparcie decyzji odwoławczej w takim przypadku na art. 138 § 1 pkt 3 

kpa powoduje pozostawienie w obrocie prawnym rozstrzygnięcia, które nie odpowiada 

prawu. Zgodnie bowiem z art. 61a § 1 kpa, gdy żądanie wszczęcia postępowania 

zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną, organ powinien wydać postanowienie 

o odmowie wszczęcia postępowania. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1925/13 Sąd uznał, że na podstawie art. 52 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981 

ze zm.) o stwierdzenie posiadania kwalifikacji (w zakresie wykonywania, dozorowania 

i kierowania pracami geologicznymi) może ubiegać się jedynie osoba, która stosowną 

praktykę zawodową odbyła po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, a nie w trakcie 

jego zdobywania. Nadto obowiązek udokumentowania posiadanego wykształcenia leży 
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po stronie osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji. Jeżeli więc do wniosku nie 

zostaną załączone wymagane dokumenty (np. suplement dyplomu), to organ nie ma 

obowiązku w trybie art. 64 § 2 kpa wezwać do ich uzupełnienia, jako braków 

formalnych wniosku. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1800/13 Sąd stwierdził, że wydanie przez organ 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 106 kpa postanowienia 

negatywnie opiniującego wydanie koncesji, nie legitymuje tego organu do wzruszenia 

owej koncesji. W postępowaniu o wydanie koncesji rola organu jednostki samorządu 

terytorialnego kończy się bowiem z chwilą wydania postanowienia opiniującego. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2458/13 przesądzono natomiast 

niedopuszczalność złożenia przez organizację społeczną wniosku o dopuszczenie  

do udziału w charakterze strony wraz z odwołaniem, po zakończeniu postępowania 

przed organem I instancji. Jeżeli organizacja społeczna nie brała udziału  

w postępowaniu koncesyjnym w charakterze strony, to nie ma legitymacji do złożenia 

odwołania. 

 

31. Sprawy z zakresu energetyki. 
 

Na uwagę zasługuje tu sprawa o sygn. akt VI SAB/Wa 255/11. Jest ona 

następstwem uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) postanowienia tut. 

Sądu w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 72/10, która została opisana w „Informacji  

o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 2011 r.” (k. 

174). 

W sprawie VI SAB/Wa 72/10 Sąd uznał się niewłaściwym rzeczowo i odrzucił 

skargę. Stwierdził, że przedmiot sprawy - bezczynności Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE) w wydaniu decyzji na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 

29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 

w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży 

mocy i energii elektrycznej (Dz.U. Nr 130, poz. 905 ze zm.), należy do właściwości 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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NSA powyższe stanowisko uznał za błędne (sprawa o sygn. akt II GSK 

1536/11). Wskazał, że sąd powszechny jest właściwy jedynie do merytorycznej kontroli 

wskazanej decyzji, natomiast kontrola legalności działania Prezesa URE w zakresie 

dochowania wymogów proceduralnych postępowania administracyjnego, w którym 

taka decyzja zostanie wydana, należy do właściwości sądów administracyjnych. 

Ponownie rozpoznając sprawę (sygn. akt VI SAB/Wa 255/11) Sąd umorzył 

postępowanie w sprawie ww. bezczynności Prezesa URE wskazując, że organ w chwili 

rozpoznawania skargi nie pozostawał już w bezczynności, bowiem wydał żądaną przez 

stronę decyzję, która podlega kontroli Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

32. Sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania określonych 

czynności i zajęć. 
 

W grupie tych spraw w części odnoszącej się do adwokatów, radców prawnych  

i notariuszy (odpowiednio też aplikantów), występowały, podobnie jak w latach 

ubiegłych, sprawy ze skarg na decyzje Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie 

ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje: adwokacką, radcowską 

i notarialną, wpisu na listę adwokatów, radców prawnych i powołania na stanowisko 

notariusza, skreślenia z listy adwokatów, radców prawnych oraz skreślenia z listy 

aplikantów radcowskich i adwokackich. Liczne były też sprawy ze skarg na uchwały 

Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań 

od wyników egzaminu radcowskiego, adwokackiego i notarialnego.  

W sprawach dotyczących skarg na uchwały w przedmiocie odmowy wydania 

zaświadczenia o ukończeniu aplikacji notarialnej, obecna linia orzecznicza Sądu 

zakłada, że przez wyrażenie „odbycie aplikacji notarialnej” należy rozumieć przejście 

toku szkolenia i wylegitymowanie się w czasie aplikacji (przez pozytywne złożenie 

kolokwiów) opanowaniem wiedzy objętej tym szkoleniem, co jest warunkiem wydania 

zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej, a w konsekwencji dopuszczenia  

do egzaminu notarialnego. 

Takie stanowisko zajęły składy orzekające m.in. w wyrokach z dnia z 26 marca 

2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2753/13, z dnia 2 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 
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2616/13, z dnia 12 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2575/13, jak również w 

wyroku z dnia 6 października 2014 r. sygn. akt  VI SA/Wa 2488/13, w świetle których 

niezaliczenie przez aplikanta kolokwium, uprawnia do przyjęcia wniosku, że aplikant 

nie zrealizował obligatoryjnego programu aplikacji, a więc nie odbył aplikacji 

notarialnej, o której mowa w art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo  

o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), co z kolei obligowało organy 

samorządu notariuszy do odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji 

notarialnej.  

W ocenie Sądu (sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 2575/13) odbycie aplikacji 

notarialnej nie polega wyłącznie na zaznajomieniu się z programem szkolenia przez 

samo uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych, lecz oznacza obowiązek przyswojenia 

określonej wiedzy i umiejętności objętych tym programem. Jest to zgodne z ustawowo 

przypisaną aplikacji notarialnej funkcją podstawowego sposobu przygotowania  

do wykonywania zawodu notariusza. Obowiązujące wymogi zaliczenia z wynikiem 

pozytywnym kolokwiów są elementem szkolenia typowym dla aplikacji prawniczych, 

mających na celu zweryfikowanie oraz ocenę stanu przygotowania kandydata  

do wykonywania zawodu zaufania publicznego. Poprzestanie na zaliczeniu tylko 

samego egzaminu notarialnego, jako wystarczającego i jedynego kryterium badania 

przydatności do zawodu notariusza, pozostawałoby w opozycji do warunków 

odbywania innych aplikacji prawniczych. 

Wymienione orzecznictwo jest zgodne ze stanowiskiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w sprawach ze skarg kasacyjnych na wcześniejsze orzeczenia tut. 

Sądu w analogicznych sprawach (por. przykładowo wyrok NSA w sprawie o sygn. akt 

II GSK 1385/13). 

Ze wskazanej grupy spraw na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 8 kwietnia 

2014 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 311/14 ze skargi Rady Izby Notarialnej 

 na decyzję Ministra Sprawiedliwości umarzającą postępowanie odwoławcze  

w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii 

notarialnej. Uchylając ww. decyzję Sąd rozstrzygnął, że izbie notarialnej przysługuje 

status strony - w rozumieniu art. 28 kpa, w postępowaniach administracyjnych  

w przedmiocie powołania i odwołania notariusza. Zdaniem Sądu art. 17 ust. 1 
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Konstytucji RP, jako materialnoprawne źródło interesu prawnego (rozumianego jako 

interes indywidualny, konkretny i obiektywnie istniejący), umożliwia samorządowi 

notarialnemu realizację zadań w zakresie reprezentowania osób wykonujących zawód 

notariusza oraz sprawowania pieczy nad tym wykonywaniem, w granicach interesu 

publicznego i dla jego ochrony. Przymiot strony nie pozbawia samorządu notarialnego 

udziału w tych postępowaniach, również w roli organu współdziałającego, w trybie art. 

106 kpa. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone uchwałą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 22 września 2014 r.  sygn. akt II GPS 1/14.  

Wartym odnotowania jest również wyrok z dnia 10 września 2014 r. w sprawie o 

sygn. akt VI SA/Wa 995/14 ze skargi J.J. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów. Uchylając tę uchwałę 

Sąd orzekł, że została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 71a 

ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 

r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. 

Bezpodstawnie bowiem uznano w niej, że wskazanie przez skarżącego odległej daty 

([…] lipca 2020 r.) rozpoczęcia działalności w przeniesionej siedzibie, stanowi 

wystarczającą podstawę do odmowy wpisania go na listę adwokatów izby. Tymczasem 

wykładnia językowa, uzupełniona wykładnią celowościową i systemową przepisów art. 

71a Prawa o adwokaturze, nie uzasadnia takiego stanowiska. Z przepisów tych wynika, 

że adwokat nie może przenieść siedziby zawodowej do okręgu innej izby tylko 

wówczas, gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Wskazanie 

przez adwokata odległej daty rozpoczęcia działalności zawodowej w przeniesionej 

siedzibie nie stanowi podstawy faktycznej do odmowy wpisania adwokata na listę izby, 

do której adwokat przenosi siedzibę zawodową. W ocenie Sądu z przepisów ww. 

artykułu nie wynika nadto, że adwokat ma obowiązek wyjaśnienia powodów zmiany 

siedziby zawodowej. 

Z innych spraw z tej grupy najliczniejsze były sprawy dotyczące samodzielnych 

funkcji w budownictwie.   

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3366/13 Sąd stanął na stanowisku, że wbrew 

twierdzeniom skarżącego, wykładania literalna art. 100 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wskazuje, że bieg 
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przewidzianego w tym przepisie 6 miesięcznego terminu przedawnienia na wszczęcie 

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie rozpoczyna się 

w dniu uzyskania informacji o czynie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, a nie przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Poza tym przerwa biegu terminu przedawnienia następuje na skutek złożenia wniosku  

o ukaranie do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a nie do Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3352/13 Sąd podzielił stanowisko skarżącego, 

że osoby będące w składzie orzekającym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego powinny 

być - na podstawie art. 24 i 27 kpa - wyłączone od udziału w ponownym rozpatrywaniu 

sprawy przez ten Sąd. Branie udziału w wydawaniu zaskarżonej decyzji odnosi się 

bowiem nie tylko do postępowania odwoławczego, ale również do przypadków, kiedy 

zaskarżenie decyzji realizowane jest w następstwie decyzji wydanej wcześniej przez ten 

sam skład osobowy.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2647/13 Sąd uznał, że przepis art. 31 ust. 2 pkt 

3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr  

145, poz. 1221 ze zm.) nakazuje organom Policji cofnięcie licencji pracownika 

ochrony I i II stopnia, jeżeli pracownik ten wykonuje swoje obowiązku z naruszeniem 

przepisów prawa stwierdzonym w trybie odrębnych przepisów. Skoro skarżący został 

na drodze sądowej uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 70 § 2 kodeksu 

wykroczeń, to wyrokiem tym organy Policji były związane i stanowiło to podstawę  

do cofnięcia licencji.  Dla potrzeb postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji, 

jak również dla postępowania sądowoadministracyjnego, bez znaczenia pozostają 

motywy sądu karnego, jakimi kierował się ten sąd wydając wyrok skazujący.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1762/13 Sąd stwierdził nieważność 

postanowienia  organu II instancji utrzymującego w mocy postanowienie organu I 

instancji o odmowie zawieszenia postępowania. Sąd powołał się na treść art. 101 § 3 

kpa i art. 141 § 1 kpa. W świetle tych przepisów zażalenie przysługuje na 

postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia 

zawieszonego postępowania. Strona, zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie 
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odmawiające zawieszenia postępowania może kwestionować w odwołaniu od decyzji i 

ewentualnie w skardze do sądu administracyjnego  na decyzję organu II instancji.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3666/13 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika 

sądowego, bowiem organ ten, rozpoznając na podstawie art. 127 § 3 kpa wniosek 

skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej jego wcześniejszą decyzją, 

dopuścił się naruszenia art. 24 § 1 pkt 5 kpa w związku z art. 127 § 3 kpa polegającego 

na wydaniu zaskarżonej decyzji przez tę samą osobę, która brała udział w wydaniu 

decyzji w niższej instancji. Tylko Minister Sprawiedliwości - jako piastun funkcji 

organu - nie podlega wyłączeniu przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, natomiast 

przepis art. 24 § 1 pkt 5 kpa ma zastosowanie w postępowaniu, o którym mowa w art. 

127 § 3 kpa w przypadku, gdy funkcję organu wykonuje upoważniony pracownik 

organu (podsekretarz stanu upoważniony do działania przez Ministra Sprawiedliwości), 

który wydał decyzję objętą wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyrażając ten 

pogląd Sąd powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 

2010 r.  sygn. akt I OPS 13/09.  

W sprawach dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania 

nieruchomościami podkreślenia wymaga materialnoprawna podstawa podjętych 

rozstrzygnięć. Zgodnie z art. 8 pkt 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 

ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829)  

z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylony został przepis art. 188 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),  

na podstawie którego nakładane były kary dyscyplinarne na zarządców nieruchomości. 

Stosownie natomiast do art. 36 ust. 1 tej ustawy postępowania z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami  

oraz zarządców nieruchomości wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 r. 

umarza się. W przypadku orzeczenia wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami  

lub zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej jej zatarcie następuje z dniem  

1 stycznia 2014 r. (ust. 2 powołanego artykułu). 

Sąd w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2998/13 wskazał, że skoro zaskarżona 

decyzja została wydana 8 lipca 2013 r., to powyższe przepisy jeszcze  
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nie obowiązywały. Zatem wniosek strony o umorzenie postępowania nie mógł zostać 

uwzględniony. W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 833/14 stwierdził zaś, że jeżeli 

zaskarżona decyzja została wydana, a więc podpisana przez osobę działającą w imieniu 

organu w dniu 31 grudnia 2013 r., a doręczenie jej nastąpiło w terminie późniejszym,  

to nie ma podstaw do przyjęcia wydania decyzji bez podstawy prawnej.  

W dniu wydania decyzji obowiązywały bowiem  przepisy ustawy o obrocie 

nieruchomościami, stanowiące podstawę nałożenia kary dyscyplinarnej.  

Nie doszło w związku z tym do naruszenia art. 36 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustaw 

(…) i złamania zasady praworządności wyrażonej w art. 6 kpa. Zdaniem Sądu wysłanie 

decyzji do strony osiem dni po jej wydaniu jest nieprawidłowym działaniem organu, 

lecz nie godzi to w zasady wyrażone w art. 7 oraz art. 8 kpa, a przynajmniej nie  

w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

Większość rozstrzygnięć Sądu z zakresu spraw związanych z uprawnieniami 

zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczyła skarg na decyzje 

w przedmiocie zastosowania wobec osób uprawnionych do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii sankcji dyscyplinarnych. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa  3610/13 Sąd, podkreślając obowiązek organu 

nałożenia sankcji administracyjnej na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), 

wyjaśnił, że przestępstwo poświadczenia nieprawdy stanowi przestępstwo przeciwko 

dokumentom, mieszcząc się w dyspozycji tego przepisu, obwarowanej sankcją 

pozbawienia geodety uprawnień zawodowych. Organ nie może w takiej sytuacji 

zastosować jednej z łagodniejszych kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 46 ust. 1 

tej ustawy, ponieważ kary przewidziane w tym przepisie mogą być nałożone 

w  stosunku do osób, których czyny nie stanowiły przestępstw wymienionych w art. 46 

ust. 3 ustawy. Ten ostatni przepis reguluje natomiast skutki utraty przez osobę 

uprawnioną zdolności do czynności prawnych wymagające pozbawienia uprawnień 

zawodowych. Oznacza to, że przeszkodą do wykonywania zawodu jest także utrata 

rękojmi jego wykonywania w razie popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów. Sam fakt skazania za przestępstwa, o które chodzi w art. 46 ust. 3 ustawy, 
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rodzi obowiązek wydania przez Głównego Geodetę Kraju decyzji orzekającej  

o pozbawieniu uprawnień zawodowych.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2625/13 Sąd stwierdził, że co prawda ustawa 

Prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewiduje instytucji przedawnienia „ścigania” 

ani przedawnienia karania, jednakże przewiduje zatarcie skazania, które w takiej 

sytuacji uważa się za niebyłe. W ocenie Sądu oparcie rozstrzygnięcia organu  

o skazanie, które uległo zatarciu (art. 106 w zw. art. 76 § 1 Kodeksu karnego) stanowi 

naruszenie prawa materialnego mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.  

 

33. Sprawy dotyczące jakości. 
 

W sprawach tych nie wystąpiły istotne problemy związane ze stosowaniem 

przepisów prawa. Przeważały, jak w latach ubiegłych, skargi na rozstrzygnięcia 

w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów m. in. za naruszenia wynikające 

z obowiązku prawidłowego oznakowania produktów. 

W sprawie VISA/Wa 793/14 Sąd, uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie, uznał za 

nieprawidłową odmowę wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu 

zastosowania art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1164 ze zm). 

O interpretację tę, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm,), wnioskowali wytwórcy 

biokomponentów. W ocenie Sądu odkodowanie wynikającej z tych przepisów normy 

prawnej było w sprawie istotne, gdyż pozostawało sprzężone z potencjalnym 

stwierdzeniem naruszenia art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach. 

Organy natomiast naruszyły w niej art. 10 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej bowiem błędnie przyjęły, że zakresem interpretacji mogą być objęte 

wyłącznie przepisy prawa, z których wynikają zasady wnoszenia kary pieniężnej  

i sposób jej naliczania, a nie przepisy zawierające wzorzec odpowiedniego zachowania, 

których przestrzeganie umożliwi uniknięcie odpowiedzialności administracyjnej. 
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34. Sprawy z zakresu telemediów. 
 

Spośród spraw z tego zakresu należy wymienić wyrok z 1 października 2014 r. 

wydany w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 389/14, w którym Sąd nie podzielił 

stanowiska strony, że przy ustalaniu wysokości opłaty za zmianę koncesji, przez co 

należy rozumieć także jej rozszerzenie (koncesja udzielona F. została rozszerzona  

o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy, rozsiewczy, naziemny  

w multipleksie pierwszym), organ zobowiązany był zastosować art. 40 ust. 6 pkt 6 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 

226 ze zm.). Przepis ten ustanawia zasadę liczenia opłaty proporcjonalnie za okres 

pozostały do wygaśnięcia koncesji. Jego zastosowanie skutkowałoby zmniejszeniem 

tejże opłaty. 

Sąd, powołując się na art. 40 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji uznał,  

że opłata za uzyskanie koncesji uprawniającej do rozpowszechniania programu 

telewizyjnego w sposób rozsiewczy, satelitarny nie jest zaliczana na poczet opłaty  

za udzielenie koncesji za rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 

cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie. Obie opłaty się sumują i jak to wynika 

wprost z art. 40 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji - nie podlegają proporcjonalnemu 

obniżeniu. Co prawda w § 9 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1370), wskazano, że w przypadku zmiany koncesji, która ma 

wpływ na wysokość opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w § 1-8, opłatę 

wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po 

zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat, jednakże w § 1-8 

ww. rozporządzenia ustawodawca nie uregulował kwestii związanych 

z rozpowszechnianiem rozsiewczym satelitarnym. Z tego względu organ nie mógł 

zastosować wnioskowanej przez stronę zniżki. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 188/14 Sąd, na tle przepisów art. 185 ust. 1 i 

3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800  

ze zm.), dotyczących opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, podzielił 
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stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), który wskazał na 

konieczność rozróżnienia uprawnienia do dysponowania częstotliwościami, którego 

uzyskanie następuje na mocy rezerwacji częstotliwości i uprawnienia do wykorzystania 

częstotliwości, które jest określone w warunkach wykorzystania częstotliwości. 

Istota rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UKE w ww. sprawie sprowadzała się  

do tego, że posiadanie przez podmiot rezerwacji częstotliwości na odmienne warunki 

jej wykorzystania, niż warunki określone na mocy pozwolenia radiowego, prowadzi  

do naliczenia wobec tego podmiotu opłaty rocznej za prawo do dysponowania 

częstotliwością na podstawie art. 185 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego. 

Zdaniem Sądu w świetle obowiązujących przepisów, podmiot uprawniony jest 

do korzystania z częstotliwości na dwa różne sposoby; zgodnie z warunkami 

wykorzystania częstotliwości na mocy pozwolenia radiowego, a także zgodnie 

z warunkami wykorzystania częstotliwości na mocy rezerwacji częstotliwości. Zatem 

konsekwencją określenia w decyzji rezerwacyjnej warunków wykorzystania 

częstotliwości jest uzyskanie przez podmiot, któremu udzielono rezerwacji 

częstotliwości, uprawnienia polegającego na prawie do dysponowania przyznaną 

częstotliwością zgodnie z warunkami jej wykorzystywania ustalonymi w decyzji. W tej 

sytuacji podmiot posiadający rezerwację uzyskuje prawo do dysponowania 

częstotliwością na cele związane z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych, których 

warunki odpowiadają warunkom wykorzystywania określonym w rezerwacji 

częstotliwości. Uzyskanie przez podmiot pozwolenia tymczasowego określającego 

warunki wykorzystywania częstotliwości, które są niezależne od warunków 

wykorzystywania częstotliwości określonych w posiadanej przez ten podmiot 

rezerwacji częstotliwości, stanowi osobną i odrębną podstawę do wykorzystywania 

częstotliwości, powodując konieczność uiszczenia odrębnej opłaty. Jeżeli podmiot 

posiada prawo do dysponowania częstotliwością, a w rezerwacji przyznającej to prawo 

określone zostały warunki wykorzystywania częstotliwości i jednocześnie podmiot ten 

uprawniony jest do wykorzystywania tych samych częstotliwości na podstawie 

tymczasowego pozwolenia radiowego, jednak na odmiennych warunkach ich 

wykorzystywania, to zobowiązany jest do uiszczenia zarówno opłaty rocznej za prawo 

do dysponowania częstotliwością - na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy Prawo 
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telekomunikacyjne, związane z uzyskaniem takiej rezerwacji, jak i do uiszczenia opłaty 

rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością - na podstawie art. 185 ust. 3 tej 

ustawy, w związku z wykorzystywaniem pozwolenia radiowego. 

Spośród innych spraw z zakresu telemediów odnotować należy sprawę o sygn. 

akt VI SA/Wa 2987/13, w której przedmiotem zaskarżenia było postanowienie Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) stwierdzające niedopuszczalność wniosku  

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylając to postanowienie Sąd stwierdził, że przepisy 

ustawy Prawo telekomunikacyjne, ani przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) nie regulują wprost, w jakiej 

formie powinna być dokonana odmowa stwierdzenia nadpłaty w opłatach za prawo do 

wykorzystywania częstotliwości radiowej. Zgodnie z art. 74a Ordynacji podatkowej w 

związku z art. 188 ustawy Prawo telekomunikacyjne wysokość nadpłaty określa Prezes 

UKE. Wobec braku przepisów dotyczących formy takiego rozstrzygnięcia, należy 

przyjąć, że organ podatkowy (w tym przypadku Prezes UKE), działając na podstawie 

art. 74a Ordynacji podatkowej określa w decyzji wysokość nadpłaty. W związku z tym 

Sąd uznał pismo Prezesa UKE, stwierdzające brak nabycia praw do zwrotu nadpłaty,  

za decyzję wydaną na skutek wniosku o stwierdzenie nadpłaty w opłatach za prawo do 

wykorzystywania częstotliwości radiowej, od której służy wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 893/14 Sąd rozpatrywał kwestię zwrotu 

podania dotyczącego ustalenia zasad dostępu do budynku w celu zapewnienia 

telekomunikacji. W ocenie Sądu posiadanie przez spółkę V. na nieruchomości 

infrastruktury zapewniającej telekomunikację w budynku, przy braku woli wspólnoty 

mieszkaniowej zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez 

operatora, świadczy nie o braku dostępu do nieruchomości w rozumieniu art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.), ale o istnieniu sporu, którego przedmiotem 

jest korzystanie z cudzej nieruchomości, podlegającego rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny, nie zaś załatwieniu w trybie tego przepisu. Uprawnienia do kreowania lub 

kształtowania stosunków cywilnoprawnych, przyznane na gruncie Prawa 

telekomunikacyjnego Prezesowi UKE, nie mogą bowiem być rozszerzane na 
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rozstrzyganie sporu mającego charakter cywilnoprawny. W tej sytuacji Prezes UKE, na 

podstawie art. 66 § 3 kpa, zasadnie uznał, że spółka V. swojego żądania w sprawie 

zalegalizowania korzystania z nieruchomości może dochodzić na drodze postępowania 

sądowego przed sądem powszechnym, tj. o ustanowienie służebności przesyłu. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3199/13 Sąd orzekł w przedmiocie dopłaty  

do kosztów świadczenia usługi powszechnej. W ocenie Sądu w sprawach o przyznanie 

tej dopłaty nie ma zastosowania art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).  

Gdyby wolą ustawodawcy było, żeby uchybienie terminu załatwienia każdej 

sprawy z wniosku przedsiębiorcy wywoływało skutek, o którym mowa w art. 11 ust. 9 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (stosownie do tego przepisu, jeżeli organ 

nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z 

wnioskiem przedsiębiorcy), wówczas bezcelowa byłaby regulacja zawarta w art. 10a tej 

ustawy. To że ustawodawca przewidział w tym przepisie odrębną od art. 11 ust. 9 

ustawy fikcję wydania interpretacji zgodnie z wnioskiem świadczy o tym, że nie każda 

sprawa przedsiębiorcy jest sprawą, o której mowa w art. 11 ust. 9 ustawy. 

W świetle unormowania art. 10a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, sprawy z wniosku przedsiębiorcy z zakresu regulowanego Ordynacją 

podatkową nie korzystają z fikcji rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem. Zatem nie 

każda sprawa przedsiębiorcy, mimo że pozostaje w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, może być uznana za sprawę dotyczącą wykonywania tej 

działalności. Przepis art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

dotyczy zaś spraw przedsiębiorcy z jego wniosku w zakresie regulowanym tą ustawą,  

a więc spraw z wniosku co do podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności 

gospodarczej. Mając na uwadze treść tego przepisu Sąd uznał, że ustawodawca fikcję 

rozstrzygnięcia, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy w sprawach wykonywania 

działalności, nie wiąże ze wszystkimi sprawami wszczynanymi w toku prowadzonej 

działalności gospodarczej. Dlatego sprawa z wniosku o przyznanie dopłaty do kosztu 

netto świadczenia usługi powszechnej nie jest sprawą przedsiębiorcy - w rozumieniu 

art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
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35. Sprawy dotyczące kultury fizycznej. 
 

W tej kategorii spraw najczęściej przedmiotem zaskarżenia były decyzje 

Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie udzielenia upomnienia władzom związków 

sportowych w sytuacji niedostosowania działalności związków do wymogów 

określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857  

ze zm.) oraz zażądania od władz związków sportowych niezwłocznego podjęcia działań 

mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem. Sąd konsekwentnie 

podkreślał (np. wyrok z dnia 31 stycznia 2014 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2207/13), 

że w związku z wejściem w życie ustawy o sporcie w dniu 16 października 2010 r.,  

w dniu tym rozpoczął bieg dwuletni termin na dostosowanie działalności do nowych 

przepisów przez polskie związki sportowe. Przepisy tej ustawy nie zróżnicowały 

sytuacji prawnej związków sportowych w zależności od chwili ich utworzenia, a co za 

tym idzie związki sportowe utworzone po wejściu w życie ustawy, jak i przed jej 

wejściem w życie, podlegają takiemu samemu reżimowi prawnemu. Tożsamej 

wykładni art. 82 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie Sąd dokonał  

w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 2130/13 i VI SA/Wa 2338/13. W ocenie Sądu organ 

zasadnie wymagał w tych sprawach od związków sportowych - utworzonych przed 

wejściem w życie ustawy o sporcie - dostosowania działalności w zakresie standardów 

ich funkcjonowania do wymogów określonych w ustawie. W dwóch sprawach 

dotyczących wskazanej tematyki (sygn. akt VI SA/WA 2072/13 i sygn. akt VI SA/Wa 

2074/13) Sąd dopatrzył się uchybienia organu w postaci naruszenia art. 107 § 3 kpa. 

Zdaniem Sądu organ, zakreślając związkom sportowym 2-miesięczny termin na 

podjęcie działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem, winien 

wskazać czym się kierował przy jego wyznaczaniu. Brak takiego wskazania stanowi 

naruszenie przepisów kpa.  

 

36. Sprawy kapitałowe i bankowości. 
 

W tej grupie spraw na uwagę zasługuje wyrok wydany w sprawie o sygn. akt VI 

SA/Wa 1295/14, w którym Sąd wyraził stanowisko, że do Komisji Nadzoru 

Finansowego (KNF) nie ma zastosowania przepis art. 24 § 1 pkt 5 kpa. Z przepisu art. 

11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 
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2012 r., poz. 1149 ze zm.), wynika bowiem, że do decyzji Komisji stosuje się 

odpowiednio art. 127 § 3 kpa, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Siedmioosobowy skład Komisji oraz wymagane dla ważności podejmowanych 

rozstrzygnięć czteroosobowe quorum oznacza, że ustawodawca świadomie wprowadził 

rozwiązanie prawne stanowiące odstępstwo od wynikającej z art. 24 § 1 pkt 5 w zw.  

z art. 27 § 1 kpa zasady wyłączenia od udziału w postępowaniu członka organu 

kolegialnego, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Do Komisji nie ma więc 

zastosowania art. 24 § 1 pkt 5 kpa, bowiem Komisja to organ kolegialny, zatem osoby 

wchodzące w jej skład pełnią funkcję tegoż organu. Nie są to pracownicy Komisji, lecz 

osoby piastujące funkcję organu. Kompetencją, a zarazem zadaniem tego organu, jest 

rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanych przez 

Komisję w pierwszej instancji. Dlatego Sąd nie dopatrzył się w sprawie zarzucanego 

przez stronę skarżącą naruszenia przez KNF art. 11 ust. 7-9 ustawy o nadzorze nad 

rynkiem finansowym oraz art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 § 1 kpa, pomimo  

że rozstrzygnięcia organu wydane w obu instancjach zapadły w składach Komisji, 

w których brali udział ci sami jej członkowie. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 383/14 Sąd zajął stanowisko w kwestii 

określenia katalogu sytuacji, w których emitent jest uprawniony do opóźnienia  

w przekazaniu informacji poufnej oraz w kwestii określenia terminu, w którym 

skarżąca spółka miała obowiązek podania do wiadomości publicznej postanowień 

swoich organów. W pierwszym przypadku Sąd, powołując się na przepis art. 3 ust. 1 

Dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej Dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego 

ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (Dz. Urz. UE 

z dnia 24 grudnia 2003 r. ze zm.), która zaimplementowana została do ustawy o ofercie 

(…), jak i na treść art. 60 ust. 1 tej ustawy - stwierdził, że rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą 

naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku 

z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 

67, poz. 476) wprowadza katalog zamknięty rodzaju informacji, które mogą naruszyć 

słuszny interes emitenta. W przypadku określenia przez skarżącą spółkę terminu, 
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o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie (…), jako: „po zatwierdzeniu 

dokonanej czynności prawnej przez uprawniony organ spółki, nie później niż do […] 

września 2010 r.” - przyjąć należy, że ziszczenie się pierwszego terminu,  

czyli po zatwierdzeniu czynności przez organ spółki, było dla strony wiążące, a więc 

spółka w tej dacie miała obowiązek poinformować o stosownych zdarzeniach. 

 

37. Sprawy z zakresu własności przemysłowej.  
 

Orzecznictwo w tej grupie spraw pozostawało w zgodzie z utrwalonym w latach 

poprzednich stanowiskiem doktryny i dotychczasową praktyką orzeczniczą Sądu. 

Najczęściej Sąd rozpoznawał z tej grupy sprawy dotyczące znaków towarowych oraz 

wynalazków.  

Z zakresu ochrony znaków towarowych można wskazać wyrok Sądu z dnia 

2 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3018/13, którym Sąd uchylił 

decyzję Urzędu Patentowego RP odmawiającą udzielenia w części prawa ochronnego 

na znak towarowy CL LIBELLA. Sąd nie zgodził się w tym wyroku z poglądem 

organu, że dla wypełnienia dyspozycji art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) 

konieczne jest spełnienie wyłącznie dwóch przesłanek, które stanowią przeszkodę do 

udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, tj. identyczności lub podobieństwa 

towarów i usług, dla których znak jest przeznaczony (jednorodzajowość towarów lub 

usług) oraz identyczności lub podobieństwa znaku do znaku towarowego, na który 

udzielono prawa z wcześniejszym pierwszeństwem (podobieństwo oznaczeń).  

W ocenie Sądu brzmienie ww. przepisu jednoznacznie wskazuje także na trzecią 

przeszkodę do udzielenia prawa ochronnego – ryzyko wprowadzenia odbiorców  

w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem 

wcześniejszym. W doktrynie utrwalone jest stanowisko, że długotrwałe pozostawanie  

w obrocie znaku późniejszego oraz tolerowanie tego stanu przez właściciela znaku 

wcześniejszego jest jedną z okoliczności wpływających na zmniejszenie ryzyka 

konfuzji. Tym samym okoliczność powszechnej znajomości i rozpoznawalności 

zgłaszanego znaku towarowego w Polsce, przy jednoczesnym braku używania 
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przeciwstawionego mu znaku wspólnotowego na terenie Polski, stanowi istotną 

okoliczność mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wydane na podstawie ww. 

przepisu.  

W prawomocnym wyroku z dnia 5 marca 2014 r. sygn. akt VIII SA/Wa 141/14  

zauważono, że Urząd Patentowy wywiódł, iż nie jest znakiem towarowym oznaczenie 

EKOFLORA, ponieważ przedrostek EKO (powszechnie rozumiany jako skrót  

od ekologii – „dziedzina biologii badająca wzajemne stosunki między organizmami,  

a otaczającym je środowiskiem”) nie posiada sam w sobie żadnej zdolności 

odróżniającej i dodanie go do jakiegokolwiek wyrazu, nie nadaje nowemu połączeniu 

rozróżnialności. Znak stanowi więc jedyne słowne i bezpośrednie wskazanie  

na towary, do których oznaczania został przeznaczony. 

Konkludując Urząd Patentowy przywołując definicję zawartą w art. 2 lit. k 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. U. L. 189 z 20 lipca 2007 r., 

s. 1) wskazał, iż w decyzji własnej i uwzględnił, i uzasadnił niedopuszczalność 

rejestracji znaków z oznaczeniami typu „EKO”. Podniósł także, iż zgodnie z art. 23 ust. 

1 rozporządzenia nr 834/2007 uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem 

odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, jeżeli przy znakowaniu,  

w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki 

lub materiały paszowe opisywane są za pomocą terminów sugerujących nabywcy,  

że produkt ten, jego składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie  

z przepisami określonymi w ww. rozporządzeniu. 

Sąd stwierdził, że organ z dwóch odrębnych przyczyn odmówił udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy, a zatem dopiero wyjaśnienie powyższych kwestii  

w ponownym rozpoznaniu sprawy, pozwoli na odniesienie się czy wymieniona 

podstawa będzie stanowiła przesłankę do odmowy udzielenia prawa ochronnego co  

do istnienia pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczenia EKOFLORA. 

Według Sądu, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, za co najmniej 

przedwczesne należało uznać stanowisko Urzędu Patentowego dotyczące oceny,  

że oznaczenie nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej. 
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Sąd wskazał, że zgodnie z art. 130 zdanie drugie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) „odmowa 

udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może 

nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie 

Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego 

w przeciętnych warunkach obrotu”. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika 

wprost, że możność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej odnosi się do znaków 

towarowych o charakterze opisowym, a ta okoliczność ma istotne znaczenie. Sąd 

podkreślił, że według organu zgłoszony znak stanowi oznaczenie opisowe. 

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie rezygnując z poglądu, że zgłoszone 

oznaczenie ma pierwotną zdolność odróżniającą, skarżąca wykazywała zatem,  

że istnieją podstawy do przyjęcia, że używane od lat oznaczenie nabyło wtórną 

zdolność odróżniającą, przy czym dla wykazania tej okoliczności przedłożyła dowody, 

mające w jej ocenie potwierdzić to stanowisko. 

W zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy w ogóle nie odniósł się ani do przedłożonych 

dokumentów, ani też do zawartych we wniosku twierdzeń o spełnieniu przez zgłoszone 

oznaczenie przesłanek określonych w art. 130 zdanie drugie ustawy prawo własności 

przemysłowej, co stanowi uchybienie organu. 

W ocenie Sądu, aby rozstrzygnięcie organu administracji ocenić w sposób prawidłowy  

i odpowiedzialny, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym 

odniesienie się do wszystkich istotnych elementów (przesłanek oceny), które należy 

sprawdzić, analizując, czy dany znak towarowy zgłoszony do ochrony, posiada 

zdolność odróżniającą, jako zasadniczą przesłankę zdolności rejestrowej znaku 

towarowego. 

 

W obszarze problematyki związanej z patentami udzielanymi na wynalazki 

należy wskazać na wyrok z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

880/14, którym Sąd uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie udzielenia 

patentu na wynalazek. W uzasadnieniu tego orzeczenia podniesiono kwestię zakresu 

leżącego po stronie organu obowiązku dokonania tłumaczeń na język polski 
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dokumentów w postępowaniu zgłoszeniowym patentu, w kontekście zbadania warunku 

nowości wynalazku, o którym mowa w art. 25 Prawa własności przemysłowej. 

Zdaniem Sądu, jeżeli w toku postępowania dane dokumenty, czy też ich fragmenty, 

zostały przez organ uznane za istotne w sprawie, to obowiązkiem organu jest 

przetłumaczenie ich na język polski. Jednakże w świetle art. 262 kpa, określającego 

jakie koszty postępowania obciążają stronę, organ jest zobligowany każdorazowo 

ocenić, czy dana czynność w postaci tłumaczenia wynika z ustawowego obowiązku 

organu prowadzącego postępowanie w sprawie, czy też jest dokonywana w interesie lub 

na żądanie strony, i wówczas winien rozważyć zażądanie złożenia przez stronę zaliczki 

na pokrycie kosztów postępowania.   

 

38. Ubezpieczenia majątkowe. 
 

Z tego zakresu problematyki wpłynęły do Sądu nieliczne sprawy. W sprawie  

o sygn. akt VI SA/Wa 3391/13 Sąd uznał, że ustalenie obowiązku ubezpieczenia nie 

należy do właściwości rzeczowej sądów administracyjnych, tylko sądów powszechnych 

- stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).  

Ponadto w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1504/14 zakończonej wyrokiem z dnia 

14 października 2014 r. Sąd dokonał wykładni przepisów art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy  

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 950 ze 

zm.). Stwierdził, że przepisy te nie określają wprost, na jakim poziomie zakład 

ubezpieczeń winien kształtować składkę ubezpieczeniową. Zdaniem Sądu określony 

w nich wymóg ustalenia składki, przy uwzględnieniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, 

nie pozostawia wątpliwości, że wysokość składki ma stanowić gwarancję właściwego 

poziomu ochrony ubezpieczonego i zapewniać bezpieczeństwo funkcjonowania 

zakładu ubezpieczeń. Wysokość składki ubezpieczeniowej ma podwójne znaczenie.  

W aspekcie ochrony ubezpieczeniowej wymiar składki ma służyć ubezpieczonemu,  

zaś w płaszczyźnie odpowiedzialności ubezpieczeniowej – ma kształtować zasady 

polityki finansowej zakładu ubezpieczeń w zakresie tworzenia rezerw 

ubezpieczeniowych, które stanowią gwarancję bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu 

i decydują o stopniu zaufania klientów.  
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39. Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. 
 

W 2014 r. orzecznictwo w tych sprawach nie ujawniło nowych a zarazem 

istotnych problemów merytorycznych. 

Większość rozstrzygnięć z tego zakresu spraw dotyczyła skarg na decyzje 

w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych, w szczególności umów o dzieło i umów zlecenia, a także 

innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące zlecenia. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1408/14 oddalając skargę Sąd stwierdził,  

że zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studentów nie dotyczy osób 

pobierających stypendium sportowe. Przeciwnie, art. 66 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) statuuje wprost taki obowiązek 

ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 538/14 

wskazał, że jeżeli przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności faktycznych  

w postaci współprowadzenia zespołów piłki nożnej lub nadzoru nad przebiegiem 

procesu treningowego w zakresie przygotowania kondycyjnego drużyn piłki nożnej,  

to taki ciąg określonych czynności nie prowadzi do osiągnięcia konkretnego „dzieła”. 

Sąd uznał za prawidłowe stanowisko organu, że strona takiej umowy podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. 

Odrzucając skargę w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1357/14 Sąd uznał,  

że kwestia sfinansowania kosztów leczenia w ramach programu leczenia w procedurze 

chemioterapii niestandardowej produktem leczniczym odnosi się wyłącznie do praw  

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, które nie przechodzą na następców 

prawnych. W tej sytuacji roszczenie odszkodowawcze, wynikające z art. 417  

w związku z art. 417
1
 § 2 Kodeksu cywilnego, nie uzasadnia interesu prawnego 

następcy, o którym mowa w art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 809/14, stwierdzając naruszenie przez organy 

Narodowego Funduszu Zdrowia art. 154 ust. 7 ustawy o świadczeniach (…) Sąd 



- 165 - 
 

wskazał, że na gruncie aktualnego brzmienia tego przepisu (obowiązującego od dnia 

21 listopada 2013 r.) nie ma wątpliwości, że w przypadku uwzględnienia odwołania 

dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadza się postępowanie w trybie rokowań  

ze świadczeniodawcą, który złożył wskazane odwołanie.  

Na uwagę zasługuje też sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 2593/13, w której Sąd 

uchylił decyzję Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie 

nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Odniósł się przy tym do twierdzenia organu, 

że w przypadku unieważnienia przeprowadzonych postępowań konkursowych Fundusz 

nie byłby w stanie w przewidywanym terminie zawrzeć umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a tym samym zapewnić świadczeniobiorcom odpowiednich 

warunków dostępności i ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Sądu 

organ ponownie rozpoznając sprawę winien określić, czy już zawarte umowy ze 

świadczeniodawcami pozostają nienaruszalne w przypadku stwierdzenia uchybień 

postępowania konkursowego, które skutkowałyby uwzględnieniem odwołania od 

rozstrzygnięcia tego postępowania. Jednocześnie Sąd wyraził sugestię, zgodnie z którą 

w przypadku gdyby organ uznał, że upływ terminu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej miał wpływ na stan faktyczny sprawy czyniąc ją bezprzedmiotową, winien 

dać temu wyraz poprzez zastosowanie art. 105 kpa, tj. umorzyć postępowanie 

administracyjne w tej sprawie.  

W tym kontekście należy również wskazać na wyroki w sprawach o sygn. akt  

VI SA/Wa 992/14 oraz VI SA/Wa 993/14, w których Sąd dokonał oceny 

dopuszczalności umorzenia postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących 

odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie Sądu w sytuacji braku ograniczeń prawnych 

dla wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 154 ust. 3 lub ust. 6 nie jest 

możliwe zakończenie postępowania konkursowego w trybie art. 105 § 1 kpa, z uwagi 

na brak ziszczenia się przesłanki bezprzedmiotowości. Umorzenie postępowania nie 

stanowi rozstrzygnięcia uwzględniającego odwołanie od wyników konkursu 

dotyczącego realizacji świadczeń zdrowotnych, ani też nie jest tożsame z jego 



- 166 - 
 

nieuwzględnieniem, a tylko te dwa sposoby rozpatrzenia odwołania od wyników 

konkursu przewiduje ustawa o świadczeniach (…). Taki sposób załatwienia sprawy nie 

powoduje  również skutku w postaci nieważności postępowania konkursowego,  

o którym mowa w art. 154 ust. 7 ustawy o świadczeniach (…), tj. przesłanki niezbędnej 

dla ponownego przeprowadzenia postępowania konkursowego.  

W nieprawomocnym wyroku z dnia 6 lutego 2014 r. sygn. akt VIII SA/Wa 

921/13 wskazano, że organy orzekające uznały, że zatrudnienie skarżącego na 

podstawie umowy o pracę, nie wyłączyło podlegania przez niego obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej, a skarżący po dniu 20 września 2008 r. nie zgłosił zawieszenia 

działalności gospodarczej. Dlatego też podlegał on obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z tego tytułu. 

Sąd wskazał że w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze. zm.), przedsiębiorca może 

podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców  

w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

natomiast w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności 

gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jej wykreślenie. Sąd 

wskazał, iż czas objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego tych osób, a więc 

także ubezpieczeniem zdrowotnym, jest tożsamy z czasem prowadzenia działalności 

gospodarczej w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej lub inne przepisy 

szczególne. Nie jest przy tym istotne czy uzyskuje się z niej przychody. 

Sąd stwierdził, że dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej rodzi 

jedynie domniemanie faktyczne podjęcia działalności i wykonywania jej do czasu 

wykreślenia z ewidencji, co powoduje w konsekwencji, że ocena organu, czy stan 

faktyczny niewykonywania działalności gospodarczej ma wpływ na podleganie 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego musi być poprzedzona stosownym 

ustaleniem i oceną tego organu. 

Zdaniem Sądu, wykazanie przez skarżącego faktycznego niepodjęcia i nieprowadzenia 

tym samym działalności gospodarczej wymaga przedstawienia stosownych dowodów. 
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Za taki dowód Sąd uznał przedstawione przez skarżącego, w toku postępowania 

sądowego, pismo Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta  

z października 2013 r. Z pisma tego wynika, iż w czerwcu 2010 r. do Urzędu wpłynął 

pisemny wniosek skarżącego w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności 

gospodarczej wpisu dokonanego w czerwcu 2010 r., który z uwagi na to, że nie został 

złożony na właściwym urzędowym druku nie mógł być rozpatrzony. Dokument ten ma 

zatem istotne znacznie dla ponownej oceny niniejszej sprawy. 

W ocenie Sądu, dokonując oceny, czy dany podmiot prowadzi, czy też nie prowadzi 

działalności gospodarczej, będącej przesłanką stwierdzenia podlegania obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego, należy uwzględnić wszystkie zgromadzone w sprawie 

dowody. 

 

40. Sprawy dotyczące zdrowia.  
 

40.1 Apteki i hurtownie farmaceutyczne. 
 

W 2014 r. w sprawach z tego zakresu kontynuowano dotychczasową linię 

orzeczniczą, w szczególności odnośnie kwestii związanych z prowadzeniem 

niedozwolonej reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności w rozumieniu 

art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271 ze zm.). Liczne były w tej grupie sprawy związane z odmową 

wszczęcia na wniosek organów samorządu farmaceutycznego postępowań 

administracyjnych w przedmiocie prowadzenia niedozwolonej reklamy aptek. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2896/13 Sąd stwierdził, że prawo żądania wszczęcia i 

udziału w postępowaniu administracyjnym - warunkujące rozpoznanie sprawy głównej, 

nie może być ograniczane ponad określone ustawowo granice. Za niedopuszczalną 

uznał wykładnię art. 31 § 1 kpa, która zawęża zakres uprawnień wnioskodawcy oraz 

nakłada na niego dodatkowe warunki. Na organie spoczywa bowiem obowiązek 

rozstrzygnięcia, czy za wszczęciem postępowania na podstawie art. 31 § 1 kpa 

przemawia interes społeczny. Samorząd farmaceutyczny nie posiada środków 

prawnych umożliwiających oddziaływanie na podmioty niebędące farmaceutami, 
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a prowadzące apteki. Z tego powodu istotna, zdaniem Sądu, jest rola organów nadzoru 

farmaceutycznego w zakresie przeciwdziałania sytuacjom nieprzestrzegania zasad 

prowadzenia aptek zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2818/13, Sąd wyraził pogląd, że pojęcie 

„reklamy” sytuuje się na pograniczu zagadnień etycznych i prawnych. Brak legalnej 

definicji reklamy powoduje konieczność doprecyzowania tego pojęcia w drodze 

wykładni prawa, której w pierwszej kolejności dokonują organy inspekcji 

farmaceutycznej. Izba aptekarska uprawniona jest do zabierania głosu w kwestiach 

wypracowania linii granicznej służącej rozpoznaniu cech różniących niedozwoloną 

reklamę aptek od rzeczowej, dozwolonej prawem informacji. Posiadanie tzw. zdolności 

inicjacyjnej w postępowaniu administracyjnym jest przejawem realizacji roli ustrojowej 

izby jako organizacji samorządu aptekarskiego. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2332/13, zakończonej wyrokiem z dnia  

7 marca 2014 r., poruszona została problematyka dopuszczenia organu samorządu 

farmaceutycznego do udziału w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej, w którym organ ten pełni funkcję organu współdziałającego. 

W ocenie Sądu okręgowa izba aptekarska nie może brać udziału w charakterze strony  

w postępowaniu, w którym wydawała opinię w sprawie udzielenia zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Występowałaby wówczas w podwójnej roli –

organu opiniującego oraz strony postępowania. Organy samorządu aptekarskiego nie są 

upoważnione w trybie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ani na podstawie 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1429), 

lub w oparciu o swoje cele statutowe, do udzielania zezwoleń na wykonywanie 

działalności gospodarczej, w tym w zakresie prowadzenia aptek ogólnodostępnych.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2893/13 Sąd stanął na stanowisku,  

że wniesienie przez osobę fizyczną, aportem do spółki jawnej, punktu aptecznego  

nie powoduje przeniesienia na spółkę, udzielonego na rzecz tej osoby zezwolenia  

na prowadzenie punktu aptecznego. Zezwolenie to stanowi bowiem uprawnienie 

podmiotowe skierowane do konkretnej osoby i jako takie jest nieprzenoszalne,  

chyba że istnieją wyraźne regulacje potwierdzające przejście zezwolenia. 
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W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3638/13 Sąd stwierdził natomiast, że art. 68 

ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne dopuszcza prowadzenie wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza - wyłącznie przez apteki 

ogólnodostępne i punkty apteczne. Zdaniem Sądu nie jest dopuszczalne prowadzenie  

w tej formie sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych, zdefiniowanych w art. 

2 pkt 34 ustawy. Obrót nimi, stosownie do art. 68 ust. 2 tej ustawy, może być 

prowadzony wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, a jeżeli 

chodzi o produkty wydawane bez przepisu lekarza, także poza takim zakładem na 

zasadzie art. 71 ust. 1a ustawy. W obu tych przypadkach nie przewidziano formy 

wysyłkowej sprzedaży. Wskazując na brzmienie art. 68 ust. 3 ustawy Sąd wywiódł,  

że skoro sprzedażą wysyłkową prowadzoną przez apteki ogólnodostępne i punkty 

apteczne objęte są tylko leki wydawane bez przepisu lekarza, to a contrario pozostałe 

produkty lecznicze, w tym produkty lecznicze weterynaryjne, nie mogą być 

przedmiotem sprzedaży wysyłkowej. Z przepisu tego wynika również 

niedopuszczalność wysyłkowej sprzedaży leków przez placówki obrotu 

pozaaptecznego, do których należą sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne 

zaopatrzenia medycznego oraz sklepy ogólnodostępne. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3311/13 zakończonej wyrokiem z dnia 6 maja 

2014 r. Sąd, powołując się na treść art. 72 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne - 

wskazał, że jedynym podmiotem powołanym do dostarczania produktów leczniczych 

do placówek handlu detalicznego, jakimi są apteki oraz sklepy ogólnodostępne,  

jest hurtowania farmaceutyczna. Taki system dystrybucji pozwala na szybkie ustalenie, 

gdzie w danej chwili znajdują się serie wadliwego produktu leczniczego i wycofanie go 

z rynku. W sytuacji, gdy w określonym łańcuchu dostaw produktów leczniczych 

pojawia się dodatkowe ogniowo - w rozpoznawanej sprawie centrum dystrybucyjne - 

może dojść do zagrożenia zdrowia lub życia przez niemożność szybkiego ustalenia, 

gdzie znajduje się seria leku podlegającego wycofaniu. Praktyka dystrybuowania 

produktów leczniczych do konkretnego sklepu przez wewnętrzne centrum 

dystrybucyjne, usytuowane w ramach placówek sprzedaży detalicznej, stanowi obrót 

hurtowy lekami bez wymaganego prawem zezwolenia. Stosownie do art. 65 ust. 1 

Prawa farmaceutycznego obrót produktami leczniczymi może następować tylko  
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i wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to obowiązek dochowania 

warunków przechowywania i wydawania produktów leczniczych, jak i obowiązek 

zachowania określonego w ustawie łańcucha dostaw (tj. od producenta, przez 

hurtownika, aż do apteki lub sklepu ogólnodostępnego). Odwrócenie tego łańcucha, 

albo wprowadzenie do niego nowego elementu, skutkuje bezprawnością takich działań.  

 

40.2 Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach ze skarg na czynności Rzecznika 

Praw Pacjenta. 
 

Powyższy problem prawny doprowadził do rozbieżności orzeczniczej.  

W sprawach o sygnaturze akt VII SA/Wa 2490/13, VII SA/Wa 2371/13, VII SA/Wa 

1753/14, VII SA/Wa 1383/14, VII SA/Wa 414/14, VII SA/Wa 191/14, Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucał skargi, wskazując na treść art. 3 § 1 i 2 

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

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).  

Powołując się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone  

w postanowieniu z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt II OSK 1832/14, uznawano,  

iż stanowisko Rzecznika stwierdzające brak naruszenia praw pacjenta wydane  

w oparciu o art. 53 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.), nie posiada cech 

decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 107 k.p.a., ponieważ nie zawiera 

rozstrzygnięcia kształtującego materialnoprawny stosunek administracyjny. Nie jest to 

również władcza forma działania administracji publicznej. Nie spełnia więc warunków 

uznania go za akt bądź czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  

Odmienne stanowisko zajęto w wyrokach o sygnaturze akt VII SA/Wa 2268/13, 

VII SA/Wa 2487/13, VII SA/Wa 2679/13, przy czym w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 

2268/13 stwierdzono bezskuteczność czynności Rzecznika, w pozostałych sprawach 

skargę oddalono.  

W powyższych sprawach Sąd uznał skargę na pismo Rzecznika Prawa Pacjenta 

za dopuszczalną.  
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Sąd uznał, że czynności Rzecznika Praw Pacjenta przedstawione  

w wyjaśnieniach skierowanych do wnioskodawcy w trybie art 53 ust 1 pkt 1 ustawy  

o prawach pacjenta (…), mają charakter innych niż określone w pkt 1-3 art. 3 § 2 

p.p.s.a. czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień  

lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jak wskazał Sąd, były one 

zindywidualizowane, bo dotyczyły konkretnej osoby, konkretnego pacjenta. Podstawą 

ich podjęcia były konkretne przepisy prawa, zaś czynności dotyczyły ściśle 

uprawnienia konkretnego podmiotu, wynikającego z przepisów ustawy. 
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III.   DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU 

 

1. Wydział Informacji Sądowej. 
 

W 2014 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań 

wyznaczonych § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 

września 2003 r. – Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646). Działalność Wydziału koncentrowała się 

na:  

- wykonywaniu zadań z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu, 

- informowaniu osób zainteresowanych o właściwości Sądu, stanie załatwianych 

spraw, udostępnianiu do wglądu akt spraw, 

-  udostępnianiu informacji publicznej o działalności Sądu, 

- prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, 

-  obsłudze medialnej Sądu, 

- wykonywaniu obowiązków administratora systemu informatycznego. 

Praca Wydziału obejmowała sporządzanie statystyk przedstawiających ruch spraw 

w okresie miesięcznym, półrocznym i rocznym, jak również opracowanie rocznej 

informacji o działalności Sądu. Wydział sporządzał również analizy, dane statystyczne  

i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, Biura Orzecznictwa 

NSA oraz innych jednostek. 

Funkcjonujący w ramach Wydziału – Sekretariat Informacji o Sprawach – udzielał 

na bieżąco, bezpośrednio w Sekretariacie oraz drogą telefoniczną, informacji  

o toczących się postępowaniach, a także wyjaśniał wątpliwości, co do właściwości sądu 

i ustawowych środków zaskarżania orzeczeń. 

     Czytelnia Akt udostępniała do wglądu akta stronom, uczestnikom postępowania  

i ich pełnomocnikom. W 2014 r. udostępniono ogółem 7.363 akt 

sądowoadministracyjnych. 

Informacja o działalności Sądu oraz wydawanych rozstrzygnięciach - w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej – udzielana była 

przez Wydział zarówno drogą pocztową, jak i w formie elektronicznej. 
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 W 2014 r., w powyższym trybie wpłynęło ogółem 205 wniosków, w tym 78 

wniosków o wydanie kopii orzeczenia.  

 Poprzez udzielenie informacji załatwiono 195 wniosków, natomiast 10 

wniosków załatwionych zostało poprzez wydanie kopii orzeczenia.  

 W roku 2014 nie załatwiono żadnego wniosku o udzielenie informacji 

publicznej w formie decyzji administracyjnej.  

 Nie wydano decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej lub o wysokości opłat. 

 

Skargi kierowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie podobnie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, stanowiły najczęściej 

wyraz niezadowolenia z rozstrzygnięć Sądu oraz wadliwego, w ocenie skarżących, 

postępowania sądowego. Natomiast wnioski i petycje zawierały głównie prośby o 

przedstawienie stanu spraw, przyspieszenie ich rozpoznania i wyjaśnienie różnych 

kwestii procesowych.  

Przez Wydział Informacji Sądowej prowadzona była również obsługa medialna 

Sądu. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, działając jako Rzecznik      

Prasowy Sądu, udzielała informacji na temat wydanych przez Sąd rozstrzygnięć i ich 

uzasadnień, wyjaśniała jakie skutki wywołuje orzeczenie sądu administracyjnego, 

wyjaśniała zasady postępowania przed sądami administracyjnymi oraz udzielała 

informacji na temat funkcjonowania Sądu. 

Funkcjonująca w ramach Wydziału Informacji Sądowej Biblioteka pracuje w 

systemie elektronicznej ewidencji wypożyczeń, wykorzystując program LIBRA 2000, 

który umożliwia przeglądanie zbiorów poprzez katalogi: alfabetyczny, tytułowy, 

rzeczowy oraz serii. Pełny katalog swoich zbiorów Biblioteka publikuje w sieci 

intranetowej WSA w Warszawie. Dzięki współpracy międzybibliotecznej czytelnicy 

Biblioteki mogą korzystać także ze zbiorów innych placówek – w 2014 r. były to 

przeważnie  biblioteki uczelniane oraz Trybunału Konstytucyjnego. W 2014 r. 

Biblioteka ściśle współpracowała z Biblioteką Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

zarówno w dziedzinie informacji o nowościach wydawniczych, jak i wypożyczeń. 

Nastąpił zauważalny wzrost liczby użytkowników z NSA, korzystających z materiałów 
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bibliotecznych na miejscu. Nawiązano również bliższą współpracę z biblioteką 

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. zbiory 

biblioteczne liczyły 10.504 vol. (z czego 1557 vol. przechowywanych jest w bibliotece 

filialnej przy Wydziale VIII zamiejscowym z siedzibą w Radomiu).  

Wydział Informacji Sądowej realizuje także działania ze sfery informatycznej na 

rzecz wszystkich jednostek WSA w Warszawie. Spektrum realizowanych działań 

obejmuje zarówno system obsługujący działalność orzeczniczą Sądu, jak również 

elektroniczną wymianę dokumentów, obsługę procesów ekonomicznych, 

sprawozdawczość, czy też rozbudowany kompleks informacji dostępnych dla petentów 

sądu na stronach Biuletynu Informacji Sądowej. Należy wspomnieć, że ww. strony 

mogą być obsługiwane przez osoby słabo widzące dzięki opcji powiększającej czcionki 

wraz z podwyższeniem kontrastu i zawierają usługę pozwalającą na odsłuchiwanie 

tekstów publikowanych na oficjalnych stronach sądu. 

Nowy systemu do obsługi procesu orzekania, tworzony pod nadzorem Wydziału 

Informatyki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ma w swoich założeniach 

programowych szereg rozwiązań proponowanych przez informatyków WIS.   

 

2. Szkolenia sędziów. 
 

W roku 2014 sędziowie uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i wykładach, 

poświęconych następującej problematyce: 

 „Stosowanie prawa międzynarodowego przez sędziego sądu administracyjnego”;

  

 „Zarzut naruszenia procedury ustawodawczej przed sądem administracyjnym”; 

 „Prawna ochrona jednostki w postępowaniu sądowoadministracyjnym”;  

 „Perspektywy zmian w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi”;  

 „Orzekanie w sprawach ze skarg o wznowienie postępowania”;  

 „Dopuszczalność postępowania administracyjnego”;  
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 „Wybrane problemy dostrzeżone w nadzorze wojewódzkich sądów 

administracyjnych”;  

 „Pomniejszanie podatku należnego o podatek naliczony w najnowszym 

orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego 

Sądu Administracyjnego”;  

 „Granice badania dobrej wiary przy odliczaniu podatku naliczonego związanym 

z transakcjami, w stosunku do których istnieją wątpliwości co do tożsamości 

towarów lub usług oraz dostawcy”;  

 „Problematyka odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji 

samochodów”; 

 „Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zwolnień 

podatkowych”;  

 „Opodatkowanie usług transportowych i spedycyjnych: miejsce świadczenia 

usług, obowiązek podatkowy, stawki podatku”;  

 „Zwolnienie z obowiązków wynikających z umowy gwarancji”;  

 „Operat szacunkowy”; 

 „Raport oddziaływania inwestycji na środowisko”;  

 „Operat wodnoprawny”; 

 „Zagraniczne dokumenty urzędowe jako dowód w postępowaniu 

administracyjnym”; 

 „Rozstrzygnięcia organu odwoławczego”; 

 „Decyzja kasacyjna w świetle treści znowelizowanego art. 138 § 2 kpa”; 

 „Zakaz „reformationis in peius”; 

 „Zasada dwuinstancyjności w świetle samodzielności jednostek samorządu 

terytorialnego”; 

 „Prawo do sądu a udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym 

przedstawicieli masowego przekazu”;  

 „Sądownictwo Administracyjne we Francji oraz sądowa kontrola decyzji”;  

 „Zasada tempus regit factum w prawie administracyjnym”;  
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 „Wybrane zagadnienia z zakresu stosunków służbowych w orzecznictwie sądów 

administracyjnych”; 

 „Wybrane zagadnienia z sądowej kontroli spraw z zakresu egzekucji 

administracyjnej”. 

 

Ponadto w 2014 r. – w ramach poszczególnych Wydziałów Orzeczniczych – 

organizowane były wewnętrzne narady poświęcone zarówno problematyce z zakresu 

organizacji i funkcjonowania danego Wydziału, jak również kwestiom merytorycznym, 

odnoszącym się do wybranych zagadnień z bieżącej praktyki orzeczniczej Wydziału 

oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Przedmiotem 78 narad jakie odbyły się 2014 r., były między innymi:  

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego  

na temat: ,,Akty i czynności administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 

2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”; 

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt  

P 38/11 dotyczący pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie dotyczący art. 137 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

dotyczące mienia zabużańskiego, w świetle orzecznictwa sądów 

administracyjnych w okresie obowiązywania ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji 

prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

 postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z 

19.06.2014 r.;  

 „Analiza wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych w sprawach 

decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych umarzających 

postępowanie w sprawach przetwarzania danych osobowych przez Kościół 

katolicki” - opracowanie sporządzone w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 
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 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego  „Prawo 

intertemporalne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału 

Konstytucyjnego”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Ocena 

jednolitości orzecznictwa oraz sprawności postępowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych za 2013 r.”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego  dotyczące 

zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym; 

 postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2014 r. sygn. akt P 

7/13; 

 sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego  ,,Uzasadnienia orzeczeń sądowych jako 

forma realizacji prawa do sądu”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego pt. 

„Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze […]”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego pt.: 

„Instytucja zaświadczeń wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej w 

orzecznictwie sądów administracyjnych” 
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                        naczelnych  organów. 
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Tabela nr 1

SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma SA SAB SO Suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wydział I 1711 169 2 1882 3586 768 39 4393 3888 706 32 4626 2697 410 0 3107 1191 296 32 1519 182 70 0 252 1409 231 9 1649

Wydział II 892 266 17 1175 2314 1142 73 3529 2089 1075 78 3242 1658 608 0 2266 431 467 78 976 6 0 0 6 1117 333 12 1462

Wydział III 1424 32 4 1460 4074 60 43 4177 3060 74 43 3177 2277 43 0 2320 783 31 43 857 0 0 0 0 2438 18 4 2460

Wydział IV 924 68 26 1018 2637 260 48 2945 2840 280 63 3183 2037 80 2 2119 803 200 61 1064 3 0 0 3 721 48 11 780

Wydział V 1011 18 3 1032 3546 47 19 3612 3082 50 9 3141 2256 24 0 2280 826 26 9 861 0 0 0 0 1475 15 13 1503

Wydział VI 1778 20 2 1800 4442 81 5 4528 3655 77 5 3737 2704 37 0 2741 951 40 5 996 2 0 0 2 2565 24 2 2591

Wydział VII 969 31 21 1021 3027 127 41 3195 2371 104 51 2526 1770 53 0 1823 601 51 51 703 0 0 0 0 1625 54 11 1690

Wydział VIII 404 36 4 444 1325 102 17 1444 1182 112 17 1311 830 71 0 901 352 41 17 410 0 0 0 0 547 26 4 577

RAZEM 9113 640 79 9832 24951 2587 285 27823 22167 2478 298 24943 16229 1326 2 17557 5938 1152 296 7386 193 70 0 263 11897 749 66 12712

1. Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej stosując art.. 54 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję, 

Wydzial: I -13, II -14, III -28, IV -13,V -58, VI -15, VII -25, VIII -4.  Łącznie -170. 

Wydziały

Orzecznicze

INFORMACJA WSA w Warszawie za 2014 rok 

A. RUCH SPRAW 

Pozostało z

poprzedniego

okresu

Wpłynęło

Łącznie
na rozprawie

w tym

ogółem

na posiedzeniu

niejawnym

Pozostało

na okres

następny

Załatwiono

z tego

wyrokiem



 



Tabela nr 2

Symbol 

sprawy

Opis symbolu, przedmioty spraw 

w ramach symbolu

Pozostało 

z poprzedniego 

okresu 

*)

Wpłynęło Załatwiono

Pozostało 

na następny 

okres

1 2 3 4 5 6 

601

Budownictwo, nadzór 

architektoniczno-budowlany 

i specjalistyczny, ochrona 

przecipożarowa

810 2 333 1 960 1 183

602
Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie 

objęte symbolem 611
0 2 2 0

603

Utrzymanie i ochrona dróg 

publicznych i innych dróg 

ogólnodostępnych, ruch na tych 

drogach, koleje, lotnictwo cywilne, 

przewozy, żegluga morska i 

śródlądowa

666 1 933 1 380 1 219

604

Działalność gospodarcza, w tym z 

udziałem podmiotów 

zagranicznych

227 810 629 408

605

Ewidencja ludności, dowody 

tożsamości, akty stanu cywilnego, 

imiona i nazwisko, obywatelstwo, 

paszporty

100 213 250 63

606
Sprawy z zakresu geologii 

i górnictwa
17 39 35 21

607

Gospodarka mieniem państwowym 

i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi

540 972 1 133 379

608 Energetyka i atomistyka 0 3 1 2

609

Gospodarka wodna, w tym ochrona 

wód, budownictwo wodne, 

melioracje, zaopatrzenie w wodę

43 169 165 47

610 Sprawy komunalizacji mienia 226 301 378 149

611

Podatki i inne świadczenia 

pieniężne, do których mają 

zastosowanie przepisy Ordynacji 

podatkowej, oraz egzekucja tych 

świadczeń pieniężnych

1 854 5 572 4 203 3 223

612 Sprawy geodezji i kartografii 58 167 176 49

Skargi na akty i inne czynności organów według rodzajów spraw



613
Ochrona środowiska i ochrona 

przyrody
200 611 634 177

614

Oświata, szkolnictwo wyższe, 

nauka, działalność 

badawczorozwojowa i archiwa

69 239 184 124

615
Sprawy  zagospodarowania 

przestrzennego 
203 732 732 203

616

Rolnictwo i leśnictwo, w tym 

gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i 

leśnymi, ochrona gruntów rolnych i 

leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, 

ochrona zwierząt

57 208 187 78

617
Uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności i zajęć
223 438 452 209

618
Wywłaszczanie i zwrot 

nieruchomości
425 907 952 380

619

Stosunki pracy i stosunki 

służbowe, sprawy z zakresu 

inspekcji pracy

283 787 636 434

620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy 

dotyczące  chorób zawodowych, 

zakładów opieki zdrowotnej, 

uzdrowisk, zawodu lekarza, 

pielęgniarstwa, położnictwa, 

aptekarstwa i nadzoru sanitarnego

142 525 338 329

621
Sprawy mieszkaniowe, w tym 

dodatki  mieszkaniowe
132 284 251 165

622
Instytucje ubezpieczeniowe i 

działalność ubezpieczeniowa
1 3 4 0

623

Dozór techniczny, miary i wagi, 

badania i certyfikacje, 

normalizacja, sprawy jakości

56 133 122 67

624
Powszechny obowiązek obrony 

kraju
26 13 37 2

625
Poczta, telekomunikacja, radio i 

telewizja
120 227 232 115

626
Ustrój samorządu terytorialnego, w 

tym referendum gminne
8 33 34 7

627

Cudzoziemcy, repatrianci,  nabycie 

nieruchomości przez 

cudzoziemców

272 540 653 159



628
Status Kościołów i związków 

wyznaniowych
4 10 9 5

629
Sprawy mienia przejętego z 

naruszeniem prawa
227 756 667 316

630

Obrót towarami z zagranicą, 

należności celne i ochrona przed 

nadmiernym przywozem towaru na 

polski obszar celny

32 218 174 76

631
Wytwarzanie i obrót bronią i 

materiałami wybuchowymi
56 135 138 53

632 Pomoc społeczna 422 957 1 081 298

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 65 142 135 72

634
Sprawy kombatantów, świadczenia 

z tytułu pracy przymusowej
9 28 27 10

635 Kultura fizyczna, sport i turystyka 16 19 24 11

636

Kultura i sztuka, w tym sprawy 

działalności kultury i twórczości, 

biblioteki, ochrona zabytków 

i muzea, sprawy związane 

z ochroną praw autorskich 

i pokrewnych

60 165 140 85

637

Papiery wartościowe i fundusze 

powiernicze  oraz sprawy z nimi 

związane, bankowość i sprawy 

dewizowe

11 37 23 25

645

Sprawy nieobjęte symbolami 

podstawowymi 601 - 637 oraz od 

646 - 655

35 138 140 33

646 Prawo własności przemysłowej 169 332 332 169

647
Sprawy związane z ochroną 

danych osobowych
40 82 79 43

648
Sprawy z zakresu informacji 

publicznej i prawa prasowego
90 316 307 99

649

Sprawy dotyczące poświadczenia 

bezpieczeństwa oraz z zakresu 

ochrony informacji niejawnych

2 19 6 15

650
Sprawy świadczeń społecznych w 

drodze wyjątku
146 366 380 132

651 Sprawy funduszy emerytalnych 0 0 0 0

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 282 659 532 409



653
Środki publiczne nie objęte innymi 

symbolami
255 597 606 246

654

Ujawnianie przez Instytut Pamięci 

Narodowej informacji o 

dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów

5 19 14 10

655

Subwencje unijne, fundusze 

strukturalne i regulacja rynków 

branżowych

429 1 762 1 593 598

Ogółem główne symbole 601-637 i 

645-655
9 113 24 951 22 167 11 897

z tego o symbolach głównych 638-

642, 644, 656, 657
560 1 634 1 405 789

638

Sprawy egzekucji administracyjnej; 

egzekucja obowiązków o 

charakterze niepieniężnym

46 119 99 66

639
Skargi na uchwały organów 

jednostek samorządowych
96 292 298 90

640

Skargi organów nadzoru na 

uchwały organów jednostek 

samorządowych

8 36 29 15

641 Rozstrzygnięcia nadzorcze 11 25 34 2

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 0 1 0

644
Środki zapewniające wykonanie 

orzeczeń Sądu
83 282 301 64

656 Interpretacje podatkowe 314 873 640 547

657 Inne interpretacje 1 7 3 5



Tabela nr 3

1 

1 SA

2 SAB 139 33 11 0 0

Sprawy niezałatwione

2 3 4 5 6

3 984 2 212 388 125 38

Lp.
Rodzaj 

sprawy

  Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu skargi do sądu

powyżej 

3 miesięcy

do 6 miesięcy

powyżej

6 miesięcy 

do 12 miesięcy

powyżej 

12 miesięcy 

do 2 lat

powyżej 

2 lat 

do 3 lat

powyżej 3 lat



 



Tabela 4

Łącznie                   

/suma rubryk 

4 - 8/

Przyznano prawo 

pomocy co do 

całości wniosku

Przyznano prawo 

pomocy co do 

części wniosku

Odmówiono 

przyznania 

prawa pomocy

Pozostawiono 

bez rozpoznania

W inny 

sposób

2 3 4 5 6 7 8

pierwotnie zarejestrowany 2 768 2 634 522 106 1 628 322 56

po uchyleniu przez NSA i przekazaniu 

do ponownego rozpoznania
10 10 4 0 4 1 1

po uchyleniu w trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0

pierwotnie zarejestrowany 302 336 198 0 64 67 7

po uchyleniu przez NSA i przekazaniu 

do ponownego rozpoznania
2 2 0 0 2 0 0

po uchyleniu w trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0

pierwotnie zarejestrowany 1 740 1 850 699 504 520 109 18

po uchyleniu przez NSA i przekazaniu 

do ponownego rozpoznania
4 6 4 0 2 0 0

po uchyleniu w trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0

4
ilość orzeczeń wydanych w trybie art. 249 p.p.s.a. 

(cofających przyznane prawo pomocy)

Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO oraz wnioski w toku postępowania

1
zwolnienia od 

kosztów

2

ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego

3

zwolnienia od 

kosztów i 

ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego

Lp. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci: Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O

1



 



Tabela nr  5

razem (3-9)
do 

6 miesięcy

powyżej 

6 miesięcy 

do 

12 miesięcy

powyżej roku 

do 2 lat

powyżej 

2 lat

do 3 lat

powyżej 

5 lat

1 2 3 4 5 6 9

1 SA 18 030 5 314 7 987 1 836 2 290 53

2 SAB 2 041 1 175 690 142 18 12

9
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

446 104

3 1

L.p.
Rodzaj 

sprawy

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do daty jej prawomocnego 

załatwienia upłynął okres

powyżej

 3 lat 

do 4 lat

powyżej

 4 lat 

do 5 lat



 



Tabela nr 6

Ogółem Uwzględniono

1 2 3 4 

1 Ogółem (wiersze 2-86) 13336 9029 2720

2 
Centralna Komisja do spraw Stopni 

i Tytułów Naukowych
33 17 7

3 Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego 0 0 0

4 Dyrektor Generalny Służby Więziennej 7 4 2

5 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad
119 107 62

6 
Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych
82 60 29

7 Generalny Konserwator Zabytków 0 0 0

8 Główny Geodeta Kraju 42 34 7

9 Główny Inspektor Farmaceutyczny 307 131 39

10 Główny Inspektor Inspekcji Handlowej 0 0 0

11 
Główny Inspektor Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych
73 47 7

12 
Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego
977 614 143

13 
Główny Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa
11 11 2

14 
Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska
128 116 31

15 Główny Inspektor Pracy 6 6 1

16 Główny Inspektor Sanitarny 78 55 13

17 
Główny Inspektor Transportu 

Drogowego
1322 733 252

18 Główny Lekarz Weterynarii 18 12 2

19 

Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób 

Represjonowanych

19 14 2

20 
Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej
24 19 11

21 Komendant Główny Policji 491 324 94

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



22 Komendant Główny Straży Granicznej 87 62 11

23 Komisja Nadzoru Finansowego 38 17 3

24 Komitet Integracji Europejskiej 0 0 0

25 Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa 67 57 18

26 
Krajowa Rada Doradców 

Podatkowych
1 1 0

27 Krajowa Rada Notarialna 16 27 14

28 Krajowa Rada Radców Prawnych 16 6 0

29 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 55 57 6

30 Krajowa Rada Sądownictwa 1 1 0

31 Minister Administracji i Cyfryzacji ** 299 220 43

32 Minister Edukacji Narodowej 22 15 4

33 Minister Finansów 1380 933 476

34 Minister Gospodarki 158 127 34

35 Minister Infrastruktury * 932 358 90

36 
Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
195 133 38

37 
Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego
83 31 10

38 Minister Obrony Narodowej 88 64 10

39 Minister Pracy i Polityki Społecznej 263 225 69

40 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1042 491 120

41 Minister Rozwoju Regionalnego 2 36 5

42 Minister Skarbu Państwa 216 225 61

43 Minister Sportu i Turystyki 25 19 6

44 Minister Spraw Wewnętrznych *** 143 121 46

45 
Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji *
5 3 3

46 Minister Spraw Zagranicznych 2 1 1

47 Minister Sprawiedliwości 132 101 24

48 Minister Środowiska 103 88 31

49 
Minister Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej ****
179 541 164

50 Minister Zdrowia 63 28 15

51 Naczelna Rada Adwokacka 31 16 5

52 Naczelna Rada Lekarska 11 7 2



53 
Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych
4 2 1

54 Państwowa Komisja Wyborcza 0 0 0

55 
Prezes Agencji Nieruchomości 

Rolnych
0 0 0

56 
Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa
769 313 99

57 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych 0 0 0

58 Prezes Agencji Rynku Rolnego 44 23 3

59 Prezes Głównego Urzędu Miar 8 4 0

60 
Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego
2 1 0

61 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 23 13 1

62 
Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 
11 12 4

63 
Prezes Narodowego Funduszu 

Zdrowia
634 321 102

64 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 2 0 0

65 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości
14 13 3

66 Prezes Rady Ministrów 51 34 2

67 
Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej
149 96 27

68 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 66 30 15

69 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów
37 34 5

70 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 3 1 1

71 
Prezes Urzędu Transportu 

Kolejowego
58 20 5

72 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 9 6 2

73 
Prezes Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej
49 43 5

74 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 0 0 0

75 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych
354 350 81

76 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0



77 Rada do Spraw Uchodźców 212 196 28

78 
Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego
38 23 7

79 Szef Agencji Wywiadu 5 0 0

80 Szef Służby Celnej 25 40 8

81 Szef Służby Cywilnej 5 0 0

82 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 310 285 59

83 Urząd Patentowy RP 334 283 113

84 
Zarząd Polskiego Centrum Badań 

i Certyfikacji
0 0 0

85 
Zarząd Polskiej Agencji Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych
0 0 0

86 Inne Urzędy i Instytucje Centralne 728 571 136

*** utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 250, poz. 1502)

**** utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej (Dz. U. 250, poz. 

1503)

* zniesione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. 

250, poz. 1500)

** utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. 250, poz. 1501)



Tabela nr 7

Lp.
Rodzaj 

sprawy
Wpłynęło

Odrzucono 

skargę kasacyjną

Przekazano 

do NSA

1 2 3 4

1 SA 6 700 327 6 249

2 SAB 333 23 319

3 SO 0 0 0

Wpływ skarg kasacyjnych


	Okładka_wew_2014
	ksiazka_2014_j
	Tabele_po_korekcie
	Tabela 1
	pusta
	Tabela 2 
	Tabela 3
	pusta
	Tabela 4
	pusta
	Tabela 5
	pusta
	Tabela 6
	Tabela 7


