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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie zatrudnionych było ogółem 527 osób, w tym: 

 145 sędziów (4 sędziów NSA oraz 141 sędziów WSA), z których 6 sędziów 

zostało oddelegowanych do pracy w NSA; 

  23 referendarzy; 

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

zastępstwo; 

 278 urzędników i pozostałych pracowników Sądu, w tym 17 zatrudnionych na 

podstawie umowy o zastępstwo. 

 

Sędziowie orzekali w ośmiu Wydziałach Orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie oraz dodatkowo - w ramach delegacji - na 312 

sesjach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

 

Właściwość przedmiotowa Wydziałów Orzeczniczych na dzień 31 grudnia 

2015r. kształtowała się następująco:  

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

mienia, pomoc społeczna; 

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

terytorialny, broń i materiały wybuchowe, zatrudnienie, ochrona 

danych osobowych, informacja publiczna, ochrona informacji 

niejawnych, świadczenia w drodze wyjątku, lustracja; 

Wydział III  –  zobowiązania podatkowe; 

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

zagospodarowanie przestrzenne, rolnictwo i leśnictwo, wywłaszczenia, 

cudzoziemcy, zatrudnienie, kombatanci, inne; 

Wydział V  –  ceny, gry losowe i zakłady wzajemne, podatek akcyzowy, rolnictwo i 

leśnictwo, cła, finanse publiczne, subwencje unijne, fundusze 

strukturalne i regulacje rynków branżowych; 
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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 12.712 sprawy, w tym 11.897 spraw ze skarg na akty  i 

czynności administracyjne (oznaczonych symbolem SA), 749 spraw ze skarg na 

bezczynność i przewlekłość organów (oznaczonych symbolem SAB) oraz 66 

wniosków (oznaczonych symbolem SO).  

 

W roku 2015 wpłynęło ogółem 28.186 spraw, w tym 24.514 skarg na akty                  

i czynności administracyjne, 3.222 skargi na bezczynność i przewlekłość organów 

administracji oraz 450 wniosków. W porównaniu do roku 2014 ogólny wpływ spraw 

zwiększył się o 363 sprawy. Średni miesięczny wpływ skarg w 2015 roku wyniósł 

2.311 skarg. 

Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne – 18.495. Osoby prawne i inne 

jednostki organizacyjne wniosły 8.514 skarg. W 677 sprawach skarżącymi były 

organizacje społeczne. Prokurator, jako strona skarżąca, wystąpił w 47 sprawach. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w 3 sprawach. 
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Najwięcej skarg na akty i czynności wpłynęło w następujących grupach spraw: 

- podatkowych 4.839, 

- budowlanych 2.366, 

- działalności gospodarczej 1.954, 

- dróg publicznych i ruchu drogowego 1.677, 

- wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości 1.106, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 1.024. 

Z analizy powyższych danych wynika, że w porównaniu do roku 2014 ilość 

skarg we wskazanych 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 540, 

- gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 539, 

- ujawniania przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z  

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 499, 

- wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości 310, 

- pomocy społecznej 254. 

W tej kategorii spraw, analogicznie jak miało to miejsce w roku 2014, nadal 

największy wpływ dotyczył spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej i 

gospodarki mieniem państwowym i komunalnym. 

 

Załatwionych zostało ogółem 26.436 spraw, w tym: 

- 23.139 skarg na akty i czynności, z których 5.395 (23,3%) uwzględniono, 11.504  

(49,7%) oddalono i 6.240 (27%) załatwiono w inny sposób; 

- 2.903 skargi na bezczynność i przewlekłość organów, z których 940 (32,4%) 

uwzględniono, 322 (11,1%) oddalono i 1.641 (56,5%) załatwiono w inny sposób; 

-  394 wnioski. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. procent opanowania wpływu spraw wyniósł 

93,79% i wzrósł w stosunku do roku 2014 o 4,14%. 
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Sędziowie WSA w Warszawie w 2015 r. sporządzili łącznie 21.073 

uzasadnienia orzeczeń, tj. o 939 uzasadnień więcej niż w roku 2014. 

 

Średnie obciążenie przypadające na jednego sędziego (przy obliczaniu 

uwzględniano nominalną liczbę sędziów), kształtowało się następująco: 

 

                                   rok 2014                                              rok 2015 

 

Wpływ skarg      - 185 skarg/sędziego                           - 191 skarg/sędziego  

 

Załatwiono        - 165 skargi/sędziego                           - 180 skarg/sędziego  

 

Uzasadnienia    - 135 uzasadnień/sędziego                   - 145 uzasadnień/sędziego     
 

 

Ilość spraw załatwionych w poszczególnych Wydziałach Orzeczniczych przedstawiało 

się następująco: 

 

 

Wydział I 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.785 

spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 1.409 spraw, wpływ w 2015 r. 

2.376 spraw. Załatwiono 2.751 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 1.346 sprawach,  

- oddalono skargę w 678 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 727 spraw.  

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

rozpoznania 1.086 spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 231 spraw, 

wpływ w 2015 r. 855 spraw. Załatwiono 777 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 450 sprawach,  

- oddalono skargę w 50 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 277 spraw.  
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Wydział II 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 3.332  

sprawy, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 1.117 spraw, wpływ w 2015 r. 

2.215 spraw. Załatwiono 2.276 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 549 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.328 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 399 spraw.  

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

rozpoznania 1.499 spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 333 sprawy, 

wpływ w 2015 r. 1.166 spraw. Załatwiono 1.187 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 226 sprawach,  

- oddalono skargę w 135 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 826 spraw.  

Wydział III 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 6.043 

sprawy, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 2.438 spraw, wpływ w 2015 r. 

3.605 spraw.  Załatwiono 3.320  spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 977 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.426 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 917 spraw.  

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

rozpoznania 106 spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 18 spraw, wpływ 

w 2015 r. 88 spraw. Załatwiono 72 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 9 sprawach,  

- oddalono skargę w 14 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 49 spraw.  

Wydział IV 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 4.606 

spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 721 spraw, wpływ w 2015 r. 

3.885 spraw. Załatwiono 3.167 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 642 sprawach,  
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- oddalono skargę w 1.591 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 934 sprawy.  

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

rozpoznania 613 spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 48 spraw, wpływ 

w 2015 r. 565 spraw. Załatwiono 451 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 138 sprawach,  

- oddalono skargę w 42 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 271 spraw.  

Wydział V 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 6.363 

sprawy, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 1.475 spraw, wpływ w 2015 r. 

4.888 spraw. Załatwiono 3.519 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 755 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.856 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 908 spraw.  

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

rozpoznania 116 spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 15 spraw, wpływ 

w 2015 r. 101 spraw. Załatwiono 59 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 8 sprawach,  

- oddalono skargę w 13 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 38 spraw.  

Wydział VI 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 5.941 

spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 2.565 spraw, wpływ w 2015 r. 

3.376 spraw. Załatwiono 4.319 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 877 sprawach,  

- oddalono skargę w 2.057 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 1.385 spraw.  

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

rozpoznania 123 sprawy, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 24 sprawy, 

wpływ w 2015 r. 99 spraw. Załatwiono 84 sprawy, w tym:  
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- uwzględniono skargę w 40 sprawach,  

- oddalono skargę w 14 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 30 spraw.  

Wydział VII 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 4.659 

spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 1.625 spraw, wpływ w 2015 r. 

3.034 sprawy. Załatwiono 2.718 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 641 sprawach,  

- oddalono skargę w 1.351 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 726 spraw.  

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

rozpoznania 196 spraw, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 54 sprawy, 

wpływ w 2015 r. 142 sprawy. Załatwiono 139 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 22 sprawach,  

- oddalono skargę w 28 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 89 spraw.  

Wydział VIII 

 W sprawach ze skarg na akty i czynności Wydział miał do rozpoznania 1.682 

sprawy, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 547 spraw, wpływ w 2015 r. 

1.135 spraw. Załatwiono 1.069 spraw, w tym:  

- uwzględniono skargę w 276 sprawach,  

- oddalono skargę w 549 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 244 sprawy.  

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

rozpoznania 232 sprawy, w tym pozostałość z 2014 r. wynosiła 26 spraw, 

wpływ w 2015 r. 206 spraw. Załatwiono 134 sprawy, w tym:  

- uwzględniono skargę w 47 sprawach,  

- oddalono skargę w 26 sprawach,  

- załatwiono w inny sposób 61 spraw.  
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Do załatwienia na  rok 2016 pozostało ogółem 14.462 sprawy, w tym 13.272 

skargi na akty i czynności, 1.068 skarg na bezczynność i przewlekłość organów oraz 

122 wnioski.  

2. Skargi kasacyjne. 

 
Do dnia 31 grudnia 2015 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie 7.007 skarg kasacyjnych, wniesionych od orzeczeń 

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

przewlekłość organów. W odniesieniu do 26.042 skarg załatwionych w 2015 roku, 

zaskarżalność stanowiła 26,9% i zmniejszyła się o 1,6% w stosunku do roku 

ubiegłego. 

 

W poszczególnych Wydziałach zaskarżalność kształtowała się następująco: 

w Wydziale I      –   32,1 %, 

w Wydziale II       –      19,7 %, 

w Wydziale III  –      32,2 %, 

w Wydziale IV    –      22,7 %, 

w Wydziale V          –      29,8 %, 

w Wydziale VI       –      26,9 %, 

w Wydziale VII       –     28,0%, 

w Wydziale VIII   –      18,6 %. 

 

 Z ogólnej liczby 6.283 skarg kasacyjnych od orzeczeń WSA w Warszawie,  

jakie wpłynęły  do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2015 r. – 3.635 skarg 

oddalono, 1.264 skargi uwzględniono, 498 załatwiono w inny sposób. 

 

3. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 
    

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia orzecznicze należy stwierdzić, 

iż instytucja postępowania mediacyjnego w dalszym ciągu nie znajduje zastosowania 

praktycznego. W 2015 roku nie rozpoznano w tym trybie żadnej sprawy.  

Znacznie większe zastosowanie znalazło natomiast postępowanie uproszczone. 

W tym trybie rozpoznanych zostało łącznie 430 spraw. 
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Należy zwrócić uwagę, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa 

z  dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), która rozszerzyła katalog spraw 

rozpatrywanych w trybie uproszczonym. Na skutek tej nowelizacji wzrosła znacząco 

ilość spraw rozpoznawanych w tym trybie w porównaniu z rokiem 2014 r., w którym 

rozpoznano 260 takich spraw.  

Obecnie sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, m.in., jeżeli 

przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na 

które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie 

rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu 

egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie (pkt 3 art. 119 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz jeżeli przedmiotem skargi jest bezczynność lub 

przewlekłe prowadzenie postępowania (pkt 4 art. 119 p.p.s.a.).  

 

4. Zagadnienia związane z prawem pomocy. 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pojawiły się nowe 

zagadnienia dotyczące stosowania instytucji prawa pomocy.   

Istotną nowością jest art. 249a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, który umożliwia wydanie postanowienia o umorzeniu 

postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy w przypadku cofnięcia wniosku 

oraz w sytuacji, w której rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy stało się 

zbędne. Dotychczasowe przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 

2015 r., regulujące instytucję prawa pomocy, nie przewidywały takiego 

rozstrzygnięcia.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2140/14 referendarz sądowy, rozpoznając 

kolejny wniosek strony o przyznanie prawa pomocy, w postanowieniu z dnia 

2 września 2015 r. stwierdził, że skoro skarżący w tej sprawie został zwolniony przez 
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Sąd z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych oraz korzysta z pomocy 

prawnej pełnomocnika z urzędu w związku z przyznanym prawem pomocy, 

to postępowanie w zakresie ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

ustanowienie radcy prawnego, jako zbędne, należało umorzyć. 

 W innej sprawie, referendarz sądowy, przyznając stronie skarżącej prawo 

pomocy w zakresie pełnomocnika z urzędu 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 § 1 pkt 1 

p.p.s.a. z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, to taki wniosek podlega 

rozpoznaniu tylko w  zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, a w części 

dotyczącej przyznania zwolnienia z kosztów sądowych wniosek podlega umorzeniu, 

na podstawie art. 249a p.p.s.a., bowiem w sprawie nie istnieje obowiązek ponoszenia 

kosztów sądowych przez stronę i rozpoznanie wniosku w tym zakresie jest zbędne 

(postanowienie Sądu z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1828/15).  

Wydawane były ponadto rozstrzygnięcia  uwzględniające nowelizację art. 252 

p.p.s.a., poprzez dodanie do ww. przepisu § 1a, w myśl którego składający 

oświadczenie o stanie majątkowym, dochodach i stanie rodzinnym oraz o 

niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą 

prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o treści, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Z uwagi za brak powyższego oświadczenia, po 

uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia, na podstawie art. 257 p.p.s.a., wniosek pozostawiano bez 

rozpoznania. 

Wśród osób prawnych, zwracających się w 2015 r. o przyznanie prawa pomocy, 

wyróżnić należy kościelną osobę prawną. 

W postanowieniu odmawiającym przyznania prawa pomocy kościelnej osobie 

prawnej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych 

podkreślono, że sam jej status, brak obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej 

przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych, czy też prowadzona działalność 
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charytatywna, nie stanowią ustawowych przesłanek przyznania skarżącej prawa 

pomocy. Zwrócono uwagę, iż od dnia 15 sierpnia 2015 r. wszedł w życie art. 239 § 2 

p.p.s.a., w myśl którego nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych osoby prawne 

i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego – w  sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania 

publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Tymczasem strona skarżąca do dnia rozpoznania wniosku nie 

uprawdopodobniła, iż sprawa zainicjowana jej skargą dotyczy realizacji zleconego 

zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, a tym samym podlega obligatoryjnemu zwolnieniu od kosztów 

sądowych na podstawie art. 239 § 2 p.p.s.a. Nienadesłanie przez stronę skarżącą, 

pomimo wezwania, dodatkowych dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu 

majątkowego oraz dochodów, uniemożliwiło dokonanie oceny spełnienia ustawowych 

przesłanek przyznania prawa pomocy (postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2015 r., 

sygn. akt VI SA/Wa 624/15). 

 

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 ze zm.) -  

wymierzył grzywny w 356 sprawach.  

 W trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. –  na ogólną liczbę 305 wniosków jakie wpłynęły 

do WSA w Warszawie w 2015 r. – grzywnę wymierzono w 61 sprawach. 

 W trybie art. 112 p.p.s.a. – w 2015 r. do WSA w Warszawie wpłynęły 2 

wnioski – grzywnę wymierzono w 2 sprawach. 
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 W trybie art. 149 § 2 p.p.s.a.  – na ogólną liczbę 696 wniosków jakie wpłynęły 

do WSA w Warszawie w 2015 r. – grzywnę wymierzono w 103 sprawach (w 

tym w 29 sprawach grzywny orzeczono z urzędu). 

 W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.  – na ogólną liczbę 323 skarg jakie wpłynęły do 

WSA w Warszawie w 2015 r. – grzywnę wymierzono w 190 sprawach. 

 

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 2015 r. dwa 

wystąpienia sygnalizacyjne w następujących sprawach: 

W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 950/15 ze skargi A. S. na decyzję Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 

– Sąd, postanowieniem z dnia 22 października 2015 r. poinformował Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju o stwierdzonych w trakcie postępowania uchybieniach 

prawa, mogących stanowić o rażących uchybieniach procedurom egzaminacyjnym. 

  W toku postępowania sądowego organ przedstawił Sądowi, wyłącznie do jego 

wiadomości, dokumenty, których udostępnienia w trybie ustawy z dnia 11 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) 

domagał się skarżący. Dokumenty te dotyczyły postępowania egzaminacyjnego 

skarżącego w zakresie uzyskania przez niego patentu kapitana żeglugi śródlądowej 

klasy B, przeprowadzonego przez Centralną Komisji Egzaminacyjną przy Dyrektorze 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.  

 Sąd zwrócił uwagę, że z protokołu końcowego powyższej Komisji wynika, że 

do egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami 

pasażerskimi zostało dopuszczonych 7 osób. Egzamin ten z wynikiem pozytywnym 

zdały 3 osoby, 3 osoby nie przystąpiły do egzaminu, a 1 osoba go nie zdała. Sąd 

stwierdził, że powyższy zapis pozostaje w sprzeczności z dalszą treścią protokołu  

w którym stwierdzono, iż z egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do 

kierowania statkami pasażerskimi wynik pozytywny uzyskało 8 osób. Porównanie 
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powyższych liczb budzi, zdaniem Sądu, zastrzeżenia, co do tego w jaki sposób wynik 

pozytywny z egzaminu uzyskało aż 8 osób, skoro jedynie 3 osoby, z 7 dopuszczonych 

do egzaminu, egzamin ten zdało. 

Ponadto Sąd wskazał, że w treści omawianego wyżej protokołu skarżący nie 

figuruje w spisie osób dopuszczonych do tego egzaminu. W dalszej części tego 

protokołu także nie ma żadnej wzmianki o złożeniu przez niego egzaminu  

z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi. Jednakże, 

mimo to skarżący uzyskał zaświadczenie, wydane przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w […] stwierdzające 

zdanie przez niego z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy 

wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi. 

W ocenie Sądu obie powyższe wątpliwości wymagają dokładnego wyjaśnienia 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i ewentualnego wszczęcia stosownych 

postępowań administracyjnych.  

Stanowisko co do powyższego postanowienia zajął Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r. W piśmie tym 

organ wyjaśnił, ze stwierdzone przez Sąd uchybienia wyniknęły z błędu popełnionego 

w trakcie sporządzania kopii przedmiotowego protokołu dla potrzeb postępowania 

odwoławczego. Błąd ten polegał na pominięciu w trakcie kopiowania 3 stron 

protokołu. Organ wskazał również, że w celu uniknięcia tego typu błędów protokoły  

z przeprowadzonego egzaminu będą miały numerowane strony, a każda z nich 

parafowana będzie przez przewodniczącego i sekretarza Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. W załączeniu organ przekazał kopię przedmiotowego protokołu.  

 

 

        W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2001/14 ze skargi M. K. na postanowienie 

Ministra Finansów w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne – Sąd, 

postanowieniem z 19 czerwca 2015 r. poinformował Ministra Finansów o istotnym 

naruszeniu prawa dotyczącym załatwiania sprawy przez ten organ. Sąd podniósł, że 

sprawa zażaleniowa dotycząca skargi na czynności egzekucyjne była załatwiana przez 

Ministra Finansów przez około dwa lata, a z akt administracyjnych nie wynika,  

co było tego przyczyną. Zdaniem Sądu, działanie Ministra Finansów naruszało  
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w oczywisty sposób przepisy o terminie załatwiania spraw (art. 35 § 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego w zw. z art. 144 Kodeksu postępowania 

administracyjnego i art. 17 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), 

zasadę szybkości postępowania (art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego) 

oraz zasadę budowania zaufania do organów państwa (art. 8 Kodeksu postępowania 

administracyjnego). Za szczególnie naganne Sąd uznał stwierdzenie powyższych 

naruszeń w działaniu organu, który w istocie sprawuje nadzór nad egzekucją 

administracyjną. 
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II. ORZECZNICTWO – ZAGADNIENIA WYBRANE 
 

1. Gospodarka mieniem. 
 

1.1 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich.  

 

Wśród tej kategorii spraw warto przywołać wyrok z 10 marca 2015 r. sygn. akt 

I SA/Wa 30/15, w którym Sąd przyjął, że przyznanie byłemu właścicielowi lub jego 

następcom prawnym, w trybie art. 7 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), prawa użytkowania wieczystego 

do nieruchomości mającej stanowić ogólnodostępny park, a w części zajętej pod drogę 

publiczną, nie dałoby się pogodzić z realizacją celu publicznego, wynikającego z 

charakteru własności ogólnonarodowej. Sąd wskazał, że tereny miejskie przeznaczone 

w planie miejscowym pod ogólnodostępny park i od wielu lat taką funkcję pełniące, 

stanowiły w dacie wydania kontrolowanego orzeczenia i stanowią do dnia dzisiejszego 

element środowiska naturalnego. Stosownie zaś do treści art. 8 ust. 2 Konstytucji 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232  

ze zm.) środowisko naturalne stanowiło tzw. dobro ogólnonarodowe. Również 

elementy środowiska naturalnego są jednym ze składników mienia 

ogólnonarodowego. Organ orzekający zobowiązany był zatem uwzględnić nie tylko 

fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 31 stycznia 1961 r. 

przeznaczał przedmiotową nieruchomość na cele użyteczności publicznej (park 

ogólnodostępny), ale również i to, że grunt ten był mieniem ogólnonarodowym. Sąd 

podkreślił, że przedmiotowy grunt był przeznaczony pod cele użyteczności publicznej 

i to użyteczności wynikającej z przepisu rangi konstytucyjnej.  

W omawianej kategorii  istotny jest również wyrok z 20 sierpnia 2015 r. sygn. 

akt I SA/Wa 1150/15, w którym Sąd przyjął, mając na uwadze wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13, że z uwagi na znaczny upływ 

czasu od daty wydania decyzji, która przyznała poprzednim właścicielom 

nieruchomości warszawskiej prawo do ubiegania się o jej zwrot, konstytucyjne 

zasady: praworządności (legalizmu), bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania 
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obywatela do państwa (lojalności państwa) wynikające z art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), 

stoją na przeszkodzie wyeliminowaniu tej decyzji z obrotu prawnego i odebraniu 

następcom prawnym poprzednich właścicieli przyznanej im ponad 60 lat temu 

ekspektatywy. Przywrócenie terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dekretu 

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, umożliwiło bowiem 

byłym właścicielom nieruchomości zgłoszenie roszczenia o ustanowienie praw do 

utraconych nieruchomości, pozwalających na dalsze z nich korzystanie, podczas gdy 

upływ takiego terminu (w sytuacji jego uchybienia, bądź też odmowy jego 

przywrócenia) powodował nieskuteczność dochodzenia roszczenia, skoro na jego 

zgłoszenie wyznaczony został konkretny termin. Wobec powyższego Sąd uznał, że 

organ nadzoru dokonał błędnej wykładni przepisu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 

ze zm.). Wykładnia pojęcia "rażącego naruszenia prawa" jest bowiem nie do 

zaakceptowania w zestawieniu z przywołanymi powyżej zasadami konstytucyjnymi. 

 

2. Sprawy z zakresu statusu Kościołów i związków wyznaniowych.  

 

W omawianym zakresie warto przywołać wyrok z 26 maja 2015 r. sygn. akt 

I SA/Wa 221/15 dotyczący nieodpłatnego przekazania osobom prawnym Kościoła 

Katolickiego na własność gruntów znajdujących się w zasobach Państwowego 

Funduszu Ziemi albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W wyroku tym 

Sąd uznał, że art. 70a ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.), 

zgodnie z którym osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 

r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich 

wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące się w zasobach 

Państwowego Funduszu Ziemi albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

rozumieć należy jako dotyczący parafii, które rozpoczęły działalność duszpasterską po 

8 maja 1945 r. na Ziemiach Zachodnich i Północnych w ramach polskiej administracji 
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kościelnej, nawet jeżeli uprzednio parafie te funkcjonowały w ramach niemieckiej 

administracji kościelnej. Powyższa wykładnia zgodna jest z przywołanymi przez 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 czerwca 2011 r. sygn. akt K 3/09 celami 

wprowadzenia omawianej regulacji. W ocenie Sądu, dokonując wykładni art. 70a  

ust. 1 zdanie 1 ustawy należy uznać, że erygowanie Parafii […] w P., to jest jej 

powstanie w rozumieniu przepisów prawa kanonicznego w XIV wieku, nie może być 

rozumiane jako podjęcie działalności na Ziemiach Zachodnich i Północnych.  

Nie można bowiem pominąć kontekstu historycznego funkcjonowania Ziem 

Zachodnich i Północnych i tej okoliczności, że przed 1945 r. na terenach Ziem 

Zachodnich i Północnych nie istniały polskie kościelne osoby prawne i dopiero po 

zakończeniu działań wojennych mógł się rozpocząć proces obejmowania tych ziem 

przez polską administrację kościelną, która przy tworzeniu polskich kościelnych osób 

prawnych wykorzystała istniejące już parafie i należące do nich kościoły. 

Z kolei w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2479/14 Sąd podjął 

próbę wyjaśnienia określenia „wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej”, mającego 

znaczenie w postepowaniu regulacyjnym w przedmiocie przeniesienia na rzecz gminy 

żydowskiej lub Związku Gmin własności nieruchomości lub ich części przejętych 

przez Państwo, które w dniu 1 września 1939 r. były własnością gmin żydowskich lub 

innych wyznaniowych żydowskich osób prawnych, działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd uznał, że ustalenie znaczenia określenia, użytego w art. 

30 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych 

żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.), wymaga 

zastosowania kryterium formalnego a nie funkcjonalnego. W ustawach regulujących 

stosunek państwa do poszczególnych wyznań ustawodawca pozostawia bowiem 

kościołom i ich związkom wyznaniowym swobodę w określeniu jednostek 

organizacyjnych, przy pomocy których realizują one swoje cele, ale osobowość 

prawną wiąże tylko z tymi jednostkami, które za osoby prawne uznaje wprost 

w ustawie albo na podstawie rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra. W 

konsekwencji wyznaniowymi żydowskimi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy 

są tylko osoby wymienione w art. 5, 6 i 22 tej ustawy, a charakter działalności 

stowarzyszenia, nawet pokrywający się z celami realizowanymi przez wyznaniowe 
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żydowskie osoby prawne, nie ma znaczenia dla uznania go za taką osobę. 

Niedopuszczalne jest natomiast ustalanie znaczenia ww. pojęcia przez analizę użytych 

w nazwie określeń i odwoływanie się do celów oraz zadań realizowanych przez 

określoną osobę prawną. Rozwiązanie takie nie tylko służy bezpieczeństwu obrotu, 

gdyż nie pozostawia wątpliwości, jakie jednostki do takich osób zaliczyć, ale nie 

zaciera różnic pomiędzy osobami prawnymi, które stanowią część organizacyjną 

danego kościoła lub związku, a osobami prawnymi działającymi na podstawie 

przepisów właściwych nie tylko dla wyznaniowych osób prawnych. Brak jest więc 

podstaw, aby stowarzyszenia podlegające rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 27 

października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808 ze zm.) – a 

takim musiało być działające przed wojną na obszarze miasta […] „Stowarzyszenie 

[…]” - zaliczać do wyznaniowych żydowskich osób prawnych, w rozumieniu art. 30 

ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 
 

3.1 Sprawy z zakresu rodziny zastępczej, pomocy na usamodzielnienie dla wychowanka 

rodziny zastępczej.  
 

W sprawach z tego zakresu warty omówienia jest wyrok z 27 sierpnia 2015r. 

sygn. akt I SA/Wa 1367/15, w którym Sąd przyjął, że skoro ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) 

nie uzależnia możliwości ustanowienia rodziną zastępczą cudzoziemców  

od legitymowania się przez nich dokumentami legalizującymi ich stały pobyt na 

obszarze państwa polskiego, to nieuprawnione jest także wnioskowanie, by brak takich 

dokumentów po stronie rodziców zastępczych już ustanowionych, mógł stanowić 

podstawę do odmowy przyznania im świadczeń przeznaczonych na utrzymanie 

umieszczonych w ich pieczy dzieci. Przyjęcie odmiennego poglądu, w efekcie 

nieuprawnionego rozszerzenia w drodze wykładni zakresu podmiotowego działania 

art. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na rodziny zastępcze - 

jak uczyniły to w niniejszej sprawie organy - nie dość, że pozostaje w sprzeczności 

z ratio legis ustawy, a także z art. 80 ust. 1 w zw. z art. 72 ust. 2 Konstytucji 
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Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim prowadzi do niedopuszczalnego 

różnicowania sytuacji prawnej dzieci pozostających w pieczy zastępczej (a więc 

chrakteryzujących się wspólna cechą relewantną) pod względem dostępności do 

gwarantowanych im ustawą świadczeń, z uwagi na status prawny osób tę pieczę nad 

nimi sprawujących, co z kolei oznacza naruszenie ustanowionej w art. 32 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady równości. Pozostaje także 

w sprzeczności z dyspozycją normy prawnej zawartej w art. 2 ust. 2 Konwencji 

o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.), statuującej 

obowiązek Państwa zapewnienie ochrony dziecku przed wszelkimi formami 

dyskryminacji, w tym m.in. motywowanymi statusem prawnym jego opiekunów. 

 

3.2 Inne sprawy z zakresu pomocy społecznej. 
 

W wyroku z 28 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 758/15 Sąd wskazał, że z 

przepisu art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) wynika, że kluczowymi przesłankami 

przyznania jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł na jedno dziecko są: 

urodzenie dziecka oraz bycie matką lub ojcem, opiekunem prawnym albo opiekunem 

faktycznym dziecka. Dla przyznania ww. świadczenia nie ma zatem znaczenia 

wydanie nowego aktu urodzenia i nadanie nowego nr PESEL. Sąd wyjaśnił, że 

wydanie nowego aktu stanu cywilnego dotyczącego urodzenia dziecka nie oznacza, że 

akt ten dotyczy „nowego” dziecka, albowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze 

zm.), „stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy 

indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne 

lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego”. 

Jednocześnie rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w 

formie aktów stanu cywilnego (art. 2 ust. 2 ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego). 

Tym samym przez fakt przysposobienia przez D. B. stwierdzonego postanowieniem 

Sądu Rejonowego w P. z dnia […] grudnia 2014 r. sygn. akt […] doszło do nowego 

ukształtowania sytuacji prawnej J. B., która wymagała odzwierciedlenia w akcie 
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urodzenia poprzez ujawnienie w nim tegoż faktu. Z kolei ta sytuacja wymagała 

nadania nowego nr PESEL (art. 20 ust. 1 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego), 

który stanowi numer nadawany w ramach prowadzonego w Powszechnym 

Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności stanowiącym rejestr mający na celu 

prowadzenie ewidencji ludności polegającej na rejestracji określonych w ustawie 

podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny 

osób fizycznych (art. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności; Dz. U. z 2015 r. poz. 388). Z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru 

PESEL (Dz. U. z 2012 r., poz. 74) wynika zaś konieczność sporządzenia nowego aktu 

urodzenia w wyniku przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa męża 

matki skutkującego nadaniem nowego numeru PESEL i usunięciem z rejestru PESEL 

oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu 

na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy danych 

przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża 

matki, zamieszczonych w tych rejestrach przed przysposobieniem albo przed 

obaleniem domniemania ojcostwa męża matki. Chodzi zatem o ujawnienie w ww. 

ewidencji prawidłowych i zgodnych z rzeczywistym stanem danych. Tak więc nadanie 

nowego nr PESEL – z powodu przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa 

męża matki -  nie oznacza, że pojawia się „nowe dziecko”. 

 

4. Edukacja. 
 

4.1 Szkoły wyższe niepaństwowe, w tym zawodowe. 

 

 Wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1898/14, Sąd uchylił 

rozstrzygnięcie nadzorcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. […]. Sąd stwierdził, że minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego jest kompetentny, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r., poz. 572 ze zm.), do stwierdzenia 

nieważności każdej uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora (innej niż 
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decyzja administracyjna), w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 

lub statutem uczelni, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od otrzymania 

uchwały lub decyzji. Wskazał przy tym, że ustawa nie precyzuje formy oraz sposobu 

doręczenia uchwały. W przedmiotowej sprawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przekroczył ten termin. 

Zdaniem Sądu ograniczenie katalogu uchwał objętych kompetencjami 

nadzorczymi ministra wyłącznie do uchwał przekazywanych mu w trybie art. 35 ust. 3 

p.s.w. nie jest zgodne z wykładnią systemową. 

Zawężająca wykładnia art. 36 ust. 1 p.s.w. pozostaje w niezgodzie z art. 2 i 7 

Konstytucji RP. Skoro Rzeczypospolita Polska ma być demokratycznym państwem 

prawnym, a organy władzy publicznej (w tym szkół wyższych) mają działać na podstawie 

i w granicach prawa – to legalność ich postępowania musi być poddana nadzorowi. 

Przyjęcie poglądu, że uchwały organów kolegialnych uczelni (senatu, rad wydziałów itd.) 

podejmowane w innych sprawach niż wymienione w art. 35 ust. 3 pkt 1-5 p.s.w. nie 

podlegają kompetencji nadzorczej ministra określonej w art. 36 ust. 1 p.s.w. oznaczałoby, 

że są one pozostawione poza władczą kontrolą jakichkolwiek organów zewnętrznych 

względem uczelni. 

Ponadto przyjęcie zawężającej wykładni art. 36 ust. 1 p.s.w. nie jest konieczne dla 

ochrony autonomii szkół wyższych. Stosownie do art. 70 ust. 5 Konstytucji, zapewnia się 

autonomię szkół wyższych, ale na zasadach określonych w ustawie. Podobnie art. 4 ust. 1 

p.s.w. zaznacza, że uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego 

działania, ale – znów – na zasadach określonych w ustawie. Granicą zatem autonomii 

szkoły wyższej jest legalność postępowania jej organów.  

 

4.2 Działalność badawczo-rozwojowa. 

 

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1395/14, Sąd uchylił decyzję 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie przyznania kategorii naukowej na 

podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

jednostek naukowych. 
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Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że w przypadku, gdy odniesienie się 

do wszelkich szczegółowych kwestii, będących podstawą wydania rozstrzygnięcia, 

nastąpiło w „systemie informatycznym”, to uzasadnienie decyzji może zostać w tym 

zakresie ograniczone. Informacje zawarte w „systemie informatycznym” dotyczące 

odpowiedzi na zarzuty, uzasadnienie i wyjaśnienie ocen, powinno również stanowić 

integralną część decyzji. 

 

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

pracy. 
 

5.1 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele. 

 

W wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1920/14 Sąd stwierdził, że 

skoro ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 82 ze zm.) w kwestii ocen kwalifikacyjnych kontrolerów mianowanych jest regulacją 

kompleksową (w tym zakresie nie odsyła do stosowania przepisów k.p.a.) i nie 

przewiduje odstępstwa od zasady dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy, to trzecia 

(zaskarżona) decyzja wydana w tej sprawie nie ma oparcia w przepisach prawa. A zatem 

została wydana bez podstawy prawnej i jest dotknięta kwalifikowaną wadą prawną z art. 

156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

 

5.2 Sprawy z zakresu stosunku służbowego żołnierzy zawodowych. 

 

Wyrokami z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 93/15 i II SA/Wa 96/15, 

uchylono decyzje w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej w związku z 

pobieraniem nauki. W powołanych sprawach organy odmówiły przyznania pomocy 

finansowej nie na podstawie przesłanek wymienionych w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, 

poz. 593 ze zm.) i uszczegółowiającego go § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i 

kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 121, poz. 813), ale wewnętrznego aktu 

„Wytycznych Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w 
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podległych jednostkach wojskowych w 2014 r. oraz kierunkami na 2015 r.” i zawartym w 

nim zaleceniu o dofinansowaniu nauki realizowanej w oparciu o krajowe uczelnie 

wojskowe. Natomiast ani ustawa, ani rozporządzenie wykonawcze w żaden sposób nie 

uzależniają przyznania pomocy finansowej od rodzaju szkoły, w której żołnierz pobiera 

naukę. 

Wskazane wyżej postępowanie organów wojskowych jest sprzeczne  

z zawartym w art. 87 Konstytucji RP uregulowaniem stanowiącym, że źródłami 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 

ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.   

W sprawach ustalania przez wojskowe komisje lekarskie zdolności do służby 

wojskowej dostrzeżony został problem orzekania przez pracowników Centralnej 

Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie podlegających wyłączeniu na podstawie art. 

24 § 1 pkt 5 k.p.a. Sąd w prawomocnych wyrokach z dnia 6 marca 2015 r., sygn. akt II 

SA/Wa 1270/14, z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1949/14, z dnia 14 kwietnia  

2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1317/14, z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2098/14 

oraz z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 737/15 wyjaśnił, że przepisem § 26 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie 

orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu 

postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2010 r. Nr 15, 

poz. 80 ze zm. - uchylonego z dniem 6 czerwca 2015 r.) prawodawca wprowadził do 

postępowania prowadzonego przez wojskowe komisje lekarskie szczególny rodzaj 

współdziałania organów – współdziałania podobnego do instytucji przyjętej w art. 

106 k.p.a. Jednak istotną cechą współdziałania określonego w tym przepisie jest 

okoliczność, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ I instancji 

bierze także udział organ wyższego stopnia, a udział ten wyraża się w formie 

zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia projektu orzeczenia organu I instancji. 

Współdziałanie to polega zatem na współdecydowaniu, w określonych prawem 

przypadkach, o treści rozstrzygnięcia.  

Zdaniem Sądu, tego rodzaju współdziałanie podlega ograniczeniom 

przewidzianym w art. 24 k.p.a., a członkowie wojskowej komisji lekarskiej wyższego 

stopnia, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia (decyzji) wojskowej 
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komisji lekarskiej poprzez tę szczególną postać współdziałania (zarówno w przypadku 

zatwierdzenia, jak i niezatwierdzenia projektu orzeczenia rejonowej wojskowej komisji 

lekarskiej), podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu odwoławczym. 

 

5.3 Sprawy z zakresu stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji. 

 

Wyrokiem z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2199/14, Sąd oddalił skargę 

wniesioną na postanowienie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności 

postanowienia, wydanego na podstawie art. 61a k.p.a., o odmowie wszczęcia 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o czasowym 

powierzeniu skarżącemu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku przy 

zachowaniu dotychczasowych składników uposażenia.  

Sąd wyjaśnił, że z analizy przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) wynika, iż ustawodawca w treści art. 32 ust. 1  

i 2 tej ustawy nakazał wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach mianowania 

funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia oraz zwalniania ze stanowiska, 

natomiast nie wypowiedział się wprost w odniesieniu do rozstrzygania w pozostałych 

aspektach służby policjanta. Brak wskazania w policyjnych przepisach pragmatycznych 

możliwości odwołania skutkuje uznawaniem, iż mamy do czynienia z władczym 

rozstrzygnięciem organu, charakterystycznym dla stosunków mundurowych, od którego 

nie ma odwołania w rozumieniu przepisów k.p.a.  

Sąd stwierdził, że rozstrzygnięcie właściwego organu Policji o powierzeniu 

policjantowi obowiązków na innym stanowisku służbowym w tej samej miejscowości na 

czas nieprzekraczający 12 miesięcy, dokonane w oparciu o przepis art. 37 ustawy  

o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.), nie stanowi decyzji administracyjnej, lecz 

akt władczy o charakterze wewnętrznym, wynikający z podległości służbowej policjanta, 

od którego to aktu nie przysługuje policjantowi odwołanie do organu wyższej instancji,  

a w konsekwencji kontrola nadzorcza z art. 156 § 1 k.p.a. Nie znaczy to, iż takie 

rozstrzygnięcie nie może być analizowane przez przełożonych, jednakże odbywa się to w 

drodze analizy polityki kadrowej organu, a nie na zasadach odwoławczych 

przewidzianych w trybie procedury administracyjnej. Policjant także nie może zaskarżyć 
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do Sądu rozkazu personalnego, który był podstawą powierzenia mu obowiązków 

służbowych. 

 

5.4 Sprawy z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 630/14,  

Sąd oddalił skargę wniesioną w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 

w sprawie przydziału skarżącemu lokalu mieszkalnego. 

Sąd podniósł, że prawo funkcjonariusza Straży Granicznej do otrzymania lokalu 

mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, może 

być realizowane tylko i wyłącznie na wniosek tego funkcjonariusza. Skoro skarżący nie 

wyraził zgody na kontynuowanie – wszczętego z urzędu – postępowania w sprawie 

przydziału lokalu mieszkalnego, organ nie miał innej możliwości jak tylko umorzyć 

postępowanie.  

Sąd, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

26 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OSK 1844/11 (publik. LEX nr 1264617), wyjaśnił 

znaczenie wniosku funkcjonariusza Straży Granicznej w postępowaniu o przydział lokalu 

mieszkalnego, stwierdzając, iż cyt.: „Wypowiedź funkcjonariusza skierowana do organu 

wyrażająca wolę otrzymania przezeń mieszkania nie jest więc oświadczeniem woli 

kształtującym stosunek prawny (…), ale prośbą o przyznanie publicznoprawnego 

uprawnienia przysługującego funkcjonariuszowi Straży Granicznej, czynnością 

procesową z zakresu postępowania administracyjnego. W konsekwencji, złożenie 

oświadczenia o wycofaniu prośby nie można oceniać w kategoriach odwołania 

oświadczenia woli. Jest to natomiast wniosek o wszczęcie postępowania 

administracyjnego w rozumieniu art. 61 § 1 k.p.a. Zauważając, że nie ma podstaw do 

wszczynania postępowania o przydział lokalu z urzędu, stwierdzić należy, że w sprawach 

wszczynanych na wniosek jednostka rozporządza swoim prawem (…). W razie braku 

wniosku postępowanie w sprawie uprawnień strony nie może być wszczęte. O ile zaś do 

wszczęcia takiego postępowania dojdzie, należy uzyskać zgodę strony. W przypadku 

nieuzyskania zgody strony, jak wprost wynika z art. 61 § 2 k.p.a., postępowanie należy 

umorzyć". 



30 

 

5.5 Funkcjonariusze Służby Więziennej. 

 

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 363/14, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę byłego funkcjonariusza 

Służby Więziennej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 

zwalniającej go ze służby. 

Sąd zauważył, iż rację ma skarżący twierdząc, że art. 39 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 

26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) nie 

przewiduje terminu w jakim miałoby dojść do wyrażenia bądź niewyrażenia zgody przez 

funkcjonariusza na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe. Nie oznacza to jednak, 

że w przypadku gdy uzyskanie stanowiska funkcjonariusza w tym przedmiocie jest 

konieczne, organ nie może określić terminu w którym do jego wyrażenia powinno dojść, 

zakreślając jednocześnie rygor w sytuacji braku odpowiedzi na wezwanie.  

Gdyby podzielić pogląd prezentowany przez skarżącego, organ pozbawiony 

możliwości swoistego dyscyplinowania funkcjonariuszy np. w sprawach kadrowych, 

niejednokrotnie nie miałby możliwości sprawnego i skutecznego działania, przy 

uwzględnieniu szeroko pojmowanego interesu społecznego w tym zakresie, a w skrajnych 

przypadkach możliwość podejmowania rozstrzygnięć kadrowych byłaby wyłączona. 

 

5.6 Funkcjonariusze Straży Pożarnej. 

 

W sprawach z tego zakresu warto przytoczyć prawomocny wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie  z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 

2145/14, uchylający orzeczenie dyscyplinarne Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy 

Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej. 

Zdaniem Sądu, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie 

Głównym PSP w sposób rażący naruszyła zasadę reformationis in peius, poprzez 

uchylenie korzystnego dla skarżącego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej I instancji w 

części uniewinniającej obwinionego. Organ I instancji uniewinnił skarżącego od kilku 

z przedstawionych zarzutów. Rozstrzygnięcie to nie było skarżone do organu II instancji 

przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Zatem złożenie odwołania przez funkcjonariusza od 
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orzeczenia organu I instancji, niezależnie od jego treści, mogło być jedynie rozumiane 

jako odwołanie od tej części orzeczenia, które uznaje obwinionego za winnego 

popełnienia pozostałych  zarzutów i wymierzenia kary dyscyplinarnej.  

Sąd zauważył, iż skarżący wniósł odwołanie od całości orzeczenia Komisji 

Dyscyplinarnej I instancji. Organ odwoławczy w takiej sytuacji powinien zażądać 

wyjaśnienia przez skarżącego, jak należy rozumieć jego żądanie w aspekcie zasady 

reformationis in peius. Przedmiotem rozpatrzenia przez organ II instancji nie mogła być ta 

część orzeczenia, która uniewinniła funkcjonariusza od zarzutów. Orzeczenie organu 

I instancji w zakresie, w którym obwinionego uniewinniło od zarzucanych mu czynów, 

stało się ostateczne. Natomiast odwoławcza Komisja Dyscyplinarna uchylając w całości 

orzeczenie organu pierwszej instancji, orzekła także w tej części, która stała się już 

ostateczna.  

Zaskarżone orzeczenie rażąco naruszyło zasadę reformationis in peius,  

a ponadto organ II instancji w części rozstrzygnął sprawę ostatecznie zakończoną przez 

organ I instancji (orzeczenie uniewinniające), co stanowi rażące naruszenie zasady 

instancyjności postępowania dyscyplinarnego (art. 124 f ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340). 

 

5.7 Służba Celna. 

 

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1319/14, Sąd uchylił 

zaskarżone postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania, uznając, że 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1404 ze zm.) nie czynią niedopuszczalnym zaskarżenia części składowej orzeczenia 

dyscyplinarnego jakim jest jego uzasadnienie. 

Sąd podkreślił, że zarówno rozstrzygnięcie, jak uzasadnienie orzeczenia 

dyscyplinarnego nie ma samodzielnego bytu prawego. Stanowi nierozerwaną całość  

w tym znaczeniu, że nie jest możliwe wydanie jedynie rozstrzygnięcia w sprawie 

dyscyplinarnej bez podania motywów, którymi kierował się organ załatwiając sprawę 

dyscyplinarną (podania uzasadnienia faktycznego i prawego rozstrzygnięcia).  
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Sąd stwierdził, że skoro przepis art. 179 ust. 1 i 2 ustawy z dnia o Służbie Celnej  

daje funkcjonariuszowi prawo wniesienia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego, to 

wniesienie środka zaskarżenia, choćby tylko kwestionującego jego część, w tym 

uzasadnienie, jest dopuszczalny. Skoro bowiem prawo odwołania służy od orzeczenia 

dyscyplinarnego (art. 179 ust. 2 ustawy) to i służy od jego uzasadnienia (art. 178 ust. 3 pkt 

6 ustawy). Wniesienie odwołania od uzasadnienia orzeczenia wywołuje skutek prawny 

uruchomienia postępowania odwoławczego, przenosząc na organ odwoławczy 

kompetencje ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy rozstrzygniętej 

orzeczeniem nieostatecznym. Strona przy tym może skutecznie kwestionować 

prawidłowość ustaleń faktycznych i dokonanych na tej podstawie ocen. Rozgraniczenie 

w strukturze orzeczenia dyscyplinarnego rozstrzygnięcia i uzasadnienia nie ma znaczenia 

prawnego dla oceny orzeczenia jako spójnej całości.  

 

5.8 Inspekcja pracy. 

   

W wyroku z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2104/14, Sąd nie 

zgodził się ze stanowiskiem skarżącej agencji pracy tymczasowej, że obowiązek 

dostosowania, na podstawie art. 237(11) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) liczby pracowników służby bezpieczeństwa  

i higieny pracy do ilości zatrudnionych pracowników dotyczy jedynie pracowników 

zatrudnionych w oparciu o umowy, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy i nie odnosi 

się do pracowników tymczasowych świadczących pracę dla pracodawcy użytkownika. 

Sąd podkreślił, że stosownie do treści art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 

2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.), 

przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem 

tymczasowym, agencja i pracodawca użytkownik uwzględniają na piśmie zakres 

przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków dotyczących BHP, innych niż 

określone w art. 9 ust. 2a tej ustawy. Skoro w rozpoznawanej sprawie skarżąca agencja 

nie dokonała z pracodawcami użytkownikami uzgodnień, nie zawarła umów, ani 

porozumień w przedmiocie przejęcia obowiązku zapewnienia służby BHP pracownikom 

tymczasowym, skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego 
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pracodawcy użytkownika, to w konsekwencji  tworzenie służby BHP o liczebności 

dostosowanej do ilości zatrudnianych pracowników na zasadach, o których mowa w art. 

237(11) § 1 Kodeksu pracy ciąży na agencji pracy tymczasowej (skarżącym), która jest 

pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. 

 

6. Sprawy mieszkaniowe. 
 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługują wyroki, w których Sąd, mając na 

uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2008 r., sygn. akt 

I OPS 4/08, która dzieli postępowanie dotyczące udzielania pomocy mieszkaniowej przez 

gminę na etap pierwszy - zakończony wydaniem aktu o charakterze administracyjnym 

o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście osób oczekujących na najem lokalu i etap 

drugi o charakterze cywilnym związanym z zawarciem umowy najmu, wskazuje, że 

uchwały jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zamiany lokali, w trybie § 8 ust. 1 

pkt 1 lit a uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3937 ze zm.), są aktem o 

charakterze administracyjnoprawnym. Sąd wyjaśniał bowiem, że w tego rodzaju 

sprawach rozstrzygana jest kwestia, czy danej osobie może być udzielona pomoc 

w  zakresie zaspokojenia jej potrzeb lokalowych z wykorzystaniem lokali znajdujących 

się w mieszkaniowym zasobie gminy. Rozstrzygnięcie w tym zakresie skutkuje 

zakwalifikowaniem wniosku o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego, a następnie 

skierowaniem osoby ubiegającej się o zamianę do zawarcia umowy najmu konkretnego 

lokalu (wyroki z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 948/15, z dnia 22 kwietnia 

2015 r., sygn. akt II SA/Wa 30/15). 

 

7. Samorząd terytorialny. 
 

W wyroku z dnia 6 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 201/15, Sąd oddalając 

skargę radnego na uchwałę Rady Dzielnicy (…) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego, wskazał, że wybór skarżącego na stanowisko Zastępcy Burmistrza 
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spowodował konieczność podjęcia uchwały przez Radę Dzielnicy (…) o wygaśnięciu 

jego mandatu jako radnego, w związku z zaistnieniem przesłanki z art. 383 §1 pkt 5 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112). 

Sąd stwierdził, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje z mocy samego prawa, 

z dniem wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu, wymienionych w art. 383 § 1 

ustawy – Kodeks wyborczy, konieczne jest jednak urzędowe potwierdzenie skutku 

prawnego, który nastąpił z mocy prawa, przez właściwy organ i w określonej prawnie 

formie. Takim aktem urzędowym jest uchwała tego organu. Dopóki nie zostanie wydany 

taki akt, nie można powoływać się na to, że mandat wygasł.  

Z kolei w wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 492/15, oddalającym 

skargę Prezydenta Miasta (…) na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (…) 

w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta (…) w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Miasta (…) do Klastra Spożywczego, Sąd uznał, że przystąpienie 

do wskazanej umowy partnerskiej nie jest tożsame z żadną z form wykonywania zadań 

przez Miasto, wskazanych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) i przepis ten nie może stanowić 

podstawy do podjęcia spornej uchwały. W ocenie Sądu członkostwa w Klastrze nie 

można uznać za realizację zadań wspierania przedsiębiorczości przez tworzenie 

korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 

ponieważ nie może ono polegać na członkostwie w organizacjach realizujących to 

zadanie, lecz na tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Nadto, przepis art. 

18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę 

gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego, zobowiązujący 

do wydania takiej uchwały, lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru 

normatywnego.  

Natomiast w wyroku z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1837/14, ze 

skargi Rady Gminy (…) na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (…) w przedmiocie 

stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (…), Sąd 

stwierdził, że mandat radnego jest mandatem wolnym, co oznacza, że radny reprezentuje 

całą wspólnotę samorządową, a za wyniki swych działań, wynikających z wykonywania 

mandatu, ponosi odpowiedzialność jedynie polityczną, która jest weryfikowana podczas 
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wyborów do rady następnej kadencji. Skoro zatem wyborcy nie mogą ograniczać 

swobody radnego w wykonywaniu mandatu, to tym bardziej rada gminy nie może (bez 

wyraźnego upoważnienia ustawowego) stosować wobec niesumiennego radnego żadnych 

środków dyscyplinujących w przypadku uchylania się przez niego od obowiązku 

uczestniczenia w pracach rady i jej komisji, np. poprzez nakładanie obowiązku 

usprawiedliwienia nieobecności na sesji rady lub posiedzeniu komisji. Powszechnie 

stosowanym środkiem sprzyjającym zapewnieniu aktywnego udziału radnych w pracach 

rady i jej komisji jest natomiast potrącanie z diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 

na zasadach ustalonych przez radę.  

8. Broń i materiały wybuchowe z pominięciem wytwarzania i 

obrotu bronią i amunicją. 
 

W wyroku z dnia 6 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2102/14 Sąd uznał, że samo 

prowadzenie działalności gospodarczej przez skarżącego, w ramach której zajmuje się 

prowadzeniem strzelnicy, przewożeniem broni i amunicji oraz dużych kwot pieniężnych, 

nie stawia go automatycznie w grupie osób szczególnie zagrożonych. Subiektywne 

przekonanie o potencjalnym zagrożeniu, które może wystąpić w bliżej nieokreślonym 

czasie i miejscu, nie spełnia przesłanki z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.). 

9. Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 
 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1802/14, 

którym Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody […] w przedmiocie utraty statusu osoby 

bezrobotnej.  

W rozpoznawanej sprawie skarżąca uczestniczyła w projekcie pilotażowym 

przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego celem było 

wypracowanie nowych mechanizmów współpracy urzędów pracy z agencjami 

zatrudnienia w celu powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. Usługi 

aktywizacyjne objęte ww. projektem realizowane były przez zewnętrznego dostawcę 

usług, którym była Spółka […]. Osoba bezrobotna objęta została szeregiem usług 

aktywizacyjnych o charakterze obligatoryjnym. Realizacja wsparcia doradczego miała 
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miejsce w Ośrodku Aktywizacji. Zatem projekt pilotażowy był w istocie realizowany 

przez Urząd Pracy, a ww. Spółka występowała jedynie jako dostawca usług 

aktywizacyjnych zleconych przez Urząd.  

Sąd uznał, że niestawienie się uczestnika projektu pilotażowego jest traktowane 

jako niestawiennictwo na obowiązkowej wizycie w Urzędzie Pracy. Możliwość 

usprawiedliwienia niestawiennictwa ustawodawca łączy jednoznacznie z obowiązkiem 

wykazania uzasadnionej przyczyny niezgłoszenia się do organu zatrudnienia, co wynika 

z treści art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). 

 

10. Ochrona danych osobowych. 
 

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 790/14 Sąd oddalił 

skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z w przedmiocie 

przetwarzania danych osobowych.  

Podstawą do przetwarzania przez Bank danych osobowych skarżącego (jako 

aplikującego o udzielenie kredytu) był art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Natomiast 

przekazanie danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków 

Polskich miało miejsce na podstawie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych 

osobowych w zw. z art. 105 ust. 4 i 105 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376). Celem przetwarzania danych zawartych w BIK 

i ZBP jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu bankowego, ochrona depozytów 

bankowych, ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego.  

Do przetwarzania danych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie 

danych osobowych w zw. z art. 105 ust. 4 i art. 105a ust. 1 ustawy Prawo bankowe - nie 

jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą bowiem przepisy prawa nie ustanawiają 

takiego wymogu.  

Na uwagę zasługują wyroki uchylające decyzje Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych nakazujące Proboszczom Parafii Rzymskokatolickich 

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

Katolickiego.  

Sąd podkreślił, 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).  

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 także żaden inny organ administracyjny lub sąd w Polsce. Organy 

państwa mogłyby działać i stosować prawo w takich spawach jedynie wtedy, gdyby 

dany związek religijny wprost i w sposób rażący naruszał obowiązujące w Polsce 

normy prawne. Inne rozumienie powyższych reguł   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 – wyroki z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II 

SA/Wa 847/14, z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1604/15, z dnia 9 lipca 

2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2095/14, z dnia 2 września 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 

1881/14 oraz z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 86/15.  

11. Dostęp do informacji publicznej.  
 

W tej kategorii na uwagę zasługują wyroki w sprawach dotyczących informacji 

o działalności szeroko pojętych organów służb bezpieczeństwa Państwa (ABW, SKW, 

CBA) w tym o ich uprawnieniach, wykonywanych zadaniach, dostępnych środkach 

i sprzęcie, współpracy z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi. Sąd podkreślał,  

że służby te niewątpliwie są zobowiązane na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) do udostępnienia 

informacji, mającej charakter informacji publicznej będącej w ich posiadaniu.  
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Sąd zauważył, że konstytucyjne prawo do informacji określone w art. 61 ust. 1 

Konstytucji RP nie ma charakteru absolutnego i może być w sytuacjach wskazanych 

w ust. 3 ww. przepisu ograniczone. Oznacza to prymat wspólnych interesów obywateli 

nad partykularnym interesem jednostki. Prawo do informacji publicznej ma bowiem 

służyć tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie społecznej 

kontroli działań władzy publicznej, a nie zaspokajaniu interesów indywidualnych, które 

może odbywać się kosztem interesu ogółu. Z tego względu ważne jest, by ujawnienie 

niektórych informacji nie zagroziło interesom państwa, a tym samym interesom 

wspólnoty obywateli, której to państwo jest emanacją. Żądanie udzielenia odpowiedzi na 

pytania dotyczące działań tych organów mogłoby doprowadzić do ujawnienia takich 

informacji, poprzez pośrednie wskazanie na zainteresowania operacyjne i metody pracy 

operacyjnej - wyroki z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1623/14, z dnia 

15 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 499/14, z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt 

II SA/Wa 419/15, z dnia 13 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1670/14.  

Na uwagę w tej kategorii spraw zasługują też wyroki, w których Sąd stwierdza, że 

z art. 3a i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 2, poz. 

24 ze zm.) wynika, iż udostępnianie informacji publicznej prasie odbywa się w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, natomiast art. 4 ust. 

1 Prawa prasowego poszerza katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania prasie 

informacji o podmioty niewymienione w ustawie o dostępie do informacji publicznej, tj. 

o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Rozszerzenie uprawnienia wynikającego z art. 

61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej ma na względzie zadania 

jakie pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie. O właściwym trybie dostępu do 

określonej informacji, w sytuacji, gdy wnioskuje o nią prasa, decyduje ocena charakteru 

tej informacji oraz adresat wniosku. Jeżeli wniosek taki będzie dotyczył informacji 

publicznej i zostanie skierowany do podmiotu zobowiązanego na mocy art. 4 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępniania informacji publicznej, 

właściwym dla jego załatwienia będzie tryb określony w przepisach tej ustawy. W 

przypadku, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej prasie 

informacji tej nie udziela i nie wydaje w tym przedmiocie żadnego aktu, redaktorowi 
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naczelnemu czasopisma przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność na 

podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze 

zm.) - wyroki z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 900/14 i II SAB/Wa 889/14, 

z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 939/14. 

 

12.Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych. 
 

12.1 Podatek od towarów i usług. 

 

W kategorii spraw dotyczących podatku od towarów i usług na uwagę 

zasługuje wyrok, który zapadł w dniu 15 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3714/14.  

W ww. wyroku Sąd wypowiedział się w zakresie prawa do odliczenia podatku 

naliczonego od wydatków związanych z używaniem na podstawie umowy leasingu 

samochodów osobowych. Sąd stwierdził, że skoro wynajem aut dokonywany będzie 

odpłatnie, po cenach rynkowych i wiąże się z pobieraniem VAT, w ramach 

prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, zatem samochody te uznać 

należy za wykorzystywane do działalności gospodarczej. W konsekwencji zatem,  

w stosunku do tych samochodów możliwe będzie odliczenie 100% podatku 

naliczonego. Bez znaczenia dla dokonanej oceny, zdaniem Sądu, będzie okoliczność, 

że samochody te udostępniane są pracownikom do celów prywatnych. Istotne jest, 

że dokonywane jest to w ramach działalności gospodarczej Spółki. Skoro 

do pracowników nie stosuje się żadnych preferencji cenowych to nie ma znaczenia 

komu ten samochód się wynajmuje, a zatem jest to usługa opodatkowana podatkiem 

VAT.  

Inną wartą odnotowania sprawą była sprawa dotycząca uznania za koszt 

podatkowy historycznej wartości wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki 

osobowej. Sąd wyrokiem z dnia 30 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3384/14 

uchylając interpretację Ministra Finansów w ww. zakresie w uzasadnieniu wskazał, że 

umowa zamiany nieruchomości, którą zamierzają dokonać Skarb Państwa z m.st. 

Warszawa jest niewątpliwie czynnością odpłatną. Sąd podzielił stanowisko Ministra 
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Finansów, iż odpłatność za nieruchomość przy umowie zamiany jest określona jako 

wartość innej nieruchomości, jak również, że do zamiany nieruchomości dochodzi w 

drodze umowy cywilnoprawnej. Sąd wyjaśnił, że w rozpoznawanej sprawie mamy do 

czynienia z zamianą nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą, gdzie Gmina 

jest podatnikiem VAT obu stron transakcji. W rozumieniu prawa cywilnego ta 

wyjątkowa sytuacja uwarunkowana jest właśnie poprzez fakt, iż ustawodawca 

zdecydował się zorganizować obrót nieruchomościami Skarbu Państwa z Gminą w 

sposób szczególny określając dla tych transakcji jednego podatnika podatku od 

towarów i usług. Sąd przyznał rację Ministrowi Finansów, iż warunkiem uznania 

zamiany nieruchomości jest dokonanie tejże czynności przez podatnika podatku od 

towarów i usług. Taka dostawa może być dokonana przez podatnika VAT na rzecz 

podmiotu, który również posiada status podatnika VAT jak i na rzecz podmiotu  

nie będącego podatnikiem. Sąd podkreślił również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 

177, poz. 1054 z późn. zm.), dokonujący dostawy (podatnik VAT) musi dokonać 

rozporządzenia towarem jak właściciel. Dla zrealizowania warunku ,,rozporządzenia 

towarem jak właściciel" musi nastąpić ekonomiczne przeniesienie władztwa 

przedmiotowego towaru (w sprawie nieruchomości). Przy dostawie towaru, w 

rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, decydujące znaczenie ma przede 

wszystkim ekonomiczny, a nie prawny aspekt transakcji w ramach której podatnik 

VAT przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Zatem 

aby mówić o dostawie towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług 

winno nastąpić wyzbycie się przedmiotu dostawy przez podatnika VAT. W 

rozpatrywanym stanie faktycznym przy zamianie nieruchomości ten warunek nie 

zostanie ziszczony. Nieruchomości stanowiące przedmiot zamiany były przed 

dokonaniem tej czynności cywilnoprawnej we władaniu podatnika VAT dokonującego 

transakcji i nadal po jej dokonaniu pozostają we władaniu podatnika VAT tj. m.st. 

Warszawy. Niewątpliwie, zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a m. st. 

Warszawa doprowadzi do zmiany stosunków własnościowych w aspekcie prawa 

cywilnego, ale na gruncie prawa podatkowego taka transakcja nie może być uznana za 

dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i 
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usług. Wynika to z faktu iż nie dojdzie przy tej transakcji do „rozporządzenia towarem 

jak właściciel” przez podatnika jakim jest m.st. Warszawa.  

W innym wyroku z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3774/14 Sąd 

wypowiedział się w zakresie uznania za koszt podatkowy historycznej wartości 

wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej. Ww. wyrokiem Sąd uchylił 

interpretację Ministra Finansów. Istota sporu w sprawie sprowadzała się  

do rozstrzygnięcia prawa Gminy do odliczenia, w drodze korekty wieloletniej, podatku 

naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi (budowa hali sportowej, 

adaptacja kotłowni na salę gimnastyczną), w związku ze zmianą przeznaczenia tych 

obiektów i rozpoczęciem ich wykorzystywania także dla celów działalności 

gospodarczej. W ocenie Sądu, Gmina zasadnie podniosła, że w sytuacji, gdy zmieniły 

się okoliczności mające wpływ na odliczenie całości lub części podatku naliczonego, 

powstaje konieczność jego korekty. Sąd za zasadne uznał argumenty skarżącej, że 

przepis art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy każdej sytuacji, w 

której podatnik nie miał prawa do odliczenia, czy to z tego powodu, że nabywane 

dobra były nabywane do działalności zwolnionej z podatku, czy też z tego powodu, że 

nabyto je do celów niezwiązanych z działalnością opodatkowaną VAT. Ustawodawca 

bowiem nie odniósł się w tym przepisie wyłącznie do pojęcia czynności zwolnionych 

z VAT, a posłużył się pojęciem szerszym – pojęciem „czynności niedających prawa 

do odliczenia podatku naliczonego". 

Sąd rozpoznał również sprawę dotyczącą zwolnienia z podatku od towarów  

i usług w sytuacji, gdy podatnik nie miał efektywnej możliwości odliczenia podatku 

naliczonego (wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3296/14).  

Ww. wyrokiem Sąd uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów, w której 

organ uznał za nieprawidłowe stanowisko banku co do możliwości zwolnienia 

z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów 

i usług, sprzedaży samochodu z tego powodu, że nie był on wykorzystywany 

wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania. Sąd podzielił stanowisko 

skarżącej, że przy wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów 

i usług nie można ignorować wniosków płynących z art. 90 ust. 10 ustawy, jednak 

wynikiem czynionych w tym kontekście ustaleń nie może być odmienne traktowanie 
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podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w zależności od tego, czy 

występuje w roli nabywcy (tu jest traktowany jako podmiot prowadzący wyłącznie 

działalność zwolnioną od podatku, więc prawo do odliczenia mu nie przysługuje), czy 

sprzedawcy (tu jest traktowany jako podatnik prowadzący działalność mieszaną – 

zwolnioną jako podstawową i dokonywane incydentalnie czynności opodatkowane). 

Przy takim ujęciu dochodzi, zdaniem Sądu, do naruszenia zasady zaufania (art. 121 § 1 

Ordynacji podatkowej). W ocenie Sądu, należało w związku z tym uznać, 

że w okolicznościach rozpoznanej sprawy zostały spełnione obie przesłanki 

zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli 

wykorzystywanie samochodu wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku 

i brak po stronie podatnika prawa do odliczenia podatku z tytułu jego nabycia. 

Zaskarżona interpretacja, w której przyjęto, że Bank nie spełnia warunków zwolnienia 

dlatego, że samochód jest wykorzystywany na cele działalności zwolnionej 

i opodatkowanej, narusza zdaniem Sądu przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

od towarów i usług.  

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2015 r. sygn. akt  III SA/Wa 3903/14 Sąd uchylił 

interpretację indywidualną Ministra Finansów w sprawie dotyczącej podatku 

od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

Istota sporu w rozpatrywanej sprawie sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy 

w konkretnych okolicznościach przedstawionego we wniosku o udzielenie 

interpretacji zdarzenia przyszłego, skarżący może być uznany za podatnika podatku od 

towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Organ podatkowy twierdził, iż skarżący z uwagi na zakres i skalę przedsięwzięcia, 

podejmowaną aktywność w przedmiocie zbycia gruntów przejawiającą się w podjęciu 

szeregu działań zmierzających do podniesienia wartości zakupionego gruntu, 

sprzedając nieruchomości opisane we wniosku będzie działał w charakterze podatnika, 

a czynność będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej. Skarżący zaś stanął 

na stanowisku, że sprzedając opisane nieruchomości będzie wykonywał prawo 

własności oraz działał w zakresie zarządu majątkiem prywatnym. Opisane 

nieruchomości nabył bowiem do swojego majątku prywatnego z przeznaczeniem 

na realizację potrzeb mieszkaniowych swoich oraz swojej rodziny. W ocenie Sądu, 
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planowana sprzedaż nieruchomości stanowiących prywatny majątek skarżącego nie 

może być uznana za dokonaną w ramach działalności gospodarczej, tylko z tego 

powodu, że skarżący obecnie trudni się profesjonalną sprzedażą nieruchomości. 

Okoliczność, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie 

sprzedaży działek budowlanych nie może z góry przesadzać o tym, że nie może on 

osiągać korzyści ze sprzedaży majątku prywatnego. Nie można bowiem przyjąć, że 

podmiot wykorzystujący grunty w sposób ciągły w celach zarobkowych, nie może 

wykonywać swojego prawa własności w sposób przynoszący zyski w jego majątku 

osobistym, choć oczywiście wykonywanie tego prawa należy zawsze oceniać przy 

uwzględnieniu kryteriów opisanych w wyroku TSUE z dnia 15 września 2011 r. 

w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Zdaniem Sądu, w rozpatrywanej 

sprawie opis zdarzenia przyszłego, nakreślony przez skarżące go, nie wskazuje na 

takie formy aktywności przy planowaniu zbywania przedmiotowych działek, które 

wykraczałby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa 

własności w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Skarżący bowiem kupił 

nieruchomość do majątku prywatnego, celem wybudowania domu i podjął 

standardowe działania w celu realizacji tego zamierzenia. Nadto skarżący po podjęciu 

– na skutek zmiany planów życiowych – decyzji sprzedaży nieruchomości zgłosił 

ją do agencji nieruchomości, co nie stanowi ponadstandardowego działania 

marketingowego, które usprawiedliwiałoby ocenę, że działał w tym zakresie jak 

przedsiębiorca. Sąd stwierdził, że nie można uznać skarżącego za podatnika 

prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 

ustawy o podatku od towarów i usług. Oceniając zaś czy Skarżący będzie podatnikiem 

VAT z tytułu wypłaty przez gminę odszkodowania za przejęcie działki, Sąd stwierdził, 

że odszkodowanie spełnia rolę wynagrodzenia za przymusowe przeniesienie własności 

towarów. Dlatego, jeśli wywłaszczenie następuje za odszkodowaniem, ma ono 

charakter odpłatnej dostawy towarów i spełniony zostaje warunek przedmiotowy 

opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Jeżeli w wyniku decyzji  

z mocy prawa doszło do przejścia własności gruntów w zamian za odszkodowanie,  

to sytuacja taka stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 

ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak trzeba mieć na uwadze że ocena,  
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iż dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wymaga również ustalenia, 

że została ona wykonana przez podatnika tego podatku. W ocenie Sądu w niniejszej 

sprawie, czynność ta nie została dokonana przez podatnika. Tym samym wypłata 

odszkodowania nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Rozpoznawana była również sprawa dotycząca prawa do odliczenia podatku od 

towarów i usług naliczonego przy zakupie biletów za przejazd autostradą i za parking 

dla samochodów wykorzystywanych do działalności mieszanej. Otóż w wyroku z dnia 

22 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3507/14 Sąd podkreślił, że ponoszony przez 

Spółkę koszt opłaty parkingowej lub opłaty za przejazd autostradą związany jest  

z konkretnym samochodem, który korzysta z tego miejsca parkingowego  

lub z autostrady. Tym samym, ponoszonych kosztów opłat parkingowych i za przejazd 

autostradą nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy opłata taka dotyczy użytkowania 

konkretnego pojazdu, a przesłanka ta została wymieniona w art. 86a ust. 2 pkt 3 

ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego Sąd uznał,  

że w stosunku do nabywanych przez skarżącą usług parkingowych i opłat za przejazd 

autostradą, należy dokonać przyporządkowania, z użytkowaniem jakiego rodzaju 

samochodu będącego we władaniu Spółki, taka opłata jest związana. Odnosząc się  

do zarzutu, że w przypadku nabycia usług parkingowych i przejazdu autostradami  

w związku z odbywanymi przez pracowników podróżami służbowymi, ograniczanie 

podatku naliczonego do 50% VAT z faktur dokumentujących nabycie takich 

świadczeń, stanowiłoby naruszenie zasady neutralności VAT i zbyt szerokie 

stosowanie w praktyce decyzji wykonawczej Rady UE z dnia 17 grudnia 2013 r. 

upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących 

odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, 

str. 51). Sąd stwierdził, że pogląd taki jest nieuprawniony. Wydatki za przejazdy 

autostradami oraz postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych, 

nie należą do kategorii kosztów ogólnych związanych z prowadzoną przez skarżącą 

działalnością gospodarczą, od których przysługuje prawo do odliczenia na zasadach 

ogólnych – tj. z zastosowaniem przepisów art. 86 ustawy o podatku od towarów 
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i usług, lecz wydatki te Spółka ponosi w związku z użytkowaniem posiadanych 

samochodów należących do kategorii wymienionej w art. 86a ust. 1 tej ustawy. 

W związku z użytkowaniem tego rodzaju samochodów zasadom szczególnym 

podlegają także wydatki ich dotyczące, o czym stanowi przepis art. 86a ust. 2 pkt 3 

ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Sąd stwierdził, że w sytuacji, 

w której pracownik w ramach podróży służbowej odbywanej na polecenie pracodawcy 

nabywa w jego imieniu i na jego rzecz usługi, w tym konieczny przejazd autostradą 

oraz usługi parkingowe, to wydatki z tego tytułu są związane z używaniem 

konkretnego pojazdu samochodowego będącego w użytkowaniu Spółki, co prowadzi 

do wniosku, że okoliczność, iż wydatki te, jak wskazuje skarżąca, mimo że są kosztem 

odbywanej przez pracownika podróży służbowej, nie przesądza jednak o przyznaniu 

Spółce pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi 

wydatkami. 

W wyroku z dnia 16 września 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 4025/14 Sąd zajął 

się kwestią płacenia podatku od towarów i usług przez biura turystyczne. Kwestią 

sporną w sprawie było prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku 

podatkowego z tytułu otrzymywania zaliczek (przedpłat, zadatków, rat) na poczet 

świadczonych usług turystycznych opodatkowanych według szczególnej procedury 

VAT– marża. Zdaniem Sądu, moment rozpoznania obowiązku podatkowego dla usług 

turystycznych da się wywieść z treści art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Skoro opodatkowaniu podlega marża rozumiana jako różnica między kwotą, którą ma 

zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika 

z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści 

turysty, to zasadne jest stanowisko skarżącej, że moment powstania obowiązku 

podatkowego przy wpłacie zaliczki z tytułu świadczenia usług turystyki powstanie 

dopiero z chwilą ustalenia tej marży. 

W wyroku z dnia 10 września 2015 r. sygn. akt  III SA/WA 3276/14 Sąd 

rozstrzygał spór, który sprowadzał się do oceny, czy Minister Finansów prawidłowo 

uznał, że przenoszona przez wynajmującego na najemcę część opłaty za użytkowanie 

wieczyste – w wysokości 65% – może stanowić wraz z usługą najmu jedynie 

kompleksowe świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT według tej samej stawki 
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VAT w wysokości 23%, czy też należy je traktować odrębnie i ww. części opłaty 

refakturowanej na najemcę nie opodatkowywać VAT w wysokości 23%. Sąd 

oddalając skargę stwierdził, że część opłaty za użytkowanie wieczyste, która na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (najmu) została przerzucona przez wynajmującego 

na najemcę, który z uwagi na uwarunkowania cywilnoprawne nie może ustalać 

odrębnie wysokości i sposobu uiszczania ww. kosztu, stanowi koszt dodatkowy w 

rozumieniu art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i powinna zostać 

wliczona do podstawy opodatkowania usługi najmu, jako czynności podstawowej, 

stosownie do ww. przepisu.  

 W wyroku z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 591/14 Sąd stwierdził, 

że organ interpretacyjny (Minister Finansów, w imieniu którego działał Dyrektor IS) 

wadliwie dokonał prowspólnotowej wykładni art. 43 ust. 13 ustawy o VAT uznając, że 

świadczone przez Wnioskodawcę dla towarzystw ubezpieczeniowych czynności w 

ramach administrowania procesem likwidacji szkód, nie stanowią usług 

ubezpieczeniowych korzystających ze zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 37 

ustawy o VAT. Zdaniem Sądu ww. usługi stanowią „element właściwy do 

świadczenia usługi zwolnionej” (ubezpieczeniowej - art. 43 ust. 1 pkt 37). Dlatego 

przyjąć należało, że w tym właśnie znaczeniu usługi likwidacji szkód stanowią część 

usługi ubezpieczeniowej, jako niezbędny, specyficzny i istotny element do właściwego 

jej wykonania, wpisujący się w ciąg czynności, które są fragmentem świadczonej 

przez zakład ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowej. Przeprowadzenie procesu 

likwidacyjnego określonego w art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r., Nr 11, poz. 66 ze zm.) jest bowiem obowiązkiem 

ubezpieczyciela, który może powierzyć innym podmiotom (zgodnie z art. 3 ust. 6), 

stanowiąc jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel. Powyższe 

usługi są więc właściwe dla usługi ubezpieczeniowej, w rozumieniu art. 43 ust. 13 

ustawy o VAT, w tym opierającej się na podwykonawstwie czy outsourcingu 

wykonywanym przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających. 

Przyjęcie, że wspomniany przepis dotyczy jedynie ubezpieczycieli, czyniłoby jego 

wprowadzenie bezprzedmiotowym oraz pozostawałoby w sprzeczności  

z założeniem o racjonalnym ustawodawcy.  
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 W wyroku z 11 lutego 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 592/14 Sąd zajmował się 

kwestią charakteru prawnego opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 

uregulowanych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz statusem Gminy na gruncie podatku 

od towarów i usług w zakresie czynności pobierania tych opłat. Zdaniem Sądu opłata 

za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, o której mowa w ustawie  

o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4) stanowi daninę publiczną, o czym 

świadczy fakt, że obowiązek jej uiszczenia wynika z mocy samego prawa i że opłata ta 

jest związana z realizacją celu publicznego (w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego). Zatem czynności poboru tych opłat wykonywane są w ramach zadań 

własnych gminy, która działa jako organ władzy publicznej i działalność w tym 

zakresie jest poddana przepisom prawa publicznego, a nie prywatnego. Dlatego Sąd 

uznał, że pobieranie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina, jest czynnością mieszczącą się w sferze 

publicznoprawnej, w wykonywaniu której gmina występuje w roli organu władzy 

publicznej. Gmina nie jest więc podatnikiem VAT, zatem w stawce przedmiotowej 

opłaty nie uwzględnia się kwoty podatku VAT. 

W wyroku z 11 lutego 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 514/14 Sąd podzielił 

stanowisko organów podatkowych, które przyjęły, że skarżąca nabyła zorganizowaną 

część przedsiębiorstwa sprzedającego (stację paliw), a nie tylko zabudowaną 

nieruchomość (J. – Stacja Paliw), jak wywodzi Spółka. Czynność ta nie podlega 

opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, 

a faktura dokumentująca sprzedaż (dostawę) nie daje podstaw do odliczenia przez 

skarżącą podatku naliczonego ujawnionego w jej treści, w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 

tej ustawy. Nabyta stacja paliw spełnia bowiem przesłanki, o których mowa w art. 2 

pkt 27e ustawy o VAT. W dniu dokonania czynności był to wyodrębniony 

organizacyjnie zespół składników majątkowych (zakład) wykorzystywany do 

prowadzenia działalności gospodarczej przez skarżącą (płaszczyzna organizacyjna). 

Dla przedmiotowej stacji paliw prowadzona była przez zbywcę ewidencja księgowa 

(płaszczyzna finansowa). Nabyte przez skarżącą składniki majątkowe w chwili 

przekazania były zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych, pomimo 
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przeprowadzenia przez skarżącą remontu w celu podwyższenia jakości prowadzonej w 

ramach stacji paliw działalności gospodarczej (płaszczyzna funkcjonalna). 

 

12.2 Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

W wyroku z dnia 14 października 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3708/14  kontroli 

Sądu poddana została interpretacja indywidualna Ministra Finansów dotycząca 

możliwości uznania straty z likwidacji nie w pełni umorzonych urządzeń, w części 

niezamortyzowanej, za koszt uzyskania przychodów. Skarżąca wyjaśniła, że 

likwidacja urządzeń będzie polegała na ich wycofaniu z ewidencji środków trwałych i 

na definitywnym wyłączeniu z prowadzonej działalności. Nie nastąpi fizyczne 

zniszczenie urządzeń, nie nastąpi też zmiana przedmiotu działalności. Tak opisanego 

zdarzenia przyszłego Minister Finansów nie uznał za odpowiadające hipotezie art. 16 

ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz. U. z 2011r.  Nr 

74, poz. 397 ze zm.). W ocenie Sądu stanowisko organu było nieprawidłowe, gdyż 

likwidacja środka trwałego nie musi polegać na jego fizycznym zniszczeniu, 

unicestwieniu. Nieracjonalne jest przypuszczenie, że ustawodawca w jakiejkolwiek 

formie zaleca lub choćby akceptuje sytuację, w której uprawnienie podatnika 

aktualizuje się dopiero w razie zniszczenia rzeczy i przez to utraty do niego prawa 

własności. Termin „likwidacja”, jak zauważono w wyroku NSA o sygn. II FSK 

2197/11 i w przywołanej tam uchwale NSA o sygn. II FPS 2/12, wymaga szerszego 

rozumienia i objęcia nim także wycofania (wykreślenia) środka trwałego z ewidencji, 

np. w związku z jego zużyciem technicznym, technologicznym, czy też utratą 

przydatności gospodarczej. Likwidację należy rozpatrywać z punktu widzenia 

podatnika, który jej dokonuje, a więc jako definitywne wyzbycie się środka trwałego, 

zaś zniszczenie rzeczy podano w tych orzeczeniach tylko jako przykład takiej 

likwidacji. Powoływanie się przez organ na ten wyrok NSA miało więc charakter 

selektywny. Likwidacja nie oznacza jedynie ustania istnienia środka trwałego. W 

rozumowaniu Spółki nie ma więc żadnej, zarzucanej jej przez Ministra Finansów 

sprzeczności, kiedy twierdzi, że można sprzedać urządzenie, które wcześniej zostało 
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zlikwidowane, gdyż tej likwidacji nie należy rozumieć w sensie faktycznym, lecz 

jurydycznym. 

Wyrok z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3521/14 dotyczył 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród z zysku netto, 

wypłaconych jej pracownikom. Zdaniem Sądu, wydatki na wypłatę nagród i premii 

z zysku dla pracowników winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 

stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ponieważ – stanowiąc dla pracowników dodatkowy czynnik motywacyjny – wiążą się 

z prowadzoną przez Spółkę działalnością i osiąganymi przychodami, a jednocześnie 

nie są wymienione w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd orzekający wskazał, że stanowisko 

powyższe znalazło oparcie również w treści uchwały Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015, wydanej w sprawie II FPS 3/15.  

Wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1820/14 dotyczył 

kwestii, czy wydatki związane z realizacją przyjętych na siebie przez bank gwarancji 

i poręczeń mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w momencie uzyskania 

przychodu ze sprzedaży wierzytelności powstałych z tego tytułu. Zdaniem Sądu, 

przyjęcie na Bank tego typu zobowiązań wiąże się z tym, że w przypadku, gdy dłużnik 

nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to wierzyciel może żądać zaspokojenia 

długu od gwaranta/poręczyciela. W sytuacji, gdy bank wypełniając funkcję 

gwaranta/poręczyciela wypełni zobowiązanie w zamian za dłużnika (dokonał realizacji 

poręczeń i gwarancji), to posiada wierzytelności w stosunku do dłużników, na rzecz 

których udzielał poręczeń i gwarancji.  Wydatek Skarżącego na realizację gwarancji 

z założenia nie ma charakteru definitywnego, ponieważ jest on zwracany przez 

zleceniodawcę. Dlatego też ustawodawca wydatki na spłatę gwarancji i poręczeń 

wyłączył z kosztów uzyskania przychodów. Tym samym uniemożliwił przerzucenie 

na Skarb Państwa ryzyka, że do zwrotu wydatku nie dojdzie np. z uwagi na upadłość 

zleceniodawcy. Zdaniem Sądu, zasadnie Minister Finansów wskazał, że ustalenie 

wartości nominalnej zbywanych praw nie jest równoznaczne z poniesieniem wydatku. 

Brak poniesienia wydatku eliminuje taki sposób rozstrzygnięcia sprawy 

i bezprzedmiotowe jest badanie celu tej czynności. W celu ustalenia rzeczywistego 



50 

 

kosztu uzyskania przychodu należy zatem zbadać zdarzenia, które przyczyniły się 

do powstania tego przychodu. Takim zdarzeniem w omawianej sprawie jest realizacja 

gwarancji i poręczeń, które to czynności wiązały się z poniesieniem przez skarżącą 

określonych wydatków. Te wydatki, jako faktycznie poniesione, mogą być brane pod 

uwagę jako ewentualne koszty podatkowe osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia 

przedmiotowych wierzytelności i nie jest to czynność – jak twierdzi skarżąca – 

całkowicie oderwana od transakcji sprzedaży. Trzeba jednak zbadać, czy wydatki 

te wypełniają wymienione wyżej przesłanki. Koszty te są faktycznie poniesione 

i miały na celu osiągnięcie przychodu. Jednakże wydatki poniesione z tego tytułu nie 

mogą stanowić podatkowego kosztu uzyskania przychodów, co jest wprost określone 

w treści art. 16 ust. 1 pkt 10 pkt b) u.p.d.o.p.  Nie ulega bowiem wątpliwości, że tego 

typu wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych nawet wtedy, gdy 

poniesione zostały w celu uzyskania przychodu. 

W wyroku z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1821/14, kontroli Sądu 

poddana postała interpretacja indywidualna Ministra Finansów dotycząca zaliczenia 

do kosztów podatkowych wydatków na zewnętrzne usługi prawne. Przedmiotem sporu 

w sprawie był sposób określania przewidywanych kosztów procesowych 

i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, o których mowa w art. 

16 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. Sąd za prawidłowe uznał stanowisko Ministra Finansów, 

który przyjął, że określając „przewidywane koszty” należy ograniczać się jedynie do 

określenia „kosztów niezbędnych”. Dlatego podatnik powinien chociaż w przybliżeniu 

określić koszty, jakie musiałby ponieść, gdyby chciał dochodzić swoich należności na 

drodze sądowej. Może uwzględnić w kalkulacji wydatki na obsługę prawną, ale tylko 

takie, które odnoszą się do czynności prawnych niezbędnych do dochodzenia 

wierzytelności przed sądem, w wysokości określonej w oparciu o stosowne przepisy 

regulujące wysokość opłat pobieranych przez radców prawnych lub adwokatów za 

czynności wykonywane przez nich w postępowaniu sądowym.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1895/14 zakończonej wyrokiem z dnia 13 

kwietnia 2015 r. Sąd zajmował się zasadnością opodatkowania Spółki podatkiem 

dochodowym od osób prawnych za 2009 r. Spółka miała otrzymać przychody należne 

w rozumieniu art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., z tytułu zawartych w Polsce z krajowym 
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przedsiębiorcą umów leasingu operacyjnego (nieograniczony obowiązek podatkowy), 

z których jednak nie wywiązał się leasingobiorca. W związku z powyższym, Spółka 

otrzymała z banku, na podstawie listów gwarancyjnych, świadczenie, które zostało 

opodatkowane podatkiem u źródła w Grecji. Świadczenie to nie ma charakteru 

definitywnego przysporzenia majątkowego, które powodowałoby powstanie na terenie 

Polski obowiązku podatkowego, gdyż leasingobiorca nie został zwolniony z długu i 

Spółka może od niego dochodzić należności, które ma obowiązek podzielić między 

siebie i Bank. Z ustaleń dokonanych przez organy podatkowe nie wynikało ponadto 

aby ww. Bank – jako gwarant – wstąpił w prawa leasingodawcy, w wyniku czego 

wygasłaby umowa leasingu. Sąd za prawidłowe uznał stanowisko organów 

podatkowych obu instancji, że podatkiem dochodowym od osób prawnych należało 

opodatkować jedynie przychody należne Spółce, na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.  

, z tytułu zawartych przez Spółkę w Polsce, z krajowym przedsiębiorcą umów leasingu 

operacyjnego, z których jednak nie wywiązał się leasingobiorca oraz, że nie było 

podstaw prawnych do opodatkowania niedefinitywnego przychodu otrzymanego przez 

Spółkę z Banku na podstawie listów gwarancyjnych, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 

u.p.d.o.p., gdyż podlegał on zwrotowi do Banku na wypadek odzyskania zaległych 

płatności z faktur wystawionych na podstawie umów leasingu. Sąd podzielił również 

stanowisko organów, że polskie organy podatkowe, które mają obowiązek stosować 

w sposób należyty polskie przepisy podatkowe, nie ponoszą odpowiedzialności 

za pobranie podatku u źródła w Grecji, od czynności cywilnoprawnej, od której 

w Polsce nie został pobrany żaden podatek.  

Wyrokiem z dnia 21 maja 2015r., sygn. akt III SA/Wa 2913/14, Sąd uchylił 

zaskarżoną interpretację indywidualną Ministra Finansów dotyczącą możliwości 

rozliczenia przez polską spółkę macierzystą ujemnego wyniku likwidowanego 

oddziału położonego w innym kraju unijnym. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, 

że likwidacja zakładu zagranicznego spółki, powodująca niemożność rozliczenia straty 

w systemie podatkowym drugiego państwa członkowskiego UE wymaga przyjęcia, 

że na gruncie art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.  Spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia  

w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działający  

w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tym państwie.  



52 

 

Sąd podzielił ocenę skarżącej, że wobec likwidacji zakładu na terenie Republiki 

Czeskiej i Rumunii nie zaistnieje żadna okoliczność uzasadniająca zastosowanie w 

sprawie regulacji krajowych, prowadzących do zróżnicowanego opodatkowania, 

poprzez niekorzystne dla Spółki wykluczenie rozliczenia straty na podstawie art. 7 ust. 

5 ustawy. Skoro oddziały te miały być zlikwidowane, to nie ma niebezpieczeństwa 

wyboru kraju, w którym strata będzie rozliczona, strata ta będzie mogła być rozliczona 

tylko raz, i tylko według prawa polskiego. Interes powszechny nie uzasadnia w tej 

sprawie ograniczenia zasady swobody przedsiębiorczości. 

Kwestia zaliczenia do kosztów podatkowych wartości nominalnej 

wierzytelności o zapłatę odszkodowania była przedmiotem kontroli Sądu w sprawie 

o sygn. akt III SA/Wa 2726/14. Wyrokiem z 20 maja 2015 r. Sąd oddalił skargę Spółki 

na interpretację Ministra Finansów. Sąd podzielił stanowisko organu, że określenie 

wartości nominalnej zbywanej wierzytelności nie może być w momencie jej sprzedaży 

uznane za poniesienie wydatku uprawniające do rozpoznania kosztów podatkowych. 

Wierzytelność z tytułu odszkodowania powstała w wyniku skorzystania przez Spółkę 

z uprawnień wynikających z umowy zawartej z kontrahentem. Naliczone temu 

kontrahentowi odszkodowanie wynika z przyjętych na siebie obowiązków przez 

dostawcę samochodów. Skarżąca nie wskazała jednak wydatków, których poniesienie 

wiąże się z wykreowaniem przedmiotowej wierzytelności. Nie został również 

wskazany żaden wydatek poniesiony w momencie ich sprzedaży, a więc nie doszło 

do wypełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

W świetle przywołanych wyżej regulacji skarżąca nie może rozpoznać kosztu 

podatkowego, gdyż nie wykazała, że poniosła jakiekolwiek wydatki, ani nie doznała 

uszczuplenia majątkowego, które za koszt podatkowy mogłoby zostać uznane. 

Zdaniem Sądu, uzasadnione było w tej sytuacji stanowisko organu interpretacyjnego, 

że podatnik sprzedający wierzytelność nawet po cenie nominalnej byłby w sytuacji 

podatkowej wysoce uprzywilejowanej w stosunku do tego, który otrzymywałby spłatę 

wierzytelności od dłużnika. Sytuacja taka jest niezasadna ekonomicznie, biorąc pod 

uwagę, że jeden i drugi podmiot uzyskuje dochód rozumiany jako realne 

przysporzenie, przyrost majątku. Ponadto, sporna transakcja nie powoduje zmiany 

podmiotowej po stronie dłużnika. Zobowiązanie do zapłaty po stronie pierwotnego 
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dłużnika istnieje nadal. Zmienia się jedynie podmiot uprawniony do żądania zapłaty 

należności. Czym innym jest natomiast uprawnienie zbywcy wierzytelności do żądania 

zapłaty ceny za zbywaną wierzytelność. 

W wyroku z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3220/14 kontroli Sądu 

poddana została wydana przez Ministra Finansów interpretacja indywidualna 

dotycząca zasad opodatkowania zarobków francuskich artystów. Spór w sprawie 

sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia 

orkiestrze mającej siedzibę na terytorium Francji (którą to siedzibę poświadcza 

certyfikat rezydencji) za koncert wykonany w Polsce, skarżący jako płatnik może 

oprzeć się na oświadczeniu przedstawicieli tej orkiestry, że koncert odbył się 

w ramach wymiany kulturalnej aprobowanej przez Francję, co zwalnia skarżącego 

z poboru podatku. Sąd wskazał, że skoro zatem żaden przepis prawa nie wymaga, aby 

podatnik udowadniał – w drodze zaświadczenia – iż koncert wykonał w ramach 

wymiany kulturalnej, to postępowania dowodowego w tym zakresie nie musi także 

przeprowadzać płatnik. Skarżący może zatem odstąpić od poboru podatku także 

w sytuacji, w której podatnik zapewni go – poprzez złożenie oświadczenia – 

o wykonaniu takiego koncertu w opisanych okolicznościach. To właśnie podatnik 

ponosi odpowiedzialność za realizację zobowiązania podatkowego. Płatnik odpowiada 

natomiast za własne działanie (bądź zaniechanie działania) związane z wykonywaniem 

nałożonych nań obowiązków. Odpowiedzialność płatnika jest więc ukształtowana 

odpowiednio do zakresu jego obowiązków i jest konsekwencją niewykonania lub 

nienależytego wykonania tychże obowiązków. Związek odpowiedzialności płatnika 

z jego osobistym działaniem podkreśla także to, że art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej 

wyłącza odpowiedzialność płatnika, jeśli na skutek zdarzeń, o których nie mógł 

wiedzieć, a o których powinien poinformować go podatnik, nie wypełnił on swych 

ustawowych obowiązków. Powyższe prowadzi do wniosku, że prawidłowe jest 

stanowisko skarżącego, iż niepobranie przez niego podatku od wynagrodzenia 

wypłaconego orkiestrze mającej siedzibę na terytorium Francji za koncert wykonany 

w Polsce uzależnione jest od uzyskania od tegoż podatnika certyfikatu rezydencji oraz 

złożenia przezeń oświadczenia, że koncert odbył się w ramach wymiany kulturalnej. 

W rezultacie wymaganie – jak chciałby tego Minister Finansów –zaświadczenia 
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w sytuacji, gdy jego posiadanie nie jest prawnie wymagane narusza wspomniane 

wyżej przepisy. 

W wyroku z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1078/13 kontroli Sądu 

poddana została wydana przez Ministra Finansów interpretacja indywidualna 

dotycząca opodatkowania u źródła wypłat z tytułu nabycia praw 

do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych na rzecz kontrahentów z siedzibą 

na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii. Spór 

między stronami sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy wynagrodzenie płacone przez 

skarżącą z tytułu nabycia wyżej wymienionych praw od kontrahentów z siedzibą 

w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii oraz na Węgrzech podlega opodatkowaniu 

w Rzeczpospolitej Polskiej podatkiem u źródła. Sąd przyznał rację skarżącej, że skoro 

prawa do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych nie mogą być traktowane jako 

prawa autorskie (ze stanu faktycznego wskazanego we wniosku o udzielenie 

interpretacji nie wynika odmienna w tym zakresie ocena), to na podstawie umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania brak podstaw do kwalifikowania ich jako 

należności licencyjnych. Przeciwna interpretacja byłaby nieuzasadnionym 

stosowaniem wykładni rozszerzającej, niedopuszczalnej w prawie podatkowym. 

W wyroku z 7 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 537/14 Sąd, uchylając 

zaskarżoną interpretację indywidualną stwierdził naruszenie przez organ 

interpretacyjny przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Ocena stanowiska dotyczyła 

zaś odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku czy ustanowienie w drodze umownej, 

w formie aktu notarialnego na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu w celu 

wybudowania na obcym gruncie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub 

ustanowienia służebności dla istniejących już sieci albo w celu zapewnienia sobie 

dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi 

przychód Spółki na podstawie powołanych wyżej przepisów. Sąd stwierdził, że na tym 

tle powstaje pytanie, czy ustawodawca podatkowy, konstruując art. 12 ust. 1 pkt 2 

u.p.d.o.p. uwzględniał cywilistyczny podział na czynności prawne odpłatne i 

nieodpłatne, czy też nie, a jeżeli uwzględniał, to czy objął nim wszystkie czynności 

prawne nazwane i nienazwane bez względu na to: (1) czy były to czynności odpłatne, 

a strony nadały im charakter nieodpłatny, (2) czy były to czynności odpłatne i 
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nieodpłatne, a strony wybrały nieodpłatny ich charakter, realizując zasadę swobody 

umów, (3) czy też tylko czynności z natury rzeczy nieodpłatne. Zdaniem Sądu, 

ustawodawca nie uwzględnił powyższego podziału, gdyż kierując się zasadą 

autonomii prawa podatkowego przyjął, że każda czynność prawa cywilnego, każde 

zdarzenie prawne, czy zdarzenie gospodarcze, o ile jest nieodpłatne, podlega 

opodatkowaniu i zasada swobody umów nie ma tu zastosowania. Zauważył, że w 

przedstawionym we wniosku stanie faktycznym skarżąca spółka uzyskuje uprawnienia 

do posadowienia urządzeń wodno-kanalizacyjnych na nieruchomości, pozostawania 

ich w danym miejscu oraz prawo dostępu do tych urządzeń w celu wykonania ściśle 

określonych czynności eksploatacyjnych. Spółka nabywa zatem uprawnienia do 

korzystania w określony sposób z nieruchomości. Źródłem tych uprawnień jest 

pisemne oświadczenie woli złożone w formie aktu notarialnego przez osobę 

uprawnioną do dysponowania nieruchomością. Nabycie przez spółkę powyższych 

uprawnień następuje nieodpłatnie. Analizując stosunek prawny powstały w wyniku 

złożenia takiego oświadczenia, od strony jego znamion przedmiotowych (to jest 

określonych uprawnień spółki i zakresu obowiązków udostępniającego nieruchomość), 

przyjąć należy, że w swej istocie najbliższy jest zawarciu przez strony nieodpłatnej 

umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 305 § 1 k.c. i ust. 6 pkt 1 - 

4 u.p.d.o.p., wskazując na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy 

ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 305§ 1 k.c. nie stanowi dla 

przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub 

częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 

pkt 2 u.p.d.o.p. W konsekwencji powstanie między spółką a właścicielem 

nieruchomości, na której posadowione zostały urządzenia elektroenergetyczne spółki, 

stosunku prawnego o charakterze nieodpłatnym – wobec braku wiążących unormowań 

prawnych zobowiązujących strony takiego stosunku do dokonania czynności prawnej 

o charakterze odpłatnym, spółka nie otrzyma nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu 

art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Skarga okazała się zatem w pełni uzasadniona. Organ 

dokonał zatem błędnej wykładni art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., a ponadto – wbrew art. 

121 § 1 o.p. nie uwzględnił faktu, że stosunek prawny powstały w wyniku zezwolenia 

właściciela na korzystanie w określony sposób z nieruchomości przez skarżącą spółkę, 
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ze swej istoty prawnej może mieć charakter nieodpłatny, a także czy art. 12 ust. 1 pkt 

2 u.p.d.o.p. uwzględnia tę okoliczność, czy też nie.  

 

12.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W wyroku z dnia 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3441/14 Sąd wskazał, 

że prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw, 

o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 ze zm.), stanowi prawo majątkowe. 

O majątkowym charakterze tego prawa przesądza zdaniem Sądu okoliczność, 

że w wyniku spełnienia przez podatnika przesłanek warunkujących objęcie go tym 

zwolnieniem, podatnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty zobowiązania 

podatkowego. Efektem tego jest pozostanie w majątku podatnika kwoty pieniężnej 

równej wysokości zobowiązania podatkowego, które byłoby od niego należne, gdyby 

nie spełnił przesłanek uprawniających do skorzystania z tego zwolnienia. Skoro zatem 

wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne 

cele mieszkaniowe, uprawniało zmarłego podatnika do skorzystania z mającego 

charakter prawa majątkowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 

u.p.d.o.f., to prawo służące realizacji zwolnienia podatkowego przewidzianego w tym 

przepisie, z uwagi na jego majątkowy charakter, także podlega dziedziczeniu przez 

spadkobierców zmarłego podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. W 

konsekwencji zakup lokalu mieszkalnego przez spadkobierców zmarłego podatnika na 

podstawie umowy przenoszącej własność zawartej już po śmierci tego podatnika, 

zdaniem Sądu, należy uznać za czynność realizującą zwolnienie podatkowe, którego 

realizację rozpoczął zmarły podatnik zawierając przed swoją śmiercią przedwstępną 

umowę nabycia tego lokalu. Ponadto uprawnienie wynikające z tego zwolnienia, jako 

znajdujące się w „fazie realizacji” podlegało dziedziczeniu przez spadkobierców 

zmarłego podatnika zarówno w zakresie wydatków dokonanych przed jego śmiercią, 

jak też w zakresie wydatków poczynionych po śmierci podatnika przez jego 

spadkobierców.   
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W wyroku z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3266/14, WSA 

w Warszawie wskazał, że z art. 24 ust. 3c w związku z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, 

że środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z tej spółki, stanowią dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części 

odpowiadającej różnicy pomiędzy przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 

14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce. 

W momencie zbycia udziałów (akcji) lub wystąpienia ze spółki osobowej 

i  otrzymaniem z tego tytułu środków pieniężnych (wynagrodzenia), kosztem 

uzyskania przychodów będzie wydatek poniesiony przez osobę, która taki wkład 

wniosła („koszt historyczny”) na nabycie udziałów (akcji), nabytych w zamian za 

wkład niepieniężny. Tym samym za koszt podatkowy, zdaniem Sądu, mogą być 

uznane wydatki faktycznie poniesione – wartości historyczne, wydane na dzień 

objęcia/nabycia udziału – to co faktycznie przeznaczono w dacie poniesienia na 

objęcie/nabycie udziałów. Tylko wydatek (wartość historyczna) z chwili wniesienia 

aportu stanowi o  realnym uszczupleniu majątku osoby wnoszącej wkład (aport) 

do spółki osobowej niemającej osobowości prawnej. 

W wyroku z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3295/14, Sąd wskazał, 

że opłata rejestracyjna za udział wykonawcy dzieła (zleceniobiorcy) w konferencji 

naukowej, pokrywana przez Spółkę będącą zamawiającą dzieło, w związku 

z wykonaniem tego dzieła, nie stanowi przychodu podatkowego w rozumieniu art. 11 

ust. 1 u.p.d.o.f. Zdaniem Sądu, wskazana opłata nie jest pokrywana w interesie 

wykonawcy dzieła, lecz wyłącznie w interesie Spółki, której zależy na zdobyciu 

informacji i wiedzy prezentowanej na konferencji. Bez poniesienia tej opłaty nie 

byłoby możliwe wzięcie przez Spółkę udziału w konferencji, bez względu na to,  

czy na konferencję Spółka delegowałaby swojego pracownika, czy też wykonawcę 

dzieła, który w ocenie Spółki, bardziej nadaje się do tej roli z uwagi na posiadaną, 

specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do zgłębienia wiedzy 

prezentowanej w trakcie konferencji. Tak więc podmiotem, który osiąga korzyści  

z poniesienia opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji, nie jest wykonawca dzieła, 

lecz sama Spółka. Ponadto, w ocenie Sądu, opłata rejestracyjna ze swej istoty nie jest 
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świadczeniem na prywatne cele wykonawcy dzieła, nie stanowi również rzeczowego 

wynagrodzenia za wykonane dzieło – co oznacza, że nie stanowi także realnego 

przysporzenia dla wykonawcy i nie zwiększa jego prywatnego majątku. Nie jest więc 

spełniona przesłanka uznania takiego świadczenia za przychód podatkowy. 

 

12.4 Podatek od czynności cywilnoprawych. 

 

W 2015 r. tutejszy Sąd wydał szereg wyroków dotyczących  opodatkowania 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału w spółce 

komandytowo-akcyjnej. I tak, wyrokiem z dnia 13 lutego 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 

3134/14 Sąd uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odmawiającą 

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. W powyżej sprawie 

spór pomiędzy stronami sprowadzał się do zasadności zastosowania w stosunku do 

poprzednika prawnego spółki będącego spółką komandytowo-akcyjną art. 2 pkt 6 lit. 

c) tiret pierwsze ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.), zgodnie z 

którym nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem 

do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje – przedsiębiorstwa spółki 

kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Sąd w swoim uzasadnieniu stwierdził, że 

w stosunku do spółki komandytowo-akcyjnej ma zastosowanie Dyrektywa Rady 

2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia 

kapitału (Dz.U.UE.L.2008.46.11 ze zm.) jak również poprzedzająca ją Dyrektywa 

Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz.U.UE.L.1969.249.25 ze zm.). Sąd uznał, że w sytuacji, gdy 

krajowy prawodawca niezgodnie z przepisami wskazanych wyżej Dyrektyw 

dotyczących podatków pośrednich od gromadzenia kapitału uznał spółkę 

komandytowo-akcyjną jako spółkę osobową, to dokonał on wadliwej ich 

implementacji. W jego ocenie, skoro Dyrektywa przyznaje spółce komandytowo-

akcyjnej przymiot spółki kapitałowej, to zgodna z jej treścią wykładnia cytowanego 

przepisu nakazuje przyjęcie stanowiska, że nie podlegają podatkowi od czynności 

cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do tego rodzaju 
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spółki, w zamian za jej udziały lub akcje - przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub 

jego zorganizowanej części.  

 

12.5 Podatek od środków transportowych. 

 

W wyroku z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1521/14 Sąd poddał 

kontroli decyzję SKO w Warszawie określającą wysokość zobowiązania podatkowego 

w podatku od środków transportowych. Sąd za bezsprzeczne uznał, iż autobusy 

przeznaczone do nauki jazdy nie są pojazdami używanymi do celów specjalnych  

w rozumieniu art. 2 pkt 36 i pkt 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) i w rezultacie nie mogą korzystać ze 

zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych. Jednocześnie doszedł do przekonania, że pomimo tego, iż autobus 

przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać określone parametry (dodatkowe 

wyposażenie) i przejść dodatkowe badania techniczne, to nie zmienia faktu, że w 

dalszym ciągu taki samochód pozostaje autobusem. Nic zatem nie stoi na 

przeszkodzie, aby taki pojazd, dostosowany do szkolenia przyszłych kierowców, nadal 

służył do przewozu osób. Jego przeznaczenie jako samochodu przewożącego ładunki 

(osoby) nie ulega zatem zmianie na skutek dostosowania go do wymagań stawianych 

przepisami prawa dla samochodu, który może być wykorzystywany jako samochód 

przeznaczony do pełnienia funkcji nauki jazdy. Zgodził się ze stanowiskiem organu 

podatkowego, że zamontowanie urządzeń służących do przystosowania tego pojazdu 

do wykonywania nauki jazdy nie zmienia jednak w sposób trwały podstawowych cech 

pojazdu wymienionych przez producenta w świadectwie homologacji. Według Sądu, 

uznanie pojazdu za pojazd specjalny powinno nastąpić w sposób odpowiadający 

przepisom o ruchu drogowym, a nie w postępowaniu podatkowym, nawet jeżeli 

w potocznym rozumieniu pojazd może być uznawany za „specjalny". Bez stosownej 

zmiany zapisów w dowodach rejestracyjnych nie ma podstaw do uznania pojazdów 

dla celów prowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy, aby były one pojazdami 

specjalnymi, korzystającymi ze zwolnienia podatkowego. 
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12.6 Podatek od spadków i darowizn. 

 

Przedmiotem rozważań w wyroku z dnia 20 maja 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 

2702/14 była kwestia terminu na złożenie formularza uprawniającego do zwolnienia 

z podatku od spadku. W przekonaniu Sądu brzmienie art. 4a ustawy z 28 lipca 1983r. 

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768, ze zm.) nie 

pozostawia wątpliwości, że koniecznym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia w 

podatku od spadków i darowizn jest zachowanie terminu 6-miesięcznego na 

zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Sąd podzielił stanowisko 

organu, że termin wskazany w treści art. 4a ust. 1 ww. ustawy ma charakter 

materialnoprawny, w związku z  tym nie może zostać przywrócony, a jego 

dotrzymanie jest bezwzględnym warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego. 

Sąd zwrócił ponadto uwagę, że Trybunał Konstytucyjny w  wyroku z 4 czerwca 2013 

r. sygn. akt P 43/11 za niekonstytucyjny uznał przepis art. 4a ust. 1 ustawy o podatku 

od spadków i darowizn w zakresie terminu 1 miesiąca na dokonanie zgłoszenia. 

W uzasadnieniu wyroku wskazał jednak, że rozważono koncepcję przyjęcia terminu 6-

miesięcznego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 r. Według Sądu, przyjęty przez 

ustawodawcę termin 6-miesięczny przewidziany w znowelizowanym art. 4a ust.1 pkt 

1 ww. ustawy jest tym samym terminem maksymalnym – uprawniającym do złożenia 

zgłoszenia. Zachowanie tego terminu uzależnione jest więc od podejmowanych przez 

jednostkę czynności procesowych, a wprowadzono go, by dyscyplinować uczestników 

postępowania i skracać okres niepewności co do prawa, w związku z zasadą zaufania 

do państwa i stanowionego przez nie prawa.  

 

12.7 Podatek od nieruchomości. 

  

 W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3525/14 zakończonej wyrokiem z dnia 23 

kwietnia 2014 r. Sąd zajmował się wykładnią przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), 

zgodnie z którym zwalnia się od podatku od nieruchomości publiczne i niepubliczne 

jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w 

zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. Sąd uznał, że 
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nieruchomościami zajętymi na działalność oświatową są nie tylko nieruchomości lub 

ich części, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale również pozostałe 

pomieszczenia pomocnicze służące do prawidłowego funkcjonowania placówki 

kształcenia ustawicznego i pozwalające na prawidłowe prowadzenie zajęć 

dydaktycznych, takie jak: czytelnia, pomieszczenia sanitarne, stołówka, magazynki 

(składziki) i inne pomieszczenia gospodarcze, korytarze, pokoje kadry wykładowej, w 

tym gabinet dyrektora placówki i inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania placówki kształcenia ustawicznego. Tym samym stwierdził, że w 

sytuacji posiadania nieruchomości, które są zajmowane na działalność oświatową, 

przysługuje zwolnienie określone w art. 7 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. Ponadto, Sąd stanął na stanowisku, że trwałe przeznaczenie na działalność 

komercyjną niezwiązaną z działalnością i celami oświatowymi wyklucza uprawnienie 

do skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla placówek oświatowych. Zdaniem 

Sądu, w sytuacjach z kolei krótkotrwałej zmiany sposobu wykorzystania 

nieruchomości – ze względu na przyjęty w Polsce sposób opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości i aktualne brzmienie przepisów ustawy – trudno przyjąć, że należy 

takie pomieszczenia opodatkować inaczej niż jako związane z zasadniczą 

działalnością oświatową.  

  

12.8 Postępowanie egzekucyjne. 

 

W wyroku z dnia 22 stycznia 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 2010/14 Sąd 

stwierdził, że działanie organu egzekucyjnego sprowadzające się do tego, że zwrot 

kwot wyegzekwowanych w ramach egzekucji uznanej następnie za niedopuszczalną, 

dokonany na rachunek bankowy dłużnika zajęty w toku innego postępowania 

egzekucyjnego (nawet obejmującego tę samą należność) należy uznać za zgodne 

z przepisami prawa. Okoliczność, że konkretne postępowanie egzekucyjne okazało się 

być wadliwe z powodów innych niż dotyczące samej dochodzonej należności, nie 

zwalnia dłużnika z obowiązku zapłaty tej należności i nie uniemożliwia wszczęcia 

kolejnej, obejmującej ją egzekucji. Organ egzekucyjny może wielokrotnie zajmować 

ten sam rachunek bankowy dłużnika w związku z egzekucją tej samej należności. 
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Może to czynić zarówno w tym samym postępowaniu egzekucyjnym (np. po 

uchyleniu wadliwie dokonanej czynności egzekucyjnej), jak też w kolejnym 

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym danej należności, prowadzonym 

po umorzeniu poprzedniego postępowania egzekucyjnego obejmującego tę należność. 

W wyroku z dnia 13 maja 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 2701/14 Sąd 

stwierdził, że złożenie wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania 

podatkowego nie jest przesłanką odstąpienia od podjęcia przez wierzyciela działań 

wskazanych w art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.). Opierając się na 

orzecznictwie NSA Sąd stwierdził, że wniosek taki nie stanowi podstawy zgłoszenia 

zarzutu z art. 33 pkt 1 i 2 ustawy egzekucyjnej, gdyż jego złożenie nie wstrzymuje 

wykonania obowiązku. Dopiero wydanie decyzji w przedmiocie umorzenia obowiązku 

bądź rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej powoduje zaistnienie tego rodzaju 

zarzutu. Żądanie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązania nie jest także przyczyną 

zawieszenia postępowania egzekucyjnego, którego przesłanki wskazane są w art. 56 § 

1 ustawy egzekucyjnej. Sąd uznał ponadto, że ratio legis takiej regulacji wiąże się z 

zapobieżeniem sytuacji, w której zobowiązany mógłby poprzez dowolne 

wnioskowanie o przyznanie ulgi płatniczej odraczać rozpoczęcie przymusowego 

ściągania należności (i w tym okresie wyzbywać się podlegającego egzekucji majątku) 

lub przerywać prowadzone już przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. 

W wyroku z dnia 10 czerwca 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 3167/14 Sąd 

wyjaśnił, że uznanie skargi na czynność egzekucyjną za zasadną nie zawsze 

skutkować musi koniecznością uchylenia przez organ egzekucyjny zakwestionowanej 

czynności egzekucyjnej, tym bardziej, gdy powodem jej uwzględnienia stało się 

zastosowanie nieprawidłowej stawki odsetek za zwłokę, a organ egzekucyjny podjął 

działania naprawcze polegające na zwrocie różnicy wyegzekwowanej kwoty ponad 

należną wynikającą z zastosowania prawidłowej stawki. Dalej Sąd stwierdził, że taka 

forma działania organu nie wynika z treści art. 54 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. W powołanym przepisie ustawodawca nie określił 

treści rozstrzygnięcia w przedmiocie wniesionej skargi, ograniczając się jedynie 
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do wskazania, iż w sprawie skargi na czynności egzekucyjne i przewlekłość 

postępowania organ I instancji wydaje postanowienie (art. 54 § 5 tej ustawy). 

Z kolei w wyroku z dnia 29 lipca 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 3197/14 Sąd 

podniósł, że w postępowaniu egzekucyjnym, które następnie zostanie umorzone 

wskutek uchylenia decyzji wymiarowej stanowiącej podstawę do prowadzenia 

egzekucji może dojść do wyrządzenia szkody zobowiązanemu przez zastosowanie 

środka egzekucyjnego w sposób niezgodny z prawem. Brak oceny zgodności 

z prawem zastosowania przez organ egzekucyjny środka egzekucyjnego 

w postanowieniu organu drugiej instancji uchylającym postanowienie organu 

pierwszej instancji w sprawie zarzutów zgłoszonych do postępowania egzekucyjnego 

i umarzającym postępowanie, czyniłby dalece utrudnionym, o ile w ogóle możliwym 

uzyskanie odszkodowania, o którym mowa w 168b § 2 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. W świetle tych konstatacji brak odniesienia się 

w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia do zarzutów dotyczących zgodności 

z prawem prowadzenia egzekucji administracyjnej przeciwko skarżącej należy uznać 

za naruszenie określonego art. 77 ust. 1 Konstytucji RP prawa do odszkodowania 

za szkodę spowodowaną niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej. 

Natomiast w wyroku z dnia 16 września 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 3890/14 

Sąd podkreślił, że jeżeli zobowiązany wniósł zarzuty w terminie, to organ egzekucyjny 

jest zobligowany do ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 34 § 4 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego 

postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub postanowienia 

o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie 

zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego. 

Powyższe przepisy nie uzależniają zatem dopuszczalności zajmowania przez 

wierzyciela stanowiska w sprawie zarzutów oraz wydawania przez organ egzekucyjny 

postanowienia w sprawie zarzutów od określonego stanu egzekucji administracyjnej, 

w związku z którą zostały wniesione zarzuty. Tak więc organ egzekucyjny pomimo 

zakończenia egzekucji jest zobligowany do wydania rozstrzygnięcia w sprawie 

zarzutów, ponieważ rozstrzygnięcie to ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia 
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prawidłowości wszczęcia i prowadzenia egzekucji, a tym samym dla ustalenia między 

innymi odpowiedzialności za koszty postępowania egzekucyjnego (art. 64c powyższej 

ustawy) oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego 

z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej (art. 168b 

tej ustawy). 

 

13. Ludność. 
 

13.1 Obowiązek meldunkowy. 
 

Ustalone jest w orzecznictwie stanowisko, że przesłanka opuszczenia 

dotychczasowego miejsca pobytu stałego w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 217, poz. 1427 ze zm.) jest spełniona wówczas, gdy opuszczenie to jest trwałe  

i dobrowolne. Równoznaczną z dobrowolnym opuszczeniem lokalu jest sytuacja,  

w której osoba w nim zameldowana została z niego usunięta przez dysponenta lokalu, 

ale nie skorzystała we właściwym czasie z przysługujących jej środków prawnych  

w postaci powództwa o przywrócenie naruszonego posiadania albo powództwa  

o eksmisję, umożliwiających jej powrót do lokalu, a których podjęcie doprowadziłoby 

do uznania działań dysponenta lokalu za bezprawne. Nieskorzystanie z tych środków 

prawnych w odpowiednim czasie, ewentualnie oddalenie powództwa przez sąd 

powoduje, że brak jest podstaw prawnych do utrzymania fikcji meldunkowej (wyrok z 

dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2014/14; wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., 

sygn. akt IV SA/Wa 2328/14; wyrok z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 382/15). Nie można uznać, aby środkami prawnymi uzasadniającymi 

uznanie braku dobrowolności opuszczenia lokalu były próby dostania się do 

mieszkania, ponieważ powinny być to czynności stricte prawne (wniesienie do sądu 

powództwa), a nie faktyczne (wyrok z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 2014/14). 
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13.2 Akty stanu cywilnego. 
 

Istota i charakter transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego wykluczają 

możliwość dokonywania przez kierownika urzędu stanu cywilnego jakichkolwiek 

zmian w treści aktu stanu cywilnego, który zostaje wpisany do polskich ksiąg stanu 

cywilnego. Na etapie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich 

ksiąg stanu cywilnego nie jest więc możliwe sprostowanie nawet oczywistego błędu 

pisarskiego istniejącego w transkrybowanym akcie zagranicznym (wyrok z dnia 

3 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2/15). 

 

13.3 Obywatelstwo. 
 

Pochodzenie polskie (w znaczeniu narodowościowym) oraz obywatelstwo 

polskie nie są instytucjami prawnymi o charakterze tożsamym. Nabycie i posiadanie 

obywatelstwa polskiego oparte jest na podstawie zupełnie innych przesłanek niż 

narodowość. Nie każdy obywatel polski jest narodowości polskiej, zaś nie wszystkie 

osoby narodowości polskiej są obywatelami polskimi (wyrok z dnia 8 kwietnia 

2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1675/14). 

Ustalone jest stanowisko, że uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1958 r. 

nr 5/58 w sprawie zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego osobom 

wyjeżdżającym na stały pobyt do państwa Izrael nie mogła zastąpić indywidualnego 

aktu zezwolenia na taki wyjazd. Nie można też przyjąć, że zezwolenie może dotyczyć 

wniosków jeszcze niezłożonych. Najpierw bowiem następuje złożenie podania, a 

następnie organ orzeka w sprawie zezwolenia na zmianę obywatelstwa. Nie można tej 

kolejności odwrócić, gdyż naruszałoby to istotne wymagania wprowadzone przez 

ustawę z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25), od 

których spełnienia zależy utrata obywatelstwa polskiego. Także wydania dokumentu 

podróży nie można uznać za zezwolenie na zmianę obywatelstwa (wyrok z dnia 

16 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2247/14). 

Podobnie przyjmuje się, odnośnie do przesiedleńców narodowości niemieckiej, 

że uchwała Rady Państwa z dnia 16 maja 1956 r. nr 37/56 w sprawie zezwolenia na 

zmianę obywatelstwa polskiego repatriantom niemieckim nie mogła stanowić 

zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego w stosunku do osób, które do daty jej 
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podjęcia nie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na zmianę obywatelstwa, gdyż brak 

jest podstaw do przyjęcia, że akt tego rodzaju ma charakter generalnej zgody 

udzielanej na przyszłość (wyrok z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 2518/14). 

 

14. Gospodarka wodna.  
 

W wyroku z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2140/14 Sąd 

stwierdził, że krąg stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego określa 

art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 

ze zm.), który w postępowaniu wodnoprawnym stanowi lex specialis w stosunku do 

art. 28 kpa. 

W wyroku z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2540/14 Sąd 

stwierdził, że wnioskodawca, występując o pozwolenie wodnoprawne na 

wybudowanie wylotu kanalizacji deszczowej (art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) ma obowiązek złożyć 

operat wodnoprawny. Część opisowa operatu zawiera  m. in. wyszczególnienie stanu 

prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem 

siedzib i adresów ich właścicieli, co oznacza, że w dokumencie tym ustala się 

wstępnie zakres stron postępowania według dyspozycji art. 127 ust. 7 pkt 5 ustawy. 

Operat jest podstawowym dokumentem w postępowaniu o wydanie pozwolenia, jest 

więc środkiem dowodowym mającym moc opinii biegłych. Taki dowód jest podstawą 

do oceny przez organ czy zachodzą warunki do wydania pozwolenia, a także głównie 

w oparciu o ten dokument organy dokonują ustaleń faktycznych, w tym ustalenia stron 

postępowania według dyspozycji art. 127 ust. 7 pkt 5 Prawa wodnego.  
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15. Geodezja i kartografia. 
 

15.1 Ewidencja gruntów. 

 

Od lat utrzymuje się linia orzecznicza uznająca, że dane zawarte w ewidencji 

gruntów mają charakter informacyjny i jedynie odzwierciedlają stan prawny 

nieruchomości. Poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów nie można 

dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich czy uprawnień do władania 

nieruchomością. Ewidencja ta rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym trybie 

lub przez inne organy orzekające (np. wyrok z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 2086/14 i wyrok z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2326/14). 

Podkreśla się zgodnie, że informacje w ewidencji gruntów powinny być 

aktualne (art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne; Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Nie mogą być do niej 

wprowadzane zapisy nie wynikające z ostatnio przyjętych do zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego dokumentów. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie danych  

z dokumentów, odzwierciedlających archiwalne stany prawne, po których datowaniu - 

na podstawie przyjmowanej do zasobu dokumentacji - dokonywano nowych wpisów 

do ewidencji (wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2208/14; wyrok  

z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2555/14; wyrok z dnia 28 lipca 2015 r., 

sygn. akt IV SA/Wa 596/15). W tym kontekście wskazano, że kataster pruski ma 

obecnie walor historyczny i nie może stanowić podstawy do ujawnienia w ewidencji 

gruntów zmiany dotyczącej przebiegu granicy (wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 2208/14) oraz że organ, dokonując aktualizacji operatu ewidencyjnego, 

nie jest uprawniony do objęcia nim działek już nie istniejących na dzień aktualizacji 

(wyrok z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2253/14). 

Skoro § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz. U. Nr 38, poz. 454) określa szczegółowo sposób obliczenia pola powierzchni 

działek, to takie wyliczenie winno znaleźć się w zaskarżonej decyzji (wyrok z dnia 

13 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1988/14). 
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W świetle art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i 

sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 124 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2014 r., poz. 518 ze zm.) operator telekomunikacyjny posiada interes prawny w 

postępowaniu o wydanie wypisu z ewidencji gruntów dotyczącego właściciela 

nieruchomości, na której planuje zlokalizować infrastrukturę telekomunikacyjną, aby - 

jeszcze przed wdrożeniem procedury administracyjnego ograniczenia władztwa nad 

nieruchomością - podjąć działania w celu zawarcia z właścicielem nieruchomości 

umowy określającej warunki korzystania z nieruchomości (wyrok z dnia 24 marca 

2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2382/14). 

 

15.2 Rozgraniczenia nieruchomości. 
 

Priorytet w postępowaniu administracyjnym ma ugodowe załatwienie sprawy 

między właścicielami rozgraniczanych nieruchomości. Jeśli do ugody nie dojdzie, 

wówczas organ administracji uzyskuje uprawnienie do wydania decyzji o 

rozgraniczeniu. Warunkiem wydania takiej decyzji jest wyczerpanie przesłanek z 

art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), tj. dokonanie przez wójta oceny prawidłowości 

wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego 

geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami i włączenie 

dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(wyrok z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2471/14). 

 

16. Środowisko. 
 

16.1 Opłaty za korzystanie ze środowiska. 
 

Rozważając problem kto jest wytwórcą odpadów i na kogo powinna zostać 

nałożona podwyższona opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania 

odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, Sąd w wyroku z dnia 16 stycznia 

2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2272/14 stanął na stanowisku, że o tym czy wytwórcą 

odpadku jest inwestor, czy też wykonawca (podwykonawca) decyduje umowa zawarta 
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między tymi podmiotami. W wyroku tym Sąd stwierdził, że skarżąca spółka - jako 

podwykonawca - była w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 w zw. z art. 2 pkt 3 ustawy  

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r,. poz. 21 ze zm.)  wytwórcą 

odpadu, powstałego na skutek wykonania dwóch umów zawartych z wykonawcą. Sąd 

zwrócił uwagę, że skoro w ramach zawartych umów skarżący wykonywał roboty 

ziemne, w trakcie których powstawał urobek, to był on zobowiązany we własnym 

zakresie usuwać go z terenu budowy. Strona skarżąca była zatem nie tylko wytwórcą, 

ale również posiadaczem tych odpadów, a zawarte umowy nie przenosiły 

odpowiedzialności za odpady w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach na 

wykonawcę. Wobec tego wytwórcą odpadów oraz ich posiadaczem, zgodnie z art. 3 

ust. 1 pkt. 19 ustawy o odpadach, odpowiedzialnym za ich zagospodarowania nadal 

była skarżąca spółka. Nie zmienił tego również fakt zastępczego usunięcia tych 

odpadów przez innego podwykonawcę - na koszt skarżącej. 

 

16.2 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska. 
 

Określając charakter kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony 

środowiska i kwestii winy podmiotu ukaranego karą Sąd w wyroku z dnia 14 maja 

2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 708/15 wskazał, że jeśli idzie o charakter 

administracyjnych kar pieniężnych, do których należy także kara biegnąca, to idąc w 

ślad za stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowanym w wyroku z dnia 

1 lipca 2014r. (sygn. akt SK 6/12), kara taka jest jedną z sankcji administracyjnych, 

rozumianych jako ujemne konsekwencje (dolegliwości), które powinien ponieść 

podmiot naruszający przepisy prawa administracyjnego. Ustanowienie przez 

ustawodawcę tych kar, podobnie jak i pozostałych sankcji administracyjnych, ma na 

celu zapewnienie wykonywania przepisów prawa administracyjnego i decyzji 

administracyjnych. Charakterystyczne dla administracyjnych kar pieniężnych jest to, 

że przesłanką ich wymierzania jest, co do zasady, samo naruszenie zakazu bądź 

nakazu, wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa lub z decyzji administracyjnej, 

bez względu na zawinienie sprawcy naruszenia, czyli obiektywna bezprawność. Sam 

fakt przekroczenia wyznaczonego decyzją poziomu dopuszczalnego hałasu powoduje 
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naruszenie prawa niezależnie od kwestii leżących po stronie podmiotu, który dopuścił 

się naruszenia, w tym jego winy bądź jej braku.  

  

16.3 Odpady. 

 

W wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1816/14 Sąd 

kontrolował legalność decyzji zobowiązującej do usunięcia odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania. Postępowanie przed organami administracji 

dotyczyło nieuprawnionego nawiezienia na nieruchomość mas ziemnych 

pochodzących z budowy metra. Organy administracji zakwalifikowały nawiezione 

masy ziemne jako odpady i nakazały współwłaścicielom nieruchomości ich usunięcie. 

Sąd, uchylając decyzje organów obu instancji, zakwestionował ustalenia dotyczące 

podmiotu zobowiązanego do usunięcia odpadów – posiadacza odpadów. Sąd odwołał 

się do definicji pojęcia „posiadacza odpadów” zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Odnosząc się 

do domniemania ustanowionego wskazanym przepisem wskazał, że co do zasady 

posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest osoba władająca 

powierzchnią ziemi, na której zgromadzone są odpady. Domniemanie to może jednak 

zostać obalone. Władający powierzchnią ziemi (co do zasady właściciel 

nieruchomości) może zatem uwolnić się od odpowiedzialności za odpady, wskazując 

wyraźnie na innego posiadacza odpadów. Sąd uznał, że poprzez wykazanie, kto jest 

wytwórcą odpadów znajdujących się m.in. na działkach skarżących, doszło do 

obalenia domniemania odpowiedzialności ciążącej na współwłaścicielach  

nieruchomości. 

Nakazu usunięcia nawiezionych mas ziemnych pochodzących z budowy metra 

dotyczy również wyrok z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 

2135/14. W tej jednak sprawie Sąd uznał, uwzględniając, że skarżąca (przy okazji 

nawiezienia ziemi przez sąsiada) uzgodniła z kierowcami pozyskanie ziemi 

z wykopów metra także na własne działki, że organy administracji prawidłowo 

ustaliły, iż jest ona posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy 

o odpadach. Sąd zakwestionował jednak rzetelność ustaleń organów administracji 
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w zakresie położenia nieruchomości skarżącej na terenie obszaru chronionego 

krajobrazu, na którym wprowadzono zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu. Sąd stwierdził, że nawiezienie ziemi z wykopów 

metra w celu utwardzenia powierzchni ziemi powoduje zniekształcenie rzeźby terenu. 

O ile jednak nieruchomość skarżącej nie znajdowałaby się na obszarze chronionego 

krajobrazu, to dopuszczalne byłoby przyjęcie i wykorzystanie przedmiotowych 

odpadów w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 

ze zm.). 

W uzasadnianiu wyroku z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 79/15 Sąd 

odniósł się do kwestii dopuszczalności odpowiedniego zastosowania przepisów działu 

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2102 r., poz.  749 

ze zm.) do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. 

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859 ze 

zm.). Skarżąca, powołując się na art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zarzucała m.in. 

niedopuszczalność wymierzenia jej kary pieniężnej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 2007 r. z uwagi na przedawnienie zobowiązania. Sąd stwierdził, że 

przepisy ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów nie zawierają 

odesłania do przepisów działu III Ordynacji podatkowej. Odwołanie takie, które 

zawarte jest ustawie o odpadach, dotyczy wyłącznie kar pieniężnych wymierzanych na 

podstawie ustawy o odpadach. Sąd dostrzegł, że w art. 1 ust. 2 ustawy 

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów zawarto wprawdzie generalną 

klauzulę, zgodnie z którą przepisy tej ustawy nie naruszają postanowień ustawy 

o odpadach, niemniej zbyt daleko idącym byłoby twierdzenie, że z klauzuli tej wynika 

nakaz stosowania do kar pieniężnych - wymierzanych na podstawie ustawy 

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów - odesłania do przepisów Ordynacji 

podatkowej, które zawarte jest w ustawie o odpadach. 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 952/15 (wyrok z dnia 22 czerwca 2015 r.) 

Sąd oceniał legalność decyzji, którą określono dla spółki prowadzącej sieć kin opłatę 
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produktową, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.). Sąd stwierdził, 

że wykładnia art. 1 powołanej ustawy prowadzi do wniosku, iż w sytuacji, w której  

podmiot wprowadza na rynek produkt, którego nie jest wytwórcą, ale zlecił jego 

wytworzenie i wprowadza je pod własną marką (oznaczeniem), obowiązany jest do 

stosowania przepisów ustawy. A contrario, gdy wprowadzany produkt wytworzony 

został przez inny podmiot, nie na zlecenie wprowadzającego produkt na rynek 

przedsiębiorcy, ale wprowadzany jest pod oznaczeniem wytwórcy, nie stosuje się do 

takiego podmiotu przepisów ustawy.  Odwołując się do określonego w art. 1 ust. 1 pkt 

3 powoływanej ustawy celu opłaty produktowej, Sąd wywiódł, że nałożenie na 

podmiot gospodarczy obowiązków fiskalnych w razie nieosiągnięcia wymaganego 

poziomu odzysku i recyklingu, bo tym jest opłata produktowa, ma zmusić ich do jak 

najpełniejszego i efektywnego postępowania z odpadami powstałymi z produktów. 

Sąd uznał, że organy administracji nie przeprowadziły postępowania dowodowego 

w zakresie wystarczającym do ustalenia, iż spółka, dla której ustalono wysokość 

opłaty produktowej była i wytwórcą, i sprzedającym dany produkt w opakowaniu.  

 

16.4 Ochrona przyrody. 

 

Kontrolując decyzje wydane przez organy administracji publicznej na 

podstawie  art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) w przedmiocie wymierzenia kar 

pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, Sąd w wyrokach z dnia 

5 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2300/14, z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 929/15, z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 606/15  wskazał, że 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12, orzekł, że 

art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody przez to, że przewidują 

obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej 

kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez 

posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez 
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względu na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP (pkt I), oraz wskazał, iż przepisy wymienione w części I tracą 

moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pkt II). Kluczowe dla rozstrzygnięcia spraw w 

powyższych wyrokach Sąd uznał ustalenie wpływu na wynik spraw odroczenia przez 

Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych 

przepisów ustawy o ochronie przyrody. W ocenie Sądu stwierdzona przez Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 niezgodność 

przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z art. 64 ust. 1 

i ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, daje podstawę do odmowy zastosowania 

tego przepisu w rozpoznawanych sprawach, mimo odroczenia utraty jego mocy 

obowiązującej z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału w 

Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili ogłoszenia wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego nastąpiło obalenie domniemania konstytucyjności przepisów art. 88 

ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zatem przepisy te nie powinny 

być źródłem obowiązków. Skoro zatem decyzje organów obu instancji zostały wydane 

na podstawie niezgodnych z Konstytucją przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 

ustawy o ochronie przyrody, zachodziła konieczność ich uchylenia. Skoro może być 

wzruszone prawomocne orzeczenie wydane przed datą wejścia w życie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego (art. 190 ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 145a § 1 k.p.a.) 

nie można wymagać, aby w sprawach zmierzających do wzruszenia tego orzeczenia, 

sądy stosowały sprzeczne z konstytucją przepisy. 

 

16.5 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. 

 

W wyroku z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1699/14  Sąd uznał, 

że spółka odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie mogła 

przekazywać tych odpadów do instalacji posiadającej status instalacji zastępczej do 

czasu uruchomienia regionalnej instalacji. Przekazując odpady komunalne, odebrane 

od właścicieli nieruchomości do prowadzonej przez siebie instalacji, która nie jest 

instalacją regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie spółka 
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postąpiła wbrew nakazowi ustawowemu. Treść art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 ze zm.) przewiduje jednoznacznie brzmiący obowiązek skierowany do 

podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do 

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Przyjęcie stanowiska, że podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości same mogą tę kwestię oceniać, 

mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych kierowane byłyby tylko niektóre odpady, w niewielkich 

ilościach - według uznania podmiotów odbierających je od właścicieli nieruchomości - 

co w konsekwencji doprowadziłoby do wykorzystania jedynie części mocy 

przerobowych regionalnej instalacji, wbrew woli ustawodawcy. Skoro ustawodawca 

zdecydował, że zasadą jest kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a 

wyjątki od tej zasady wynikają z wyraźnych regulacji ustawowych, to ocena, czy 

zachodzą te wyjątki nie może być dowolna i dokonywana przez podmioty 

zobowiązane do kierowania wspomnianych odpadów do regionalnej instalacji do ich 

przetwarzania. 

 

16.6 Inne sprawy z zakresu ochrony środowiska. 

 

Wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 266/15 Sąd oddalił 

skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie 

wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) poprzez 

niefinansowanie publicznych kampanii edukacyjnych. 

Z uzasadnienia wyroku wynika, że podczas kontroli wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska u przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na 
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sprzedaży importowanego z Chin sprzętu, takiego jak: alarmy samochodowe, alarmy 

motocyklowe, sterowniki zamków i centralne zamki oraz czujniki parkowania, 

stwierdzono, że w 2010 r. i 2011 r. do zakupionego sprzętu na zlecenie przedsiębiorcy 

dodawane były baterie.  W okresie tym przedsiębiorca wprowadził na terytorium kraju 

12,4 kg baterii i nie realizował obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666, ze zm.), m.in. obowiązku, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1 ww. ustawy, tj. finansowania publicznych kampanii 

edukacyjnych. W konsekwencji organ wymierzył przedsiębiorcy karę pieniężną  

w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych.  

W ocenie Sądu, ustalony stan faktyczny sprawy nie budził wątpliwości,  

a podstawa prawna wymierzenia kary pieniężnej była prawidłowa. Sąd podniósł,  

że wymierzenie kary przez organ pierwszej instancji w przypadku stwierdzenia 

naruszenia prawa miało charakter obligatoryjny, a odstąpienie od jej wymierzenia 

stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Oceny tej - zdaniem Sądu - 

nie zmienia okoliczność wpłacenia przez przedsiębiorcę wraz z odsetkami kwoty na 

sfinansowanie publicznej kampanii edukacyjnej. Sąd podkreślił, że wpłata ta nastąpiła 

po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji, a argumentacja przedsiębiorcy  

o trudnościach finansowych, które uniemożliwiały dokonania wpłat w terminie, nie ma 

znaczenia na wymierzenie kary pieniężnej. Obowiązki wprowadzającego baterie  

lub akumulatory są pochodną ogólnego obowiązku ochrony środowiska określonego  

w art. 74 i 86 Konstytucji RP.  

 

17. Zagospodarowanie przestrzenne.  
 

17.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, jedną z głównych przyczyn będących 

podstawą do stwierdzenia przez składy orzekające, nieważności w całości lub w części 

uchwał w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

była kwestia przekroczenia ustawowych uprawnień planistycznych przez gminy.  

Za przekroczenie granic władztwa planistycznego gminy na etapie sporządzania 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uznano 

wyznaczanie terenów przeznaczonych pod zabudowę na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią bez uwzględnienia zakazów wynikających z art. 88l ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (wyrok z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 1573/14 i z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2256/14). 

Ponadto stwierdzono nadużycie uprawnień ustawowych przyznanych gminom poprzez 

niezasadne ograniczenie uprawnień właścicielskich. Za takie naruszenie uznano 

ukształtowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w celu zapewnienia terenów 

rekreacyjnych dla mieszkańców oraz terenów zabaw dla dzieci, jako sprzeczne  

z zasadą proporcjonalności (wyrok z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 

24/15). Natomiast w wyroku z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1973/14, 

Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie nie istniały wynikające wprost  

z przepisów prawa przeciwwskazania do wyznaczenia dla nieruchomości strony 

skarżącej dostępu do drogi publicznej bezpośrednio z nią sąsiadującej, co oznacza,  

że z ekonomicznego punktu widzenia (konieczność ustanowienia służebności, długość 

przyłączy) określone w planie zasady komunikacji i zaopatrzenia w media nie znajdują 

uzasadnienia. Z kolei w wyroku z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 

254/15, skład orzekający stanął na stanowisku, że w planie mógł znaleźć miejsce 

generalny zapis zakazujący zabudowy terenu ze względu na przyszłe planowane 

przedsięwzięcie o charakterze inwestycji celu publicznego, którego termin realizacji 

nie jest możliwy do precyzyjnego ustalenia, w szczególności inwestycji o charakterze 

liniowym. Jednakże w sytuacji gdy planowana inwestycja, w postaci węzła 

komunikacyjnego, może zostać zrealizowana przy wykorzystaniu mienia 

komunalnego, nie może ona odbywać się kosztem własności prywatnej, natomiast 

koszty ekonomiczne takiego rozwiązania nie podlegają regulacjom ustawy 

planistycznej.  

Podstawą do wyeliminowania z obrotu prawnego miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego było także stwierdzenie istotnego naruszenia trybu 

sporządzania tych aktów. Za takie naruszenie uznano zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne bez wystąpienia o uzyskanie zgody  

od właściwego organu, które skutkowało stwierdzeniem nieważności uchwalonego 
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planu w tej części (wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2127/14  

i z dnia  16 lipca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1289/15). Stwierdzono również,  

iż zapisy planów miejscowych wprowadzały dodatkowe obowiązki na uczestników 

procesu inwestycyjnego w sposób nieuprawniony, ingerując w kompetencje innych 

organów. W wyroku z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2526/14, skład 

orzekający uznał, jako wadliwe, zapisy planu miejscowego nakładające obowiązek 

uzyskania uzgodnienia wszelkich robót budowalnych, w tym wymiany stolarki 

okiennej,  

z właściwym konserwatorem zabytków w ramach ustalenia zasad ochrony zabytków. 

Powyższy obowiązek nie znajduje bowiem uzasadnienia w przepisach 

upoważniających organ uchwałodawczy gminy do ustanowienia zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury, zatem należało go uznać  

za niezgodną z prawem modyfikację postanowień ustawowych oraz nieuzasadnione 

rozszerzenie kompetencji konserwatora zabytków.  

 

17.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

Wśród omawianej kategorii spraw dominowały 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 2015 r., poz. 199 ze  zm.). W sprawach 

tych Sąd kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą, m. in. w takich kwestiach jak 

brak obowiązku legitymowania się przez inwestora tytułem prawnym do dojazdu 

łączącego teren inwestycji z drogą publiczną. W wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r., 

sygn. akt IV SA/Wa 1705/14 Sąd stwierdził, że wymóg z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczący dostępu do drogi 

publicznej, na etapie wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy dotyczy 

możliwości skomunikowania planowanej inwestycji z drogą publiczną. Spełnienie 

tego warunku nie jest tożsame z koniecznością legitymowania się przez inwestora 

tytułem prawnym do drogi wewnętrznej już na etapie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy. Co do zasady, przy ustalaniu lokalizacji inwestycji nie trzeba legitymować 

się prawem do terenu planowanej inwestycji. Istota decyzji o warunkach zabudowy 
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polega bowiem na tym, że inwestor nie ma obowiązku wykazania tytułu prawnego do 

nieruchomości znajdujących się na terenie objętym wnioskiem. Nie ma zatem 

podstaw, aby prawa takiego wymagać w odniesieniu do terenów służących obsłudze 

komunikacyjnej. To inwestor określa granice planowanej inwestycji. Jeżeli zatem 

wskazuje jako teren inwestycji działkę, która będzie miała dostęp do drogi publicznej 

przez inną działkę, to przedmiotem oceny może być to, czy działka, przez którą 

planowane jest skomunikowanie terenu inwestycji z drogą publiczną, może być 

wykorzystywana w tym celu przy spełnieniu określonych warunków, a nie to czy 

inwestor ma już tytuł prawny do korzystania z tej działki. Zatem niezłożenie przez 

inwestora w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dowodu 

potwierdzającego ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej albo 

niewskazanie, że „każdoczesnemu" właścicielowi terenu inwestycji przysługuje 

służebność drogi koniecznej wytyczona na działce łączącej teren inwestycji z drogą 

publiczną, nie stanowi podstawy do odmowy ustalenia warunków zabudowy z uwagi 

na brak dostępu do drogi publicznej. 

W wyroku z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1155/14 Sąd 

stwierdził, że brak jest przeciwwskazań do wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

jeśli działka, na której planowana jest inwestycja, nie ma wspólnej granicy z żadną 

działką zabudowaną, niemniej jednak znajduje się w dość bliskiej (pod względem 

urbanistycznym) odległości od takiej zabudowy. Pojęcie działki sąsiedniej, o której 

mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nie oznacza działki graniczącej z działką, na której realizowana jest inwestycja. Przez 

pojęcie działki sąsiedniej nie można rozumieć wyłącznie działki graniczącej, ale 

należy odnieść to pojęcie do nieruchomości, terenów położonych w okolicy, tworzącej 

pewną urbanistyczną całość. Interpretacja pojęcia „działki sąsiedniej", jako działki 

graniczącej miałaby zbyt restryktywny charakter, ponieważ sama ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nie wskazuje, że działką sąsiednią jest tylko 

działka bezpośrednio sąsiadująca (granicząca) z terenem inwestycji.  

W kilku orzeczeniach z omawianej kategorii spraw Sąd zajmował się 

problematyką zdolności administracyjnoprawnej w postępowaniu o ustalenie 

warunków zabudowy. W orzecznictwie wyrażany jest jednolity pogląd, że spółka 
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cywilna nie może być podmiotem praw i obowiązków w postępowaniu 

administracyjnym. Zatem spółka cywilna nie może występować skutecznie z 

wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i nie jest możliwe 

określenie decyzją jej praw w tym zakresie (wyrok z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 2012/14, wyrok z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 507/15). 

W wyroku z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1223/15 Sąd stwierdził, że 

stroną w rozumieniu 28 k.p.a.  w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy co do 

zasady jest wspólnota mieszkaniowa, a jej członkowie tylko w szczególnych i 

uzasadnionych wypadkach. Natomiast rozpoznanie odwołania od decyzji organu 

pierwszej instancji, podpisanego tylko przez jednego członka wieloosobowego 

zarządu wspólnoty mieszkaniowej i wydanie w drugiej instancji na skutek tego 

odwołania decyzji merytorycznej, skutkuje stwierdzeniem nieważności tej decyzji, 

jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (wyrok z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 2155/14). 

 

17.3 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 
 

W wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2207/14) 

uchylającym zaskarżone postanowienie, Sąd wskazał, iż na podstawie art. 35 ust. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) 

właściwym organem do uzgodnienia projektu decyzji w zakresie obsługi 

komunikacyjnej inwestycji polegającej na rozbudowie kompaktowej stacji paliw jest 

wyłącznie zarządca drogi gminnej. Uzgodnienie Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z racji położenia nieruchomości przy drodze krajowej, 

powinno być dokonane pod względem zachowania odległości przedmiotowej 

inwestycji do drogi krajowej. Sąd stwierdził, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad dokonując uzgodnienia przedłożonego projektu decyzji o warunkach 

zabudowy  pod względem włączenia drogi gminnej do krajowej, w sytuacji gdy 

przedmiotem ustalenia warunków, nie jest inwestycja dotycząca włączenia drogi 

gminnej do krajowej, lecz rozbudowa istniejącej stacji paliw wraz z obiektami 

towarzyszącymi oraz istniejącym wjazdem do drogi gminnej, przekroczył swoje 

kompetencje wynikające z ustawy o drogach publicznych. 
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18. Sprawy wywłaszczeniowo-odszkodowawcze.  
 

Koniecznym wydaje się wskazanie na wyrok z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 57/15, w którym Sąd stwierdził, że decyzja wydawana na podstawie art. 

124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2004 r. Nr 261, poz. 2603) i art. 30 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 

80, poz. 721 ze  zm.) w zw. z art. 124 ust.  2-7 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

nie ma skutku jednorazowego, który konsumowałby się w chwili wybudowania linii 

energetycznej. Oznacza to, że stosowanie odpowiednie przepisów ustawy o 

gospodarce nieruchomościami dotyczy także uwzględnienia kwestii nie tylko samego 

zrealizowania zamierzenia polegającego na założeniu i przeprowadzeniu linii, lecz 

także znoszenia istniejącego stanu faktycznego poprzez udostępnianie nieruchomości 

celem konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii sieci elektrycznej wraz z 

możliwością przymusowego wyegzekwowania tego obowiązku obciążającego 

właściciela. Na właścicielu nieruchomości przez cały czas ciąży obowiązek 

udostępniania swojej nieruchomości. Obowiązek udostępnienia nieruchomości 

podlega egzekucji administracyjnej. Taki stan rzeczy w ocenie Sądu powoduje, że 

obowiązek wynikający z decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 

nie ma jednorazowego skutku polegającego na wejściu i wykonaniu urządzeń. 

Spośród spraw z tego zakresu na uwagę zasługuje wyrok z dnia 2 czerwca 

2015r. wydany w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 674/15, w której istota sporu 

sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy wysokość odszkodowania za 

wywłaszczoną nieruchomość powinna być podwyższona o wysokość podatku VAT. 

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), podstawę ustalenia wysokości 

odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Zgodnie z art. 128 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie własności nieruchomości 

następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym 

wartości tych praw. W myśl art. 151 tej ustawy wartość rynkową nieruchomości 

stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku. Sąd 
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stwierdził, że we wskazanych przepisach, ani w żadnych innych nie ma mowy o tym, 

że do kwoty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia (przejęcia z mocy prawa) dodaje 

się kwotę należnych podatków oraz danin. Żaden z przepisów prawa nie przewiduje 

możliwości powiększenia należnego odszkodowania za nieruchomość przejętą przez 

Skarb Państwa o inne jeszcze składniki np. o wartość podatku VAT, który były 

właściciel musi odprowadzić od przyznanego mu odszkodowania. Potwierdzeniem 

takiego stanowiska jest również przepis § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego (Dz. U. 2004. Nr 207, poz. 2109 ze zm.), który przesądza o tym, że 

przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie 

uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz 

innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Zarówno podejście 

dochodowe, jak i porównawcze prowadzi do określenia wartości rynkowej, a zatem 

podstawowe zasady ich stosowania muszą być jednakowe. Skoro w podejściu 

dochodowym podstawą określania wartości są dochody wskazane m. in. na podstawie 

czynszów i wydatków operacyjnych, których poziom przyjmujemy bez VAT-u, to 

analogicznie w podejściu porównawczym „ceny transakcyjne”, stanowiące podstawę 

określania wartości rynkowej, nie powinny zawierać podatku VAT. W ocenie Sądu nie 

można zatem uznać, że wysokość odszkodowania powinna zostać powiększona o 

podatek VAT. Podstawą do ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa 

nieruchomości. Samo brzmienie „wartość rynkowa nieruchomości” jednoznacznie 

wskazuje, że jest to wartość określona na podstawie czynników rynkowych, a zatem 

przy wyliczaniu wartości rynkowej nieruchomości pod uwagę brane są ceny 

transakcyjne jako efekt wzajemnego oddziaływania na siebie sił popytu i podaży. 

Dlatego też rzeczoznawca majątkowy dokonujący wyceny wywłaszczonej 

nieruchomości nie ustala jej ceny sprzedaży, mogącej stanowić podstawę 

opodatkowania podatkiem VAT, a jedynie wartość rynkową (wartość utraconego 

prawa). Podkreślono przy tym, że obrotu nieruchomościami dokonują zarówno 

podmioty będące podatnikami VAT, jak również takie, które do jego uiszczania nie są 

zobowiązane. Zatem ukształtowane na rynku nieruchomości ceny, stanowią 

wypadkową transakcji dokonywanych przez podmioty należące do obydwu tych grup. 
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Innymi słowy obiektywna wartość rynkowa nieruchomości nie zwiększa się tylko z 

tego powodu, że konkretny zbywca nieruchomości jest podatnikiem VAT, ale zależy 

od tego jaką kwotę może on za daną nieruchomość uzyskać na wolnym rynku. To zaś 

oznacza, że gdyby przejęte obecnie przez Skarb Państwa prawo miało być 

przedmiotem czynności prawnej (np. sprzedaży), racjonalny nabywca, wbrew temu co 

twierdzi skarżący, nie zapłaciłby za nieruchomość więcej niż jej wartość rynkowa, 

tylko z tego względu, że sprzedawca jest podatnikiem VAT. Tym samym ewentualne 

podwyższenie tej wartości o wspomniany podatek, oznaczałoby ustalenie 

odszkodowania w wysokości przewyższającej wartość rynkową, a więc w sposób 

sprzeczny z art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podatek VAT nie jest 

elementem wartości nieruchomości. Powstanie zobowiązania podatkowego, w oparciu 

o odrębne od ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy, jest zdarzeniem 

następczym w stosunku do uzyskania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. 

Wartość rynkowa nieruchomości rozumiana być musi jednolicie dla wszystkich 

podmiotów wywłaszczonych, a więc bez względu na obowiązujący niektóre z tych 

podmiotów podatek VAT. Ewentualny obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku 

VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości.  

19. Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez 

cudzoziemca. 
 

W sprawach z zakresu cudzoziemców, podobnie jak w latach ubiegłych 

przeważały sprawy dotyczące odmowy nadania statusu uchodźcy i innych form 

ochrony międzynarodowej. W orzecznictwie z tego zakresu jest utrwalone 

stanowisko, że przesłanki nadania ochrony międzynarodowej, określone w art. 13 

ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 680) nie mogą być szeroko rozumiane i nie obejmują sytuacji wyjazdu 

cudzoziemca z kraju pochodzenia w celu poprawy warunków życia.  

W sprawach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie  

w Polsce na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 6 tej ustawy jest utrwalone stanowisko,  

że przepisu tego nie można interpretować w ten sposób, że wprowadza  
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on generalne wymaganie „prawdomówności" wnioskującego o udzielenie 

zezwolenia. Podstawą odmowy udzielenia zezwolenia może być podanie tylko 

takich fałszywych informacji, albo złożenie nieprawdziwych wyjaśnień, które 

dotyczą okoliczności mających istotne znacznie dla rozstrzygnięcia danej sprawy. 

W sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony znaczenie 

mają takie informacje, które pozwalają ustalić przesłanki, o których mowa w art. 

53 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, 

poz. 1573 ze zm.) albo dotyczą okoliczności wyłączających wydanie zezwolenia na 

podstawie art. 57 tej ustawy (np. wyrok z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 2507/14).  

Sąd przyjmował, że uzasadnieniem zamieszkania cudzoziemca ubiegającego się 

o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, żonatego z obywatelką 

polską zamieszkałą w Polsce, jest jego zamiar utrzymywania więzi małżeńskich i 

co za tym idzie - przebywania w Polsce wraz ze współmałżonkiem i prowadzenia 

wspólnego gospodarstwa domowego. Taka potrzeba wspólnego zamieszkania w 

Polsce istnieje tylko wówczas, gdy w Polsce małżonkowie prowadzą wspólne 

gospodarstwo domowe. Zdaniem Sądu zawarcie związku małżeńskiego w celu 

obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

nie jest objęte ochroną wynikającą z art. 18 Konstytucji, obejmującą faktyczne 

więzi o charakterze rodzinnym, a nie związki fikcyjne. Okoliczność, że urodzenie 

się dziecka nie pozostaje bez znaczenia przy ocenie celu zawarcia związku, nie 

stanowi przeszkody do prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia, czy 

związek małżeński nie został przez cudzoziemca zawarty w celu obejścia 

przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Brak 

szczegółowej wiedzy o sytuacji osobistej małżonka, istotnych zdarzeniach z jego 

życia, pozwala przyjąć, że cudzoziemiec zawarł związek małżeński wyłącznie w 

celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie (wyrok z 30 

stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2478/15).  

W wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2507/14 Sąd 

kontrolował decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. W 
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rozpoznawanej sprawie orzekające organy oparły się na tym, że skarżący we 

wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie wykazał, 

że toczy się w stosunku do niego postępowanie o wykroczenie w związku z 

nielegalnym przekroczeniem granicy Polski. Powyższa informacja powinna być 

zdaniem organów zamieszczona we wniosku. Sąd nie podzielił tego stanowiska i 

przyjął, że to, że skarżący nie opisał we wniosku okoliczności nielegalnego 

przekroczenia granicy Polski nie jest podstawą do automatycznej odmowy 

udzielenia zezwolenia na zamieszkanie. Zdaniem Sądu cudzoziemiec miał prawo 

zakładać, że jego pobyt w strzeżonym ośrodku jest jedyną sankcją za nielegalne 

przekroczenie granicy.   

W wyroku z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2396/14 Sąd wywiódł, 

że odstąpienie od wydania decyzji o wydaleniu jest uzasadnione m.in. w przypadku 

zawarcia przez cudzoziemca związku małżeńskiego z obywatelem polskim, pod 

warunkiem zbadania czy ten związek nie został zawarty w celu uniknięcia 

wydalenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 3 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach). Zawarcie związku małżeńskiego przez skarżącego w toku 

postępowania odwoławczego od decyzji o wydaleniu nie może zostać ocenione 

wyłącznie przez organ odwoławczy na podstawie art. 136 kpa. W takiej sytuacji 

organ odwoławczy jest zobowiązany do zastosowania art. 138 § 2 kpa.   

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 1697/14 Sąd uchylił decyzję organu (Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców) o wydaleniu skarżącego z terytorium Polski, ponieważ stwierdził, 

że organ nie zbadał dostatecznie, czy wydalenie cudzoziemca z terytorium Polski 

nie naruszałoby jego prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 

listopada 1950 r. Sąd podkreślił, że w celu dokonania oceny, czy w przypadku 

konkretnego cudzoziemca z prawa do poszanowania życia rodzinnego można 

wywieść prawo do pobytu, jest konieczne rozważanie szeregu okoliczności, takich 

jak: narodowość (obywatelstwo) członków jego rodziny, długość okresu 

zamieszkiwania cudzoziemca w państwie pobytu, przeszkody z którymi 
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członkowie rodzin mogą się spotkać w kraju pochodzenia skarżącego w razie 

opuszczenia wraz z nim terytorium Polski, wiek dzieci itp. 

 

20. Inne sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi. 
 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2013/14, Sąd w wyroku z dnia 21 stycznia 

2015 r. stwierdził bezskuteczność informacji o wyniku naboru na stanowisko pracy w 

Urzędzie Miasta i Gminy podnosząc, że uzasadnienie informacji nie odzwierciedla 

przeprowadzonego przez Komisję naboru i jego wyniku, udokumentowanych 

protokołem, jest zaś wynikiem rozmowy przeprowadzonej przez Burmistrza ze 

skarżącym. W informacji o wyniku naboru powołano okoliczności, które nie wynikały 

z procedury naboru, w szczególności z protokołu Komisji przeprowadzającej nabór. 

Skoro nabór przeprowadza Komisja specjalnie do tego powołana, z naboru sporządza 

protokół, którego jednym z elementów jest uzasadnienie dokonanego wyboru i po 

przeprowadzonym naborze dochodzi do upowszechnienia informacji o wyniku naboru, 

to nagle z informacji tej – pomimo, że w wyniku przeprowadzonego naboru dokonano 

wyboru kandydata – nie może wynikać nierozstrzygnięcie naboru na stanowisko. 

Nierozstrzygnięcie naboru powinno dotyczyć tylko przypadków, kiedy żaden z 

kandydatów nie spełnia założonych wymagań. Sąd stanął na stanowisku, że skoro po 

przeprowadzonym naborze, w wyniku którego dokonano wyboru skarżącego i 

sporządzonym protokole zawierającym uzasadnienie dokonanego wyboru skarżącego, 

powinno dojść do sporządzenia i upublicznienia informacji o wyniku naboru, a 

informacja ta powinna wymieniać skarżącego z imienia i nazwiska oraz zawierać 

uzasadnienie dokonanego wyboru jego osoby. Odrębną zaś pozostaje kwestia 

nawiązania stosunku pracy przez podmiot nabór inicjujący i go przeprowadzający z 

osobą wyłonioną w drodze naboru. Decyzja ostateczna o zatrudnieniu takiej osoby 

zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy samorządowego. 
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21. Gry losowe i zakłady wzajemne. 
 

21.1.Przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE. 
     

W wyroku z dnia 22 października 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 2029/15 Sąd uznał, 

że przepis art. 129 ust 2. ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. 

U. z 2015r. poz. 612; dalej: u.g.h.) nie kwalifikuje się do żadnej z trzech kategorii 

przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE.  Zdaniem Sądu, 

regulacja  nie dotyczy produktów (automatów do gier) w taki sposób, że: mogłaby 

wpływać istotnie na ich właściwości lub sprzedaż (inne wymagania) oraz nie 

wprowadza zakazów, które wiązałyby się z trzecią kategorią przepisów technicznych.  

Sąd podkreślił, że przepis art. 129 ust. 2 u.g.h. nie może być również uznany za 

specyfikację techniczną. Nie zawiera żadnych ograniczeń albo warunków dotyczących 

strony przedmiotowej reglamentowanej działalności. Natomiast nie ma w nim żadnych 

odniesień dotyczących urządzeń do prowadzenia gier. Nie można też doszukać się w 

nim pośredniego ograniczenia w obrocie automatami do gry. Wynika to z faktu, że 

automaty do gier urządzanych pod rządami poprzedniej ustawy, w salonach gier, mogą 

być obecnie wykorzystane w kasynach gry. Ich wykorzystanie nie łączy się z 

jakąkolwiek przeróbką techniczną i koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów 

z tego tytułu.   

   Sąd uznał ponadto, że nie sposób przyjąć, iż art. 129 ust. 2 u.g.h. stanowi 

przeszkodę w handlu automatami do gier. Przepis niebędący przeszkodą w handlu 

wewnątrzunijnym i niestanowiący przeszkody w swobodnym przepływie towarów nie 

jest przepisem technicznym w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE i/lub nie podlega on 

obowiązkowi uprzedniej notyfikacji na podstawie tej dyrektywy.  

  

21.2. Kara pieniężna za uczestnictwo w grze hazardowej (loterii pieniężnej)  urządzanej 

bez zezwolenia.  

 

W wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 1082/15 Sąd 

stwierdził, że trafnie organ odwoławczy uznał, iż brak dokumentu o nazwie 

„regulamin
”
 nie może przesądzać o braku możliwości uznania akcji promocyjnej za 
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grę losową - loterię promocyjna. W przypadku powyższego przedsięwzięcia funkcję 

regulaminu spełniała uchwała Banku. 

Zdaniem Sądu, przepisy ustanawiające obowiązek uzyskania zezwolenia na 

organizację loterii promocyjnej nie mają charakteru przepisów technicznych w 

rozumieniu Dyrektywy 98/34/WE, a zatem nie podlegały obowiązkowi notyfikacji. 

W ocenie Sądu niezgodna z Konstytucją RP jest sytuacja, kiedy sprawca na 

podstawie nowych przepisów nie podlegałby karze, a pomimo tego organ 

odwoławczy, dzień lub kilka dni przed wejściem przepisów depenalizujących 

uczestnictwo w loterii promocyjnej, wydaje decyzję ostateczną wymierzającą karę 

pieniężną, w sytuacji kiedy wie, co najmniej od dnia publikacji ustawy zmieniającej, iż 

przepisy depenalizujące  wejdą wkrótce w życie.  W takiej sytuacji ustalenie kary 

pieniężnej w postępowaniu administracyjnym stanowi o naruszeniu zawartej w art. 2 

Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego oraz zasady 

proporcjonalności, a także o naruszeniu zasady równości w rozumieniu art. 32 ust. 1 

Konstytucji RP. 

 

22. Podatek akcyzowy. 
 

22.1 Przekroczenie delegacji ustawowej do określenia ilości substancji stosowanych do 

znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.  

 

W wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 901/15 Sąd  stwierdził, że 

art. 90 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 752 ze zm.),  upoważniał w 2009 r. Ministra Finansów do określenia w 

drodze rozporządzenia jedynie minimalnych ilości substancji stosowanych do 

znakowania i barwienia, wyrażonych w miligramach/litr wyrobu energetycznego, po 

których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony. Minister 

Finansów przekroczył upoważnienie wynikające z delegacji ustawowej określając w 

wydanym rozporządzeniu nie tylko dolną granicę zawartości znacznika Solvent 

Yellow 124, lecz również górną granicę dla tego znacznika. Dopiero z dniem 1 

września 2010 r. Minister Finansów upoważniony został do określenia w drodze 
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rozporządzenia także maksymalnych ilości substancji stosowanych do znakowania i 

barwienia, których ewentualne przekroczenie mogłoby zostać uznane za 

nieprawidłowe oznaczenie wyrobu, uzasadniające zastosowanie podwyższonej stawki 

podatkowej w wysokości 1822 zł/ 1000 litrów.  

 

22.2 Zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym a ubytek naturalny oleju  

napędowego grzewczego. 

 

W wyroku z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 2042/15 Sąd 

uznał, że stwierdzenie podczas przeprowadzonej kontroli podatkowej ubytku oleju 

napędowego grzewczego, który powstał poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

nie zawsze będzie dowodem  użycia wyrobu akcyzowego zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt  1 

lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym podlegającym opodat-

kowaniu podatkiem akcyzowym. W ocenie Sądu, brak magazynowy oleju stanowić 

może bowiem tzw. „ubytek naturalny”, rozumiany jako ubytek wynikający z właści-

wości wyrobu akcyzowego, będącego przedmiotem działalności danego podmiotu i z 

wiążących się z tymi właściwościami zjawisk fizykochemicznych, takich jak np. błąd 

pomiaru urządzeń pomiarowych, czy też parowanie, który podlega zwolnieniu  

z opodatkowania. Podkreślił jednocześnie, że z uwagi na specyfikę problemu 

opodatkowania wyrobów akcyzowych oraz fakt, że zwolnienie z opodatkowania 

ubytków naturalnych nie jest zasadą wynikającą wprost z przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym, ich zaistnienie powinno być wykazane w sposób niebudzący 

wątpliwości. 

 

22.3 Odmowa przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego generalnego w formie gwarancji 

bankowej. 
 

W wyroku z dnia 3 listopada 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2970/15 Sąd uznał, że 

przedłożona w sprawie gwarancja nie realizowała wymogów art. 69 ust. 2 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.), gdyż 

gwarant nie odpowiadałby za zobowiązania objęte gwarancją powstałe lub mogące 

powstać w okresie wskazanym w pkt V wzoru gwarancji. Sąd zaznaczył, że gwaran-

cją są objęte zobowiązania podatkowe powstałe lub mogące powstać w całym okresie 
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obowiązywania gwarancji, a nie tylko w części tego okresu. Zgodnie więc z ustawą o 

podatku akcyzowym, jak również z pkt V.3 wzoru gwarancji określonego załączni-

kiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpie-

czenie akcyzowe, ograniczenie odpowiedzialności gwaranta określoną datą było 

sprzeczne z obligatoryjnymi postanowieniami określonymi we wzorze gwarancji i 

przepisach prawa.  

 

22.4 Obowiązek zbierania i przechowywania danych osobowych nabywców oleju 

opałowego.  
 

W wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 569/15 Sąd stwierdził, że 

skoro sprzedający ma prawo (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) i 

obowiązek (zgodnie z rozporządzeniem z Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 

2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego) zbierać i przechowywać 

dane osobowe nabywcy zawarte w oświadczeniach, to ma też prawo, a nawet 

obowiązek ustalenia, czy rzeczywiście podane w oświadczeniu dane są danymi 

osobowymi nabywcy. W tym stanie rzeczy sprzedający powinien, poprzez żądanie 

okazania stosownego dokumentu, zweryfikować rzetelność oświadczenia. Odmowa 

okazania przez nabywcę stosownego dowodu tożsamości winna skutkować 

odstąpieniem od sprzedaży oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy. 

Zdaniem Sądu, przyjęcie przez sprzedawcę/podatnika oświadczeń 

zawierających nieprawdziwe dane nabywcy w stopniu, który uniemożliwia ich 

weryfikację, obala wynikające z oświadczeń domniemanie użycia oleju opałowego na 

cele opałowe, a to z kolei powoduje zastosowanie stawki akcyzy określonej w art. 65 

ust. 1a pkt 1 u.p.a., która ma charakter sankcyjny. Podatnikiem tego podatku jest w 

takiej sytuacji sprzedawca oleju opałowego, który nie dopełnił warunku zastosowania 

stawki obniżonej. 

 

 W wyrokach VIII SA/Wa 1307/14 z 16 października 2015 r., VIII SA/Wa 

1084/14 z 3 września 2015 r., VIII SA/Wa 1130/14 z 28 maja 2015 r., VIII SA/Wa 

1083/14 z 20 maja 2015 r., VIII SA/Wa 1062/14 z 14 maja 2015 r., VIII SA/Wa 

991/14 z 15 kwietnia 2015 r. Sąd uznał, że organy celne dokonywały błędnej wykładni 
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przepisów art. 104 ust. 8, ust. 9 oraz ust. 11 u.p.a., przyjmując pochopnie, że we 

wszystkich przypadkach skarżący bez uzasadnionej przyczyny, znacznie zaniżali 

deklarowaną podstawę opodatkowania z tytułu nabytego wewnątrzwspólnotowo, 

uszkodzonego pojazdu. Określały zatem podstawę opodatkowania i zobowiązanie w 

podatku akcyzowym uwzględniając ceny rynkowe pojazdów, wadliwie stosując 

przepisy art. 104 ust. 8, ust. 9 oraz ust. 11 u.p.a. Zdaniem Sądu procedury określone w 

tych przepisach winny być wdrażane wyjątkowo i tylko wtedy, gdy wskazana cena 

nabycia bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej 

samochodu. Zasadą bowiem jest, że podstawę opodatkowania stanowi kwota, którą 

podatnik jest zobowiązany zapłacić za ten samochód (art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a.). Sąd 

podzielił przy tym stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w 

wyroku z 21 marca 2013 r. (I GSK 1399/11; dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych, adres: www.cbois.nsa.gov.pl, w skrócie: "CBOSA"), że 

nie jest prawidłowe działanie organu, który w każdej sprawie, nie bacząc na jej 

okoliczności, jako punkt wyjścia przyjmuje średnią wartość rynkową podobnego 

samochodu w kraju i do tej wartości porównuje cenę jaką zapłacił podatnik w kraju 

nabycia oraz  pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowany w wyroku 

z 14 września 2011 r. (I GSK 245/10; CBOSA), że celem procedury określonej w art. 

104 ust. 8 u.p.a (art. 82a poprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym), 

nie jest unifikacja cen wszystkich sprowadzanych z zagranicy samochodów i 

wprowadzenie dla samochodów podobnych jednakowej podstawy opodatkowania 

akcyzą, niezależnie od tego, za jaką cenę samochód został zakupiony. W 

szczególności jego celem nie jest przeciwdziałanie konkurencji i wprowadzaniu na 

rynek Polski tańszych samochodów pochodzących z tańszych rynków europejskich. 

Celem przepisu jest przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym i celowemu zaniżaniu 

ceny nabycia w stosunku do ceny rzeczywiście zapłaconej, dla późniejszego zaniżenia 

należnych opłat i podatków. Cel ten pozwala osiągnąć tylko właściwe rozumienie 

użytego przez ustawodawcę określenia "uzasadniona przyczyna", z powodu której 

podstawa opodatkowania odbiega od średniej wartości rynkowej samochodu. 

Określenie "uzasadnionej przyczyny" pozwala na wytyczenie zakresu zastosowania 

procedur weryfikacyjnych przewidzianych omawianym przepisem. Kiedy cena 
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samochodu odbiega od średniej wartości rynkowej "z uzasadnionej przyczyny", jej 

weryfikacja w ogóle nie następuje. Tylko wtedy, kiedy cena budzi wątpliwości organu, 

co do przyczyny jej wysokości podanej przez podatnika (i jego kontrahenta), zasadna 

jest weryfikacja. Tymczasem organy celne w rozpoznawanych sprawach w ogóle 

pomijały okoliczność, że przedmiot nabycia stanowiły samochody uszkodzone.  

Nie zajęły przy tym w uzasadnieniu swoich rozstrzygnięć stanowiska, czy ta 

okoliczność stanowi  „uzasadnioną przyczynę" w rozumieniu art. 104 ust. 8 u.p.a. oraz 

jaki ma wpływ na wynik rozpoznawanych spraw. Organy nie zajmowały również 

stanowiska co do tego, czy wystąpiły podstawy do weryfikowania deklarowanej przez 

skarżących podstaw opodatkowania, co stanowiło o naruszeniu zasad prowadzenia 

postępowania podatkowego, o których mowa między innymi w art. 122, art. 187 § 1, 

art. 191 i art. 210 § 4 Op w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik 

rozpoznawanej sprawy. Organy nie wykazały, że deklarowana wysokość podstaw 

opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu uszkodzonego bez 

uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego 

samochodu na rynku nabycia. Nie badały zakresu uszkodzeń przedmiotowych 

pojazdów w celu prawidłowego zastosowania przepisów art. 104 ust. 8 i ust. 9 w 

związku z ust. 1 pkt 2 u.p.a. 

 W sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem akcyzowym,  

na szczególną uwagę zasługują również wyroki Sadu z 26 maja 2015 r., sygn. akt VIII 

SA/Wa 1101/14 oraz z 1 lipca 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1100/14 uchylające 

decyzje organów celnych obydwu instancji, wydane między innymi na podstawie 

przepisów art. 100 ust. 1 pkt 2, art. 100 ust. 4 art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 102 ust. 1 

ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2011 r., nr 108, poz. 626; 

dalej: "u.p.a.") Sąd podzielił prezentowane dotychczas w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym poglądy prawne (których nie negowały organy celne), w 

świetle których przyjmuje się, że klasyfikacja pojazdu do kategorii samochodów 

osobowych z pozycji CN 8703 musi być poprzedzona ustaleniami świadczącymi o 

tym, że główną funkcją użytkową samochodu jest przewóz osób. Ustalenie 

zasadniczego przeznaczenia samochodu (do przewozu osób bądź towarów) winno być 

przy tym poprzedzone zebraniem i analizą całokształtu materiału dowodowego sprawy 
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stosownie do postanowień art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Op, która powinna 

znajdować wyraz w uzasadnieniu decyzji (art. 210 § 4). Ustalenia te winny przy tym 

być aktualne na dzień przemieszczenia przedmiotowego samochodu z terytorium 

państwa członkowskiego na terytorium kraju. Zdaniem Sądu brak szczegółowych 

ustaleń powalających na zakwalifikowanie przedmiotowego samochodu do kategorii 

CN 8703 przy jednoczesnym nieodniesieniu się przez organy podatkowe do tego, iż 

samochód tej samej marki i modelu nabyty przez skarżącego został zakwalifikowany 

w innej decyzji tego samego organu I instancji do kategorii CN 8704, świadczy o 

naruszeniu art. 187 § 1 w związku z art. 121 § 1 i art. 122 Op. Przejawem 

przestrzegania zasady zaufania powinno być w szczególności dążenie do jednakowego 

kwalifikowania takich samych lub podobnych stanów faktycznych, ewentualnie 

wykazanie podatnikowi, że uważane przez niego za tożsame stany faktyczne różnią się 

na tyle istotnie, że powinny uzyskiwać odmienną kwalifikację prawnopodatkową. 

Wskazane naruszenia przepisów postępowania w ocenie Sądu mogły mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy, bowiem przeprowadzenie postępowania podatkowego 

wolnego od tych uchybień mogłoby prowadzić do ustalenia przez organy,  

że przedmiotowy samochód nie podlegał opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.  

 

23. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe.   
 

23.1 Umorzenie postępowania w przedmiocie wymierzenia kary za naruszenie przepisów 

o rybołówstwie. 

W wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 3448/14 Sąd wskazał, 

iż przedmiot postępowania istnieje dopóty, dopóki jest utrzymywany związek 

procedury ze sferą prawa materialnego. Brak któregoś z elementów materialnego 

stosunku prawnego oznacza bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego.  

W rozpoznawanej sprawie nastąpiło zerwanie związku pomiędzy procedurą i 

sferą prawa materialnego poprzez upływ 5 letniego okresu przedawnienia, o którym 

mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U z 2004r., 

Nr 62, poz.574). To skutkowało brakiem możliwości prawnych prowadzenia 

postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o 
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rybołówstwie. Z dalszych przepisów art. 65 ustawy o rybołówstwie jednoznacznie 

wynika brak jakichkolwiek zapisów regulujących możliwość przerwania biegu 

przedawnienia prawa nałożenia kary, a co za tym idzie możliwości prowadzenia 

postępowania w tym przedmiocie.  

24. Cła.  
 

Wiążąca Informacja Taryfowa dotycząca klasyfikacji taryfowej napoju o nazwie 

,,Cydr spokojny’’. 

 

W wyroku z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 612/15 Sąd uznał, iż 

nieuprawnione w procesie taryfikacji było odwoływanie się do aktów prawnych w 

postaci ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1104), oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod 

analizy tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej. 

Podniesiono, iż szczegółowe zasady klasyfikacji towarów do kodów CN zostały 

określone w przepisach prawa celnego. Zdaniem Sądu, nie można było zaakceptować 

poszukiwania przez organy podstaw prawnych dla klasyfikacji taryfowej w innych 

aktach prawnych, aniżeli w przepisach prawa celnego. Akty te odnoszą się bowiem do 

innej materii i nie regulują zasad taryfikacji towarów. Bez znaczenia pozostaje przy 

tym, że odnoszą się one do fermentowanych napojów winiarskich, do których 

zaliczany jest również „cydr”. 

 

25. Sprawy z zakresu finansów publicznych. 
 

25.1 Zwrot do budżetu państwa dochodów budżetowych pobranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

W wyroku z dnia 8 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 420/15 Sąd stwierdził, że 

z treści art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), wprost wynika obowiązek zarządu jednostki 
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samorządu terytorialnego przekazania pobranych dochodów budżetowych związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszonych o określone 

w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu 

terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów 

dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową. Samo zgromadzenie 

przedmiotowych dochodów na właściwym koncie obowiązku tego nie wypełnia. 

Konieczne jest "przekazanie" i obowiązek ten nie może zostać w żadnej części 

zniesiony lub ograniczony przez inne zdarzenia faktyczne i prawne – w tym w 

sytuacji, gdy komornik zajmie konto bankowe przeznaczone do obsługi należności 

Skarbu Państwa. Natomiast, jedynym tytułem uprawniającym do pomniejszania 

dochodów odprowadzanych na rachunek budżetu państwa z tytułu realizacji zadań jest 

przysługujący jednostkom samorządu terytorialnego udział 5% lub 25% w dochodach 

uzyskiwanych w danym okresie rozliczeniowym, w oparciu o stosowne przepisy 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Należy 

również pamiętać, że prawa do samowolnego potrącania lub pomniejszania 

zobowiązań nie przewidują także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. 

25.2. Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.  

 

W wyroku z dnia 20 marca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 3298/14 Sąd uznał, 

powołując się na art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, że wykorzystanie 

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem to nie tylko jej wydatkowanie na inny cel niż 

określony w umowie, ale także poza zakreślonymi umową ramami czasowymi. Skoro 

z powszechnie obowiązującego przepisu prawa - art. 168 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych wynika, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane 

zadania, na które dotacja była udzielona, przy czym przekazanie środków na rachunek 

beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji, wydatki na poczet realizacji 

poszczególnych zadań odbywać się powinny w czasie realizacji tych zadań, a nie jak 

przed ich rozpoczęciem, czy też po ich zakończeniu. Zgodnie z powołanym przepisem, 
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dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki z budżetu państwa, 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych 

przeznaczone na podstawie tej ustawy, odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych. Z tej także przyczyny do ich rozliczania ma zastosowanie zasada 

kasowości, charakterystyczna dla wydatków budżetowych. 

25.3. Nałożenie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z 

naruszeniem prawa.  

W wyroku z dnia 19 lutego 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 3327/14 Sąd stwierdził, 

że dla postępowania w sprawie nałożenia kary za udzielenie zamówienia publicznego 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.; zwanej dalej: "p.z.p."), 

znaczenie ma to, kto udzielił tego zamówienia. Za nieuzasadnione Sąd uznał 

stanowisko skarżącej, jakoby odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów p.z.p., 

przejmowała spółka powstała w wyniku podziału, dokonanego na mocy art. 531 § 1 

k.s.h. Sąd zauważył, iż z art. 531 § 1 k.s.h. wynika generalna sukcesja cywilnoprawna, 

natomiast przedmiotem sprawy jest kara administracyjna, a więc zobowiązanie o 

charakterze administracyjnoprawnym. Nie można zatem uznać, by nałożenie kary 

administracyjnej mogło stanowić „zobowiązanie wynikające z umów” i związanych ze 

świadczeniem usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Jeżeli kara 

administracyjna jest wymierzana za naruszenie przez spółkę określonego obowiązku, 

to przekształcenie tej spółki nie stwarza domniemania przejścia obowiązku zapłacenia 

tej kary administracyjnej na nową spółkę powołaną do życia w trybie art. 531 k.s.h. 

Stroną postępowania o wymierzenie kary, o której mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 

jest podmiot zamawiający, który udziela zamówienia, a nie podmiot, którego dotyczą 

lub mogą dotyczyć następstwa tego zamówienia na mocy art. 531 § 1 k.s.h. 
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25.4 Uznanie skarżącej spółki za podmiot prawa publicznego na potrzeby stosowania 

regulacji z ustawy o zamówieniach publicznych.  

 

W wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 879/15 Sąd stwierdził, 

że analiza aktów notarialnych z zawiązania skarżącej spółki i objęcia akcji wskazuje, 

że wśród pierwotnych jej akcjonariuszy (założycieli i osób trzecich) jednostki 

samorządu terytorialnego i Skarb Państwa objęły akcje w wielkościach 

przekraczających 90 % całego kapitału akcyjnego.  

Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z art. 308 i art. 314 § 1 obowiązującego wówczas 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - 

Kodeks handlowy (Dz. U z 1934 r., Nr. 57, poz. 502 ze zm.), istniała prawna 

możliwość objęcia akcji tworzonej spółki akcyjnej  (niezarejestrowanej i niemającej 

jeszcze osobowości prawnej) nie będąc jej prawnym założycielem. Tym samym, w 

ocenie Sądu, w świetle oświadczeń składanych przez wszystkich akcjonariuszy (zgody 

na zawiązanie spółki), twierdzenie skarżącej, że wymaganą art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759) wielkość w posiadaniu akcji należało ustalać jedynie w odniesieniu do założycieli 

spółki, jest nieuzasadnione.  

 

25.5 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zapłata odsetek, 

kar lub opłat jako znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  

 

W wyroku z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 379/15 Sąd zauważył, 

że art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168; dalej: u.n.d.f.p.) - w 

odniesieniu do art. 16 ust. 1 u.n.d.f.p. - odnosi się wyłącznie do wysokości 

uiszczonych odsetek, kar itp., z tytułu nieterminowego wykonania należności. 

Naruszeniem ładu finansów publicznych jest bowiem uiszczenie odsetek, kar lub opłat 

a nie sam fakt niewykonania określonego zobowiązania. 

 Sąd podkreślił, że wysokość należnych odsetek, kar lub opłat jest także zależna 

od wysokości nieuregulowanego zobowiązania w terminie oraz od upływu terminu, w 

którym zobowiązanie powinno być wykonane. Zdaniem Sądu rozumowanie, zgodnie z 
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którym im wyższa kwota nieuregulowanego zobowiązania tym wyższe będą należne 

odsetki jest w pełni poprawne. Poprawna jest również teza, że im dłuższy okres minie 

pomiędzy terminem wymagalności zobowiązania a terminem jego wykonania, tym 

wyższe będą należne odsetki, kary lub opłaty. Oznacza to, że wysokość odsetek, kar 

lub opłat ma swoje odzwierciedlenie w wysokości nieuregulowanego zobowiązania 

oraz okresie zaniechania jego wykonania. W ocenie Sądu nie ma żadnego 

uzasadnienia, aby - stosując art. 26 ust. 1 u.n.d.f.p. - wysokość nieuregulowanego 

zobowiązania uwzględniać w miejsce, czy obok wysokości odsetek, kar lub opłat. 

Wysokość nieuregulowanego zobowiązania uwzględniona jest poprzez wysokość 

odsetek, kar lub opłat albo oprocentowania. 

 

25.6 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, istotna zmiana zamówienia  

w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.    

 

W wyroku z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2757/14 Sąd stwierdził, że 

wydłużenie terminu realizacji danego zamówienia z 40 do 70 dni, z powodu zmiany 

lokalizacji jednego placu zabaw, musi być uznane za istotną zmianę zamówienia w 

rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), a zatem i za naruszenie zasady 

uczciwej konkurencji przy jego udzielaniu. Przepis ten stanowi, że zakazuje się 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

Zdaniem Sądu, zmiana miejsca oraz terminu realizacji części inwestycji w 

postaci placu zabaw nie jest sytuacją, o której mowa jest w art. 144 ust. 1 pzp in fine. 

Zmiana ta była bowiem inspirowana przez dyrekcję szkoły nie zaś przez 

zamawiającego. To dyrekcja zgłosiła potrzebę zmiany lokalizacji sugerując miejsce 

korzystniejsze. Zamawiający nie sprawdził więc (a powinien), czy budowa sali 

gimnastycznej oraz generalny remont szkoły będzie miał wpływ na ocenę pierwotnej 

lokalizacji planowanego tamże placu zbaw. Możliwość określenia jego lepszej 

lokalizacji nie była więc okolicznością, której zamawiający nie mógł przewidzieć. 
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25.7 Odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników 

niepełnosprawnych w związku z uznaniem przedsiębiorstwa za przedsiębiorstwo 

zagrożone.  

 

W wyroku z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3243/14 Sąd stwierdził, 

iż skarżąca spełnia przesłankę uznania jej za przedsiębiorstwo zagrożone określoną w 

pkt 10 a Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 

restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE.C z 2004 r. Nr 244, poz. 2, 

ze zm.), tj. ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad 

jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Sąd wyjaśnił, iż 

do niepokrytych strat organ prawidłowo wliczył kwotę rezerwy - oszacowaną jako 

wartość przyszłych kosztów najmu związanych z dalszym funkcjonowaniem sklepów 

w formacie Delima. W ocenie Sądu, organ prawidłowo uznał rezerwę utworzoną w 

2012 r. za utratę kapitału. Utworzona rezerwa ma bowiem bezpośredni wpływ na 

bieżący wynik finansowy skarżącej. Dodał, że tworzenie rezerw jest ściśle związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki i jest wynikiem świadomych decyzji 

podjętych przez Zarząd Spółki.  

26. Sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy 

strukturalnych regulacji rynków branżowych.  
  

26.1 Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności  obszarowych.  

 

W wyroku z dnia 1 lipca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 223/15 Sąd zwrócił 

uwagę, że brak uwzględnienia ewentualnych rozbieżności między powierzchnią 

działek zadeklarowanych a stwierdzonych, może świadczyć o naruszeniu przepisów 

procedury w zakresie wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, nie 

stanowi natomiast rażącego naruszenia prawa, w szczególności w sytuacji, gdy 

kontrola administracyjna zgodności była prowadzona, a ustalenia kwalifikowanej 

powierzchni poczyniono na podstawie jej wyników.  

 Sąd stanął na stanowisku, że tryb nadzwyczajny wzruszania decyzji 

administracyjnych nie służy do przeprowadzania w dowolnym czasie korekty 

przyznanych płatności w sytuacji, kiedy organ po uprawomocnieniu się decyzji 
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dostrzeże jakiekolwiek nieścisłości w swoich własnych obliczeniach powierzchni 

kwalifikowanej do płatności. Sąd podkreślił również, że tryb ten nie służy 

korygowaniu błędów organu w szczególności w sytuacji, w której organ chciałby 

ponownie przeprowadzić ustalenia faktyczne, nie będąc pewnym, czy te które zostały 

poczynione były w pełni trafne. 

 

26.2 Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia 

kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych.  

 

W wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 1138/15  Sąd stwierdził, 

że strona wnosząca o przywrócenie terminu jest obowiązana uwiarygodnić stosowną 

argumentacją swoją staranność w zakresie prowadzenia własnych spraw oraz to, że 

przeszkoda, która zaistniała była od niej niezależna, nagła i w szczególności nie do 

przewidzenia oraz to, że istniała przez cały czas biegu terminu do dokonania 

określonej czynności. 

W powyższym zakresie Sąd nie podzielił wniosku organu jakoby z zawartego w 

karcie szpitalnej zapisu, że dolegliwości bólowe pełnomocnika skarżącego nasilały się 

od dwóch lat oraz z faktu, iż pełnomocnik został poddany operacji dzień po zgłoszeniu 

się do szpitala wynikało, że niedyspozycja pełnomocnika nie miała charakteru 

nagłego, a sama operacja była planowana i przygotowywana.  

Sam fakt nasilających się od dwóch lat dolegliwości bólowych i pilne wykonanie 

operacji  nie przeczy tezie, że hospitalizacja nie była wcześniej planowana. Równie 

dobrze niespodziewane zwiększenie dolegliwości bólowych mogło skutkować pilną  

i wcześniej nieplanowaną hospitalizacją. Skoro tak, nie można uznawać za zawiniony 

brak wniesienia środka odwoławczego w terminie od doręczenia decyzji  

do rozpoczęcia hospitalizacji. Jeżeli zatem uprawdopodobniono, że zabieg nie był 

wcześniej planowany, trudno doszukiwać się niedbalstwa w działaniu polegającym  

na planach złożenia środka odwoławczego w kolejnych dniach przewidzianego 

terminu.  
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26.3 Kontrolowanie stanu wykorzystania indywidualnej kwoty mlecznej.   
 

W ocenie Sądu, wyrażonej w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt V 

SA/Wa 3428/14 Skarżący wykazał się brakiem należytej staranności zarówno przy 

spełnieniu obowiązku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 50 ze zm.), jak też 

kontrolowania ilości zdawanego mleka, pomimo posiadanej świadomości jaka jest 

całkowita kwota indywidualna  związana z nabytym gospodarstwem i jaką jej część do 

dnia sprzedaży wykorzystał poprzedni właściciel.  

Sąd wskazał, że brak ustawowego obowiązku prowadzenia ewidencji nie może 

zwalniać Strony, wobec treści art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, od kontrolowania stanu 

wykorzystania indywidualnej kwoty mlecznej. Art. 33 ust. 1  bezwarunkowo wiąże 

obowiązek uiszczenia opłaty z przekroczeniem kwoty indywidualnej przysługującej na 

dany rok. 

 

26.4 Dopuszczalność uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków 

unijnych na etapie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.   
 

W wyroku z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2689/14 Sąd 

stwierdził, że przedmiotem sporu było niedołączenie w wymaganym terminie opinii 

sanitarnej informującej, że planowana operacja przedstawiona w przedłożonym 

projekcie technologicznym, spełnia warunki sanitarne określone przepisami Unii 

Europejskiej.  

Sąd wskazał, że załączenie brakującej opinii na etapie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa nie mogło przyczynić się do zmiany stanowiska organu, gdyż 

rozpoznając takie wezwanie organ nie analizuje już nowych dokumentów tylko 

sprawdza na podstawie złożonych przez stronę dokumentów prawidłowość podjętego 

rozstrzygnięcia. W tym postępowaniu nie uwzględnia się natomiast nowych dowodów, 

czy też wyjaśnień. 
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26.5 Określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu.  

W wyroku z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3375/14 Sąd uznał, że 

wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do projektu na podstawie 

umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy jest ona równocześnie pracownikiem 

beneficjenta zatrudnionym na umowie o pracę, gdy charakter zadań wynikający z 

umowy zlecenia nie wykluczał ich realizacji w ramach umowy o pracę 

(obowiązującej), nie mogą być uznane za kwalifikowane. Skoro rodzaj czynności 

przewidzianych dla danej osoby, wynikający z obu umów – o pracę i zlecenia – był 

tożsamy, należało w ramach umowy o pracę powierzyć dodatkowe zadania temu 

pracownikowi poprzez poszerzenie zakresu obowiązków o kolejny projekt, nawet 

licząc się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe lub 

zatrudnić dodatkowego pracownika do obsługi projektu. To zaś, że zawarto umowę 

zlecenia z pracownikiem, z którym już wiązała skarżącą umowa o pracę, w tych 

okolicznościach spowodowało naruszenie przepisu wynikającego z art. 18 § 2 w 

związku z art. 22 § 1
2
 Kodeksu pracy, a tym samym naruszenie przepisów 

Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków. 

26.6 Stworzenie sztucznych warunków do otrzymania płatności w ramach działania 

,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’’.  
  

W wyroku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2127/14 Sąd stwierdził, 

że organy obu instancji nie przeprowadziły szczegółowego postępowania mającego na 

celu udowodnienie, iż Skarżąca stworzyła sztuczne warunki zgodnie z art. 4 ust. 8 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w 

odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności 

w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, który wprowadził 

regulację niedokonywania 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. 

Zdaniem Sądu należy przyznać rację Skarżącej, że organ nie udowodnił 

istnienia zamierzonej koordynacji pomiędzy osobami fizycznymi i osobą prawną, jaką 
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jest Skarżąca, która to koordynacja wskazywałaby na takie działanie, które 

obiektywnie i subiektywnie spełniałoby przesłanki określone w przepisach mówiących 

o stworzeniu sztucznych warunków. Wskazuje na to chociażby fakt, iż organy nie 

wykazały, że prowadzenie przez dwóch wspólników Skarżącej spółki firm 

zajmujących się pracami budowlanymi jest ściśle powiązane z działalnością będącą 

przedmiotem działania Spółki, tj. wydobywaniem kopalin. Działalności te mogą się 

uzupełniać, jednakże Skarżąca – zdaniem Sądu – może oferować swój wyrób (piasek, 

żwir itd.) również innym podmiotom, nie tylko swoim wspólnikom. 

 

26.7 Przyznanie pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i 

warzyw.  

 

W wyroku z dnia 6 lutego 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 2322/14 Sąd stwierdził, 

że przepis art. 147 rozporządzenia Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych 

owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15 czerwca 2011 r., str. 1) nie zawiera 

ograniczeń co do tego, co może być przedmiotem korekty wniosku o przyznanie 

pomocy. Przede wszystkim nie wyłącza możliwości skorygowania kwoty 

wnioskowanej pomocy, o ile tylko błąd w tym zakresie jest błędem oczywistym.  Sąd 

zwrócił uwagę, że przepis art. 147 rozporządzenia nr 543/2011 nie zawiera definicji 

„oczywistej omyłki” i aby ustalić znaczenie tego pojęcia należy odwołać się do 

dorobku orzecznictwa i doktryny. Zwrócił uwagę, że w sprawie wnioskowana 

zawyżona kwota pomocy powstała z uwagi na błędne przeprowadzenie działania 

matematycznego, tj. w oparciu o prawidłowe dane została niewłaściwie wyliczona 

kwota pomocy. Przepis art. 147 rozporządzenia nr 543/2011 nie uzależnia prawa do 

poprawy oczywistego błędu bez negatywnych skutków od niezawinionego popełnienia 

omyłki. Strona nie ponosi skutków działania bez należytej staranności z uwagi na fakt, 

iż błąd był oczywisty, łatwy przez organ do wykrycia na podstawie np. prawidłowo 

przeprowadzonego działania matematycznego w oparciu o dane wyjściowe wskazane 

we wniosku. 
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Sąd wskazał również, że art. 147 rozporządzenia nr 543/2011 nie ogranicza 

możliwości korygowania oczywistego błędu żadnym terminem, skorygowanie 

wniosku może więc nastąpić w każdym czasie, również po dostrzeżeniu błędu przez 

organ państwa członkowskiego. Dla skuteczności korekty nie jest konieczne, aby to 

wnioskodawca jako pierwszy dostrzegł błąd w swoim wniosku.  

26.8  Odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.  

 

W wyroku z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 1116/15 Sąd 

interpretując § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz. U. z 2008, Nr 139, poz. 883 ze zm.) wskazał, że podmiot ubiegający 

się o pomoc musi spełniać wymogi definicji mikroprzedsiębiorstwa nie tylko w chwili 

składania wniosku o pomoc, ale także w chwili podpisywania umowy, a wskazuje na 

to zwrot „pomoc jest przyznawana osobie prawnej, która spełnia warunki określone w 

§ 6 i której został nadany numer identyfikacyjny”. Wskazał również, że w przypadku 

przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstw nie stosuje się art. 4 ust. 2 załącznika 1 do 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 

214 z 09.08.2008 r.), czyli dwuletniego okresu przejściowego, w którym status 

przedsiębiorstwa nie zmienia się pomimo przekroczenia lub spadku poniżej pułapów 

zatrudnienia lub pułapów finansowych przez to przedsiębiorstwo. 

Analizując treść wniosku o dofinansowanie Sąd przedstawił również pogląd, iż 

prowadzenie działalności w zakresie kodu PKD 10.1 „Przetwarzanie i konserwowanie 

mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa” oraz w ramach kodu PKD 10.92.Z 

„Produkcja gotowej karmy dla zwierząt" stanowią rynki pokrewne. Za „rynek 

pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się 

bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego 

rynku, a we wniosku wyjaśniono, że produkcja karmy dla zwierząt miałaby się 

odbywać z odpadów z produkcji żywności dla ludzi, a więc z tego samego surowca 

pierwotnego. 
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27. 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. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 764/15 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję 

organu odmawiającą wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wskazał, że 

skoro  jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego jest 

realizowanie celu publicznego przez zaopatrywanie ludności w energię elektryczną, to 

poprowadzenie w pasie drogowym kabli SN 15 kV poprawi stabilność zasilania 

całości okolicznej sieci elektroenergetycznej, w tym również tej, z której zasilane są 

obecnie urządzenia związane z potrzebami utrzymania ruchu drogowego; w 

konsekwencji wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 

krajowej. Tym samym Sąd uznał, że istnieje w sprawie podstawa do zastosowania art. 

39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

460 ze zm.) i wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2360/14 dotyczącej zezwolenia na 

umieszczenie w pasie drogowym ciepłociągu Sąd podkreślił, że w przypadku 

zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania 

płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją - 

mamy do czynienia z decyzją związaną. Jeżeli bowiem warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeństwa na to pozwalają, a umieszczenie tych urządzeń (wymienionych w art. 

39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych)  nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub nie 

doprowadzi do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, 

przebudowy lub remontu drogi, organ jest zobowiązany wydać zezwolenie na ich 

lokalizację w pasie drogowym. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3966/14 Sąd wskazał na różnicę 

między pojęciami „granic działki drogowej” oraz „pasa drogi publicznej”, tj. obszaru 
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potencjalnie oraz faktycznie zajętego pod drogę publiczną, których to pojęć nie można 

utożsamiać. Organy administracji, mając świadomość niezgodności danych ewidencji 

gruntów i budynków z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, nie mogą 

przypisywać tym danym decydującego znaczenia, bez wyjaśnienia oraz dokonania 

samodzielnych ustaleń co do faktycznego przebiegu granicy pasa drogowego na 

spornym obszarze, a gdy jest to podyktowane dobrem sprawy, także z pomocą 

biegłego - zgodnie z dyspozycją art. 84 kpa. Decyzja o nałożeniu opłaty za zajęcie 

pasa drogowego ma charakter decyzji związanej, o ustalonych stawkach, które nie 

podlegają miarkowaniu, dlatego stan faktyczny sprawy (w tym przypadku obszar pasa 

drogowego zajętego pod inwestycję) nie może powodować żadnych wątpliwości. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1635/14 Sąd zakwestionował interpretację 

art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zastosowaną przez organ w odniesieniu 

do zajęcia pasa drogowego przez rurociągi kablowe kanalizacji teletechnicznych, 

zgodnie z którą oddzielnie naliczano opłatę za każdy taki rurociąg. Rurociągi mogą 

być bowiem układane nie tylko poziomo, ale i jedne pod drugimi na różnych 

poziomach w obrębie tej samej powierzchni pasa drogowego. Wówczas powierzchnia 

zabudowy się nie zmienia. Stosownie natomiast do wskazanego art. 40 ust. 5 ustawy 

opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych 

powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za 

zajęcie 1m
2
 pasa. Ustawa nie posługuje się tu parametrem metrów sześciennych, gdyż 

ustawodawcy nie interesuje kubatura zabudowy. Tym samym umieszczenie dwóch, 

czy więcej rurociągów nie wpływa w żaden sposób na ilość zajmowanych metrów 

kwadratowych powierzchni.  

W sprawach związanych z problematyką opłat i kar za przejazd pojazdem 

nienormatywnym bez zezwolenia  kontynuowano dotychczasową linię orzeczniczą 

Sądu. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2894/14 Sąd zwrócił uwagę na specyficzny 

charakter postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary za przejazd 

pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Zasadniczym środkiem 

dowodowym w tym postępowaniu jest proces ważenia pojazdu, a dowodem – protokół 

z przeprowadzonej kontroli. Na tym etapie postępowania administracyjnego jedynym 
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sposobem obrony swoich praw przez stronę jest weryfikacja wyników kontroli, która 

może nastąpić jedynie poprzez zarządzenie powtórnego ważenia. Zasadność takiego 

wniosku jest tym bardziej oczywista, gdy przekroczenie nacisku osi na jezdnię jest 

stosunkowo niewielkie. Skoro protokół  kontroli został podpisany bez zgłoszenia 

zastrzeżeń, to tym samym potwierdzono ustalenia w nim poczynione. Strona nie ma 

bowiem możliwości obalenia dowodu z protokołu kontroli inaczej jak poprzez 

powtórzenie ważenia. Protokół kontroli sporządzony w przepisanej formie, przez 

powołane do tego organy państwowe w zakresie ich działania, stanowi dowód tego, co 

zostało w nim urzędowo stwierdzone. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3380/13 Sąd podkreślił natomiast, że 

wiarygodnym i rzeczywistym obrazem parametrów zatrzymanego zespołu pojazdów 

może być wyłącznie jego pomiar na zalegalizowanych urządzeniach pomiarowych, w 

miejscu ważenia legitymującym się dokumentem potwierdzającym spełnienie 

warunków koniecznych do wykonywania pomiarów nacisków osi oraz masy 

pojazdów. Zasady używania urządzeń pomiarowych określają bezpośrednio ich 

producenci, co następnie jest weryfikowane w oparciu o obowiązujące normy zawarte 

w świadectwach homologacji, certyfikatach zatwierdzenia typu urządzenia oraz 

świadectwach legalizacji. Z dokumentów tych wynika, że waga nieautomatyczna LP 

600 (za pomocą której dokonano pomiarów w kontrolowanej sprawie) służy do 

pomiaru nacisków kół i osi (w układzie dwóch połączonych wag lub ich odpowiedniej 

konfiguracji, w zależności od rodzaju pojazdu lub zespołu pojazdów). Wagi tego typu 

nie posiadają natomiast homologacji do pomiaru masy całkowitej pojazdu oraz 

nacisków osi wielokrotnych; przeznaczone są tylko do statycznych pomiarów nacisku 

kół lub osi.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2579/14 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

bowiem  ważenia kontrolowanego zespołu pojazdów dokonano za pomocą dwóch 

przenośnych, nieautomatycznych wag do pomiarów statycznych typu SAW 10C. 

Maksymalne obciążenie tych wag wynosi 10.000 kg (10 ton), co wynika ze świadectw 

ich legalizacji. Tymczasem na gruncie kontrolowanej sprawy posłużyły one do 

stwierdzenia nacisku wielkość tę przekraczającego. Organy nie ustosunkowały się do 
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tej kwestii, przyjmując uzyskane za pomocą tych wag wyniki za wiarygodne. Pomiar 

nacisku osi pojazdu przy użyciu wag posiadających aktualne świadectwa legalizacji, 

jednak dokonany niezgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń określonym w 

świadectwie legalizacji oraz niezgodnie z instrukcją producenta wag, został uznany 

przez Sąd za nieprawidłowy. Podobnie Sąd orzekł w sprawach VI SA/Wa 3805/14, VI 

SA/Wa 3326/14, VI SA/Wa 3572/14, VI SA/Wa 1692/14. Jednakże w sprawach VI 

SA/Wa 3211/14, VI SA/Wa 341/15, VI SA/Wa 406/15, VI SA/Wa 4183/14 Sąd 

zaakceptował decyzje organu o nałożeniu kary pieniężnej za przejazd pojazdem 

nienormatywnym bez zezwolenia, oparte na wynikach ważenia pojazdu wagami typu 

SAW 10C wskazując, że wagi te mogą służyć do ustalenia masy całkowitej pojazdu i 

pomiaru nacisku osi. Prawidłowość zastosowania wag SAW 10C potwierdził również 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach II GSK 271/14, II GSK 812/14, II GSK 

1781/14. Odnotowania wymaga jednak, że w sprawie II GSK 1342/14 (wyrok z 7 

lipca 2015 r.), a wcześniej w sprawie II GSK 1333/13 (wyrok z 21 października 2014 

r.) Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował możliwość użycia wag SAW 10C 

w konfiguracji dwóch wag (jednej pary wag) do ważenia pojazdów o liczbie osi 

większej niż trzy osie, jak również użycie tych wag do pomiaru nacisku osi 

wielokrotnych, sumowanie nacisków osi i ustalanie w ten sposób masy całkowitej 

pojazdu.  

Wśród spraw z zakresu transportu drogowego i przewozów, tak jak w roku 

ubiegłym, przewagę stanowiły sprawy dotyczące kar pieniężnych nakładanych na 

podstawie art. 13k ust. 1 ustawy o drogach publicznych, za naruszenie obowiązku 

uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych pojazdów 

samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Analiza rozstrzygnięć Sądu w tych sprawach wskazuje na jednolitość orzeczniczą. W 

szczególności dotyczy to, poruszanej w uzasadnieniach kwestii, prawidłowego 

oznakowania drogi płatnej oraz wadliwości systemu poboru opłat leżącej po stronie 

podmiotu odpowiedzialnego za jego obsługę. Zdaniem Sądu organy administracji 

publicznej, stosując sankcję administracyjną z art. 13k ust. 1 pkt 1 udp, naruszały ten 

przepis przez wadliwą wykładnię, uznając za prawnie obojętną dla nałożenia kary 
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pieniężnej okoliczność właściwego oznakowania drogi, po której poruszał się 

kontrolowany pojazd - jako drogi płatnej. W ocenie Sądu dla właściwego 

zrekonstruowania normy prawnej objętej tym przepisem konieczne jest ustalenie, czy 

dany odcinek drogi (w tym wjazd na ten odcinek) był w dniu kontroli oznakowany 

zgodnie z wymogami ustalonymi w przepisach aktów wykonawczych do ustawy o 

drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Korzystającego z drogi 

płatnej, nieoznakowanej tabliczką T-34, nie można obciążyć odpowiedzialnością za 

nieuiszczenie opłaty i wymierzyć kary pieniężnej (sprawy VI SA/Wa 3665/14, VI 

SA/Wa 3472/14, VI SA/Wa 3323/14, VI SA/Wa 4174/14). Ponadto w sprawach VI 

SA/Wa 663/15, VI SA/Wa 729/15 i VI SA/Wa 457/15 Sąd wskazał, iż dla 

odpowiedniego oznakowania drogi niezbędne jest prawidłowe usytuowanie znaku 

informacyjnego T-34, tak aby po uzyskaniu informacji zawartej w znaku, a przed 

wjazdem na drogę płatną, kierujący pojazdem miał możliwość zjazdu z drogi, którą się 

porusza.  

Wskazując na konieczność należytego zabezpieczenia systemu poboru opłat 

przez organ realizujący program rządowy viaTOLL Sąd, orzekając w sprawach o 

sygn. akt VI SA/Wa 3556/14, VI SA/Wa 297/15 i VI SA/Wa 3357/14 podkreślił, iż 

wykazanie wadliwości tego systemu z powodów leżących po stronie podmiotu 

odpowiedzialnego za jego obsługę (w tym przykładowo wykazanie braku możliwości 

połączenia urządzenia viaBox zamontowanego w pojeździe z systemem poboru opłat), 

a w konsekwencji niepobranie środków dostępnych na koncie użytkownika na dany 

przejazd po drodze płatnej, wyklucza nałożenie kary pieniężnej na podstawie art. 13k 

ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3791/14 Sąd, poddając kontroli 

rozstrzygniecie organu w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia 

stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

dotyczącej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, 

postawił tezę, iż: „z faktu (…), że stosownie do art. 27 Konstytucji  w 

Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski, a przepisy art. 4 i 5 

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) 

nakładają na organy administracji publicznej obowiązek dokonywania wszelkich 
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czynności w języku polskim (...) nie można wywodzić zakazu wyjaśnienia/ustalenia 

treści dokumentu obcojęzycznego przez jego tłumaczenie”. W ocenie Sądu działanie 

organu w sprawie, pomijające ustalenie treści skierowanej do niego korespondencji w 

języku obcym, dodatkowo w sytuacji, gdy już jej zewnętrzny ogląd i kontekst sprawy 

wskazują, że dotyczy ona skarżącego, jako strony przeciwko której jest prowadzone 

postępowanie administracyjne, narusza podstawowe zasady tego postępowania. Strona 

postępowania nie może bowiem ponosić negatywnych skutków, wynikających z 

niewiedzy o istniejącym w sprawie stanie faktycznym i prawnym, spowodowanych 

niezgodnym z prawem działaniem organu administracji, w tym zaniechaniem w 

zakresie ustalenia treści obcojęzycznej korespondencji dotyczącej skarżącego, która 

wpłynęła do akt sprawy. Na gruncie wskazanej sprawy Sąd przesądził ponadto, iż 

Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 

r., dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i 

pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (...), nie odnosi się do spraw 

administracyjnych. 

Z innej problematyki na uwagę zasługuje też sprawa o sygn. akt VI SAB/Wa 

2/15, w której Sąd rozstrzygał w przedmiocie bezczynności Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego w rozpoznaniu wniosku o udzielenie upoważnienia do wykonywania 

niektórych czynności nadzoru lub kontroli wskazanych w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.). Oceniając 

dopuszczalność skargi Sąd postawił tezę, w myśl której: „należy przyjąć w oparciu o 

uregulowania – art. 22 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 22 ust. 4 tej 

ustawy, że minister właściwy do spraw transportu (…) jest organem wyższego stopnia 

względem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w rozumieniu art. 37 kpa w zw. z art. 

17 pkt 3 kpa”. Zatem przed wniesieniem skargi na bezczynność Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego podmiotowi wnioskującemu o wydanie upoważnienia do 

wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli wskazanych w art. 21 ust. 2 

ustawy Prawo lotnicze przysługuje zażalenie w rozumieniu art. 37 § 1 kpa, a nie 

wezwanie do naruszenia prawa. 

 Na uwagę zasługuje wyrok z 3 czerwca 2015 roku, sygn. akt VIII SA/Wa 

220/15 – orzeczenie prawomocne. W przedmiotowym orzeczeniu Sąd stwierdził, że 
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nieuprawniony jest przyjęty przez organ sposób rozumienia przepisów ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 260; 

dalej: "u.d.p."), pozwalający na wielokrotne nakładanie kar pieniężnych za jeden czyn, 

polegający na przejeździe danym odcinkiem drogi krajowej bez wniesienia opłaty 

elektronicznej, w zależności od liczby bramownic znajdujących się na tym odcinku, 

które zarejestrowały brak wniesienia opłaty. Wykładnia językowa przepisu art. 13k 

ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych prowadzi do wniosku, że karze podlega 

"przejazd po drodze krajowej". Przepis ten nie przewiduje możliwości wielokrotnego 

wymierzania kary za jeden przejazd danym odcinkiem drogi. Zastosowanie takiego 

sposobu karania musiałoby mieć swoje wyraźne umocowanie w prawie. Liczba 

przejazdów bez uiszczenia opłaty nie może być więc określana liczbą rejestracji 

przejazdu przez kolejne bramownice. Za przejazd dla potrzeb stosowania art. 13k ust. 

1 u.d.p. należy traktować jedno działanie tego samego kierującego, polegające na 

poruszaniu się określonym pojazdem po drodze płatnej, integralne pod względem 

czasu i miejsca (wykonywane nieprzerwanie, na tej samej drodze płatnej).  

Wyrokiem z 8 czerwca 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 224/15 – orzeczenie 

nieprawomocne, Sąd oddalił skargę na decyzję Głównego Inspektor Transportu 

Drogowego (dalej: "GITD", "organ") utrzymującą w mocy decyzję własną, którą 

nałożył na skarżącego karę pieniężną w wysokości 3.000 złotych za wykonywanie 

dnia przejazdu po drodze ekspresowej S7 bez stosownej opłaty. Sąd wskazał, iż 

zgodnie z art. 13 ust. 3a pkt 3 u.d.p. od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są 

zwolnione pojazdy zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych 

dróg. Przepis ten wskazuje na konieczność kumulatywnego spełnienia dwóch 

przesłanek dla zwolnienia przejazdu z obowiązku wniesienia wymaganej opłaty. 

Pojazd musi być pojazdem zarządcy drogi, w tym przypadku ponieważ chodzi o drogę 

krajową, musiał być to pojazd GDDKiA i pojazd taki musiał być wykorzystany do 

utrzymania drogi w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy. Sąd zauważył, iż w ramach 

ustaleń organu administracji, twierdzenie skarżącego o możliwości wykonywania 

przejazdu bez wniesienia opłaty nie zasługuje na akceptację. Przepisy ustawy o 

drogach publicznych nie zwalniają z opłaty pojazdów, które zajmują się utrzymaniem 

dróg krajowych jako podwykonawcy. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia z 
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pojazdami zarządcy dróg krajowych, ponieważ nie przysługuje mu tytuł prawny do 

przedmiotowego pojazdu. Z tego względu, prawidłowo organ orzekający wywiódł, iż 

samochodu specjalnego o nr rej. […] nie można zakwalifikować do kategorii 

pojazdów, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty 

elektronicznej na podstawie wskazanego powyżej przepisu u.d.p.  

 

28. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej.  
 

W sferze dotyczącej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu alkoholami warto zwrócić uwagę na stanowisko Sądu zajęte w sprawie 

o sygn. akt VI SA/Wa 1780/14. Sąd uchylił w niej decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w P. w przedmiocie odmowy udzielenia skarżącej spółce zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży w sklepie przyzakładowym. Organ w uzasadnieniu swojego stanowiska 

podkreślił, że punkt sprzedaży, w którym skarżąca spółka zamierza prowadzić 

sprzedaż napojów alkoholowych, znajduje się w należącym do niej budynku 

usytuowanym w granicach zakładu pracy. W stosunku do proponowanej lokalizacji, 

znajdzie zatem zastosowanie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1356 ze zm.), który zabrania sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia 

pracowników. Sąd, uwzględniając skargę, podkreślił jednakże, że zakładem pracy 

będą tylko te obiekty i tereny, w których przebywają pracownicy z tytułu 

wykonywanych obowiązków. W ocenie Sądu, za zakład pracy dla potrzeb stosowania 

art. 14 ww. ustawy, nie można apriorycznie uznawać wszystkich obiektów będących w 

posiadaniu pracodawcy lub znajdujących się na terenie należących do niego 

nieruchomości. Konieczne jest uprzednie zbadanie, czy obecność w nich pracowników 

związana jest z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.  

Odnotować należy także oddalenie przez Sąd, w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

500/15, skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie 

pozytywnego zaopiniowania wniosku o cofnięcie skarżącemu koncesji na 
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wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Jako 

podstawę prawną swego rozstrzygnięcia organ podał art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) zobowiązujący Ministra 

Spraw Wewnętrznych, przed cofnięciem przedmiotowej koncesji, do zasięgnięcia 

opinii właściwego organu Policji. Organ ustalił, że przeciwko skarżącemu toczy się 

postępowanie karne o przestępstwo usiłowania doprowadzenia innej osoby do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz o przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów w związku z wykonywaną przez niego działalnością 

gospodarczą. Ponadto został on skreślony z listy kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej. Skarżący, negując stanowisko organu podniósł, że nie został 

skazany za żadne z wymienionych przestępstw prawomocnym wyrokiem, a nadto 

posiada pozytywną ocenę środowiskową. Sąd, nie podzielając tych zarzutów, przyznał 

rację organowi, że wobec postawienia skarżącego w stan oskarżenia w związku z 

działalnością objętą koncesją, nienaganność jego postępowania budzi poważne 

wątpliwości. Nie miało zatem istotnego znaczenia w sprawie, że w życiu prywatnym 

skarżący zachowywał się poprawnie, nie to bowiem zachowanie było przedmiotem 

zainteresowania organu opiniującego, lecz zachowanie skarżącego jako przedsiębiorcy 

związane z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Przy opiniowaniu 

skarżącego jako przedsiębiorcy konstytucyjna zasada domniemania niewinności nie 

mogła stanowić przedmiotu rozważań organu, gdyż odnosi się bezpośrednio do 

postępowania karnego i nie znajduje zastosowania na gruncie postępowania 

administracyjnego. Nie może być przy tym rozumiana w sposób, ograniczający 

sprawowanie kontroli nad działalnością gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i 

mienia. 

Z pozostałych spraw z omawianego zakresu należy odnotować sprawy, w 

których przedmiotem zaskarżenia były decyzje związane z wykreśleniem podmiotów z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sąd 

podkreślał w tych sprawach, że zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy  z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)  

przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG w przypadku, gdy prawomocnie 

orzeczono wobec niego zakaz wykonywania działalności gospodarczej (pkt 1), a także 
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w przypadku gdy nie złoży wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania 

działalności gospodarczej (pkt 3). 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 671/14 Sąd, powołując się na art. 14a ust. 1 i 

ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podkreślił brak możliwości 

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed dniem złożenia wniosku o 

wpis informacji o wznowieniu; zastosowanie w takim przypadku instytucji 

przywrócenia terminu z art. 58 i art. 59 kpa byłoby niezgodne z przepisami ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej. Z tych powodów nie istniała w sprawie prawna 

możliwość uwzględnienia wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu 

do złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej.  

Warto też zwrócić uwagę na postanowienie Sądu z 17 lipca 2015 r. w sprawie o 

sygn. akt VI SA/Wa 4157/14, w której Minister Gospodarki ostatecznym 

postanowieniem sprostował wpis w CEIDG w zakresie daty zaprzestania 

wykonywania działalności gospodarczej. Skarżąca wezwała organ do usunięcia 

naruszenia prawa w postaci wpisu w CEIDG dokonanego tym postanowieniem, a 

następnie wniosła skargę do Sądu. Mając na uwadze treść art. 35 ust. 3 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw 

gospodarki z urzędu, w formie postanowienia, sprostuje wpis zawierający oczywiste 

błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym 

wynikającym z innych rejestrów publicznych, Sąd uznał skargę za dopuszczalną, 

albowiem sprostowanie wpisu w CEIDG stanowi autonomiczną sprawę 

administracyjną. W ocenie Sądu brak wskazania w powołanym przepisie środków 

zaskarżenia przedmiotowego postanowienia w postępowaniu administracyjnym nie 

oznacza, że nie może być ono przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. 

Uznając to postanowienie za kończące postępowanie w autonomicznej sprawie 

administracyjnej, Sąd podkreślił, że art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

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

znajduje w tym przypadku zastosowania. Nie było zatem koniecznie skierowanie do 

organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem skargi. Z uwagi 

na fakt, iż skarżąca wniosła do sądu skargę z uchybieniem terminu, spowodowanym 
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wcześniejszym wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa, Sąd skargę 

odrzucił. 

 

29. Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. 
 

W tym zakresie kontynuowano dotychczasową linię orzeczniczą.  

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2920/14 zawarto stanowisko, że działanie 

organizacji społecznej w interesie społeczności lokalnej nie jest wystarczające do 

uznania istnienia po stronie tej organizacji interesu społecznego uzasadniającego jej 

udział w postępowaniu koncesyjnym. Zapoznanie się przez ową organizację z aktami 

postępowania koncesyjnego, jak i prowadzenie polityki informacyjnej, może być 

bowiem zrealizowane przy użyciu innych środków prawnych, aniżeli dopuszczenie jej 

do udziału w postepowaniu koncesyjnym. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3434/14 Sąd uznał, że opłata eksploatacyjna 

za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji wynika z odpowiedzialności 

administracyjnej (art. 85a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 

- Dz. U. 1994 r. nr 27, poz. 96 ze zm.) i ma charakter sankcji za prowadzenie 

niezgodnej z prawem działalności. Opłata ta jest niejako rekompensatą za zniszczone 

środowisko. Natomiast grzywna nałożona z tego samego tytułu, ale wymierzona w 

oparciu o art. 119 pkt 2 tej ustawy, ma charakter karny i jest niezależna od 

wspomnianej odpowiedzialności administracyjnej. Zatem nałożenie na ten sam 

podmiot zarówno opłaty eksploatacyjnej, jak i grzywny nie narusza zasady ne bis in 

idem. 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2234/14 Sąd uznał, że istotnie z art. 35 ust. 1 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze dla wykonawcy prac geologicznych wprost 

wynika obowiązek zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót 

geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej. Niemniej nałożenie 

takiego obowiązku przez właściwy organ administracji geologicznej również w drodze 

decyzji administracyjnej znajduje oparcie w art. 102 ust. 1 tej ustawy i nie narusza art. 

35 ust. 1. Wskazanie decyzji o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych jako aktu 

określającego przekazywanie informacji i próbek geologicznych powoduje, 
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że obowiązek z art. 47 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczy wszelkich 

rodzajów prac geologicznych, za wyjątkiem podlegających zgłoszeniu (art. 33 ust. 4 

ustawy). 

 Mając na uwadze przepisy art. 34, art. 35, art. 37 oraz art. 47 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze oraz wynikające z nich obowiązki Sąd stwierdził, że organ 

miał prawo w jednej decyzji - zatwierdzającej aneks do projektu prac geologicznych 

dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych budowy 

obwodnicy, rozróżnić wykonawcę prac geologicznych i inwestora. 

Przywołane przepisy nakładają bowiem na oba te podmioty obowiązki, przy czym są 

to obowiązki odmienne. Wobec tego zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi 

przysługuje w tym postępowaniu status strony, w konsekwencji rozróżnienia 

ich w jednej decyzji nie można zakwalifikować jako naruszenia, polegającego 

na skierowaniu decyzji do podmiotu niebędącego stroną w sprawie. 

 

30. Sprawy z zakresu energetyki. 
 

 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3386/14 Sąd wyjaśnił, że oddział spółki 

prawa handlowego – wbrew twierdzeniu organu, stanowi odrębną od tej spółki 

jednostkę organizacyjną. Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r., poz. 672 ze zm.), oddział 

posiada samodzielność organizacyjną; jest zatem podmiotem wyodrębnionym w 

ramach struktury organizacyjnej spółki, a tym samym stanowi jej jednostkę 

organizacyjną samodzielnie wykonującą część działalności gospodarczej spółki, w 

tym związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Skoro intencją 

ustawodawcy było dopuszczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez 

oddziały, a spółka z tego uprawnienia skorzystała i utworzyła swój oddział, to tym 

samym oddział ten - jako podmiot wykonujący działalność związaną z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące, należy kwalifikować jako jednostkę organizacyjną w 

rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 

2014 r., poz. 1512 ze zm.). W tej sytuacji naruszenie przez oddział spółki zasad 

prowadzenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące 
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skutkuje nałożeniem kary przewidzianej w art. 123 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

atomowe na dyrektora oddziału, jako kierownika tej jednostki organizacyjnej, a nie na 

prezesa zarządu spółki, który nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za powstałe 

naruszenie. 

 W sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 50/14, w której zaskarżona została 

przewlekłość postępowania w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych, 

Sąd stanął na stanowisku, że na każdym etapie takiego postępowania Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki ma prawo do weryfikowania kosztów planowanych przez 

przedsiębiorstwo, a będących podstawą kalkulacji cen i stawek opłat ustalonych 

w taryfie. Oceniając uzasadniony poziom tych kosztów organ bierze pod uwagę 

otoczenie rynkowe, w którym podmiot prowadzi działalność. Wzywając zatem do 

obniżenia planowanych kosztów zakupu gazu, w sytuacji ustalenia, że trend cenowy 

dotyczący kosztów jego pozyskania wykazywał tendencję malejącą, organ działał 

zgodnie z prawem. 

 

31. Sprawy dotyczące uprawnień do wykonywania określonych 

czynności i zajęć. 
 

W grupie tych spraw, w części odnoszącej się do adwokatów, radców prawnych 

i notariuszy (odpowiednio też aplikantów) większość stanowiły sprawy ze skarg na 

uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw 

odwołań od wyników egzaminu radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. 

Odnotowano zmniejszenie wpływu skarg na decyzje Ministra Sprawiedliwości 

w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje: adwokacką, 

radcowską i notarialną, wpisu na listę adwokatów, radców prawnych, skreślenia z listy 

adwokatów, radców prawnych oraz skreślenia z listy aplikantów radcowskich 

i adwokackich. Zwiększyła się natomiast ilość spraw ze skarg na decyzje Ministra 

Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko notariusza i wyznaczeniu siedziby 

kancelarii notarialnej. Analiza rozstrzygnięć podjętych w wymienionych sprawach 

wskazuje na wypracowaną w ramach Sądu jednolitość orzecznictwa, znajdującego też 

akceptację w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
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W sprawach dotyczących skarg na decyzje w przedmiocie powołania na 

stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej, Sąd wskazywał, 

że Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania osoby na stanowisko 

notariusza - które łączy się z wyznaczeniem siedziby kancelarii - tylko wtedy, gdy 

kandydat nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 11-13 ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) oraz że przepisy tej 

ustawy nie uzależniają utworzenia kolejnej kancelarii notarialnej od nieprzekroczenia 

określonej liczby kancelarii w danej miejscowości, a liczba notariuszy i sporządzanych 

przez nich aktów są jedynie wskazówką określającą lokalne potrzeby w zakresie 

tworzenia kolejnych kancelarii notarialnych. 

Takie też stanowisko zajął Sąd w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1486/15 ze 

skargi Izby Notarialnej w (…) na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie 

powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej w 

(…). Oddalając skargę, Sąd odniósł się w tej sprawie do pojęć "nieskazitelnego 

charakteru" i "rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu notariusza", o których 

stanowi art. 11 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie wyjaśniając, że zakwestionowanie 

przymiotu nieskazitelności charakteru kandydata na stanowisko notariusza wymaga 

przedstawienia takich faktów i zdarzeń, które podważałyby zaufanie publiczne do jego 

osoby w sferze działalności zawodowej bądź w sferze prywatnej. Właściwa Izba 

Notarialna ma prawo do zajęcia stanowiska w zakresie oceny przymiotu 

nieskazitelnego charakteru kandydata, ale winno się ono opierać na niepodważalnym 

materiale dowodowym, a nie na sugestiach wywodzonych jedynie z przypuszczeń, 

jakoby dotychczasowa praktyka zawodowa była niewystarczająca i nie dawała rękojmi 

należytego wykonywania zawodu notariusza, a tym samym wpływała także na 

nieskazitelność charakteru. Ustawodawca wyraźnie ograniczył bowiem 

dopuszczalność weryfikowania merytorycznych kompetencji kandydatów na 

notariuszy, zatem Minister Sprawiedliwości ani Izba Notarialna nie mogą dokonywać 

oceny merytorycznej pod kątem zdolności intelektualnych i zdobytej wiedzy oraz 

doświadczenia kandydatów na notariuszy, a tym bardziej nie mogą ich bezzasadnie 

podważać. 
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W omawianej sprawie pojawił się też problem związany z podnoszonym przez 

Izbę Notarialną zarzutem naruszenia art. 11 pkt 4 ustawy Prawo o notariacie, 

dotyczącym czasu trwania aplikacji. Przepis ten - w ocenie Sądu - nie wskazuje okresu 

aplikacji notarialnej, której odbycie uprawnia do powołania na stanowisko notariusza, 

wynika on bowiem z art. 72 § 1 tej ustawy. Zainteresowana odbyła aplikację 

notarialną w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., a zatem w wymiarze 

2 lat i 6 miesięcy, zgodnie z art. 72 § 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 22 

sierpnia 2013 r. Zdaniem Sądu przesłanka odbycia aplikacji notarialnej spełniona jest 

wtedy, gdy kandydat na stanowisko notariusza ukończył ją w wymiarze 2 lat i 6 

miesięcy, jak i w sytuacji, gdy odbędzie ją wymiarze 3 lat i 6 miesięcy, zgodnie ze 

znowelizowanym art. 72 § 1 ustawy obowiązującym od 23 sierpnia 2013 r. Kandydat 

na stanowisko notariusza nie może bowiem ponosić ujemnych konsekwencji 

wynikających ze zmiany stanu prawnego. Gdyby prawodawca chciał wyłączyć z grona 

uprawnionych do powołania na stanowisko notariusza tych kandydatów, którzy 

ukończyli krótszą aplikację notarialną, to art. 11 pkt 4 ustawy Prawo o notariacie 

miałby inne brzmienie. Tymczasem jego literalna wykładnia nie pozostawia 

wątpliwości, że osobą, która odbyła aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej, 

jest także i ten kandydat, który ukończył aplikację w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy. 

Przedmiotem oceny Sądu było w tej sprawie także zagadnienie dotyczące 

odbycia aplikacji notarialnej, jako przesłanki powołania na stanowisko notariusza. 

Zainteresowana, mimo braku zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej, została 

dopuszczona do egzaminu notarialnego i egzamin ten złożyła z wynikiem 

pozytywnym. Zdaniem Sądu, przystępując do egzaminu i będąc do niego 

dopuszczoną, działała w zaufaniu do organu państwa w kwestii spełnienia przesłanek 

poprzedzających złożenie egzaminu. Nie ma zatem w takiej sytuacji podstaw do 

uzależnienia powołania na stanowisko notariusza osoby, która zdała egzamin 

notarialny, od przedłożenia przez nią zaświadczenia o odbyciu aplikacji. 

W grupie spraw dotyczących adwokatów i aplikantów adwokackich wartym 

odnotowania jest wyrok z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

2888/14 ze skargi E.W. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie 

sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów. Oddalając skargę, Sąd wyjaśnił pojęcie 
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„rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata” rozumianej jako zespół cech 

charakteru i zachowań składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na 

której nie ciążą zarzuty podważające jej wiarygodność. Przedmiotem oceny rękojmi 

do wykonywania zawodu adwokata jest zgodnie z art. 65 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 

1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 ze zm.) nieskazitelność 

charakteru i dotychczasowe zachowanie kandydata. Jednocześnie „nieskazitelność 

charakteru” należy rozumieć jako cechy wartościujące konkretną osobę nie w sferze 

intelektualnej i profesjonalnej, lecz wyłącznie etyczno-moralnej. Wyrażenie ustawowe 

"dotychczasowe zachowanie" oznacza natomiast zachowanie - postępowanie osoby 

ubiegającej się o wpis na listę adwokatów do czasu wpisania na tę listę - które 

odpowiadając ocenom moralnym i etycznym, gwarantuje właściwe wykonywanie 

zawodu adwokata.  

Z innych spraw z obszaru problematyki uprawnień do wykonywania 

określonych czynności i zajęć wypada wskazać na sprawę o sygn. akt VI SA/Wa 

2989/14, dotyczącą ustalenia wyniku egzaminu komorniczego, w której Sąd, 

powołując się na wyrok NSA z 10 marca 2011 r., II GSK 227/10 uznał, że niemożliwa 

jest zmiana uchwały komisji egzaminacyjnej orzekającej w I instancji na etapie od 

dnia jej wydania do dnia doręczenia, albowiem dopuszczenie takiego rozwiązania 

pozostawałoby w sprzeczności nie tylko z art. 107 § 1 kpa, lecz również z zasadą 

prawdy obiektywnej oraz z zasadą zaufania do organów państwa. Data, którą 

oznaczone jest rozstrzygnięcie musi bowiem odpowiadać dacie jego faktycznego 

sporządzenia, a zawarte w nim treści nie mogą wykraczać poza stan sprawy ustalony 

na ten dzień.  

 Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 910/15 Sąd podzielił stanowisko 

organu, że istnieje niedopuszczalność odwołania z przyczyn o charakterze 

przedmiotowym, albowiem z uregulowania art. 31h ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) wynika, że 

odwołanie przysługuje od wyniku egzaminu komorniczego. W odwołaniu strona nie 

zaskarżyła wyniku egzaminu (pozytywnego), a jedynie cząstkową ocenę z jednego 

zadania egzaminacyjnego, a więc faktyczną podstawę uchwały o wyniku egzaminu.    
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 W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2393/14 Sąd zakwestionował stanowisko 

Komendanta Głównego Policji, że świadectwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o 

ukończeniu przez stronę Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej i Szkoły 

Chorążych Milicji Obywatelskiej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów 

doskonalenia zawodowego i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nie 

spełniają wymogów do uznania ich za dokumenty potwierdzające uprawnienia 

niezbędne do dokonania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, gdyż nie stanowią dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 7 ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 

ze zm.), tj. nie są dyplomami ani zaświadczeniami o ukończeniu kursu 

organizowanego przez ośrodki szkolenia Policji oraz inne służby państwowe 

wymienione w tej ustawie lub realizowanego zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572  ze zm.). W ocenie Sądu natomiast w świetle ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) Milicja 

Obywatelska nie jest odrębnym podmiotem funkcjonującym równolegle do Policji i 

Straży Gminnej.  Na mocy art. 146 pkt 1 ustawy o Policji Milicja Obywatelska została 

rozwiązana, zgodnie z art. 146 pkt 2 ustawy etaty będące w dyspozycji Milicji 

Obywatelskiej zostały przekazane nowo utworzonym organom centralnym zgodnie z 

ich kompetencjami. Na podstawie art. 149 pkt 1 tej ustawy funkcjonariusze z chwilą 

rozwiązania Milicji Obywatelskiej stali się policjantami. Ponadto w art. 153 ustawy o 

Policji stwierdza się, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o Milicji Obywatelskiej 

i funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej należy przez to rozumieć „Policję” i 

„policjantów”. Przyjęcie stanowiska organu w praktyce oznaczałoby, że wolą 

ustawodawcy było ograniczanie byłym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej 

dostępu do zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i tym samym 

mogłoby stanowić naruszenie art. 65 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu 

zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.   

Działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 

dotyczy natomiast sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 3022/14, w której Sąd uchylił 

decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec 
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rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia. Stwierdził 

przy tym, że jeżeli organ wydaje decyzję o zastosowaniu kary dyscyplinarnej wobec 

rzeczoznawcy majątkowego, na skutek wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, to w 

takiej sytuacji zgodnie z art. 195a ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2015 r. poz. 782 ze zm.) może odstąpić od 

przekazania sprawy do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jednakże - w ocenie Sądu - skoro 

przepis ten stanowi ograniczenie zasady dwuinstancyjności, to powinien być 

stosowany przez organ wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

przedmiotowej sprawie zaś postępowanie administracyjne prowadzone było ponad 

dziesięć lat (zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało miejsce 27 lipca 2004 

r.). Ostatnie wyjaśnienia przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej skarżący 

składał 24 października 2006 r. Decyzja o zastosowaniu wobec skarżącego kary 

dyscyplinarnej  wydana została dopiero 26 lutego 2010 r. Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy skarżący wniósł 26 października 2010 r. Zaskarżona decyzja 

opatrzona jest datą 15 lipca 2014 r. W tej sytuacji odmowa skierowania sprawy do  

Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, po tak długim okresie, stanowiła istotne 

naruszenie prawa skarżącego do czynnego uczestniczenia w sprawie.  

Wyrokiem z 5 marca 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 44/15 Sąd oddalił skargę na 

uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie z dnia […] sierpnia 2012 r. nr […] 

w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej.  

W rozpoznawanej sprawie Sąd stwierdził, aplikant odbył aplikację notarialną, jeżeli 

nabył wiedzę i umiejętności niezbędne dla wykonywania zawodu notariusza. 

Zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej służy urzędowemu potwierdzeniu tego 

faktu rozumianego w sposób wyżej przedstawiony. Zaświadczenie ze swej istoty jest 

urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 

k.p.a.). Można zatem powiedzieć, że żądanie wydania zaświadczenia o odbyciu 

aplikacji notarialnej, której aplikant w istocie nie odbył, ponieważ nie wypełnił 

wszystkich obowiązków z aplikacją związanych, nie może być uwzględnione.  

Prawną podstawą odmowy wydania takiego zaświadczenia będzie zarówno  

art. 72 § 1 i 2 u.p.n., jak i mające w tym przypadku zastosowanie przepisy art. 217 § 2 
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i art. 219 k.p.a. Zatem Sąd uznał, że przepisy ustawowe stoją za odmową wydania 

zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej aplikantowi, który nie uzyskał zaliczenia 

kolokwium przewidzianego w programie szkolenia. Aplikacja to nie tylko samo 

uczestniczenie w szkoleniu przez okres trwania aplikacji, ale również proces 

szkolenia, który ma przynieść określony efekt w postaci zaznajomienia się aplikanta z 

całokształtem pracy notariusza oraz czynnościami określonych sądów. Konieczność 

ustalenia, że ten efekt został osiągnięty, wymaga weryfikacji wiedzy i umiejętności 

aplikanta. Ustawową podstawę do takiej weryfikacji daje art. 40 § 1 pkt 9 u.o.n. 

Kolokwia i sprawdziany służące weryfikacji postępów w szkoleniu nie stanowią więc 

osobnej, nieprzewidzianej w ustawie przesłanki odbycia aplikacji notarialnej lecz są 

jedynie środkiem dowodowym, umożliwiającym stwierdzenie, że aplikant zaznajomił 

się z całokształtem pracy notariusza i z czynnościami sądów. W związku z 

powyższym Sąd stwierdził, że zarówno zaskarżona, jak i poprzedzająca ją uchwała o 

odmowie wydania skarżącej zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej są zgodne z 

prawem, a tym samym skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Organy obu instancji 

miały bowiem podstawę prawną do odmowy wydania przedmiotowego zaświadczenia. 

Wyrokiem z 18 marca 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 732/14 – orzeczenie 

prawomocne, Sąd oddalił skargę na decyzję z dnia […] czerwca 2014 r. Komendanta 

Głównego Policji utrzymującą w mocy decyzję Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji z dnia […] kwietnia 2014 r., którą skreślono skarżącego z listy 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zdaniem Sądu, mając na względzie 

art. 29 ust. 6 pkt 1 ustawy dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 

2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm., dalej: "u.o.m.") ustalenie przez organy orzekające, iż 

został sporządzony akt oskarżania przeciwko skarżącemu oraz że przed Sądem 

Rejonowym toczy się przeciwko skarżącemu postępowanie karne (sygn. akt […]) o 

umyślne przestępstwo z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, jest dla organów 

Policji wiążące w sprawie skreślenia skarżącego z listy kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. Sąd podkreślił, że przepis art. 29 ust. 6 pkt 1 u.o.m. 

ma charakter obligatoryjny, a zatem organy Policji mają obowiązek skreślenia danej 

osoby z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w każdym przypadku 

ujawnienia, że osoba ta należy do grupy osób wymienionych we wskazanej regulacji 
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ustawowej. W związku z powyższym w kontrolowanej sprawie nie ma znaczenia, iż 

nieprawomocnym wyrokiem z dnia […] marca 2015 r. Sąd Rejonowy na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 3 kpk w zw. z art. 1 § 2 kk prowadzone m.in. przeciwko skarżącemu 

postępowanie karne umorzył ze względu na ustalenie, że zarzucane czyny cechuje 

znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu.  

 

32. Sprawy z zakresu jakości. 
 

W sprawach z tego zakresu odnotowania wymaga wyrok Sądu w sprawie o 

sygn. akt VI SA/Wa 2632/14, w którym Sąd uznał, że działki rolne, na których nie 

stosowano żadnych zabiegów uprawowych, w wyniku czego zostały one 

zdominowane przez przypadkowe rośliny (chwasty), nie mogą być zakwalifikowane 

jako uprawa tylko ugór, niezależnie od deklaracji producenta. Dopuszczając 

występowanie chwastów w uprawie ekologicznej, Sąd nie podzielił stanowiska strony 

skarżącej, że zachwaszczenie jest nieodłącznym elementem ekologicznej produkcji 

rolnej, a całkowite wyeliminowanie chwastów jest możliwe wyłącznie przy 

stosowaniu herbicydów, co jest niezgodne z zasadami tego rodzaju produkcji rolnej. 

Umiejętne prowadzenie produkcji roślinnej pozwala bowiem prowadzić uprawy 

ekologiczne wraz z uzyskaniem plonu bez konieczności stosowania środków 

chemicznej ochrony roślin. W świetle art. 12 pkt 1 lit. g) Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 

zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty polega 

przede wszystkim na ochronie ich naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, 

stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i zabiegów termicznych. 

Zaniechanie wykonywania zabiegów uprawowych, jak miało to miejsce w przypadku 

strony skarżącej, prowadzi natomiast do degradacji, a następnie do zaniku uprawy 

wskutek jej stopniowego zachwaszczenia, co wyklucza możliwość pozyskania dopłaty 

przyznawanej na uprawę ekologiczną. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1703/14 Sąd dokonał m.in. oceny 

zasadności odmowy organu przeprowadzenia badania wtórników próbek 
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zabezpieczonych w trakcie kontroli z powołaniem się na fakt upływu daty minimalnej 

trwałości spornych produktów. 

W ocenie Sądu zarówno w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), 

jak i w przepisach wykonawczych, prawodawca nie uregulował kwestii terminu 

badania wtórników próbek zabezpieczonych podczas kontroli. Zatem odmowa 

zbadania zabezpieczonych wtórników po upływie terminu przydatności produktów do 

spożycia, nie może być działaniem automatycznym, gdyż organ nie posiada 

jednoznacznej podstawy prawnej do odmowy przeprowadzenia takiego działania. W 

tej sytuacji decyzja odmawiająca zbadania wtórników próbek zabezpieczonych w 

trakcie kontroli po terminie przydatności produktów do spożycia powinna opierać się 

na racjonalnych argumentach, które organ powinien precyzyjnie wyjaśnić stronie 

postępowania. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2555/14 na uwagę zasługują rozważania Sądu 

dotyczące oceny stopnia szkodliwości czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu 

artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej. Zdaniem Sądu przy 

ocenie stopnia szkodliwości czynu, o którym mowa w przepisach ustawy o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych, niezasadne jest odwołanie się do kategorii 

społecznej szkodliwości czynu przewidzianej w prawie karnym i do kryteriów jej 

oceny uregulowanych w art. 115 § 2 Kodeksu karnego. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych dziedzin prawa, należy bowiem zachować ostrożność w przenoszeniu 

instytucji prawa karnego i zasad odpowiedzialności za czyny zabronione na 

odpowiedzialność za delikty administracyjne. 

Na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień 

szkodliwości czynu nie jest kategorią warunkującą uznanie czynu za delikt 

administracyjny, gdyż ten jest związany z samym stwierdzeniem naruszenia przepisów 

prawa. Stopień szkodliwości czynu jest natomiast kryterium uwzględnianym dopiero 

przy miarkowaniu wysokości kary. 
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33. Sprawy z zakresu telemediów. 
 

Spośród spraw z tego zakresu należy wymienić wyrok Sądu z 28 kwietnia 

2015r., sygn. akt VI SA/Wa 520/15, w którym Sąd przesądził, że przepisy § 18 

rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w 

sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu 

postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i 

rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 41 ze 

zm.) zawierają regulacje umożliwiające usunięcie przez podmiot, składający wniosek 

o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, braków tego 

wniosku w zakresie nieobjętym wyłączeniami wymienionymi w § 18 ust. 2.  

Sąd zastrzegł przy tym, że czym innym jest uchybienie zakreślonego w 

ogłoszeniu Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji terminu do 

złożenia wniosku o udzielenie koncesji i wniesienia w terminie wniosku 

niekompletnego. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w czasie trwania postępowania 

wnioskodawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu Krajowej 

Rady zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem. W myśl natomiast 

§ 18 ust. 2 rozporządzenia w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, 

zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych oraz ekonomiczno-

finansowych, wskazane w § 4 pkt 5, § 5 pkt 8 i 8a oraz § 11 pkt 3 i 4, dokonane w 

czasie trwania postępowania, nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu 

rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę. Za zmianę, 

o której mowa w ust. 2, uważa się również uzupełnienie wniosku polegające na 

złożeniu dokumentów lub dostarczeniu informacji brakujących w dniu złożenia 

wniosku (art. 18 ust. 3 rozporządzenia). W tej sytuacji inne uzupełnienia wniosku niż 

wskazane w § 18 ust. 2 rozporządzenia, polegające na złożeniu dokumentów lub 

dostarczeniu informacji brakujących w dniu złożenia wniosku, nieobjętych 

wyłączeniami z tego przepisu, należało uznać za dopuszczalne. W związku z tym 

koncesjonariusz mógł dokonać właściwych zmian w statucie fundacji, a następnie 

zarejestrować je w trakcie postępowania o udzielenie koncesji, tym bardziej że 

wskazane w statucie cele powołania fundacji obejmowały prowadzenie działalności 
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polegającej na rozpowszechnianiu programu radiowego. Przewidziany w § 5 pkt 2 

rozporządzenia obowiązek dołączenia do wniosku koncesyjnego odpisu z właściwego 

rejestru, z którego wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem, nie określa przesłanki 

materialnoprawnej, jaką musi spełnić wnioskodawca na dzień złożenia wniosku. 

Przepis ten określa bowiem jedynie niezbędne dokumenty, które powinien zawierać 

wniosek. 

Odwołując się do przepisów § 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 2 i § 15 ust. 2 

rozporządzenia Sąd odrzucił tezę organu, że uprawnienie do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem koncesyjnym musi istnieć w dacie 

złożenia wniosku. Sąd powołał się w tym względzie na zasadę wydawania decyzji 

administracyjnej, w tym wypadku koncesji, na podstawie stanu faktycznego i 

prawnego istniejącego w dacie jej wydania. Wynikająca z § 15 ust. 2 rozporządzenia 

powinność przedłożenia dokumentów zawierających dane na dzień złożenia wniosku 

nie może być wykładana w sposób sprzeczny z tą zasadą, do czego nawiązuje wprost § 

18 ust. 1 rozporządzenia nakładający na wnioskodawców obowiązek zgłaszania 

niezwłocznie Przewodniczącemu Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego lub 

prawnego objętego wnioskiem. 

Z zakresu problematyki telemediów Sąd rozpoznawał też sprawy dotyczące 

ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, nadpłaty za prawo do 

dysponowania częstotliwością, nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie 

niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz indywidualnej 

interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych.          

Odnośnie spraw dotyczących ograniczenia prawa wglądu do materiału 

dowodowego, w których dotychczas występował brak jednolitości orzecznictwa z 

uwagi na rozbieżność ocen co do trybu zaskarżania postanowień wydawanych w tych 

sprawach, Sąd uznał, że skoro postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (UKE) podjęte w trybie art. 207 ust. 1 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) należy do postanowień 

rozstrzygających sprawę co do istoty, to zgodnie z przepisem art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na 
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takie postanowienie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, bez konieczności 

wcześniejszego wykorzystania stosownego środka zaskarżenia.       

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 689/15, której przedmiotem zaskarżenia było 

postanowienie Prezesa UKE ograniczające stronom postępowania, w sprawie 

unieważnienia przetargu na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, prawo wglądu do materiału dowodowego, Sąd stwierdził, 

że przepis art. 207 ustawy Prawo telekomunikacyjne stanowi wyjątek od zasady 

jawności postępowania. Ograniczenie stronie prawa wglądu do materiału 

dowodowego w oparciu o ten przepis, tj. ze względu na konieczność ochrony 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych tajemnic, nie jest 

równoznaczne z odmową udostępnienia akt, w rozumieniu art. 73 kpa. Zdaniem Sądu 

brak podstaw do utożsamiania tych dwóch uprawnień - strony do przeglądania akt 

sprawy oraz innej strony postępowania do złożenia wniosku do Prezesa UKE o 

ograniczenie pozostałym stronom prawa wglądu w określoną część materiału 

dowodowego. Uprawnienia te pełnią inną rolę w postępowaniu administracyjnym, 

gdyż udostępnienie akt sprawy ma na celu umożliwienie stronom zapoznanie się z 

materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, zaś ograniczenie prawa wglądu w 

materiał dowodowy zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa służy uchronieniu go 

przed przedostaniem się do wiadomości konkurentów bądź innego kręgu podmiotów, 

informacji mających wartość gospodarczą. Poza tym przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 207 ustawy Prawo telekomunikacyjne, należy 

rozumieć tajemnicę zdefiniowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.       

Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2882/14 Sąd stwierdził, rozpatrując 

skargę na postanowienie Prezesa UKE dotyczące ograniczenia prawa wglądu do 

materiału dowodowego, że informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej (m.in. 

zasięg sieci poszczególnych operatorów, dane pozwalające ustalić klientów 

poszczególnych przełącznic głównych OPL) oraz udziałach przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych świadczących usługi na rynku właściwym, wskazują na skalę 

działalności przedsiębiorcy, jego możliwości konkurowania, czy też reakcji na 

działania konkurentów. Znajomość tych danych przez konkurentów mogłaby 

prowadzić do pogorszenia pozycji rynkowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,  
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a z drugiej strony ułatwić konkurentom działania mające na celu zwiększenie swojej 

bazy klientów. W konsekwencji Sąd uznał, że wskazane informacje spełniają 

przesłanki niezbędne w celu zachowania ich poufności, nie można się o nich 

dowiedzieć zwykłą drogą i nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej. Nadto 

postanowienie w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego 

musi być na tyle ogólne, aby nie doszło do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w 

treści samego postanowienia. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3038/14 Sąd rozpoznał skargę na decyzję 

Prezesa UKE w przedmiocie nadpłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Sąd 

nie zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej, zgodnie z którym obliczanie opłat z 

tego tytułu powinno odbywać się z uwzględnieniem warunków wykorzystywania 

częstotliwości określonych w pozwoleniach radiowych. Decydujące znaczenie w tej 

materii ma bowiem przyjęta w decyzjach o rezerwacji częstotliwości neutralność 

technologiczna. Zasada neutralności technologicznej, o której stanowi Dyrektywa 

2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r.  

w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 

(dyrektywa ramowa), i która jest jednym z celów ustawy Prawo telekomunikacyjne, 

wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, pozwala na stosowanie w ramach 

świadczonych usług nowoczesnych technologii bez ciągłej zmiany uregulowań 

prawnych w tym zakresie. Sąd, odnosząc się do zarzutów strony skarżącej, w świetle 

których organ nie wyjaśnił warunków wykorzystania przez skarżącą częstotliwości 

oraz pominął kwestię nałożonych na nią w decyzji obowiązków inwestycyjnych, 

stwierdził brak takiej konieczności, skoro zakres faktycznego użytkowania przez 

stronę skarżącą przyznanej częstotliwości pozostawał bez wpływu na wynik sprawy. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 552/15, dotyczącej nakazu rejestracji  

i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych, Sąd 

stwierdził, że zakładom pracy chronionej nie przysługuje zwolnienie od opłaty 

abonamentowej, a to z uwagi na ściśle podmiotowy charakter tego zwolnienia oraz 

zamknięty katalog podmiotów zwolnionych od tej opłaty z mocy ustawy z dnia 21 

kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204). 
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Interpretacja przepisów tej ustawy była istotą sporu w sprawach o sygn. akt VI 

SA/Wa 1296/15 i VI SA/Wa 1297/15. Sąd uznał w nich, że Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji (KRRiT) jest organem właściwym w sprawie udzielenia pisemnej 

interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, gdyż do jej kompetencji 

należą w sposób generalny sprawy radiofonii i telewizji. Zdaniem Sądu KRRiT na tle 

przedstawionego w wymienionych sprawach stanu faktycznego dokonała prawidłowej 

interpretacji przepisów ustawy, w szczególności art. 5 ust. 2 pkt 3, bowiem fakt 

wynajmu auta wyposażonego w odbiornik radiofoniczny nie zwalnia strony skarżącej 

z obowiązku rejestracji tego odbiornika. Przedmiotem umowy najmu nie jest 

odbiornik radiofoniczny, lecz pojazd, którego częścią składową taki odbiornik 

pozostaje. Niezależnie od tego, czy w ramach przedmiotu działalności strony 

mieściłby się wynajem profesjonalnego sprzętu radiowego czy nie, w przedstawionej 

sytuacji nie dochodzi do przekazania odbiornika osobom trzecim do używania na 

podstawie umowy, jej przedmiotem jest bowiem najem auta, w którym radioodbiornik 

się znajduje. 

34. Sprawy z zakresu kultury fizycznej. 
 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 583/15 Sąd, wskazując na przepisy art. 3 pkt 

1 i 2 oraz pkt. 9 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.), podzielił stanowisko organu, który uznał 

zorganizowany przez skarżącą „wyjazd studyjny” za imprezę turystyczną w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy, a to z uwagi na umówiony program dnia, zmianę 

miejsca pobytu i usługi wchodzące w skład tego wyjazdu (choćby usługa transportowa 

i usługa noclegowa), objętą wspólną ceną. W tym stanie rzeczy, skoro skarżąca 

prowadziła działalność regulowaną bez wymaganego wpisu do rejestru, organ 

obowiązany był orzec o zakazie wykonywania przez nią działalności organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego przez okres 3 lat, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 

3 ustawy o usługach turystycznych. 

W sprawach z zakresu kultury fizycznej przedmiotem kontroli Sądu były 

również decyzje związane z przyznaniem stypendium sportowego zawodnikom kadry 

narodowej osób niepełnosprawnych. Sąd kontynuował w tych sprawach 
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dotychczasową linię orzeczniczą (przykładowo w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

1738/14 Sąd oddalił skargę uznając, że uzależnienie przyznania stypendium 

sportowego, zarówno osobom pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym, od 

określonych limitów zawodników uczestniczących w zawodach, nie narusza 

konstytucyjnej zasady równości wobec prawa), podkreślając m.in. w sprawie o sygn. 

akt VI SA/Wa 1737/14, że zrównanie praw sportowców pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), w której przyjęto jednakowe zasady 

przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom pełnosprawnym i 

niepełnosprawnym. Z kolei szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania stypendiów oraz podstawę i wysokość stypendium, a także czas, na jaki 

może zostać przyznane, określony został w rozporządzeniu ministra sportu i turystyki 

z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry 

narodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1130). W ocenie Sądu regulacje zawarte w tym 

rozporządzeniu mieszczą się w zakresie delegacji ustawowej z art. 32 ust. 7 ustawy o 

sporcie.   

 

35. Sprawy kapitałowe i bankowości. 
 

W tej grupie spraw na uwagę zasługuje postanowienie wydane w sprawie o 

sygn. akt VI SA/Wa 3203/14 ze skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) na decyzję Komisji Nadzoru 

Finansowego (KNF) w przedmiocie przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej przez jeden z banków komercyjnych, w którym Sąd wyraził stanowisko, 

że ustawodawca w art. 74c ust. 8 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1450 ze zm.), mając na 

uwadze ochronę stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków 

zgromadzonych na rachunkach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

pozbawił stronę postępowania administracyjnego prawa do wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy oraz wprowadził ekstraordynaryjny tryb wnoszenia skargi do 

sądu administracyjnego, ograniczając również krąg podmiotów uprawnionych do jej 

wniesienia wyłącznie do rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
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kredytowej. Zdaniem Sądu jest to uprawnienie przypisane konkretnemu organowi i nie 

obejmuje innych organów tego podmiotu, np. zarządu czy organów innej spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym także Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej.  

Odnotowania wymaga również orzeczenie wydane w sprawie o sygn. akt VI 

SA/Wa 1786/14, w której przedmiotem zaskarżenia była decyzja KNF odmawiająca 

zatwierdzenia na stanowisku prezesa zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej. Oddalając skargę w tej sprawie Sąd uznał, że ustawodawca, 

wprowadzając obowiązującą regulację działalności spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, ustalił w art. 21 ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych wobec prezesów zarządów owych instytucji wyższe 

wymagania od warunków stawianych pozostałym członkom zarządu na podstawie art. 

18 ust. 4 tej ustawy. O ile bowiem nie wszyscy członkowie zarządu spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej muszą legitymować się co najmniej wykształceniem 

średnim, to wymóg ten - zgodnie z treścią art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy - musi być 

każdorazowo spełniony w odniesieniu do prezesa zarządu. Tym samym pomiędzy 

przepisami art. 18 ust. 4 i art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy zachodzi stosunek lex generali - 

lex speciali. W konsekwencji przepisy ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych wymagają, aby co najmniej średnie wykształcenie 

posiadało co najmniej dwóch członków zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, w tym obligatoryjnie prezes zarządu. 

Warto też zwrócić uwagę na orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt VI 

SA/Wa 554/15, VI SA/Wa 555/15, VI SA/Wa 556/15, VI SA/Wa 557/15 oraz VI 

SA/Wa 558/15, w których Sąd oddalił skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej na postanowienia KNF w przedmiocie odmowy 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony. W ocenie Sądu w 

sytuacji, w której KNF zobowiązała daną kasę oszczędnościowo-kredytową do 

zlecenia przeprowadzenia badania finansowego przez niezależnego biegłego 

rewidenta, udział w tym postępowaniu Kasy Krajowej nie jest uzasadniony jej celami 

statutowymi. W badaniu tym czynności przeprowadza bowiem niezależny biegły 

rewident, a nie Kasa Krajowa, która na etapie wcześniejszym mogła i powinna 
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sprawować kontrolę działalności danej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W tej 

sytuacji Kasa Krajowa, domagając się udziału w postępowaniu administracyjnym, 

dążyła do weryfikacji na bieżąco działań podejmowanych przez biegłego rewidenta, 

chcąc niejako równolegle prowadzić kontrolę uprzednio złożonego przez kasę 

oszczędnościowo-kredytową sprawozdania finansowego, którą powinna wykonać 

wcześniej. W związku z powyższym, Sąd uznał za uzasadnione stwierdzenie Komisji 

Nadzoru Finansowego, że w sytuacji, w której kontrolę działalności finansowej danej 

kasy przejął biegły rewident, statut Kasy Krajowej nie uzasadniał kontroli działań tego 

biegłego rewidenta, a tym samym nie uzasadniał dopuszczenia jej do udziału w tym 

postępowaniu. 

 

36. 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 prawomocny wyrok z 

7 maja 2015 r. w  sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3590/14, którym Sąd oddalił skargę 

na decyzję Urzędu Patentowego RP odmawiającą udzielenia w części prawa 

ochronnego na znak towarowy słowny. Sąd zgodził się z poglądem organu, że 

powiązania kapitałowe pomiędzy przedsiębiorcami uprawnionymi do znaków 

przeciwnych nie wyłączają przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy, zawartej w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), dotyczącej ryzyka 

wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia 

znaku ze znakiem wcześniejszym. Spółki są odrębnymi podmiotami, dlatego ich 

przynależność do jednej grupy kapitałowej nie może rzutować na ocenę przesłanek 

udzielenia prawa ochronnego, zawartych w tym przepisie. Nie może też rzutować na te 

ocenę fakt wystawienia tzw. listu zgody akceptującego używanie znaku przez podmiot 

gospodarczo powiązany. Urząd Patentowy RP, pomimo uzgodnień zawartych 

pomiędzy profesjonalnymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym, 
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może odmówić rejestracji znaku towarowego z uwagi na ryzyko dezorientacji 

konsumentów i wprowadzenia ich w błąd co do pochodzenia towaru od konkretnego 

przedsiębiorcy. Wzmiankowany list zgody dawałby uprawnienie posługiwania się 

znakiem pomimo jego podobieństwa do znaku należącego do innego, lecz 

powiązanego gospodarczo podmiotu, jednakże prawo polskie instytucji listu zgody nie 

przewiduje, poza sytuacją dotyczącą ochrony znaku wygasłego. W świetle obszernie 

cytowanych w uzasadnieniu omawianego wyroku orzeczeń Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, przepis art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 

1988 r. Nr 89/104/EWG, zastąpionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 

2008/95/We z dnia 22 października 2008 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, która w tym zakresie 

odpowiada brzmieniu wcześniejszej regulacji, w myśl którego decyzja o odmowie 

rejestracji lub stwierdzająca nieważność znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli 

właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa 

wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego, nie został 

implementowany do prawa polskiego. 

Z tematyką znaków towarowych związane są też prawomocne wyroki z 17 

lutego 2015 r. w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 2292/14 i VISA/Wa 2293/14, 

którymi Sąd uchylił decyzje Urzędu Patentowego RP odmawiające udzielenia prawa 

ochronnego na znaki towarowe słowno-graficzne (…). W wyrokach tych został 

poruszony problem inkorporowania znaku towarowego, co polega na zgłoszeniu znaku 

zawierającego w sobie element stanowiący inny znak, już wcześniej zarejestrowany i 

objęty ochroną. W ocenie Sądu co do zasady możliwe jest przeniesienie elementów 

zarejestrowanego znaku do znaku nowego, z tym zastrzeżeniem, że powstały w ten 

sposób znak posiada swój własny charakter odróżniający, nie wprowadzający w błąd 

nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem. W szczególności 

sam fakt użycia w zgłoszonym oznaczeniu słowno-graficznym części słownej znaku 

wcześniej zarejestrowanego nie przesądza o ich mylącym podobieństwie. 

W obszarze związanym z patentami udzielanymi na wynalazki odnotować 

należy prawomocny wyrok z 12 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

2130/14, którym Sąd uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy 
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udzielenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktu leczniczego. W jego 

uzasadnieniu Sąd wskazał, że w myśl art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa 

ochronnego dla produktów leczniczych, dla uzyskania dodatkowego świadectwa 

ochronnego dla produktu leczniczego konieczne jest kumulatywne spełnienie 

następujących przesłanek: po pierwsze - produkt będący aktywnym składnikiem lub 

mieszaniną aktywnych składników produktu leczniczego jest chroniony patentem 

podstawowym pozostającym w mocy, po drugie - produkt leczniczy uzyskał 

zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, które zostało wydane zgodnie z Dyrektywą 

2001/83/WE, po trzecie - produkt chroniony patentem podstawowym nie był 

uprzednio przedmiotem świadectwa, po czwarte - zezwolenie na wprowadzenie do 

obrotu jest pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem 

leczniczym. Sąd, przytaczając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej podniósł, że dla prawidłowego ustalenia czwartej z ww. przesłanek 

udzielenia dodatkowego świadectwa ochronnego konieczne jest nie tylko ustalenie, 

czy produkt leczniczy w rozumieniu wskazanego rozporządzenia był już objęty 

wcześniejszym zezwoleniem, ale również ustalenie, czy zezwolenie to obejmowało 

tożsame stosowanie tego samego produktu, dla którego wydano zezwolenie na obrót 

przedstawione przy wniosku i przy spełnieniu warunku, że zastosowanie to jest objęte 

zakresem ochrony patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie 

dodatkowego świadectwa ochronnego. 

 

37. Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych.  
 

Większość rozstrzygnięć Sądu 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  

(kc) dotyczące zlecenia.  

Sąd w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2687/14 oddalając skargę stwierdził, że 

ocena charakteru umowy - według typologicznej metody kwalifikacji umów - ma 
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charakter zobiektywizowany. W rezultacie sam zamiar zawarcia umowy o dzieło, a 

także świadome jej podpisanie, nie mogą nadać charakteru takiego stosunku prawnego 

(dzieła), jeśli wykazuje ona w co najmniej przeważającym stopniu cechy umowy 

rodzajowo innej, przez występowanie w niej cech konstrukcyjnych właściwych dla tej 

innej umowy. Sąd uznał, że objęte sporem umowy, mimo że nazwane umowami o 

dzieło, w istocie za takowe uznane być nie mogą, gdyż są umowami o świadczenie 

usług, do których mają zastosowanie przepisy w zleceniu (art. 750 kc). Aczkolwiek 

strony, stosownie do art. 353
1
 kc, mogą dokonać wyboru łączącego je stosunku 

prawnego, nie oznacza to jednak dowolności, bowiem przywołany przepis wprost 

wymaga, aby treść umowy nie sprzeciwiała się naturze danego stosunku prawnego, 

jego społeczno – gospodarczemu przeznaczeniu i ustawie. Artykuł 627 kc wskazuje 

tylko na potrzebę „oznaczenia dzieła”, przez co dopuszczalne jest określenie 

przedmiotu umowy o dzieło na różnym poziomie dokładności, jednakże pod 

warunkiem, że nie budzi wątpliwości o jakie konkretnie zindywidualizowane dzieło 

chodzi. W sprawie natomiast przedmiotem spornych umów nie było żadne 

zindywidualizowane dzieło, tylko rezultat w postaci wykonania usług zapakowania 

towarów. Za te usługi uczestnik postępowania był rozliczany po wystawieniu 

rachunku i stwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowości i terminowości ich 

wykonania. 

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3873/14 Sąd wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Natomiast w myśl art. 

13 pkt 2 wymienionej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, 

rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby wykonujące pracę 

nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień 

rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Sąd 

wyjaśnił, że pozycja zleceniobiorcy w polskim systemie ubezpieczeniowym jest 

zbliżona do statusu pracownika. Jeśli pracownik osiąga przychód podlegający 
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opodatkowaniu, to podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Skoro 

uczestniczka postępowania osiągnęła przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu 

zawartych umów o świadczenie usług, mylnie nazwanych umowami „o dzieło 

dydaktyczne”, to podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przyjmując 

zamówienie, zobowiązała się jedynie do starannego przeprowadzenia konwersatoriów, 

bez przejęcia na siebie odpowiedzialności za ich rezultat. W ocenie Sądu tak 

ukształtowane zobowiązanie nie ma cech umowy o dzieło. Oczekiwania stron, 

towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umów, nazwanych przez nie „umowami o 

dzieło dydaktyczne”, mogły się zmaterializować wyłącznie jako elementy umów o 

świadczenie usług dydaktycznych, do których odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego (art. 750 kc) dotyczące zlecenia. Sąd podzielił ocenę organu, że 

wolą stron przedmiotowych umów było świadczenie usług, a nie wykonanie dzieła, 

gdyż to nie wynik, a określone działania dydaktyczne były znamienne dla realizacji 

tych umów. Ponadto rezultat umów nazwanych „umowami o dzieło” nie mógł być 

poddany sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2670/14 Sąd doszedł do przekonania, 

że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie zawiera pełnego wyjaśnienia okoliczności 

branych pod uwagę przy jej wydawaniu. Przede wszystkim nie zbadano, czy zawarte 

między stronami umowy stanowią rzeczywiście umowy o świadczenie usług, do 

których stosuje się przepisy o zleceniu, a to wobec regulacji zawartych w 

postanowieniach tych umów, dotyczących zapłaty określonej kwoty pieniężnej za 

określoną liczbę oddanych zamawiającemu egzemplarzy wydawanego czasopisma, 

zakazu powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 

zamawiającego, sposobu postępowania w wypadku wystąpienia wad fizycznych 

przedmiotu zamówienia. Zdaniem Sądu cykliczny charakter zawieranych umów, 

wynikający z potrzeb zamawiającego i ich przedmiotu (wydawanie czasopisma 

branżowego), sam przez się nie przesądza charakteru umów, który - w przypadku 

wymagającym wkładu pracy twórczej w powstanie każdorazowo stworzonego 

indywidualnie egzemplarza - może mieć postać dzieła.   

Warto też zwrócić uwagę na orzeczenie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 

3834/14, w którym Sąd zauważył, że po wydaniu zaskarżonej decyzji prawomocnym 
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wyrokiem Sądu Apelacyjnego sporna umowa została zakwalifikowana jako umowa o 

dzieło i strona w okresie objętym tą umową nie spełniała warunków do objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi. Skoro zatem strona nie spełniała warunków do objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi, to nie podlega również obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego. Za taką wykładnią przemawia - według Sądu - a contrario treść art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. e 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.).  

 

38. Sprawy dotyczące zdrowia. 
 

W sprawach z zakresu aptek i hurtowni farmaceutycznych w 2015 r. 

kontynuowano dotychczasową linię orzeczniczą, w szczególności w kwestiach 

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.). W sprawie o sygn. akt VI 

SA/Wa 3037/14 Sąd stwierdził, że działanie skarżącego, w postaci umieszczenia w 

witrynie apteki plakatu z informacją o treści „Uwaga Pacjenci Zgodnie z ustawą 

refundacyjną Apteka ma obowiązek wydawania Tańszych odpowiedników Leków”, 

stanowi reklamę tej apteki. Słowa Uwaga Pacjenci Apteka Tańszych Leków, zostały 

bowiem wyeksponowane w taki sposób, że stanowią jedyną informację płynącą z 

plakatu  (pozostała treść jest – z pewnej odległości- słabo widoczna i mało czytelna), 

która zachęca do zakupu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych w danej 

aptece i której przyświeca zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów. W tej 

sytuacji sporny plakat nie odzwierciedla jedynie obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696 ze zm.), tylko przez wyeksponowanie części słów z 

całości tekstu stanowi reklamę apteki zakazaną przez art. 94a ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne.  

 Podobnie Sąd ocenił umieszczenie nazwy firmy prowadzącej aptekę na banerze 

znajdującym się nad wejściem do apteki, stanowiącej w tych okolicznościach 

reklamujące aptekę hasło reklamowe o treści „APTEKA (…), Twoja Tania 
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APTEKA”. Na banerze umieszczony był również adres apteki. Natomiast pełna nazwa 

firmy brzmi: „Twoja Tania APTEKA F. Sp. z o.o.”, jednakże hasło „Twoja Tania 

APTEKA” wybija się na pierwszy plan, jest bowiem napisane większymi literami niż 

umieszczona poniżej i nie wyróżniająca się części nazwy firmy: „F. Sp. z o.o.”. 

Również ten aspekt działania skarżącego Sąd uznał za przemyślany i nakierowany na 

obejście zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych wynikającego z art. 94a ust. 1 

ustawy Prawo farmaceutyczne.  

 Do problemu nazwy apteki, która sama w sobie może stanowić niedozwoloną 

reklamę apteki, Sąd nawiązał również w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3383/14 

stwierdzając, że nazwa apteki – Apteka (…) Ceny Hurtowe – była reklamą jej 

działalności, w rozumieniu przeznaczenia oraz celu reklamy. Jeśli bowiem apteka 

skarżącej, nie będąc hurtownią farmaceutyczną, w swojej nazwie oferowała leki po 

cenach hurtowych, to nazwa apteki reklamowała samą aptekę i jej działalność z 

naruszeniem art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Poza tym w przesłankach 

uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99 ust. 3 i 

art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne) nie wymieniono nazwy apteki, co oznacza, że 

organ zezwalający nie może z urzędu odmówić udzielenia zezwolenia ze względu na 

wnioskowaną przez właściciela apteki jej nazwę. Jedynie w następstwie używania 

nazwy apteki, spełniającej warunki z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, 

organ farmaceutyczny może ocenić, czy nazwa ta jest niezgodna z tym przepisem.  

W grupie spraw dotyczących aptek liczne były też sprawy (przykładowo VI 

SA/Wa 1857/14, VI SA/Wa 1907/14), w których organ odmawiał wszczęcia na 

wniosek organów samorządu farmaceutycznego postępowań administracyjnych w 

przedmiocie niedozwolonej reklamy aptek. Uchylając zaskarżone postanowienia 

organu Sąd uznał, że postępowanie w sprawie reklamy apteki jest zbieżne z celami 

statutowymi przypisanymi okręgowym izbom aptekarskim, bowiem to izba, jako 

organ samorządu farmaceutycznego, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu 

farmaceuty, a do czynności objętych tym zawodem należy kierowanie apteką. Udział 

w postępowaniach dotyczących uczestnictwa apteki w niedozwolonej reklamie mieści 

się zatem w zakresie działań samorządu.  
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Spośród spraw z zakresu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych 

oraz nadzoru farmaceutycznego na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 

3788/14, w której Sąd przesądził, że Stowarzyszenie (…) może zostać dopuszczone do 

udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie objęcia 

refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku (…). W ocenie Sądu Stowarzyszenie, 

zrzeszające osoby chore oraz ich rodziny posiada wiedzę, która może być przydatna w 

toczącym się postępowaniu, a dotyczy pacjentów wymagających leczenia, 

przypadków pacjentów, którzy nie wymagają leczenia ze względu na łagodny fenotyp, 

liczby chorych otrzymujących leki z darowizn, a przede wszystkim posiada wiedzę na 

temat specyfiki choroby oraz wiedzę na temat skutków nieleczenia lekiem (…).  

  

39. Budownictwo. 
  

W tej kategorii spraw pojawiła się wątpliwość natury proceduralnej tj. czy 

nabywca nieruchomości może wstąpić w miejsce skarżącego w sytuacji, gdy po 

wniesieniu skargi z uwagi na zbycie tej nieruchomości dotychczasowy skarżący utraci 

przymiot strony. Powyższa wątpliwość zarysowała się na tle sprawy o sygn. akt VII 

SA/Wa 781/15. W uzasadnieniu wyroku z dnia 9 listopada 2015 r. oddalającego 

skargę, Sąd wyjaśnił, iż rozpoznając skargę przyjął, że w dacie jej wniesienia skarżąca, 

będąc wówczas właścicielką działki w Grodzisku Mazowieckim, legitymowała się 

interesem prawnym, o którym mowa w 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., dalej: p.p.s.a.), uprawniającym ją do wniesienia skargi w sprawie.  

Jednocześnie, mając na uwadze wniosek sformułowany w piśmie z dnia  

5 października 2015 r. przez obecnego właściciela ww. nieruchomości o uznanie go za 

skarżącego, Sąd uznał, nie uwzględniając wniosku, iż winien on brać udział  

w postępowaniu w charakterze uczestnika, na mocy art. 33 § 2 p.p.s.a. Dlatego też 

dopuścił ww. osobę w tym charakterze do udziału w postępowaniu. Sąd miał przy tym 

na względzie, iż obowiązujące przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi nie przewidują możliwości dokonania "zmiany" po stronie 

skarżącego, a to z uwagi na utratę przez pierwotnego skarżącego w toku postępowania 
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sądowego interesu prawnego na skutek zbycia nieruchomości, z którą to jego interes 

prawny był związany.  

Przepis ten umożliwia udział w postępowaniu osoby, która nie brała udziału  

w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej 

interesu prawnego. Wówczas osoba taka może zgłosić odpowiedni wniosek w tym 

zakresie. Za taki też wniosek należało - zdaniem Sądu - uznać żądanie nabywcy 

nieruchomości zawarte w piśmie z dnia 5 października 2015 r., podtrzymane  

i częściowo zmodyfikowane na rozprawie. 

Na tle powyższej sprawy zarysowała się rozbieżność stanowisk. Sąd pierwszej 

instancji rozpoznał skargę merytorycznie, jednakże wątpliwości budziło to, kto 

powinien być w takiej sytuacji traktowany jako skarżący, tym samym na czyją rzecz 

powinien być wydawany wyrok. Ma to o tyle istotne znaczenie w sprawie, iż nie 

zawsze interes skarżącego będzie zbieżny z interesem nabywcy nieruchomości, np. 

nabywca nieruchomości byłby zainteresowany umorzeniem postępowania sądowego 

w sprawie dotyczącej jego sprawy. Z kolei w trakcie dyskusji został również 

zaprezentowany pogląd, iż w takiej sytuacji należy oddalić skargę z braku interesu 

osoby skarżącej. W p.p.s.a. nie ma przepisu , który pozwalałby na podmiotowe 

przekształcenie powództwa, tak jak przewiduje to art. 196 KPC.  

 

40. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym. 
 

Przedmiotem skarg wniesionych do Sądu była czynność Prezydenta m. st. 

Warszawy polegająca na odmowie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. 

Sąd w tych sprawach stwierdzał bezskuteczność czynności Prezydenta Miasta. 

Opłaty były ponoszone przez skarżących w wysokości 500 zł, na podstawie 

przewidzianej w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 

2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310), 

uznanym następnie za niekonstytucyjny wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04 (Dz. U. z 2006 r., Nr 15, poz. 119). 

Nie budziło wątpliwości Sądu, czy sprawa ta mogła być rozpoznawana  

w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ponieważ o charakterze opłaty za kartę 
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pojazdu i dopuszczalności zaskarżania do sądu administracyjnego aktów wydanych  

w związku z odmową jej zwrotu, jak również o formie procesowej takiego 

rozstrzygnięcia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu 

siedmiu sędziów z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt I OPS 3/07 (Lex nr 341207).  

NSA wyraził stanowisko, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za 

wydanie karty pojazdu jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze 

aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na 

podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że 

wydanie karty pojazdu, tak jak wydanie dowodu rejestracyjnego, jest nierozerwalnie 

związane z wydaniem decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu pojazdu i nie 

stanowi odrębnej sprawy. Z tego względu, także obowiązek uiszczenia opłaty za 

wydanie karty pojazdu powstaje w toku indywidualnej sprawy administracyjnej  

o rejestrację pojazdu i o jego istnieniu rozstrzyga organ w toku jej załatwiania.  

Sąd orzekając w powyższych sprawach nie podzielał jednakże stanowiska 

organu co do konieczności rozpatrzenia wniosku skarżącej (o zwrot części opłaty za 

kartę pojazdu) z uwzględnieniem przepisów działu III Ordynacji podatkowej, - na 

zasadzie odesłania zawartego w art. 67 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Kwestia ta była 

przedmiotem wielu dyskusji i narad wydziałowych, w których wypracowano  

w zasadzie jednolite stanowisko.  

Sąd wskazywał, iż sprawy dotyczą opłaty uiszczonej w 2005 r., a ustawa  

o finansach publicznych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Nie budziło przy 

tym wątpliwości, iż opłata za wydanie karty pojazdu stanowi obecnie, zgodnie z art. 

60 pkt 7 tej ustawy, niepodatkową należność budżetową o charakterze 

publicznoprawnym, do której na mocy art. 67, znajdują zastosowanie przepisy działu 

III Ordynacji podatkowej. Niemniej, w ocenie Sądu, obowiązujące od dnia 1 stycznia 

2010 r. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na które 

powoływał się organ, a dotyczące trybu rozstrzygania w zakresie niepodatkowych 

należności budżetowych, nie mogły mieć zastosowania do czynności dokonanych na 

gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w tym do czynności zwrotu 

opłaty pobranej przed wejściem w życie przepisów tej ustawy. 
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W art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) zawarto 

normę intertemporalną, wedle której do spraw dotyczących niepodatkowych 

należności budżetowych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Norma ta 

w ocenie składów orzekających nie odnosi się do stanu faktycznego zaistniałego  

w rozpoznawanej sprawie, gdyż dotyczy wyłącznie spraw "w toku", a nie spraw już 

zakończonych, dla których ustawodawca nie przewidywał decyzyjnego trybu 

załatwienia. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym zasadnie i zgodnie wskazuje 

się w omawianej kwestii, iż brak jednoznacznego stanowiska ustawodawcy co do tego, 

jakie należy stosować przepisy do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w życie 

nowych przepisów, nie oznacza istnienia "luki normatywnej", gdyż powinna ona 

zostać wypełniona w drodze wykładni przez organy stosujące prawo, jednak regułą  

w tym zakresie nie może być automatyczne stosowanie przepisów nowej ustawy do 

stanów prawnych (zdarzeń) mających miejsce i zakończonych przed datą wejścia  

w życie nowej ustawy. Kwestia przyznania pierwszeństwa zasadzie dalszego działania 

przepisów dotychczasowych, czy też zasadzie bezpośredniego działania ustawy nowej, 

musi każdorazowo wynikać z konkretnej sprawy i charakteru przepisów 

podlegających zmianie; należy brać także pod uwagę skutki, jakie może wywołać 

przyjęcie jednej lub drugiej zasady (por. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 

10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OPS 1/06, ONSA i WSA z 2006 nr 3, poz. 71). W tym 

zakresie należy kierować się poszanowaniem podstawowej zasady prawa 

międzyczasowego, wynikającej z art. 2 Konstytucji RP, niedziałania prawa wstecz (lex 

retro non agit), sprowadzającej się w istocie do zakazu stosowania nowo 

ustanowionych uregulowań do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie 

tych norm, z którymi to zdarzeniami prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych 

przewidzianych nowymi unormowaniami. Sytuacja, w której prawo działa wstecz, jest 

też niezgodna z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa 

prawnego. Tak też przyjął NSA w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt I OSK 

2163/12 (Lex nr 1497294), zauważając, że gdyby do zwrotu należności pobranej pod 

rządami poprzednio obowiązujących przepisów z zakresu prawa administracyjnego, 
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które nie przewidywały przedawnienia roszczeń w tym zakresie, stosować wprost 

przepisy nowej ustawy o finansach publicznych, wówczas postępowanie zostałoby 

poddane reżimowi określonemu w art. 61 i nast. ustawy o finansach publicznych, 

przewidującemu decyzyjny tryb rozstrzygania spraw. Oznaczałoby to również, że  

z mocy art. 67 in fine tej ustawy, odpowiednie zastosowanie miałyby przepisy działu 

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i - co istotne - 

skutkowałoby to koniecznością zastosowania terminów przedawnienia wynikających  

z tej ustawy. "Taka jednak wykładnia ww. przepisów byłaby sprzeczna z treścią 

przepisów obowiązujących w dacie pobrania opłaty, które - jak wskazano już wyżej - 

nie obwarowywały czynności zwrotu opłaty jakimkolwiek terminem przedawnienia,  

a to prowadziłoby do pogorszenia sytuacji prawnej skarżącego". Wskazywano też, iż 

w uchwale z dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy stanowczo stwierdził, iż od dnia  

1 stycznia 2010 r. opłata za wydanie karty pojazdu, o której mowa w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowi w rozumieniu art. 60 pkt 7 ustawy 

o finansach publicznych środki publiczne będące nieopodatkowanymi należnościami 

budżetowymi o charakterze publicznoprawnym. "Nie ma to zastosowania do opłat 

nienależnie pobranych przed tym dniem i podlegających zwrotowi. Nie będą to 

nadpłaty w myśl przepisów Ordynacji podatkowej (art. 72), gdyż takimi stały się 

dopiero po dniu 1 stycznia 2010 r., lecz świadczenia pieniężne pobrane bez podstawy 

prawnej, która została zakwestionowana przez powołane orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego" 

(por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III CZP 24/12, 

publ. OSNC 2013/1/5). 

Z tych też przyczyn Sąd nie podzielał stanowiska organu i uznał, że brak jest 

podstaw w stanie faktycznym i prawnym sprawy do zastosowania instytucji 

przedawnienia uregulowanej w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej (por. także wyroki 

NSA: z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt I OSK 2091/12 i z dnia 21 marca 2012 r. 

sygn. akt I OSK 1282/12, zamieszczone w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych, pod adresem internetowym http://orzeczenia.nsa.gov.pl).  

W ocenie Sądu, sprawy zwrotu kwoty nadpłaconej przed dniem 1 stycznia 2010 r.  

z tytułu opłaty za kartę pojazdu, powinny być rozstrzygane przy zastosowaniu 
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przepisów dotychczasowych. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r. przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołane przez organ  

a wymuszające przez odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej decyzyjną formę rozstrzygania w 

zakresie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu jako niepodatkowej należności 

budżetowej, nie mogą mieć zastosowania do czynności dokonanych na gruncie 

poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w tym także do czynności zwrotu opłaty 

pobranej przed wejściem w życie przepisów tej ustawy. Konsekwencją przyjętego 

powyżej stanowiska jest więc konieczność zachowania dotychczasowego trybu 

rozstrzygania przez organ w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu w formie 

aktu lub czynności, na które następnie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

To też oznacza, iż tego rodzaju nadpłata nie jest nadpłatą w rozumieniu przepisów 

Ordynacji podatkowej i nie znajduje do niej zastosowania przepis, zgodnie z którym 

prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Tak też: wyroki w sprawach o sygn. akt VII SA/Wa 2412/14, VII SA/Wa 

2382/14, VII SA/Wa 2311/14 i inne. 

W wyroku z dnia 16 stycznia 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII 

SA/Wa 712/14 – orzeczenie prawomocne, Sąd uwzględnił skargę na akt Starosty 

Powiatu P. w przedmiocie czynności zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na drodze 

powiatowej, stwierdzając jego nieważność. Zgodnie z nową organizacją ruchu na 

drodze ustawiono znak B-18 zakazujący ruchu pojazdów o rzeczywistej masie 

całkowitej ponad 8 t. Po przedstawieniu ram prawnych sprawy Sąd uznał, iż organ 

uprawniony do zatwierdzenia proponowanej stałej organizacji ruchu powinien w 

pierwszej kolejności zbadać przedłożony przez zarządcę drogi projekt pod kątem 

spełnienia wymogów określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729; 

dalej: "rozporządzenie") oraz ocenić, czy nie zachodzą przesłanki do odrzucenia z § 8 

ust. 5 i 6 rozporządzenia, a dopiero po wykluczeniu okoliczności uzasadniających 

odrzucenie, w następnej kolejności może zadecydować o zatwierdzeniu projektu na 
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podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.; dalej: "p.r.d."). Sąd wskazał, iż przy 

zatwierdzeniu spornego projektu Starosta nie odniósł się do przesłanek z § 8 ust. 5 i 

ust. 6 rozporządzenia, ani też nie rozważył całościowo interesu społecznego. Nadto 

zatwierdzając projekt stałej organizacji ruchu Starosta w ogóle nie wziął po uwagę 

interesu skarżącego, jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegająca 

na wydobywaniu kopalin z objętej prawem własności nieruchomości gruntowej, dla 

którego wprowadzony zakaz wjazdu na drogę nr […] pojazdów o rzeczywistej masie 

całkowitej powyżej 8 t ma realny wpływ na zakres prowadzonej przez niego 

działalności. Sąd wskazał, iż skoro zaskarżony akt został wydany bez ustaleń w 

zakresie przesłanek z § 8 ust. 5 i 6 rozporządzenia, z pominięciem oceny 

alternatywnego dojazdu dla skarżącego, również bez wszechstronnej analizy 

wszystkich okoliczności przy zastosowaniu spornego znaku, to należało uznać, iż 

Starosta dokonał zatwierdzenia nie zachowując trybu postępowania przewidzianego 

dla przedmiotowej sprawy, co powoduje uznanie aktu zatwierdzenia projektu stałej 

organizacji ruchu za nieważny, przy jednoczesnym uwzględnieniu, iż naruszenie 

interesu prawnego skarżącego było związane z naruszeniem przepisów prawa. 
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III.   DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU 

1. Wydział Informacji Sądowej. 
 

W 2015 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował realizację zadań 

wyznaczonych § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 

września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych (Dz. U. nr 169, poz. 1646 ze zm.), które utraciło moc z dniem 15 

sierpnia 2015 r. na podstawie § 63 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 5 sierpnia 

2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1177). Działalność Wydziału koncentrowała 

się na:  

- wykonywaniu zadań z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu, 

- informowaniu osób zainteresowanych o właściwości Sądu, stanie załatwianych 

spraw, udostępnianiu do wglądu akt spraw, 

-  udostępnianiu informacji publicznej o działalności Sądu, 

- prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, 

-  obsłudze medialnej Sądu, 

- wykonywaniu obowiązków administratora systemu informatycznego. 

Praca Wydziału obejmowała sporządzanie statystyk przedstawiających ruch spraw 

w okresie miesięcznym, półrocznym i rocznym, jak również opracowanie rocznej 

informacji o działalności Sądu. Wydział sporządzał również analizy, dane statystyczne 

i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, Biura 

Orzecznictwa NSA oraz innych jednostek. 

Funkcjonujący w ramach Wydziału – Sekretariat Informacji o Sprawach – udzielał 

na bieżąco, bezpośrednio w Sekretariacie oraz drogą telefoniczną, informacji o 

toczących się postępowaniach, a także wyjaśniał wątpliwości, co do właściwości sądu 

i ustawowych środków zaskarżania orzeczeń. 

     Czytelnia Akt udostępniała do wglądu akta stronom, uczestnikom postępowania i 

ich pełnomocnikom. W roku 2015 udostępniono ogółem 8.153 akt 

sądowoadministracyjnych, to jest o 790 akt więcej niż w roku ubiegłym. 

Informacja o działalności Sądu oraz wydawanych rozstrzygnięciach - w trybie 

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



148 

 

poz. 1198 ze zm.) – udzielana była przez Wydział zarówno drogą pocztową, jak i w 

formie elektronicznej. 

 W 2015 r., w powyższym trybie wpłynęło ogółem 259 wniosków, w tym 117 

wniosków o wydanie kopii orzeczenia.  

 Poprzez udzielenie informacji załatwiono 247 wniosków, natomiast 12 

wniosków załatwionych zostało poprzez wydanie kopii orzeczenia.  

 W roku 2015 nie załatwiono żadnego wniosku o udzielenie informacji 

publicznej w formie decyzji administracyjnej.  

 Nie wydano decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej lub o wysokości opłat. 

 

Skargi kierowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie podobnie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, stanowiły najczęściej 

wyraz niezadowolenia z rozstrzygnięć Sądu oraz wadliwego, w ocenie skarżących, 

postępowania sądowego. Natomiast wnioski zawierały głównie prośby o 

przedstawienie stanu spraw, przyspieszenie ich rozpoznania i wyjaśnienie różnych 

kwestii procesowych.  

Przez Wydział Informacji Sądowej prowadzona była również obsługa medialna 

Sądu. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, działając jako Rzecznik      

Prasowy Sądu, udzielała informacji na temat wydanych przez Sąd rozstrzygnięć i ich 

uzasadnień, wyjaśniała jakie skutki wywołuje orzeczenie sądu administracyjnego, 

wyjaśniała zasady postępowania przed sądami administracyjnymi oraz udzielała 

informacji na temat funkcjonowania Sądu. 

 

Funkcjonująca w ramach Wydziału Informacji Sądowej Biblioteka pracuje w 

systemie elektronicznej ewidencji wypożyczeń, wykorzystując program LIBRA 2000, 

który umożliwia przeglądanie zbiorów poprzez katalogi: alfabetyczny, tytułowy, 

rzeczowy oraz serii. Pełny katalog swoich zbiorów Biblioteka publikuje w sieci 

intranetowej WSA w Warszawie. Dzięki współpracy międzybibliotecznej czytelnicy 

Biblioteki mogą korzystać także ze zbiorów innych placówek – w 2015r. były to 
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przeważnie biblioteki uczelniane, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Okręgowego 

w Warszawie. W 2015 r. Biblioteka ściśle współpracowała z Biblioteką Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, zarówno w dziedzinie informacji o nowościach 

wydawniczych, jak i w zakresie wypożyczeń. Kontynuowano bliższą współpracę z 

biblioteką Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.  Według stanu na 31 grudnia 2015 r. 

zbiory biblioteczne liczyły 11.264 vol. (z czego 1815 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 w WSA w Warszawie. Nadzór i obsługa sfery 

informatycznej realizowane są przez współpracujące ze sobą Oddział 

Administracyjno-Gospodarczy i Wydział Informacji Sądowej. W ramach działań WIS 

realizowana jest  obsługa i nadzór nad aplikacjami użytkowymi wspomagającymi 

działalność całego sądu. Spektrum realizowanych zadań obejmuje programy 

obsługujące  m.in. sferę orzeczniczą, obsługę procesów ekonomiczno-finansowych, 

sprawozdawczość, elektroniczną wymianę dokumentów czy udostępnianie informacji 

na stronach BIP naszego sądu. Stale śledzimy strony BIP innych podmiotów w celu 

doskonalenia metod prezentowania danych. Strona BIP WSA w Warszawie zawiera 

podstawowe dane naszego sądu, aktualne komunikaty, stale aktualizowane akty 

prawne regulujące zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego, oraz 

zestawy tematycznych podstron zawierających bieżące informacje o sprawach, 

interaktywne strony ułatwiające zamawianie akt w czytelni, czy też udostępniające 

formularze druków. Strona BIP może być użytkowana przez osoby słabo widzące 

dzięki opcjonalnemu wykorzystywaniu funkcji podnoszących kontrast 

prezentowanego tekstu, a także możliwość korzystania z generatora dźwięku 

odczytującego informacje.  
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2. Szkolenia sędziów. 
 

 

W roku 2015 sędziowie uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i 

wykładach, poświęconych następującej problematyce: 

 „Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej”,  

 „Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”,  

 „Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego”,   

 „Zmiany dokonane ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi – art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a. – 

katalog rozstrzygnięć”, 

 „Zmiany w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi – skarga na pisemną interpretację 

przepisów prawa podatkowego”,   

 „Pozostałe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i omówienie 

projektu zmian Rozporządzenia Prezydenta RP Regulamin wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych”,   

 „Standardy wynikające z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące rozpatrzenia 

sprawy w rozsądnym terminie”,   

 „Podstawowe  problemy orzecznicze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie wynikające z analizy orzeczeń uchylonych przez NSA w latach 2014 – 

2015”,   

 „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego orzekających niezgodność przepisu 

z Konstytucją z odroczeniem utraty mocy niekonstytucyjnego przepisu”,   

 „Wybrane zagadnienia w sprawach dotyczących dekretu o gruntach 

warszawskich”,  
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 „Zmiany w ustawie Prawo budowlane”,   

 „Wybrane zagadnienia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia”,   

 „Bezczynność i przewlekłość postępowania w orzecznictwie sądów 

administracyjnych”,   

 „Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego 

z uwzględnieniem zmian dokonanych nowelizacją ustawy P.p.s.a.”, 

 „Sądowoadministracyjna kontrola w sprawach dotyczących oleju opałowego z 

uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”,   

 „Wybrane zagadnienia kosztów uzyskania przychodów w podatkach 

dochodowych: rabaty, podział kosztów między polskimi i zagranicznymi 

spółkami”,   

 „Śmierć strony w toku postępowania sądowoadministracyjnego, a kwestia 

następstwa prawnego”, 

 „Aktualne orzecznictwo dotyczące podatku VAT”,  

 „Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 

93 Ordynacji podatkowej)”,   

 „Wprowadzenie do ustawy o grach hazardowych”,  

  „Uprawnienia orzecznicze wojewódzkich sądów administracyjnych w świetle 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi”, 

 „Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. 

 

Ponadto w 2015 r. – w ramach poszczególnych Wydziałów Orzeczniczych – 

organizowane były wewnętrzne narady poświęcone zarówno problematyce z zakresu 

organizacji i funkcjonowania danego Wydziału, jak również kwestiom 
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merytorycznym, odnoszącym się do wybranych zagadnień z bieżącej praktyki 

orzeczniczej Wydziału oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Przedmiotem 77 narad jakie odbyły się 2015 r., były między innymi:  

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego  „Ocena 

jednolitości orzecznictwa oraz sprawności postępowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych za 2014 r.”; 

 zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej wynikające z ustawy z dnia 9 

kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego  

obejmującego uwagi do zmian w procedurze sądowo-administracyjnej 

wynikających z ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. p.p.s.a.; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Wpływ 

orzecznictwa sądów europejskich (TSUE oraz ETPCz) na orzecznictwo polskich 

sądów administracyjnych w zakresie ochrony danych osobowych”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Węzłowe 

problemy dotyczące spraw z zakresu informacji publicznej w orzecznictwie sądów 

administracyjnych w latach 2008-2013”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

„Przychody z działalności wykonywanej osobiście w aspekcie zwolnień od 

podatku dochodowego od osób fizycznych w orzecznictwie sądów 

administracyjnych z lat 2004-2014”; 

 orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie 

opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych spółek 

komandytowo – akcyjnych przy wnoszeniu kapitału w zamian za obejmowanie 

udziałów; 
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 uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.12.2014 r. o sygn. II 

OPS 1/14 oraz opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z listopada 2014 r. dotyczące dostępności terenu inwestycji 

do drogi publicznej w procedurze podziału nieruchomości i lokalizacji 

inwestycji; 

  opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

zawierającego ocenę skutków wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 

 „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach 

podatku od czynności cywilnoprawnych (podatku kapitałowego). Wybrane 

aspekty”; 

 opracowanie Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Kara z 

tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w praktyce orzeczniczej 

sądów administracyjnych”. 
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SPIS  TABEL 

 

Tabela nr 1  -  Informacja WSA w Warszawie za rok 2015  

                        ( A. RUCH SPRAW ). 

 

Tabela nr 2  -  Skargi na akty i inne czynności organów według rodzajów spraw. 

 

Tabela nr 3  -  Sprawy niezałatwione. 

 

Tabela nr 4  -  Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO  

                        oraz wnioski w toku postępowania. 

 

Tabela nr 5  -  Terminowość załatwiania spraw w sądach administracyjnych  

                        (wg kryterium prawomocności). 

 

Tabela nr 6  -  Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów,  

   centralnych organów administracji rządowej i innych naczelnych   

       organów. 

 

Tabela nr 7  -  Wpływ skarg kasacyjnych. 
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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 1409 231 9 1649 2376 855 38 3269 2751 777 30 3558 2032 454 7 2493 719 323 23 1065 51 76 0 127 1034 309 17 1360

Wydział II 1117 333 12 1462 2215 1166 198 3579 2276 1187 182 3645 1872 366 0 2238 404 821 182 1407 50 17 0 67 1056 312 28 1396

Wydział III 2438 18 4 2460 3605 88 16 3709 3320 72 16 3408 2416 25 1 2442 904 47 15 966 0 0 0 0 2723 34 4 2761

Wydział IV 721 48 11 780 3885 565 62 4512 3167 451 61 3679 2143 145 1 2289 1024 306 60 1390 173 41 0 214 1439 162 12 1613

Wydział V 1475 15 13 1503 4888 101 78 5067 3519 59 43 3621 2664 23 0 2687 855 36 43 934 0 0 0 0 2844 57 48 2949

Wydział VI 2565 24 2 2591 3376 99 9 3484 4319 84 6 4409 3044 59 0 3103 1275 25 6 1306 1 0 0 1 1622 39 5 1666

Wydział VII 1625 54 11 1690 3034 142 29 3205 2718 139 33 2890 2019 61 0 2080 699 78 33 810 51 1 0 52 1941 57 7 2005

Wydział VIII 547 26 4 577 1135 206 20 1361 1069 134 23 1226 843 78 0 921 226 56 23 305 0 0 0 0 613 98 1 712

RAZEM 11897 749 66 12712 24514 3222 450 28186 23139 2903 394 26436 17033 1211 9 18253 6106 1692 385 8183 326 135 0 461 13272 1068 122 14462

Tabela nr 1

ogółem
z tego

wyrokiem

1. Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej stosując art.. 54 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję, 

    Wydzial: I -4, II -11, III -44, IV -38,V -15, VI -7, VII -15, VIII -10.  Łącznie -144. 

INFORMACJA WSA w Warszawie za 2015 

A. RUCH SPRAW 

Wydziały

Orzecznicze

Pozostało z

poprzedniego

okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres

następny
Łącznie

w tym

na rozprawie

na posiedzeniu

niejawnym



 



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

1 183 2 366 1 960 1 589

602
Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte 

symbolem 611
0 1 1 0

603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i 

innych dróg ogólnodostępnych, ruch na 

tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, 

przewozy, żegluga morska i śródlądowa

1 219 1 677 2 103 793

604
Działalność gospodarcza, w tym z udziałem 

podmiotów zagranicznych
408 1 954 885 1 477

605

Ewidencja ludności, dowody tożsamości, 

akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 

obywatelstwo, paszporty

63 209 188 84

606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 21 36 28 29

607

Gospodarka mieniem państwowym i 

komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi

380 1 024 961 443

608 Energetyka i atomistyka 2 18 13 7

609

Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, 

zaopatrzenie w wodę

47 145 120 72

610 Sprawy komunalizacji mienia 148 390 360 178

611

Podatki i inne świadczenia pieniężne, do 

których mają zastosowanie przepisy 

Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych 

świadczeń pieniężnych

3 223 4 839 4 835 3 227

612 Sprawy geodezji i kartografii 49 267 242 74

613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 177 610 552 235

614
Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, 

działalność badawczorozwojowa i archiwa
124 182 215 91

Skargi na akty i inne czynności organów według rodzajów spraw



615 Sprawy  zagospodarowania przestrzennego 203 710 668 245

616

Rolnictwo i leśnictwo, w tym 

gospodarowanie nieruchomościami rolnymi 

i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i 

leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo 

oraz weterynaria, ochrona zwierząt

78 179 185 72

617
Uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć
209 379 418 170

618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości 380 1 106 1 098 388

619
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy
434 827 844 417

620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące  

chorób zawodowych, zakładów opieki 

zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, 

pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i 

nadzoru sanitarnego

329 515 622 222

621
Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki  

mieszkaniowe
168 255 289 134

622
Instytucje ubezpieczeniowe i działalność 

ubezpieczeniowa
0 3 3 0

623
Dozór techniczny, miary i wagi, badania i 

certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości
67 139 149 57

624 Powszechny obowiązek obrony kraju 2 5 4 3

625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja 115 154 183 86

626
Ustrój samorządu terytorialnego, w tym 

referendum gminne
7 51 38 20

627
Cudzoziemcy, repatrianci,  nabycie 

nieruchomości przez cudzoziemców
159 597 464 292

628 Status Kościołów i związków wyznaniowych 5 36 39 2

629
Sprawy mienia przejętego z naruszeniem 

prawa
316 305 470 151

630

Obrót towarami z zagranicą, należności 

celne i ochrona przed nadmiernym 

przywozem towaru na polski obszar celny

76 227 133 170

631
Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 

wybuchowymi
53 153 146 60

632 Pomoc społeczna 298 787 748 337

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 72 113 135 50



634
Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu 

pracy przymusowej
10 14 21 3

635 Kultura fizyczna, sport i turystyka 11 17 17 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

85 188 159 114

637

Papiery wartościowe i fundusze 

powiernicze  oraz sprawy z nimi związane, 

bankowość i sprawy dewizowe

25 68 51 42

645
Sprawy nieobjęte symbolami 

podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655
33 187 184 36

646 Prawo własności przemysłowej 169 250 301 118

647
Sprawy związane z ochroną danych 

osobowych
43 100 80 63

648
Sprawy z zakresu informacji publicznej i 

prawa prasowego
98 213 211 100

649

Sprawy dotyczące poświadczenia 

bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 

informacji niejawnych

13 40 38 15

650
Sprawy świadczeń społecznych w drodze 

wyjątku
132 309 335 106

651 Sprawy funduszy emerytalnych 0 0 0 0

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 409 643 714 338

653
Środki publiczne nie objęte innymi 

symbolami
246 792 607 431

654

Ujawnianie przez Instytut Pamięci 

Narodowej informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów

10 31 21 20

655
Subwencje unijne, fundusze strukturalne i 

regulacja rynków branżowych
598 1 403 1 301 700

Ogółem główne symbole 601-637 i 645-655 11 897 24 514 23 139 13 272

z tego o symbolach głównych 638-642, 

644, 656, 657
791 1 764 1 553 1 002

638

Sprawy egzekucji administracyjnej; 

egzekucja obowiązków o charakterze 

niepieniężnym

67 157 127 97

639
Skargi na uchwały organów jednostek 

samorządowych
91 346 302 135



640
Skargi organów nadzoru na uchwały 

organów jednostek samorządowych
15 19 20 14

641 Rozstrzygnięcia nadzorcze 2 44 38 8

642

Skargi na akty prawa miejscowego  

wojewodów i organów administracji 

niezespolonej oraz na niewykonywanie 

przez nich czynności nakazanych prawem 

wnoszone w trybie art. 44 

ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. 

rządowej w województwie

0 1 0 1

644
Środki zapewniające wykonanie orzeczeń 

Sądu
64 323 290 97

656 Interpretacje podatkowe 547 863 763 647

657 Inne interpretacje 5 11 13 3



Tabela nr 3

1 

1 SA

2 SAB

Sprawy niezałatwione

601 239 47

282 180 26 5 0

powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2  do  3 lat powyżej 3 lat

2 3 4 5 6

Lp.
Rodzaj 

sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu skargi do sądu

powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy

4 171 2 897



 



Tabela nr 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 3 057 3 153 502 196 1 815 495 145

po uchyleniu przez NSA 

i przekazaniu do ponownego 

rozpoznania

7 4 1 0 2 1 0

po uchyleniu w trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
1 1 1 0 0 0 0

pierwotnie zarejestrowany 331 328 162 0 101 52 13

po uchyleniu przez NSA i 

przekazaniu do ponownego 

rozpoznania

9 7 2 0 3 2 0

po uchyleniu w trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
1 0 0 0 0 0 0

pierwotnie zarejestrowany 2 111 1 982 561 499 721 148 53

po uchyleniu przez NSA 

i przekazaniu do ponownego 

rozpoznania

5 9 1 3 3 2 0

po uchyleniu w trybie art.195 § 2 

p.p.s.a.
0 0 0 0 0 0 0

8

1

Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO oraz wnioski w toku postępowania

Lp. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci: Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O

ilość orzeczeń wydanych w trybie art. 249 p.p.s.a. 

(cofających przyznane prawo pomocy)

1
zwolnienia od 

kosztów

2
ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego

3

zwolnienia od 

kosztów i 

ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego



 



Tabela nr 5

Ogółem                

(kolumny 3-9)

do 

6 miesięcy

powyżej 

6 miesięcy 

do 12 miesięcy

powyżej 

roku do 2 lat

powyżej 

2 do 3 lat

powyżej 

5 lat

1 2 3 4 5 6 9

1 SA 20 498 4 615 8 912 2 954 2 985 75

2 SAB 2 764 1 298 1 235 190 34 2

14
ilość uchylonych postanowień o stwierdzeniu prawomocności 

w sprawach, które wykazano w sprawozdaniach za lata ubiegłe

Terminowość załatwiania spraw w sądach administracyjnych (wg kryterium prawomocności)

7 8

825 132

4 1

L.p.
Rodzaj 

sprawy

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do daty jej prawomocnego załatwienia upłynął okres

powyżej 

3 do 4 lat

powyżej 

4 do 5 lat



 



Tabela nr 6

Ogółem Uwzględniono

1 2 3 4 

1 Ogółem (wiersze 2-84) 12628 9454 2716

2 
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów 

Naukowych
26 30 9

3 Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego 0 0 0

4 Dyrektor Generalny Służby Więziennej 5 3 0

5 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 138 84 31

6 
Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych
100 62 25

7 Generalny Konserwator Zabytków 0 0 0

8 Główny Geodeta Kraju 40 20 3

9 Główny Inspektor Farmaceutyczny 202 311 177

10 Główny Inspektor Inspekcji Handlowej 0 0 0

11 
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych
65 56 10

12 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 1012 626 144

13 
Główny Inspektor Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa
7 4 0

14 Główny Inspektor Ochrony Środowiska 145 106 9

15 Główny Inspektor Pracy 3 3 1

16 Główny Inspektor Sanitarny 73 57 12

17 Główny Inspektor Transportu Drogowego 1121 1088 344

18 Główny Lekarz Weterynarii 16 15 2

19 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych
10 10 3

20 
Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej
34 14 7

21 Komendant Główny Policji 544 477 104

22 Komendant Główny Straży Granicznej 113 82 19

23 Komisja Nadzoru Finansowego 76 39 6

24 Komitet Integracji Europejskiej 0 0 0

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



25 
Komisja Egzaminacyjna II stopnia                                  

przy Ministrze Sprawiedliwości
160 128 9

26 Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa 137 88 13

27 Krajowa Rada Doradców Podatkowych 0 0 0

28 Krajowa Rada Notarialna 10 16 5

29 Krajowa Rada Radców Prawnych 5 12 0

30 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 68 43 12

31 Krajowa Rada Sądownictwa 0 0 0

32 Minister Administracji i Cyfryzacji 217 222 45

33 Minister Edukacji Narodowej 18 15 8

34 Minister Finansów 1561 957 466

35 Minister Gospodarki 84 71 12

36 Minister Infrastruktury i Rozwoju * 1350 897 238

37 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 231 136 41

38 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 69 63 31

39 Minister Obrony Narodowej 66 54 13

40 Minister Pracy i Polityki Społecznej 300 225 54

41 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 534 425 88

42 Minister Skarbu Państwa 229 184 55

43 Minister Sportu i Turystyki 19 19 1

44 Minister Spraw Wewnętrznych 187 126 31

45 Minister Spraw Zagranicznych 4 0 0

46 Minister Sprawiedliwości 173 133 21

47 Minister Środowiska 90 56 23

48 Minister Zdrowia 67 48 25

49 Naczelna Rada Adwokacka 15 16 5

50 Naczelna Rada Lekarska 9 6 0

51 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 3 4 0

52 Państwowa Komisja Wyborcza 0 0 0

53 Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 1 0 0

54 
Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa
394 314 100

55 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych 0 0 0

56 Prezes Agencji Rynku Rolnego 79 39 5

57 Prezes Głównego Urzędu Miar 7 5 0

58 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 2 1 0

59 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 25 14 1



60 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 
10 9 3

61 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 627 366 97

62 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 14 9 1

63 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości
1 1 1

64 Prezes Rady Ministrów 57 43 5

65 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 61 78 21

66 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 84 65 27

67 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów
39 26 2

68 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 10 2 2

69 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 24 52 5

70 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 11 7 0

71 Prezes Agencji Mienia Wojskowego 28 40 7

72 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 0 0 0

73 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 321 311 62

74 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0

75 Rada do Spraw Uchodźców 315 171 18

76 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 31 36 9

77 Szef Agencji Wywiadu 5 8 0

78 Szef Służby Celnej 35 29 5

79 Szef Służby Cywilnej 4 0 0

80 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 231 141 30

81 Urząd Patentowy RP 250 242 79

82 Zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 0 0 0

83 
Zarząd Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych
0 0 0

84 Inne Urzędy i Instytucje Centralne 626 414 134

* utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Dz.U.2013.1390 



 



Tabela nr 7

1 2 4 7

1 SA 6 701 432 6 375

2 SAB 306 29 273

3 SO 0 0 0

Przekazano 

do NSA

Wpływ skarg kasacyjnych

Lp.
Rodzaj 

sprawy

Odrzucono skargę 

kasacyjną
Wpłynęło
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