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WSTĘP 
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, utworzony dla 

województwa lubuskiego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

13 sierpnia 2004 roku (Dz.U. Nr 187, poz. 1927 ze zm.), ma za sobą kolejny rok 

działalności polegającej na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę 

działalności administracji publicznej. 

Opracowanie stanowi zbiorcze przedstawienie danych o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 roku, 

obejmując  przede wszystkim realizację  zadań ustawowych i działalność orzeczniczą 

Sądu w tym okresie.  Informacja  zawiera przedstawienie wybranych spraw i zagadnień 

z orzecznictwa Sądu z 2018 roku oraz  danych  statystycznych i działalności 

pozaorzeczniczej. 

W 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło 1685 sprawy (w roku 2017 – 1872, w roku 2016 – 1779). 

 Wskaźnik szybkości postępowania oznaczający czas oczekiwania na 

rozpoznanie sprawy przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 roku wyniósł 2,5 

miesiąca (w roku 2017 – 1,9, w roku 2016 – 2,4 , w roku 2015- 2,5). 

W ramach działającego w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim   

Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Sądów Administracyjnych (ROSSA), w 2018 

roku odbywały się cykliczne zajęcia służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

sędziówi. W działalności ROSSA nadal intensyfikowano rozszerzone szkolenia 

referendarzy sądowych i asystentów sędziego, w których uczestniczyli przedstawiciele 

innych  wojewódzkich sądów administracyjnych. 
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I. Informacje o Sądzie 

 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim dzieli się na dwa 

wydziały orzecznicze i Wydział Informacji Sądowej. 

Do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami: 611 – zobowiązania podatkowe   

630 – cła, 655 – subwencje unijne, fundusze strukturalne, 656 – interpretacje 

podatkowe. 

Do Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej Sądu. 

Sprawy dotyczące egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych (638), 

skargi na uchwały organów jednostek samorządowych (639), skargi organów nadzoru 

na uchwały organów jednostek samorządowych (640),rozstrzygnięcia nadzorcze (641), 

prawo miejscowe organów rządowych (542), spory kompetencyjne (643)  

i wykonania orzeczeń Sądu (644), innych interpretacji (657), bezczynności organów 

administracji publicznej (658) i przewlekłości postępowania administracyjnego (659) 

należą do Wydziału I lub  Wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych 

symbolami przypisanymi poszczególnym wydziałom orzeczniczym. 

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gorzowie Wielkopolskim 

jest sędzia NSA Jan Grzęda. 

Wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Przewodniczącym 

Wydziału II jest sędzia WSA Sławomir Pauter. 

Funkcję Przewodniczącego Wydziału I pełni sędzia WSA Dariusz Skupień. 

Funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika Prasowego 

Sądu pełni sędzia WSA Michał Ruszyński. 

 

W 2018 roku WSA w Gorzowie Wielkopolskim nominalnie liczył 12 sędziów,  

2 asesorów oraz 2 referendarzy sądowych. 

  

Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia NSA Jan Grzęda, 28 sierpnia 

2017 r. przeniesiony został do orzekania w Izbie Finansowej  Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. 

W 2018 roku delegowani do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

byli także: 
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W Izbie Finansowej NSA: 

- sędzia WSA Alina Rzepecka od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.  

w pełnym wymiarze 3 sesji. 

 

W Izbie Gospodarczej NSA: 

-  sędzia WSA Stefan Kowalczyk od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

w pełnym wymiarze 3 sesji. 

 

W Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA: 

- sędzia WSA Sławomir Pauter od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu. 

 - sędzia WSA Krzysztof Dziedzic od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu.  

- sędzia WSA Michał Ruszyński od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu.  

 

Podsumowując powyższy opis należy zauważyć, że w 2018 roku tylko 6 sędziów 

WSA orzekało w pełnym wymiarze w siedzibie Sądu, 6 sędziów delegowano do 

orzekania w NSA w różnych wymiarach. 

 

W roku 2018 w stan spoczynku przeszło dwóch sędziów: sędzia WSA 

Aleksandra Wieczorek i sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko. 

Tak jak dotychczas w WSA w Gorzowie Wielkopolskim jest zatrudnionych dwóch 

referendarzy sądowych. Wykonują oni czynności przewidywane ustawą – Prawo o  

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przede wszystkim z zakresie 

przyznawania prawa pomocy. Na podstawie zarządzeń przewodniczących wydziału, 

wykonują również czynności procesowe, do których obecnie są uprawnieni ( art. 49 § 

4,art. 79 § 4, art. 128 § 2, art.169 § 2, art. 234 §4, art. 286 § 1 P.p.s.a). 

W dalszej części opracowania przedstawione są szczegółowe dane dotyczące 

wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów  orzeczniczych. 
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II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 
W 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 1547 skarg na decyzje administracyjne i inne akty oraz 

123 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, o których mowa 

w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1369 ze zm.). W 2018 r. w repertorium SO 

zarejestrowano 15 wniosków.  

Średni miesięczny wpływ wyniósł 140 spraw. 

Większość skarg złożonych w 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim pochodziła od osób fizycznych (1011). 

Osoby prawne wniosły 515 skarg, organizacje społeczne 18 skarg, prokurator 126 

skargi. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł jedną skargę.  

1547 skarg na akty administracyjne w podziale na wydziały orzecznicze wpłynęło: 

- do Wydziału I -    593 skargi, 

- do Wydziału II -     954 skargi. 

Na 146 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania wpłynęło:  

- do Wydziału I -    13 skarg, 

- do Wydziału II -     110 skarg. 

W roku 2018 załatwiono 1488 spraw ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    566 sprawy, 

- w Wydziale II -     922 sprawy. 

Spraw w przedmiocie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania  

załatwiono 138, w tym: 

- w Wydziale I -    6 spraw, 

- w Wydziale II -     132 spraw. 
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III. Postępowanie sądowe 

 
1. Postępowanie sądowe 

 
W 2018 r. zostało załatwionych ogółem 1488 skarg na akty i czynności oraz 138 

sprawy w przedmiocie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania 

organów administracji publicznej. 

 Terminowość załatwienia spraw zarejestrowanych w repetytorium SA i SAB była 

następująca: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu – 693 spraw 

 Wydział I – 148 sprawy, 

 Wydział II – 545 sprawy. 

- powyżej 2 – 3 miesięcy od daty wpływu – 527 spraw 

 Wydział I – 225 sprawy, 

 Wydział II – 302 sprawy.  

- powyżej 3 – 4 miesięcy od daty wpływu – 246 spraw 

 Wydział I – 139 sprawy, 

 Wydział II – 107 spraw. 

- powyżej 4 – 6 miesięcy od daty wpływu -  123 sprawy 

 Wydział I – 40 spraw 

 Wydział II – 83 sprawy 

Sprawność postępowania w 2018 r. wyniosła  2.5. 

Pozostało do załatwienia 336 skarg na akty i czynności oraz 18 skarg na 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.  

W postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało 374 pełnomocników 

działających ze strony organów administracji. Jako pełnomocnicy stron lub uczestników 

postępowania w 143 sprawach występowali adwokaci. Radcowie prawni, jako 

pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania wystąpili w 187 sprawach. 

Pełnomocnikami było też 76 doradców podatkowych i 6 prokuratorów. Rzecznik Praw 

Obywatelskich w żadnej sprawie nie brał udziału w toczącym się postępowaniu. 

W 2018r. – podobnie jak w latach ubiegłych w postępowaniu przed WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim nie uczestniczyli rzecznicy patentowi. 
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W omawianym okresie od orzeczeń kończących postępowanie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim wniesiono 406 skarg kasacyjnych. Do rozpoznania Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu przedstawiono 404 skargi kasacyjne, 24 skargi kasacyjne 

odrzucono. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2018 wyniósł 24,75 % ogółu załatwionych 

spraw. 
 

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 
 

W 2018 r. instytucja postępowania mediacyjnego i uproszczonego nie znalazła 

większego zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

Do tutejszego sądu wpłynęło 8 wniosków o przeprowadzenie mediacji.  

W 5 sprawach odmówiono przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, w 1 sprawie 

oddalono wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz w 2 sprawach 

pozostawiono bez rozpoznania wniosek o przeprowadzenie postępowania 

mediacyjnego ( w roku 2017 r.  – 0 wniosków). 

W drodze postępowania uproszczonego zostały załatwione 2 sprawy (w roku 

2017 – 0), w których rozstrzygnięciem uwzględniono skargi.  

 
3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło 

ogółem 359 wniosków o przyznanie prawa pomocy. Skarżący w 140 sprawach 

wnioskowali o przyznanie prawa pomocy w całości, tj. zwolnienie od kosztów sądowych 

i ustanowienie pełnomocnika procesowego (adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego). W przeważającej większości, tj. 179 wniosków dotyczyło przyznania 

prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. 

Skarżący złożyli także 40 wniosków tylko o ustanowienie pełnomocnika procesowego. 

Wnioski o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie rozpoznano pozytywnie w 42 

przypadkach. W 135 sprawach przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym, a w 

131 wniosek o przyznanie prawa pomocy został rozpoznany odmownie. Wnioski o 

udzielenie prawa pomocy były składane zarówno przez osoby fizyczne, jak  i osoby 

prawne. 
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4. Grzywny 
 

W 2018 r. organom zostały wymierzone grzywny na podstawie art. 55 § 1 i art. 

art. 149 § 2  ppsa. 

W jednym wniosku w trybie art. 55 § 1 ppsa Sąd wymierzył grzywnę. Na ogólną 

liczbę 49 wniosków w trybie art. 149 § 2 ppsa Sąd wymierzył grzywnę w jedym 

przypadku, oddalił 39 wniosków, a 9 spraw załatwiono w inny sposób. Natomiast 

w trybie art. 154 § 1 ppsa na ogólną liczbę 7 wniosków oddalono jeden wniosek, 6 

spraw załatwiono w inny sposób. 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału I.  

 
 

1. Podatek od towarów i usług. 
 
W sprawie I SA/Go 505/17 WSA oddalił skargę dwóch byłych wspólników spółki 

jawnej na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy o VAT wynikające z faktu wystawienia przez trzeciego wspólnika faktur 

potwierdzających niedokonaną sprzedaż. Ze stanu faktycznego wynikało, że ów trzeci 

wspólnik wystawił faktury w okresie zawieszenia działalności gospodarczej oraz z 

naruszeniem uzgodnionego przez wspólników zakresu czynności wspólników czasie 

zawieszenia działalności, a pomimo to organy podatkowe przyjęły, że obowiązek 

zapłaty podatku wykazanego w fakturach obciąża spółkę, zaś - jako byli wspólnicy - za 

zobowiązanie to odpowiedzialność ponosili również skarżący. 

WSA, uznając decyzję za prawidłową argumentował, że art. 108 ust.1 ustawy 

o VAT ma zastosowanie również w  sytuacji, gdy fakturę wystawia osoba związana 

z danym podmiotem i uprawniona do wystawiania faktur, za taką osobę należy uznać 

wspólnika spółki jawnej. Wspólnikowi  takiej spółki nie pozbawia uprawnienia do 

wystawienia faktur VAT, niejasny zapis umowy spółki ujawniony w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, zgodnie z którym "Spółka Jawna reprezentowana jest przez wszystkich 

wspólników razem w pełnym zakresie" mogący sugerować, że wspólnicy przyjęli 

zasadę łącznej reprezentacji spółki dopuszczalną zgodnie z art. 30 § 1 k.s.h. Należy 

jednak zauważyć, iż przepis ten dotyczy reprezentacji spółki w ramach czynności 

sądowych i pozasądowych, w tym składania oświadczeń woli. Tymczasem ustalenie 

sposobu reprezentacji spółki nie odnosi się jednak do upoważniania do wystawiania 

faktur VAT. Faktura VAT nie jest bowiem oświadczeniem woli dostawcy towarów i 

usług, lecz stanowi dokument służący potwierdzeniu dostawy towarów lub usług na 

potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług. Jest wtórna wobec transakcji której 

dotyczy oraz jej podstawy umownej. Wystawienie i wprowadzenie do obrotu faktury 

rodzi natomiast określone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług, w tym 

obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Od sposobu 

reprezentacji spółki należy odróżnić prowadzenie spraw spółki, do którego ma prawo 

każdy wspólnik (art. 39 § 1 k.s.h.), a wystawianie faktur należy do czynności 

związanych z prowadzeniem spraw spółki i nie przekracza zakresu prowadzenia 

zwykłych spraw spółki. Wynikającego z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT  skutku 
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wystawienia spornych faktur nie uchyla również treść uchwały wspólników w której 

postanowiono, iż "w okresie zawieszenia działalności gospodarczej spółki jawnej spółka 

nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, ani wystawiała żadnych dokumentów 

rozliczeniowych, w tym faktur VAT bez zgody wszystkich wspólników". Po pierwsze 

bowiem, mimo jej podjęcia, wspólnik wystawił fakturę w imieniu spółki, do czego - jak 

wspomniano wcześniej - był upoważniony i który to fakt w zestawieniu 

z wprowadzeniem faktury do obiegu rodził obowiązek zapłaty podatku. Po wtóre zaś, 

wspomniana uchwała musi być odczytywana jako akt wewnętrzny spółki zawierający 

porozumienie wspólników co do trybu dokonywania objętych nią czynności. Nie może 

zaś być odczytywana jako wprowadzająca wymóg powzięcia jednogłośnej uchwały 

wspólników dla dokonywania czynności nieprzekraczających zwykłych czynności spółki 

(por. art. 42 k.s.h.). Naruszenie tego porozumienia poprzez wystawienie faktur bez 

zgody pozostałych wspólników nie uchyla jednak faktu, iż faktury te wystawiono 

w imieniu spółki. Nadużycie przez jednego ze wspólników zaufania pozostałych 

wspólników może być ewentualną podstawą roszczeń cywilnoprawnych podatnika 

wobec niego, nie uzasadnia jednak zniesienia obowiązku zapłaty przez podatnika 

podatku wykazanego w fikcyjnych fakturach, w których figuruje on jako podmiot 

dokonujący sprzedaży. Obowiązkowi zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy o VAT, nie sprzeciwia się również fakt, iż sporne faktury zostały wystawione 

w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę jawną. 

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może bowiem dokonywać czynności rodzących 

obowiązek podatkowy podatku w podatku od towarów i usług, w tym np. sprzedaży 

środków trwałych czy też  wykonywania czynności niezbędnych dla zachowania źródła 

przychodów (art. 14a ust. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej - Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). Po drugie zaś art. 108 ust. 1 ustawy 

o VAT, nie wiąże obowiązku zapłaty podatku z faktem prowadzenia działalności 

gospodarczej, czy wręcz ze statusem podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o 

VAT. 
Wyrokiem z 29 listopada 2018r., w sprawie I SA/Go 383/18 uwzględniono 

w części wniesioną przez Gminę skargę dotyczącą regulacji z art. 86 ust.2a ustawy 

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

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie dotyczyła dwóch kwestii, możliwości 

zastosowania przez Gminę określenia proporcji w sposób inny niż wskazany 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r. (dotyczy pytania 
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trzeciego), oraz czy w związku z wykorzystywaniem przez Gminę infrastruktury 

wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej, co do tych rodzajów działalności mogą 

być zastosowane odrębne dla infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 

kanalizacyjnej) prewspółczynniki.  Sąd uznał, że w świetle brzmienia art. 86 ust. 2a 

zdanie drugie oraz ust. 2h ustawy o VAT przyjąć należy, że jednostka samorządu 

terytorialnego może zastosować indywidualny prewspółczynnik pod warunkiem tylko, iż 

będzie on bardziej reprezentatywny niż wynikający z rozporządzenia, gdyż ustawa 

dopuszcza otwartą formułę ustalenia proporcji. Sąd nie przyznał racji Gminie, 

że możliwe jest stosowanie przez nią, dla infrastruktury wodociągowej oraz 

infrastruktury kanalizacyjnej odrębnych prewspółczynników. Zdaniem Sądu, możliwe 

jest jedynie zastosowanie prewspółczynnika do specyficznej działalności 

wodnokanalizacyjnej, która w przeważającej mierze jest związana z działalnością 

gospodarczą. Można przyjąć, że w tym przypadku mamy do czynienia ze „specyficznym 

sektorem działalności podatnika”, stanowiącym wyjątek a nie regułę co do możliwości 

ustanawiania odrębnych prewspółczynników. Regułą jest bowiem ustanowienie jednego 

prewspółczynnika, na co wskazuje regulacja art. 86 ust.2a  posługująca się 

stwierdzeniem „wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej”. Z regulacji 

art. 15 ustawy VAT wynika, że podatnik może prowadzić jedną działalność 

gospodarczą, oczywiście w ramach tej działalności mogą  wystąpić różne jej sektory, 

które są jednak wykonywane w ramach prowadzenia  jednej działalności gospodarczej. 

Ponadto art.86 ust.2h ustawy o VAT w ostatnim zdaniu  używa pojedynczej formy 

”może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji” a nie 

liczby mnogiej ”może zastosować inne bardziej reprezentatywne sposoby określenia 

proporcji”. Podkreślić również należy, że żaden z przepisów zawartych w art. 86 ani 

w art. 90c ustawy o VAT nie posługuje się liczbą mnogą. Ustawodawca w art. 86 ust. 7b 

tej ustawy umożliwił ustalenie odrębnej proporcji wyłącznie w stosunku do wydatków 

inwestycyjnych, czyli ponoszonych na nabycie lub wytworzenie nieruchomości 

stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej przez 

podatnika zarówno do celów osobistych, jak i do działalności gospodarczej podatnika. 

Nie przewidział takiej możliwości dla innych wydatków inwestycyjnych ani bieżących 

związanych z eksploatacją środka trwałego. Również w świetle § 3 ust. 1 cyt. wyżej 

rozporządzenia, nieprawidłowe i niedopuszczalne jest ustalenie oraz zastosowanie 

różnych sposobów określenia proporcji w stosunku do różnych zakupów towarów 

i usług, dokonanych w ramach jednej jednostki organizacyjnej samorządu 
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terytorialnego, w zależności od zakresu ich wykorzystywania do działalności 

gospodarczej. Brak jest zatem podstaw do podzielenia stanowiska Gminy o możliwości 

zastosowania odrębnego prewspółczynnika dla części wydatków (nabyć) dotyczących 

infrastruktury wodociągowej oraz dla infrastruktury kanalizacyjnej.  
Wyrokiem z 18 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Go 379/18 sąd 

uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że 

skarżąca Gmina zwróciła się do organu o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania: Czy w związku z umożliwieniem partycypacji w Turnieju (w określonych 

przypadkach - wraz ze świadczeniami akcesoryjnymi polegającymi na zakwaterowaniu 

i wyżywieniu) za poborem opłaty wpisowej i opłaty za uczestników, Gmina wykonuje 

czynności objęte zakresem ustawy o VAT korzystające ze zwolnienia od 

opodatkowania? Czy w przypadku uznania przez organ, że w związku z umożliwieniem 

partycypacji w Turnieju (w określonych przypadkach - wraz ze świadczeniami 

akcesoryjnymi polegającymi na zakwaterowaniu i wyżywieniu) za poborem opłaty 

wpisowej i opłaty za uczestników, Gmina wykonuje czynności objęte zakresem ustawy 

o VAT niekorzystające ze zwolnienia od opodatkowania, to czy prawidłową stawką 

opodatkowania VAT ww. czynności jest stawka 8%? 

W zakresie pytania pierwszego Gmina stwierdziła, że w związku z umożliwieniem 

partycypacji w Turnieju (w określonych przypadkach - wraz ze świadczeniami 

akcesoryjnymi polegającymi na zakwaterowaniu i wyżywieniu) za poborem opłaty 

wpisowej i opłaty za uczestników, Gmina wykonuje czynności objęte zakresem ustawy 

o VAT korzystające ze zwolnienia od opodatkowania. W zakresie pytania drugiego 

stwierdziła natomiast, że przypadku uznania przez organ, że w związku 

z umożliwieniem partycypacji w Turnieju za poborem opłaty wpisowej i opłaty za 

uczestników, Gmina wykonuje czynność objętą zakresem ustawy o VAT, ale 

niekorzystającą ze zwolnienia od opodatkowania, to prawidłową stawką opodatkowania 

VAT  jest stawka 8%. 

W wydanej interpretacji organ uznał stanowisko Gminy za nieprawidłowe. 

Uznając stanowisko organu za nieprawidłowe Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 43 

ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem 

lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz 

związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest 

działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że 
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a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania 

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących 

w wychowaniu fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania 

związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu 

sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.  

Natomiast stosownie do art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 112 państwa 

członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub 

wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz 

osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. 

Sąd przypomniał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się 

pogląd, zgodnie z którym przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT w związku z art. 

132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 112, należy tak interpretować, iż zwolnieniem od podatku 

określonym w tej normie objęte są nie tylko usługi ściśle związane ze sportem lub 

wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz 

związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest 

działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również tego typu usługi 

świadczone przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku (por. wyroki 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2014 r., I FSK 585/13 oraz z 18 maja 

2017 r., I FSK 1807/15 – wyroki dostępne w bazie orzeczeń: orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Sąd stwierdził, że organ ograniczając się w zaskarżonej interpretacji wyłącznie do 

stosowania językowych dyrektyw wykładni, dokonał zawężającej interpretacji art. 43 ust. 

1 pkt 32 ustawy o VAT. Ograniczono bowiem zwolnienie wyłącznie do usług 

świadczonych w formie klubu sportowego, związku sportowego lub związku 

stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu art. 3 i art. 6 ustawy o sporcie. 

Taka interpretacja pomija uwarunkowania prawne, których źródłem są przepisy prawa 

unijnego.  

Sąd podkreślił, że przepis art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 112 stanowi o usługach 

świadczonych przez „organizacje nienastawione na osiąganie zysku”. Brak jest zatem 
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podstaw do zawężania kręgu podmiotów świadczących te zwolnione usługi. 

Sprzeciwiają się temu postanowienia Dyrektywy 112.  

Stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej interpretacji, zgodnie z którym do 

spełnienia warunków zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, niezbędne jest 

działanie przez podmiot świadczący usługi w formie klubu sportowego, związku 

sportowego lub związku stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu art. 3 i art. 

6 ustawy o sporcie, jest rezultatem właśnie pominięcia wykładni prounijnej przepisu 

ustanawiającego to zwolnienie i w rezultacie zawęża zakres tego zwolnienia, jaki 

wynika z przepisu prawa unijnego. 
 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 
 

Wyrokiem z 15 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Go 381/18, Sąd 

oddalił skargę. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że skarżąca zwróciła się do organu o 

udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy, jeśli odszkodowanie jest zwolnione 

z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 Ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 

poz. 350 ze zm.), to również powinny zostać zwolnione z opodatkowania odsetki 

uzyskane przez Sąd z Banku Gospodarstwa Krajowego, a następnie powiększające 

kwotę depozytową powstałą z odszkodowania i wypłacone łącznie z odszkodowaniem 

na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności 

inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2012 r.)? 

Zdaniem Skarżącej kwota główna odszkodowania podlega zwolnieniu na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

a odsetki powiększające wartość odszkodowania, opodatkowane są tak jak przychód, 

z którym są związane. 

Sąd stwierdził, że podstawą wniesienia skargi w niniejszej sprawie stał się 

przede wszystkim zarzut błędnej wykładni przepisów art. 21 ust 1 pkt 29 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Błąd wykładni w odniesieniu do 

wskazanych przepisów strona skarżąca upatrywała w uznaniu, że w przypadku kwoty 

podwyższającej odszkodowanie o wartość odsetek naliczoną w wysokości wynikającej 

z uzyskanych przez sąd depozytowy odsetek z […], mamy do czynienia 

z samodzielnym przychodem, o którym mowa w ww. przepisie.  
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Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

określają, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu 

odszkodowana wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami 

lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie 

oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa 

pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej 

własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź 

odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości 

uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej 

wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Biorąc pod uwagę stan 

faktyczny przedstawiony we wniosku o interpretację nie powinno budzić wątpliwości, że 

wypłaconą Skarżącej odpowiednią część sumy depozytowej należy kwalifikować jako 

przychód uzyskany z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami, jako że do depozytu sądowego zostało złożone 

odszkodowanie, które przysługiwało Skarżącej w części przypadającej jej spadku. 

Sąd zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w zaskarżonej interpretacji, że 

zwolnienie z opodatkowania należności głównej, tj. wypłaconej z depozytu sądowego 

kwoty z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nie oznacza, że wolne od podatku, na 

tej samej podstawie, są także wypłacone skarżącej odsetki (oprocentowanie) naliczone 

od sumy depozytowej. Sąd opowiada się za poglądem, że odsetki nie stanowią części 

składowej należności głównej, gdyż ich podstawą jest odrębny stan faktyczny, odrębna 

też jest podstawa materialnoprawna. 

Naliczone oprocentowanie od sumy depozytowej nie mieści się w zakresie zwolnienia 

przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, bowiem nie jest to przychód uzyskany z tytułu odszkodowania wypłaconego 

stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami (w tym przypadku z tytułu 

odszkodowania za wywłaszczenie). 

Sąd podkreślił, że sprawa dotyczy w istocie nie odsetek naliczonych 

i wypłaconych w związku z samym odszkodowaniem (np. jako odsetki za zwłokę 

otrzymane z tytułu opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego w postaci 

odszkodowania za wywłaszczenie), tylko kwoty otrzymanej z tytułu oprocentowania 

sumy depozytowej, czyli przechowywanych przez sąd (na rachunku depozytowym) 

obcych środków pieniężnych, w tym przypadku sumy stanowiącej przedmiot sporu, 
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otrzymanej w związku z postępowaniem sądowym (§ 17 ust. 1 rozporządzenia z dnia 

19 grudnia 2012 r.). Dla tego oprocentowania „należnością główną” nie jest zatem 

odszkodowanie, tylko kwota stanowiąca sumę depozytową. Sąd wskazał również, że 

mimo, iż z treści przepisów § 17 ust. 4 cyt. rozporządzenia wynika, że oprocentowanie 

sum depozytowych stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - po potrąceniu 

kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego - powiększa ich wartość, to 

nie można się zgodzić ze stanowiskiem Skarżącej, że oznacza to powiększenie 

wartości odszkodowania. Powiększenie dotyczy bowiem wartości sum depozytowych a 

nie odszkodowania. 

Sąd opowiedział się za poglądem, że skoro ustawodawca wyraźnie określa 

przypadki, w których także odsetki od określonych przychodów wolne są od podatku, 

natomiast w stosunku do innych kategorii zwolnień o odsetkach nie wspomina, to jest to 

celowe uregulowanie, co uprawnia z kolei do stwierdzenia, że tylko w niektórych 

przypadkach, wyraźnie w ustawie wskazanych, także odsetki od określonych 

przychodów objęte są zwolnieniem od podatku. 
 

3. Podatek od nieruchomości. 
 

W wyroku w sprawie I SA/Go 420/18, w której zaskarżono postanowienie SKO 

utrzymujące w mocy postanowienie burmistrza o pozostawieniu bez rozpatrzenia 

podania dotyczącego zmiany decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, Sąd, 

uchylając zaskarżony akt, uznał, że za wniosek wszczynający postępowanie 

nadzwyczajne (jego bliższa kwalifikacja w realiach sprawy wymagała dopiero 

wyjaśnienia) może być uznana korekta informacji o nieruchomościach składana na 

potrzeby podatku od nieruchomości. 

Sąd ocenił, że treść korekt informacji winna sugerować, iż Skarżący żądają 

wzruszenia ostatecznych i prawomocnych decyzji ustalających zobowiązanie 

podatkowe w podatku od nieruchomości za lata wcześniejsze. Świadczy o tym już tylko 

- odmienna od ległej u podstaw opodatkowania - kwalifikacja spornych nieruchomości, 

czyli wskazanie na brak ich związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a 

zatem twierdzenie o niewypełnieniu przesłanki faktycznej wynikającej z art. 1a ust. 1 pkt 

3 u.p.o.l. przewidującej zastosowanie wyższej stawki podatkowej. Nadto korekty 

odnosiły się do lat wcześniejszych, a nie zawierały jedynie bieżącej - aktualizującej 
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informacji o zdarzeniu mającym wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego 

i wiążącej się z obowiązkiem zmiany z urzędu decyzji ustalającej zobowiązanie (art. 6 

ust. 8 u.p.o.l.).  

Już w tym momencie zatem prawidłowe działanie organu winno być nakierowane 

na ustalenie, czy korektom informacji o nieruchomościach składanych na potrzeby 

podatku od nieruchomości towarzyszy dające się ująć w ramy procesowe żądanie.  

Należy bowiem zauważyć, że sama informacja dla podatku od nieruchomości nie 

ma charakteru deklaracji podatkowej z której wynika podlegający zapłacie podatek. 

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości dla podatników będących 

osobami fizycznymi powstaje bowiem w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 o.p. czyli 

poprzez doręczenie decyzji ustalającej to zobowiązanie (art. 6 ust. 7 u.p.o.l.). Tym 

samym podatek do zapłaty może wynikać tylko z decyzji podatkowej. Wszelkie - 

ujmując w uproszczeniu - zmiany wysokości podatku, w sytuacji pozostawania w 

obrocie ostatecznych i prawomocnych decyzji ustalających zobowiązania, wymagają 

wzruszenia tych aktów w prawnie przewidzianych trybach tzw. nadzwyczajnych. Każdej 

korekcie złożonej przez stronę, w sytuacji gdy z jej treści wynika, że wykazywane tam 

okoliczności wskazują na inną treść obowiązku podatkowego niż przyjęta w decyzji 

ustalającej zobowiązanie podatkowe, musi więc towarzyszyć refleksja, że podatnik 

składając korektę, w istocie żąda wydania decyzji, z której będzie wynikać inna niż 

ustalona pierwotnie kwota zobowiązania podatkowego.   
Wyrokiem z 6 grudnia 2018r. , w sprawie I SA/Go 434/18, sąd oddalił skargę 

Nadleśnictwa wniesioną na decyzję określającą mu zobowiązania w podatku od 

nieruchomości za rok 2016 . Kwestią sporną było opodatkowanie gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa, na których 

posadowione zostały słupy i linie energetyczne. Nadleśnictwo jako jeden  

z zarzutów podniosło przeniesienie na zakład energetyczny posiadania gruntów 

znajdujących się pod liniami energetycznymi, na podstawie zawartej w 2014r. umowy  o 

ustanowienie przesyłu. Sąd rozpoznający sprawę nie podzielił stanowiska 

Nadleśnictwa, że umowa o ustanowienie służebności przesyłu przenosi posiadania 

grunty w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i 

opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z poźn. zm. dalej u.p.o.l.). 

Sąd, wskazał, że pomiędzy Nadleśnictwem a zakładami energetycznymi zawarto 

umowę o  ustanowienie służebności przesyłu, decydujące znaczenie ma jej  treść, 

z której powinno wynikać, w jaki sposób strony tej umowy uregulowały kwestię 
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udostępnienia gruntów. Celem bowiem służebności przesyłu jest umożliwienie 

przedsiębiorcy właściwego korzystania z urządzeń, których jest właścicielem i które 

wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Cel ten nie oznacza, 

że w każdym przypadku do jego osiągnięcia będzie koniecznym przeniesienie 

posiadania gruntu znajdującego się pod napowietrznymi liniami energetycznymi. Ta 

kwestia musi jednoznacznie wynikać z zawartej umowy. Z zawartej zaś w 

rozpoznawanej sprawie przez Nadleśnictwo umowy ustanowienia służebności przesyłu 

nie wynika aby powyższa sytuacja miała miejsce, albowiem ustanowiona służebność 

ograniczała jedynie korzystanie przez Nadleśnictwo z gruntów w pasach strefy 

kontrolowanej o powierzchni wskazanej w załączniku do umowy. Sąd zauważył, że 

wyróżnić można trzy postacie władztwa nad rzeczą – pierwsze to posiadanie 

właścicielskie, na które – jak to prawie jednomyślnie przyjęto w doktrynie, składają się 

dwa elementy, tj. corpus i animus rem sibi habendi. Drugie to posiadanie prawa, z 

którym łączy się władza nad rzeczą (m.in. posiadanie służebności). Trzecie to zwykłe 

dzierżenie (J. Wasilkowski "Prawo rzeczowe w zarysie", str. 368 i następne, 

W. Rozwadowski "Posiadanie w prawie polskim na tle prawa rzymskiego"). Istotne w 

rozpoznawanej sprawie służebności odznaczają się własną, zróżnicowaną treścią 

odmienną od dalszych ograniczonych praw rzeczowych i pełnią też odmienną 

"służebną – ex definitione (ex-natura) – funkcję a ich treść wskazującą na zakres 

władztwa nad rzeczą wynika zarówno z ich ustawowych definicji jak i umów ich 

ustanowienia. Sąd podkreślił, że samo ustanowienie służebności, w tym przesyłu, nie 

jest jeszcze równoznaczne z objęciem w posiadanie nieruchomości obciążonej przez 

podmiot, na rzecz którego służebność została ustanowiona.Z poglądem, że 

„uprawniony ze służebności przesyłu uzyskuje władztwo nad cudzą rzeczą”, nie można 

się zgodzić, nie podziela go także przedłożona do skargi przez same Nadleśnictwo 

opinia prawna w, której stwierdzono, że „Wykonywanie służebności co do zasady 

ogranicza się do korzystania z rzeczy obciążonej  w wąskim zakresie. Nie sposób 

traktować go jako władania rzeczą. Jest to jedynie  korzystanie z rzeczy w zakresie , 

który nie pozbawia władztwa nad nią jej posiadacza.” Ponadto NSA w wyroku z dnia 

7 marca 2018r., sygn. akt  II FSK  861/16 wyraziło stanowisko „że posiadanie 

służebności o którym mowa w art. 352 § 1 k.c., dotyczy każdego rodzaju służebności 

(gruntowej, osobistej i przesyłu). Mówiąc  o posiadaniu służebności, należy mieć na 

uwadze, że dotyczy ono posiadania prawa, nie zaś rzeczy. NSA dalej w tym wyroku 

stwierdził, że art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., dotyczy posiadania rzeczy (nieruchomości), nie 
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zaś praw z nieruchomością związanych (np. służebności przesyłu). Wobec 

powyższego, podatnikiem podatku od nieruchomości, w sytuacji określonej w art. 3 ust. 

1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l., będzie podmiot, który zawarł umowę  ze Skarbem Państwa, bądź 

też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego, jako posiadacz 

zależny. Jeżeli natomiast z zawartej umowy wynika, że nie przeniesiono na taki podmiot 

posiadania, któremu można przypisać cechę posiadania zależnego, lecz ma on jedynie 

prawo korzystać z nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie odpowiadającym 

posiadaniu służebności, nie będzie mógł być uznany za podatnika tego podatku”. 

 
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

 
Wyrokiem z 18 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Go 237/18 sąd 

uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że we 

wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej Skarżący wskazał, że planuje nabyć od 

osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z dwóch działek o 

powierzchni 0,73 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele hodowli drobiu, 

budynkiem gospodarczym, zbiornikiem na ścieki oraz ogrodzeniem. Sprzedający nabył 

prawo własności tej nieruchomości w drodze licytacji w dniu […] listopada 2012 r., a 

sprzedawana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca w 

chwili obecnej prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 11,02 ha z czego 9,17 ha 

jest jego własnością, a 1,85 ha jest w jego posiadaniu na podstawie umowy dzierżawy. 

Na tle tak zaprezentowanego stanu faktycznego sformułował następujące pytanie: Czy 

z tytułu tej transakcji nabywca (wnioskodawca) będzie podlegał zwolnieniu z podatku od 

czynności cywilnoprawnych? Czy ma znaczenie, że obszar gruntów stanowiących 

gospodarstwo rolne kupującego nie w całości stanowi jego własność, a jego część 

znajduje się jedynie w jego posiadaniu? 

W ocenie Skarżącego, jeżeli nabywana nieruchomość o powierzchni 0,73 ha 

powiększy istniejące gospodarstwo rolne nabywcy w ten sposób, że powierzchnia 

gospodarstwa rolnego powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 

ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę 

przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, to będzie on zwolniony z podatku od 

czynności cywilnoprawnych. 

W udzielonej interpretacji organ uznał stanowisko Skarżącego za niezasadne. 
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Uchylając interpretację Sąd stwierdził, że spór, jaki zaistniał między stronami, dotyczy 

wykładni art. 9 pkt 2 u.p.c.c.  w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. 

Stosownie do art. 9 pkt 2 u.p.c.c.  zwalnia się od podatku sprzedaż własności 

gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, 

wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że 

w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo 

rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku 

powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo 

to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; 

zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). 

Sąd podkreślił, że do końca 2015 r. od podatku od czynności cywilnoprawnych 

zwolnione były czynności cywilnoprawne, których przedmiotem było przeniesienie 

własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi (z wyjątkiem 

budynków lub ich części znajdujących się na obszarze miast), w drodze umów: 

sprzedaży, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizny (w 

części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań 

darczyńcy), zamiany (do wysokości wartości rynkowej nieruchomości). Zwolnienie z 

opodatkowania przysługiwało pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym w chwili dokonania czynności nabyte grunty stanowiły gospodarstwo rolne albo 

utworzyły gospodarstwo rolne lub weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego 

własnością nabywcy. Istotą tak skonstruowanego zwolnienia było zapobieżenie 

rozdrobnieniu gospodarstw rolnych oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie 

istniejących terenów rolniczych. Adresatami zwolnienia były osoby tworzące lub 

powiększające gospodarstwa rolne.  

Jak zauważył Sąd normodawca uznał, że zwolnienie to było nadużywane przez 

przedsiębiorców nabywających grunty gospodarstw rolnych na cele inwestycyjne. Z 

tych też względów, mając na względzie negatywne skutki finansowe dla budżetów gmin 

oraz fakt, że zwolnienie nie było wykorzystywane zgodnie z jego celem, dokonano 

zmiany przepisu art. 9 pkt 2 u.p.c.c.  (zob. uzasadnienie projektu ustawy z 25.06.2015 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, druk sejm. 

Nr 2656 Sejmu RP VII kadencji). Dlatego też od 1.01.2016 r. zwolnieniu 
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z opodatkowania podlega wyłącznie sprzedaż własności gruntów stanowiących 

gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich 

częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem, że w wyniku dokonania 

czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne. Oznacza to, że 

sprzedaż gruntu, który nie stanowił części gospodarstwa rolnego, włączonego 

następnie do gospodarstwa rolnego nabywcy, nie korzysta ze zwolnienia od podatku od 

czynności cywilnoprawnych.  Zwolnienia ma zastosowanie pod warunkiem  osiągnięcia 

limitów obszarowych gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku 

powiększenia. Winno ono mieć powierzchnię nie mniejszą niż 11 ha i nie większą niż 

300 ha. 

W konstrukcji zwolnienia wskazano również czynnik czasu, ponieważ 

gospodarstwo rolne powinno być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 

lat od dnia nabycia.  Co istotne z treści przepisu art. 9 pkt 2 u.p.c.c. wynika, że 

wskazane warunki winny być spełnione łącznie, aby zastosowanie zwolnienia 

z opodatkowania było dopuszczalne. 

Zwolnienie z opodatkowania obejmuje tylko grunty stanowiące gospodarstwo 

rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią 

składową drzewami i innymi roślinami. Warunkiem, od którego spełnienia uzależnia się 

zastosowanie zwolnienia, jest to, aby w wyniku dokonania sprzedaży zostało utworzone 

lub powiększone gospodarstwo rolne. Normodawca w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. odwołał się do 

art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, jak również – poprzez odesłanie zawarte w tym 

przepisie – do art. 1 tejże ustawy. Tym samym odwołał się do zapisów zawartych 

w ewidencji gruntów i budynków. Stosownie do art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy 

o podatku rolnym za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się „obszar 

gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, 

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza) – o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby 

fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej 

osobowości prawnej”. Podkreślić należy, że tylko odpowiednia powierzchnia gruntów, 

ich sklasyfikowanie w ewidencji gruntów jako grunty rolne oraz brak ich zajęcia na 

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są jedynymi 

określonymi normatywnie przesłankami pozwalającymi uznać dane grunty za 

gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. 
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Tym samym wystarczającą przesłanką do tego, aby uznać dany obszar za 

gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, jest posiadanie 

gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Oznacza 

to również, że za część gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów ustawy 

o podatku rolnym, należy uznać również udział we współwłasności gruntów rolnych. Za 

wystarczające do uznania danego obszaru za gospodarstwo rolne uznać zatem należy 

sam fakt posiadania gruntów rolnych, nie zaś uzyskiwanie z tego tytułu dochodów. 

Sąd wskazał, że w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. odesłano tylko do definicji gospodarstwa 

rolnego w ustawie o podatku rolnym, która ma charakter formalny, związany wyłącznie 

z powierzchnią gruntów rolnych. Nie ma zatem żadnego znaczenia faktyczne 

prowadzenie gospodarstwa rolnego przez zbywcę. Obowiązek taki adresowany jest 

natomiast do nabywcy. Co istotne, dla możliwości korzystania z tego zwolnienia 

w podatku od czynności cywilnoprawnych dopuszczalne jest jedynie przeniesienie 

własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne, które wejdą w skład 

gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy lub utworzą gospodarstwo rolne 

nabywcy, zgodnie z definicją określoną w ustawie o podatku rolnym. Oznacza to, że w 

momencie nabywania takich gruntów nabywca może już posiadać gospodarstwo rolne 

(nabycie powiększa stan jego posiadania), jak i może nie posiadać gospodarstwa 

rolnego (dopiero utworzy on takie gospodarstwo). 

Zwolnieniem z opodatkowania nie są natomiast objęte grunty, które w momencie 

ich zbywania nie miały statusu gruntów rolnych (tzn. nie wchodziły w skład 

gospodarstwa rolnego zbywcy), nawet wtedy, gdy po nabyciu zostałyby włączone 

w skład gospodarstwa rolnego nabywcy lub w wyniku zmiany ich statusu prawnego 

można byłoby z tych gruntów utworzyć gospodarstwo rolne. 

Za nieprawidłowe uznał Sąd stwierdzenie organu, że skoro nabywana 

nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów 

ustawy o podatku rolnym - jest mniejsza niż 1 ha - to jej zakup będzie opodatkowany 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z niespełnieniem warunków 

zwolnienia przewidzianych treścią art. 9 pkt 2 u.p.c.c. 

Istotą zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. jest to aby nabywane 

grunty rolne w chwili ich sprzedaży, stanowiły gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, tzn. wchodziły w skład takiego gospodarstwa rolnego. Tym 

samym pojedyncza nieruchomość (grunt rolny) będąca przedmiotem sprzedaży może 

mieć mniejszą powierzchnię niż 1 ha. Ważne jest jednak aby w chwili sprzedaży grunty 
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rolne wchodziła w skład gospodarstwa rolnego sprzedawcy w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym. 

 

5. Ordynacja podatkowa.  
 
Wyrokiem z 13 grudnia 2018r., w sprawie I SA/Go 438/18, sąd oddalił skargę 

wniesioną na decyzję wydaną po wznowieniu postępowania dotyczącą podatku 

akcyzowego. Jako podstawę wznowienia wskazano regulację z art. 240 § 1 pkt 5 

Ordynacji podatkowej. Skarżąca domagając się wznowienia postępowania podniosła, 

że nabyte przez nią w czerwcu 2012 r. oleje smarowe, w związku z którymi określono 

jej zobowiązanie w podatku akcyzowym w decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu 

Celnego z dnia […] stycznia 2014 r., były olejami plastycznymi zaliczanymi do kodu CN 

2710 19 99, które w ówczesnym stanie prawnym (jak i obecnie) opodatkowane były 

stawką 0 zł. Tym samym nie miała ona obowiązku zapłaty podatku. Wskazała, że 

powyższa okoliczność wyszła na jaw po wydaniu decyzji ostatecznej bowiem w 

kontrolowanym okresie nie była świadoma takiej klasyfikacji nabywanych przez nią 

wyrobów akcyzowych  i dopiero po wewnętrznej weryfikacji nabywanych przez nią 

wewnątrzwspólnotowo smarów dokonanej na potrzeby rozliczeń podatku akcyzowego 

ustalono, że smary te są smarami plastycznymi. Sąd podkreślił, że instytucja 

wznowienia postępowania ma na celu stworzenie prawnej możliwości ponownego 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ponownego rozstrzygnięcia spraw 

zakończonej ostateczną decyzją podatkową, jeżeli postępowanie podatkowe przed 

organem podatkowym było dotknięte kwalifikowanymi wadami procesowymi, 

wyliczonymi wyczerpująco w art. 240 Ordynacji podatkowej. Ponieważ wznowienie 

postępowania stanowi odstępstwo od zasady trwałości decyzji ostatecznych wyrażonej 

w art. 128 Ordynacji podatkowej przesłanki wznowienia podlegają wykładni ścisłej. 

Zaznaczył również, że postępowanie wznowieniowe nie może być wykorzystywane do 

pełnej ponownej merytorycznej kontroli wydanej w postępowaniu zwykłym. Dalej sąd 

podkreślił, że nawet gdyby przyjąć, jak tego oczekuje skarżąca, że skład chemiczny 

nabytych wewnątrzwspólnotowo smarów w czerwcu 2012 r. był taki sam jak 

w przedstawionych przez nią dokumentach a zatem, że były to oleje plastyczne, które 

w 2012 r. zwolnione były z opodatkowania to należy mieć na uwadze, co też we 

wniosku o wznowienie postępowania podniosła sama skarżąca, że kod przedmiotowych 

smarów - CN 2710 19 99 był znany zarówno Spółce jak i organowi wcześniej. Skarżąca 
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pomineła jednak fakt, że klasyfikacja towaru należy do podatnika. To z jego punktu 

widzenia zasadnym jest wystąpienie do producenta danych wyrobów o udzielenie 

informacji o istotnym, z punktu widzenia opodatkowania akcyzą, składzie chemicznym 

wyrobu  a tego Spółka w 2012 r. nie uczyniła. Domagała się natomiast zwolnienia 

podatkowego na podstawie zupełnie innego przepisu - § 10 pkt 2  rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r., którym zwolniono z podatku akcyzowego 

oleje smarowe i pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99. Tym 

samym skarżąca zaklasyfikowała sporny towar jako olej smarowy o kodzie CN 2710 19 

99, który podlegał zwolnieniu z opodatkowania jednakże dopiero po spełnieniu 

określonych w ustawie warunków, którym Spółka nie sprostała. W konsekwencji tak 

zaklasyfikowany przez podatnika towar podlegał opodatkowaniu akcyzą. Forsowana 

przez skarżącą „wada” wydanej decyzji ostatecznej wynikała, jak stwierdziła sama 

Spółka, z braku świadomości co do klasyfikacji nabywanych przez skarżącą wyrobów 

akcyzowych a tym samym wynika ona z błędnego zastosowania w sprawie przepisu 

prawa materialnego a nie ustalonego stanu faktycznego. Natomiast błędna ocena stanu 

faktycznego, pod względem prawnym, nie może stanowić podstawy wznowienia 

postępowania (por. wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 1693/14 oraz 

powołana tam literatura).  

W sprawie I SA/Go 264/18 Sąd stwierdził nieważność postanowienia o odmowie 

stwierdzenia nieważności postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. U 

podstaw takiego orzeczenia legła konkluzja, iż byłemu wspólnikowi spółki z o.o. nie 

przysługuje interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności postanowienia o 

umorzeniu postępowania egzekucyjnego skierowanego do spółki. 

Ze stanu faktycznego sprawy wynikało, że organ egzekucyjny prawomocnie 

umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce z o.o. z uwagi na brak majątku 

wystarczającego na pokrycie kosztów egzekucji, a były członek zarządu tej spółki 

wniósł o stwierdzenie nieważności postanowienia o umorzeniu wskazując, że spółka w 

dacie wszczęcia egzekucji oraz w dacie umorzenia postępowania nie posiadała 

organów, w związku z czym postępowanie egzekucyjne winno było zostać zawieszone, 

a samo postanowienie o umorzeniu nie zostało właściwie doręczone. Wnioskodawca 

swój interes prawny wywodził z faktu, iż zapadnięcie postanowienia o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego spowodowało wszczęcie wobec niego postępowania w 

sprawie orzeczenia o jego - jako byłego członka zarządu - odpowiedzialności za 

zobowiązania podatkowe tej spółki. 



25 
 

Organy uznały, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności i rozpoznały 

wniosek merytorycznie. 

WSA uznał, że skarżącemu nie przysługiwał interes prawny do złożenia wniosku 

o stwierdzenie nieważności, stąd postanowienie o odmowie stwierdzenia nieważności 

zostało skierowane do osoby nie będącej stroną, w związku z czym ono samo również 

dotknięte było nieważnością (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a.). 

W ocenie Sądu art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej nie mógł bowiem stanowić 

podstawy, z której wynikał interes prawny Skarżącego do złożenia wniosku 

o stwierdzenie nieważności postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego w stosunku do spółki. 

Opierając się na tezach orzecznictwa NSA Sąd uznał, iż przepisy art. 116 § 1 

i § 2 o.p. wskazują na przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółek 

kapitałowych za zaległości podatkowe tych spółek, jak również przesłanki pozwalające 

wyłączyć ich z tej odpowiedzialności, a także określają zakres odpowiedzialności. 

Dogmatyka tych przepisów nie wskazuje na to, by przeniesienie odpowiedzialności 

podatkowej na członka zarządu wywoływało bezpośrednie skutki w postaci nabycia 

przez niego jakichkolwiek praw lub obowiązków dotyczących postępowania w sprawie o 

stwierdzenie nieważności postępowania zakończonego orzeczeniem o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego wobec majątku przedsiębiorstwa spółki. W postępowaniu 

tym nie występuje więc kwestia ochrony praw osoby trzeciej, która nie tylko nie 

uczestniczy w tym postępowaniu, lecz której postępowanie to w ogóle nie dotyczy. Brak 

jest zatem w tych przepisach elementów normatywnych wskazujących na bezpośredni 

związek postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego  z pozytywnymi i negatywnymi przesłankami 

odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej. Poszukiwanie tak odległych 

związków, jak czynności prowadzące do rozszerzenia odpowiedzialności podatkowej na 

osoby trzecie z prawem do kwestionowania orzeczeń wydanych w toku postępowania 

egzekucyjnego wobec przedsiębiorstwa spółki, nie może prowadzić do wykazania 

interesu prawnego tych osób do kwestionowania orzeczeń zapadłych w postępowaniu 

egzekucyjnym wobec zupełnie innego podmiotu, to jest zobowiązanego. Ten musi mieć 

umocowanie w prawach i obowiązkach wypływających z norm prawa materialnego 

i dotyczyć bezpośrednio jej praw i obowiązków. 

Z przepisów art. 116 § 1 i § 2 o.p. nie wynika natomiast jakakolwiek 

bezpośrednia przesłanka wskazująca na interes prawny członka zarządu spółki 



26 
 

kapitałowej do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia 

umarzającego postępowanie egzekucyjne. Tymczasem ochrona polegająca na podjęciu 

przez organ administracji publicznej, a więc organ egzekucyjny określonych czynności 

w celu ochrony interesu prawnego danej osoby musi być uzasadniona bezpośrednim i 

indywidualnym charakterem praw lub obowiązków wymagających ochrony.  

Zatem w sprawie Skarżącego można mówić wyłącznie o jego pośrednim 

związaniu ze sprawą, która zakończyła się umorzeniem postępowania egzekucyjnego. 

Tego rodzaju relacja nie uzasadniała uznania, iż po stronie skarżącego istniał interes 

prawny legitymujący go do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności postanowienia umarzającego postępowanie egzekucyjne prowadzonego 

wobec spółki. 

Należy zresztą podkreślić, iż przesłanką odpowiedzialności członka zarządu 

spółki na jej zobowiązania nie jest wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego w stosunku do spółki z uwagi na brak majątku (art. 59 § 2 u.p.e.a.), lecz 

bezskuteczność egzekucji. Sąd przychylił się do stanowiska, iż bezskuteczność 

egzekucji może być stwierdzona na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego 

dowodu, a nie tylko na podstawie postanowienia o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego.  

W 2018 r. wpłynęły skargi dotyczące decyzji na zarządzenie konwoju wydane na 

podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(ustawa KAS). W rozstrzyganiu tych spraw wyłoniły się cztery zagadnienia: 1) czy od 

decyzji o zarządzeniu konwoju przysługuje odwołanie; 2) czy stroną w postępowaniu 

dotyczącym zarządzenia konwoju jest tylko przewoźnik czy też nadawca towaru; 3) jaki 

charakter ma zarządzenie konwoju; 4) jakie przepisy miały zastosowanie do 

postępowania dotyczącego zarządzenia konwoju;  
W uzasadnieniu wyroku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie I SA/Go 451/17 

Sąd stwierdził, że od zarządzenia konwoju przysługuje stronie postępowania odwołanie 

na podstawie art. 127 Ordynacji podatkowej , art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 94 ust. 1 ustawy 

KAS. 

Zgodnie z treścią art. 25  ust. 1 pkt  2 ustawy KAS – do zadań dyrektora izby 

administracji skarbowej należy rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących 

w pierwszej instancji do (…) naczelników urzędów celno-skarbowych z wyjątkiem spraw  

o których mowa w art. 83 ust. 1.  Decyzja wydana w trybie art. 67 ust. 1 ustawy KAS nie 

jest decyzją wydaną  w sprawie o której mowa w art. 83 ust. 1. Ponadto do kontroli 
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celno-skarbowej ma zastosowanie zasada określona w art. 127 Ordynacji podatkowej – 

znajduje się w rozdziale 1 działu IV (a więc jest wymieniony w treści art. 94 ust. 1 

ustawy KAS)-  zasada dwuinstancyjności.  

Przyjęcie przez organ, że odwołanie od decyzji wydanej w trybie art. 67 ust 1 

ustawy KAS jest niedopuszczalne - w świetle powołanych przepisów – art. 127 

Ordynacji podatkowej oraz art. 25 ust. 1 pkt  2 ustawy KAS – stanowi naruszenie 

zagwarantowanych w art. 78 Konstytucji RP praw strony do zaskarżania decyzji 

wydanych w  pierwszej instancji. Dokonana przez organ wykładnia przepisów ustawy 

KAS doprowadziła do sytuacji w której Strona na którą zostały nałożone określone 

obowiązki, w tym związane z obciążeniem finansowym, nie ma możliwości jej 

zakwestionowania w trybie instancyjnym, pomimo, że ustawa nie wskazuje wprost, że 

takiego uprawnienia strona została pozbawiona. W konsekwencji strona została 

pozbawiona możliwości dokonania kontroli prawidłowości działania organu. Nie ma przy 

tym znaczenia, że decyzja ma charakter natychmiast wykonalnej. Natychmiastowa 

wykonalność decyzji oznacza tylko, że organ nałożone obowiązki może egzekwować 

bezpośrednio po jej doręczeniu. Natychmiastowa wykonalność nie pozbawia jednak 

strony prawa do poddania ocenie prawidłowości decyzji zarówno pod względem 

formalnym jak i merytorycznym. Jest to jedno z podstawowych praw strony w toku 

postępowania administracyjnego jak i sądowego. 
W sprawach m.in. o sygn. akt I SA/Go 255/18, I SA/Go 276/18-283/18 Sąd 

wskazał, że adresatem decyzji o zarządzeniu konwoju powinni być przewoźnik 

bezpośrednio dokonujący przewozu towaru oraz jego nadawca. Te osoby ponoszą 

bowiem solidarnie koszty konwoju (art. 67 ust. 3 ustawy o KAS), a więc decyzja którą 

zarządzono konwój ma wpływ na sytuację zarówno nadawcy towaru jak i przewoźnika. 

Nadawca powinien więc również posiąść wiedzę i być adresatem decyzji o zarządzeniu 

konwoju. W tych sytuacjach wystąpi zatem wielości stron w postępowaniu. W sytuacji 

w której towary nadało nawet kilku nadawców, wówczas wszyscy oni – obok 

przewoźnika – powinni być adresatami decyzji. 

Zarządzenie konwoju jest decyzją wydaną w toku kontroli celno–skarbowej, a 

decyzja ta ma charakter uznaniowy. 

Sąd m.in. w uzasadnieniach wyroków w sprawach sygn. akt I SA/Go 255/18, 
 I SA/Go 276/18-283/18 stwierdził, że uprawnienia przyznane naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowemu przewidziane w ustawie o KAS stanowią dodatkowy sposób 
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nadzorowania przewożonego towaru. Jedną z form kontroli prowadzonej przez Służbę 

Celno-Skarbową jest zarządzenie konwoju na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Brzmienie art. 67 ust. 1 ustawy o KAS wskazuje, że zarządzenie konwoju ma 

charakter decyzji uznaniowej, o czym świadczy sformułowanie, że naczelnik urzędu 

celno-skarbowego „może zarządzić”.  

Regulacja określona w przywołanym przepisie art. 67 ustawy o KAS jest 

wykorzystywana jako element tzw. pakietu paliwowego, który ma na celu zapobieganie 

wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz 

ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw 

płynnych. Zarządzenie konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z 

przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia 

uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje 

smarowe. 

Charakter i cel tego środka uzasadniają zarazem ustawowy zapis 

o natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie zarządzenia konwoju towarów. 

Nie powoduje to jednak, że organ może stosować ten środek dowolnie. Wręcz 

przeciwnie, organ w każdym przypadku gdy nakłada na stronę dodatkowe obowiązki 

jest zobowiązany do wyjaśnienia czym się kierował uznając, że zaistniały przesłanki 

nałożenia tego dodatkowego obowiązku. Ma to szczególne znaczenie przy decyzjach 

uznaniowych. 

Sąd wskazał, że organ nie wyjaśnił, jakimi przesłankami kierował się podejmując 

decyzję o zarządzeniu konwoju. Brak jakiejkolwiek informacji nie tylko w treści decyzji 

ale również  w aktach sprawy  jakie to „uzyskane wyniki kontroli” doprowadziły organ do 

przeświadczenia, że przewidziane w ustawie o SENT środki są niewystarczające aby 

zabezpieczyć wykonanie obowiązków podatkowych związanych z przewożonym 

towarem, a ściślej z czego wynika „uzasadnione prawdopodobieństwo i ryzyko, że 

towar ten nie zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w dokumencie 

przewozowym” jak to określił organ w decyzji. Strona wskazuje, czego organ w toku 

postępowania nie zakwestionował, że wszystkie należności publicznoprawne w postaci 

podatku  VAT oraz akcyzy zostały opłacone przez Skarżącego jeszcze zanim 

przekroczono granicę Rzeczpospolitej Polskiej – obowiązek ich uiszczenia wynika z 

przepisów. Tym samym organ winien wskazać, na czym to „zwiększone ryzyko 

związane z  przewozem towaru” polega. 
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W sprawie przewożony towar był towarem „wrażliwym” a więc co do zasady jego 

przewóz związany był „ze zwiększonym ryzykiem”. Aby wyeliminować ryzyko ustawowo 

podlegał obowiązkowi rejestracji w systemie SENT. W niniejszej sprawie obowiązek 

zgłoszenia do systemu SENT  został wypełniony. Zgodzić się należy z organem, że 

ustawa o SENT  nie ogranicza stosowania  przepisów art. 67 ust. 1 ustawy o KAS. 

Jednakże wskazać należy, że w sytuacji  w której organ  podejmuje decyzję w trybie art.  

61 ust. 1 ustawy o KAS  jest zobowiązany wskazać czym się kieruje, przede wszystkim 

z tego względu, że działanie organu w zakresie  zarządzenia konwoju ma charakter 

decyzji uznaniowej. 

Sąd podkreślił, że uzasadnienie działań mających charakter uznaniowy 

podejmowanych przez organ musi być dokonane w sposób umożliwiający ocenę czy 

nie wykraczają one poza granicę uznania, a tym samym czy działania te nie są 

dowolne. Działania organu muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć 

zasady określonej w art. 124 Ordynacji podatkowej, a więc zasady przekonywania czy 

tez zasady wskazanej w art. 121 Ordynacji podatkowej- zasady zaufania do organów. 

Z tego względu zaskarżoną decyzję należy ocenić czy została podjęta w 

granicach uznania administracyjnego, czy nie nosi cech dowolności. W niniejszej 

sprawie, organ był zobowiązany wskazać jakimi przesłankami się kierował, by zarządzić 

konwój. I nie może ograniczać się do lakonicznego powołania jednej z przesłanek 

wymienionych w art. 67 ust. 1 ustawy SENT, ale wskazać jakie to okoliczności 

powodują, że w ocenie organu przesłanka ta jest choćby uprawdopodobniona. W 

sprawach o zarządzeniu  konwoju  ma to tym  bardziej  znaczenie, że decyzje te są 

natychmiast wykonalne. Dodatkowo w decyzjach zobowiązuje się przewoźnika do 

określonego działania, które to działanie ma przełożenie na konkretne zobowiązanie 

również finansowe -  nakazanie konwoju oznacza, że strony muszą pokryć jego koszty, 

a więc dodatkowy, niestandardowy wydatek związany z przewozem towaru. 

W powołanych powyżej sprawach Sąd wskazał, że do decyzji o zarządzeniu 

konwoju w zakresie odwołania  i strony postępowania zastosowanie będą miały: 

-  do przewozu rozpoczętego  do 14 czerwca 2018 r.  przepisy KPA 

- do przewozu rozpoczętego od 14 czerwca 2018 r. przepisy Ordynacji 

podatkowej.  
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 

 
 

1. Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. 
 

W wyroku z 4 października 2018 r., sygn. akt II SA/Go 562/18 Sąd wyraził 

stanowisko, iż wykładnia przepisu art. 115a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska – który stanowi, że jeżeli hałas powstaje w związku 

z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz 

lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się - prowadzi do generalnego wniosku, 

że  nie można z niego wyinterpretować braku podstawy do wydania decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu, który generowany jest również przez podmiot 

niewymieniony w art. 115a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. W sytuacji zatem 

generowania hałasu przekraczającego ustawowe normy zarówno przez jedno ze źródeł 

wymienionych w art. 115a ust. 2, jak i przez zakład, który nie został wymieniony w tym 

przepisie, zasadne będzie wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu tylko 

w tym drugim przypadku. W wyroku tym Sąd wskazał ponadto, że przesłanka z art. 

115a ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko sytuacji, gdy doszło 

do zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które 

oddziałuje hałas z zakładu, nie zaś zmiany dotyczącej terenów sąsiednich względem 

tego terenu, a więc również zmiany w zakresie rozbudowy drogi. Rozbudowa drogi i 

generowany przez nią hałas nie jest równoznaczny ze zmianą sposobu korzystania z 

nieruchomości na które oddziałuje hałas z zakładu. 
W sprawie o sygn. akt II SA/Go 207/18 w przedmiocie nakazu wykonania 

czynności, Sąd wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska może wydać: 1) zarządzenie pokontrolne do kierownika 

kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej; 2) wydać na podstawie 

odrębnych przepisów decyzję administracyjną; 3) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek 

wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnej. Zarządzenie pokontrolne jest więc 

odrębną od decyzji administracyjnej prawną formą działania inspektora ochrony 

środowiska. Wydawanemu przez tego inspektora zarządzeniu pokontrolnemu na 

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, mimo że nie jest decyzją administracyjną, nie 
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można odmówić charakteru aktu administracji publicznej, o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 

4 p.p.s.a., ponieważ ma ono bez wątpienia charakter władczy i rozstrzyga indywidualną 

sprawę konkretnego podmiotu. Zarządzenie to wpływa na prawa i obowiązki 

kontrolowanego, ponieważ niewykonanie tego zarządzenia, lub niezgodne z prawdą 

poinformowanie o jego wykonaniu zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 31a 

ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Skoro przepisy ustawy − o Inspekcji 

Ochrony Środowiska uprawniają wskazany w nich organ do wydawania zarządzeń 

pokontrolnych w oparciu o wyniki dokonanych kontroli, a jednocześnie nie przewidują 

środka zaskarżenia tych zarządzeń do organu wyższego stopnia, to zarządzenie 

pokontrolne, stwierdzające istnienie po stronie kontrolowanej osoby fizycznej 

określonego obowiązku, a więc będące działaniem władczym w indywidualnej sprawie, 

podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.  

 
2. Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego. 

 

Wśród spraw z tego zakresu na uwagę zasługują liczne wyroki Sądu (np. z 18 
października 2018 r., sygn. akt II SA/Go 575/18 ) w których Sąd stwierdził, że za 

przyjęciem, iż nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przemawia przede 

wszystkim to, iż zgodnie z art. art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada 

pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W myśl natomiast 

art. 69 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor 

szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz 

pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki 

zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami 

w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i 

wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. Stosownie zaś do art. 70 ust. 1 ustawy do 

kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły 

lub placówki; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole 

lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę 

rodziców; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub 
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placówki; 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 6) ustalanie 

sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. Ponadto zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy rada 

pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie 

kursy prowadzi; 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) wnioski dyrektora 

o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje 

dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Z kwestii nieobjętych treścią art. 70 ust. 2 ustawy Sąd zwrócił także uwagę na jeszcze 

inne kompetencje rady, obejmujące opiniowanie: 1) dopuszczenia do użytku w danej 

szkole programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania (art. 22a ust. 2 

ustawy o systemie oświaty); 2) uchwalania szkolnych programów wychowawczo-

profilaktycznych w szkołach, gdzie nie tworzy się rad rodziców (art. 84 ust. 4 w zw. z art. 

26 u.p.o.); 3) spraw dotyczących powierzania stanowiska dyrektora szkoły (art. 63 ust. 

12 u.p.o.) oraz obsady innych stanowisk kierowniczych w szkole (art. 64 ust. 1 i 3 

u.p.o.); 4) aktu założycielskiego zespołu szkół (art. 91 ust. 5 u.p.o.); 5) spraw 

dotyczących stypendiów szkolnych (art. 90g ust. 7, 10 i 11 ustawy o systemie oświaty). 

Wobec powyższych kompetencji rady pedagogicznej, której nauczyciel jest z mocy 

prawa członkiem, mimo, iż nie wydaje on żadnych decyzji, niewątpliwie w sposób 

istotny oddziałuje na sferę spraw publicznych w systemie oświaty, którego elementem 

są zgodnie z art. 2 pkt 2a u.p.o. szkoły podstawowe. Nie wykonuje zatem jedynie 

czynności usługowych, które nie mają bezpośredniego związku z merytorycznymi 

kompetencjami szkoły, a służą jedynie realizacji tych kompetencji. Pozwala to uznać 

nauczyciela szkoły za osobę wykonującą funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 

z d. 2 u.d.i.p. W związku z tym informacja o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję 

publiczną, niezależnie od tego, że dotyka także prywatności osoby, ma związek z 

pełnieniem tej funkcji publicznej. Z pewnością takiego związku nie ma w odniesieniu do 

niektórych składników wynagrodzenia, wynikających ze statusu rodzinnego lub 

socjalnego pracownika (por. wyrok NSA z 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14; 

wyrok NSA z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 123/13). Taki związek zachodzi 
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natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego osoby pełniącej funkcję 

publiczną, czy dodatku motywacyjnego oraz w odniesieniu do sposobu ustalenia tego 

wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest przecież rekompensatą za wykonywanie przez 

osobę pełniącą funkcję publiczną jej obowiązków służbowych. Wykonywanie 

obowiązków służbowych stanowi zaś pełnienie funkcji publicznej. 
W wyroku z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Go 4/18 Sąd dokonał wykładni 

art. 87 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Przepis ten stanowi, że analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym, złożonym przez sędziego, dokonuje właściwe terytorialnie kolegium sądu 

apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku i przedstawia jej wyniki 

zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji. Zatem odpowiednio - w przypadku 

wojewódzkich sądów administracyjnych - po złożeniu przez sędziego (do dnia 30 

kwietnia danego roku) oświadczenia o stanie majątkowym, kolegium tego sądu 

dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu i przedstawia jej wynik 

zgromadzeniu sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego. Następnie powołany w 

danym wojewódzkim sądzie administracyjnym pełnomocnik do spraw ochrony 

informacji niejawnych, dokonuje anonimizacji tych dokumentów, zgodnie bowiem 

z treścią art. 87 § 6 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, informacje 

zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, także co do imienia i nazwiska, 

z wyjątkiem jednak danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, 

a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości. Dopiero zatem tak 

przygotowane dokumenty mogą być udostępnione w BIP. Obowiązek udostępnienia 

oświadczeń majątkowych sędziów na wniosek, jak również obowiązek ich 

udostępnienia w BIP nie aktualizuje się więc z chwilą złożenia oświadczeń majątkowych 

przez sędziów. 

 

3. Sprawy z zakresu kultury i sztuki. 
 

W wyroku z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Go 412/18 Sąd wskazał, że 

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi regulację szczególną i zgodnie 

z jej art. 2 jest uzupełniana tylko przez postanowienia ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. Zatem przepisów ustawy o bibliotekach nie można 

uzupełniać treścią przepisów ustaw samorządowych w sposób, który ograniczałby 

samodzielność tej instytucji kultury. 
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4. Sprawy z zakresu skarg organów nadzorczych na uchwały rady gminy 

w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 
 

Wśród spraw z tego zakresu na uwagę zasługuje wyrok Sądu z 16 sierpnia 2018 
r., sygn. akt II SA/Go 419/18. W wyroku tym Sąd uznał, że czynność sprawdzenia 

spełnienia przez plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń 

kanalizacyjnych warunków określonych w ust. 3 art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie musi 

przybrać formy zarządzenia organu wykonawczego gminy. 

 
5. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

 
W  wyroku z 18 stycznia 2018 r.  wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

1026/17 Sąd uchylając zaskarżoną decyzją oraz poprzedzającą ją decyzję organu 

I instancji ustalającą  lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie 

stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą 

wskazał, iż w tego rodzaju decyzji nie jest wystarczające określenie rodzaju inwestycji 

przez wskazanie, iż ma być zrealizowana wieża antenowa wraz z szafami do 

umieszczenia urządzeń nadawczo-odbiorczych i przyłącze energetyczne, a konieczne 

jest także wskazanie  o dopuszczeniu montażu anten nadawczo – odbiorczych, które 

zapewniają łączność publiczną i w którym to elemencie decyzji lokalizacyjnej skupia się 

istota zgody na lokalizację inwestycji celu publicznego, z precyzyjnym wskazaniem z ilu 

anten może składać się planowana wieża telekomunikacyjna, jakiego typu i mocy 

anteny mogą być montowane na wieży i ze wskazaniem konkretnej charakterystyki 

anteny, w tym emitowanych pól elektromagnetycznych, ich częstotliwościach i 

równoważnej mocy promieniowanej izotropowo wyznaczonej dla pojedynczej anteny i 

wreszcie w jaki sposób anteny winny być skierowane. 

Treść rozstrzygnięcia zawartego w decyzji ustalającej inwestycję celu 

publicznego powinna być zatem tak sformułowana, aby można było stwierdzić, czy 

rzeczywiście dotyczy ona inwestycji celu publicznego. Tymczasem będąca 

przedmiotem kontroli Sądu  decyzja lokalizacyjna pomijała wyposażenie wieży 

antenowej w anteny nadawczo-odbiorcze. Ten istotny element nie został także ujęty w 

treści wniosku inicjującego postępowanie. Stąd Sąd stwierdził, iż w zaskarżonej decyzji 
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pominięty został element decydujący o stwierdzeniu czy w istocie przedmiotowa 

decyzja ustala lokalizację inwestycji, której można by prawnie przypisać walor 

„inwestycji celu publicznego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
W sprawie o sygn. akt II SA/Go 276/18 WSA w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę na 

decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Wyrok zapadł w następującym 

stanie faktycznym i prawnym sprawy. Wnioskodawcy zwrócili się o ustalenie warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wolnostojących na działce nr 196/11 obręb 45, która jest użytkiem 

gruntowym oznaczonym symbolem – Ls. Dla danego terenu brak jest obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w nieobowiązującym planie, 

zatwierdzonym uchwałą nr IV/26/94 z 29 listopada 1994 r. wnioskowana działka 

położona była na terenie oznaczonym symbolem C/W-15/MU tj. zabudowa mieszkalno-

usługowa.  

W toku postępowania administracyjnego organ I instancji zwrócił się do 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Biura Urbanistyki i Planowania 

oraz Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania o udzielenie informacji, czy działka […] 

była objęta zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na wyłączenie w/w działki z produkcji leśnej. W odpowiedzi  

poinformowano, iż brak jakichkolwiek dokumentów, z których wynikałoby, że dla w/w 

działki była wydana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i 

nieleśne. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pismem z dnia […] 

września 2017 r. poinformował, iż z dokumentacji wynika, że dla obszaru w/w działki 

opisanej użytkiem gruntowym Ls, nie została wydana decyzja zezwalająca na 

wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej. Pismem z dnia […] września 2017 r. Biuro 

Urbanistyki i Planowania poinformowało, iż dla terenu objętego wnioskiem brak jest 

obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. W 

tej sytuacji organ wskazał, że planowana inwestycja nie spełnia warunku określonego w 

z art. 61 ust. 1 pkt 4 upzp , zgodnie z którym teren nie wymaga uzyskania zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest 

objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na 

podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Organ ustalił, że działka ewid. […] jest gruntem będącym lasami oznaczonymi 

symbolem - LsVI. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
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o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty leśne wymagają uzyskania zgody 

marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej na wyłączenie tych 

gruntów na cele nieleśne. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przeznaczenie 

gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, teren wymaga zgody, o której mowa w ust. 2 

dokonywanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym 

w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 

rozpatrywanym przypadku, działka zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów oznaczona 

jest symbolem klasoużytku LsVI. O ocenie dopuszczalności zabudowy na danym 

terenie decyduje także zapis w ewidencji gruntu. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach istnieje możliwość lokalizowania na gruntach o kategorii 

użytkowania Ls budynków i budowli ale tylko w przypadku, gdy są one wykorzystywane 

dla potrzeb gospodarki leśnej. Natomiast w przypadku właścicieli lasów będących 

osobami fizycznymi zamierzenie dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

gruncie o kategorii użytku Ls nie może być uznane za przedsięwzięcie dla potrzeb 

gospodarki leśnej. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

następuje tylko w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Brak dokumentacji potwierdzającej uzyskanie zgód nie uprawnia do 

uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, a zatem – zdaniem organu – 

warunek wskazany w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nie został spełniony. 

Skarżący kwestionowali stanowisko organów obydwu instancji twierdząc, że 

z posiadanych informacji wiedzą, iż również we wcześniejszym planie 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym w 1989 roku, ich nieruchomość 

również przeznaczona była pod zabudowę obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, 

hotelowymi i usługami towarzyszącymi. Ponadto prawie wszystkie sąsiednie 

nieruchomości zostały już zabudowane, niektóre z nich nawet w ostatnich latach, 

również i na swój budynek mieszkalny strony uzyskały pozwolenie na budowę na 

podstawie ustaleń obowiązujących wówczas w/w planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Sąd stwierdził, że decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla ww. 

inwestycji zapadły zgodnie z przepisami prawa. Decyzja o warunkach zabudowy nie 

może zmieniać przeznaczenia gruntu, wskazuje ona jedynie, czy na danym terenie, 

uwzględniając jego aktualne przeznaczenie, dopuszczalna jest planowana inwestycja.  
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Przepis art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

koresponduje z uregulowaniami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. Przepisy tej ustawy stanowią przepisy odrębne, o których mowa w art. 

61 ust. 5 u.p.z.p. Podstawowym zadaniem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

jest ograniczenie przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne (art. 3 

u.o.g.r.l.). Zasadą ustawową jest, że przeznaczenia gruntów rolnych, stanowiących 

użytki klas I–III, i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego (art. 7 u.o.g.r.l.). Zatem niemożliwe jest 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy planowane 

zagospodarowanie terenu będzie sprzeczne z jego aktualnym przeznaczeniem jako 

gruntu rolnego bądź leśnego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy mimo istnienia 

wymogu uzyskania zgody na zmianę jego przeznaczenia na cele nierolnicze lub 

nieleśne oznaczać będzie, że decyzja ta będzie naruszała art. 61 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 

u.p.z.p., gdyż jednocześnie będzie niezgodna z przepisami odrębnymi, tj. przepisami 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Sąd podkreślił, że w przepisie art. 61 ust. 

1 pkt 4 u.p.z.p. mowa jest o zachowaniu w mocy zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów, a nie o przedłużeniu mocy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Oznacza to, że wnosząc o ustalenie warunków zabudowy dla 

inwestycji planowanej na gruntach przeznaczonych na cele leśne lub rolne 

wnioskodawca może powoływać się na decyzję o wyłączeniu danego gruntu z 

przeznaczenia leśnego lub rolnego, a nie na postanowienia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r. 

Regulacja zawarta w art. 61 ust. 1 pkt 4 przedłużyła ważność zgód na odrolnienie 

i odleśnienie gruntów, wprowadzając tym samym odstępstwo od reguły, że zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele mogą nastąpić tylko 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dotyczy to oczywiście tych 

gruntów, które wymagają zgody na zmianę przeznaczenia). Sąd wskazał, że z akt 

sprawy wynika, że przedmiotowa działka gruntu o nr ewid. […] jest gruntem 

stanowiącym las, oznaczony w ewidencji gruntów symbolem - LsVI. Zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą z dnia 29 

listopada 1994 r. Nr IV 126/94, teren na którym położona jest działka gruntu nr ewid. 

[…] przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, oznaczony 

symbolem C/W – 15/Mu. Stosownie do treści art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym uchwała ta utraciła moc z dniem 31 grudnia 2003 r. 
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Ze zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby w.w. działka 

objęta była zgodą na wyłączenie jej z przeznaczenia na cele nieleśne (o której mowa w 

art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.).  

W tych okolicznościach sprawy na podstawie art. 151 p.p.s.a. skarga została 

oddalona. 

 

6. Sprawy z zakresu zatrudnienia. 
 

Przedmiotem rozpoznania w  sprawie o sygn. akt II SA/Go 30/18, zakończonej 

wyrokiem z 28 lutego 2018 r. była decyzja Wojewody odmawiająca przyznania 

skarżącej prawa do zasiłku dla bezrobotnych.  Sąd uwzględniając skargę stwierdził, iż 

organy orzekające dopuściły się naruszenia  art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji 

zatrudnienia. Zgodnie z tym przepisem prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za 

każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym 

urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był 

zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z 

zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów 

bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. 

W ocenie Sądu organy nie uwzględniły zawartego w tym przepisie sformułowania 

„od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem 

art. 104a-105”. Z analizy  powyższego przepisu wynika, że warunek przyznania prawa 

do zasiłku w postaci osiągania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ma znaczenie wtedy, gdy od wypłacanego wynagrodzenia 

istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy („od którego istnieje 

obowiązek...”). Jeśli takiego obowiązku nie ma, to przeszkodą do przyznania 

bezrobotnemu prawa do zasiłku, na gruncie art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji 

zatrudnienia nie może być wysokość wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wysokość wynagrodzenia ma znaczenie jedynie w kontekście 

wysokości składek na Fundusz Pracy, z którego finansowane są zasiłki. Jeśli zatem nie 

ma obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy, to wysokość osiąganego 

wynagrodzenia, w kontekście prawa do zasiłku, nie ma znaczenia. W przeciwnym razie 

zwrot „z zastrzeżeniem art. 104a-105” nie miałby żadnego zastosowania, bo cóż 
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oznaczałoby - w kontekście prawa do zasiłku - odesłanie do przepisu określającego, od 

kogo nie pobiera się składek na Fundusz Pracy. W takiej sytuacji nie można oprzeć się 

jedynie na bezpośrednim rozumieniu przepisu art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o 

promocji zatrudnienia  i uznać, że w każdym przypadku, oprócz odpowiedniego okresu 

zatrudnienia, konieczne jest także spełnienie warunku odpowiedniej wysokości 

wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, 

nawet w sytuacji, gdy nie istniał obowiązek odprowadzania składek. 

 
7. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 

 
W sprawie o sygn. akt II SA/Go 883/17 w przedmiocie świadczenia 

wychowawczego, WSA w Gorzowie Wlkp. uchylił decyzje organów obydwu instancji  

stwierdzając, że materiał dowodowy nie jest wystarczający do przyjęcia ustaleń 

w zakresie spełnienia przez stronę kryterium dochodowego kwalifikującego do 

przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Wyrok zapadł przy 

następujących ustaleniach faktycznych. Stronie przyznane zostało świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 zł na okres od dnia […] kwietnia 2016 r. do dnia 

[…] sierpnia 2016 r. Następnie, w trakcie okresu na jaki przyznano świadczenie, organ 

uzyskał informację o tym, że w maju 2016 r. strona podjęła zatrudnienie osiągając 

z tego tytułu dochód w wysokości 2.900 zł, przez co – w ocenie organu – nastąpiło 

przekroczenie kryterium dochodowego kwalifikujące do przyznania świadczenia 

wychowawczego. Decyzją wydaną na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZ.U. 2016 poz. 195) organ uznał, że 

kwota 1500 zł wypłacona w okresie od […] maja 2016 r. do […] lipca 2016 r. była 

nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym i podlega zwrotowi łącznie z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Przesłanką orzeczenia o zwrocie wypłaconego 

świadczenia, było przekroczenie przez stronę kryterium dochodowego kwalifikującego 

do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W toku 

postępowania administracyjnego toczącego się w tej sprawie strona konsekwentnie 

twierdziła, że dochód uzyskany w maju 2016 r. miał jednorazowy charakter.   

Uchylając decyzje organów obydwu instancji Sąd wskazał, że decyzje o uznaniu 

świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane i orzeczenie o jego zwrocie 

zapadły z pominięciem treści art. 7 ust. 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem 

w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod 
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opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na 

podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego.  

Z przytoczonego powyżej przepisu art. 7 ust. 3 ustawy wynika, że uzyskanie 

dochodu przez osobę, której przyznano świadczenie lub członka jej rodziny winno mieć 

charakter długotrwały,  tym samym dla ustalenia czy nastąpiło przekroczenie kryterium 

dochodowego kwalifikujące do kontynuowania świadczenia wychowawczego, 

jednokrotne uzyskanie dochodu nie jest wystarczające. Wskazany przepis wymaga, aby 

dochód był osiągany również w następnym miesiącu po jego uzyskaniu. Istotą przepisu 

art. 7 ust. 3 z 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest „uzyskiwanie 

dochodu”, nie zaś sam fakt zatrudnienia, a warunkiem jego zastosowania jest ponadto 

warunek tożsamości dochodu „uzyskanego” z dochodem uzyskiwanym w trakcie okresu 

świadczeniowego. Ustawodawca zakłada bowiem doliczenie wyłącznie dochodu 

długotrwale uzyskiwanego. Zatem, przyjęta przez ustawodawcę zasada kontynuacji 

eliminuje możliwość powiększenia dochodu o dochód uzyskany w przypadku, gdy nie 

jest on już uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia. 

Sąd wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do 

przyjęcia, że skarżąca otrzymywała wynagrodzenie również w okresie późniejszym, 

czyli w okresie na który przyznano jej świadczenie wychowawcze tj. od czerwca 2016 r. 

do […] sierpnia 2016 r. 
W sprawie o sygn. akt II SA/Go 717/18 w przedmiocie odmowy przyznania 

zasiłku pielęgnacyjnego, Sąd wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych jest 

wyrażane stanowisko, że zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są to 

świadczenia rodzajowo odmienne. Dodatek pielęgnacyjny ma charakter 

ubezpieczeniowy, natomiast zasiłek pielęgnacyjny ma charakter pomocowy. 

Z rozróżnieniem tym związane są dwie odrębne podstawy prawne dla ewentualnego 

nabycia uprawnień do tych świadczeń. Jednocześnie z uwagi na ich pokrewne cele, 

celem wyeliminowana sytuacji zbiegu prawa do obu świadczeń, ustawodawca 

w powołanym już art. 16 ust. 6 ustawy o świadczenia rodzinnych wprowadził zasadę, 

zgodnie z którą zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku 
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pielęgnacyjnego. Jednocześnie z całą mocą należy podkreślić, że analiza przesłanek 

przyznania zasiłku pielęgnacyjnego określone w art. 16 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych i dodatku pielęgnacyjnego określone w art. 75 ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie są tożsame (identyczne). Z jednej 

strony ustawodawca w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych uznał 

ukończenie przez daną osobę 75 roku życia jako wystarczającą przesłankę przyznania 

zasiłku pielęgnacyjnego, a w art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych jako przesłankę przyznania dodatku pielęgnacyjnego bez 

potrzeby weryfikowania jej stanu zdrowia np. w drodze badań przeprowadzanych przez 

lekarza orzecznika. Jednocześnie celem wyeliminowania pobierania obu tych 

świadczeń przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę, ustawodawca wprowadził 

wskazaną już wyżej normę kolizyjną określoną w art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. Z drugiej jednak strony ustawodawca określił sytuację, w których osoba 

pobierająca czy to zasiłek pielęgnacyjny, czy też dodatek pielęgnacyjny traci 

uprawnienie do ich otrzymania. Przesłanki te w odniesieniu do zasiłku pielęgnacyjnego i 

dodatku pielęgnacyjnego nie są tożsame. Jest to świadome działanie ustawodawcy. 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny nie 

przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

Natomiast dodatek pielęgnacyjny zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o emeryturach i 

rentach nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie  pielęgnacyjno- opiekuńczym. 

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku osoby uprawnionej do 

emerytury lub renty, która ukończyła 75 rok życia, a odnośnie której została spełniona 

przesłanka wyłączająca jej uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego określona w art. 75 

ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach, należy rozważyć czy nie nabyła ona prawa do 

zasiłku opiekuńczego określonego w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Otrzymywanie emerytury lub renty nie jest przesłanką wyłączającą jej uprawnienie do 

zasiłku rodzinnego. Taką zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

jest otrzymywanie dodatku pielęgnacyjnego, który jest nierozerwalnie związany z 

uprawnieniem do otrzymywania emerytury. W przypadku, więc gdy osoba która 

otrzymuje emeryturę, ukończyła 75 rok życia, a której nie przysługuje dodatek 

pielęgnacyjny lub takie uprawnienie utraciła z uwagi na umieszczenie w zakładzie 

opiekuńczo- leczniczym, jest uprawniona do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego, o 

ile nie zachodzą sytuacje określone w art. 16 ust. 5 i 5a ustawy o świadczeniach 
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rodzinnych.  W przypadku złożenia przez taką osobę wniosku o przyznanie zasiłku 

rodzinnego organy winny ustalić, czy nie zachodzą przesłanki określone w art. 16 ust. 5 

i 5a ustawy o świadczeniach rodzinnych wyłączające przyznanie zasiłku opiekuńczego. 
W sprawie o sygn. akt II SA/Go 192/18 kwestią sporną było, czy do dochodu 

rodziny skarżącego za 2016 rok należy zaliczyć dochód osiągnięty ze sprzedaży 

nieruchomości (tak jak to przyjęły organy administracji), czy też mając na uwadze 

oświadczenie skarżącego, iż środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną  w 

całości przeznaczone na cele mieszkaniowe, środków tych nie należy traktować jako 

dochodu rodziny dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Zdaniem 

Sądu należy opowiedzieć się za drugim poglądem. 

Uzasadniając powyższe Sąd przywołał definicję dochodu ustalanego na potrzeby 

weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w oparciu o ustawę 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy 

państwa w wychowaniu dziecka, jeżeli w ustawie jest mowa o dochodzie oznacza to 

dochód w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Natomiast 

zgodnie z art. 3 pkt 1 lit a ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód to przychody 

podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 

30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zawarte w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy 

o świadczeniach rodzinnych sformułowanie „przychody podlegające opodatkowaniu na 

zasadach określonych w art. (…) 30e ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych” należy odczytywać mając na uwadze treść całego przepisu art. 30e ustawy 

o podatku dochodowym. Wynika z niego brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego 

od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w przypadku 

przeznaczenia przychodu z tego tytułu na cele mieszkaniowe. Dochody bowiem, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 są wolne od podatku i znaczy to samo co 

„niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym”. Warunek ten zostanie 

spełniony o ile zostanie wykazane (zostało złożone przez podatnika do właściwego 

organu podatkowego oświadczenie), że w ciągu dwóch lat od zbycia nieruchomości 

wszystkie uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe. 

W tym zakresie zasadą jest, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest 

obowiązany w zeznaniach podatkowych wykazać dochody z odpłatnego zbycia 
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nieruchomości i obliczyć należy podatek od dochodu, do którego nie ma zastosowania 

art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku 

niewypełnienia warunków określonych w art. 121 ust. 1 pkt 131, podatnik po upływie 

dwóch lat obowiązany jest do złożenia korekty zeznania i do zapłaty podatku wraz z 

odsetkami za zwłokę (art. 30e ust. 7 ustawy o podatku od osób fizycznych). Jeżeli nie 

upłynął okres dwóch lat w ciągu, którego podatnik jest obowiązany do wydatkowania 

przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na swoje cele mieszkaniowe, 

organ w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego w ramach ustawy o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci związany jest oświadczeniem złożonym przez podatnika 

do organu podatkowego. Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany 

rok nie jest obowiązana w takim przypadku udokumentować, iż faktycznie wydała 

przychód pochodzący ze sprzedaży nieruchomości na wskazany cel. 
 

8. Sprawy z zakresu rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących powiatu. 
 

Wyrokiem z 25 kwietnia 2018 r.  wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Go 205/18 

WSA w Gorzowie Wlkp. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 

nieważność uchwały Powiatu, określającej  na podstawie art. 36 oraz  art. 60 ust. 3 i 

ust. 4b pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(określanej dalej jako u.z.o.z.) w zw. z art. 204 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (określanej dalej jako u.d.l.) nowy termin zakończenia likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień […] grudnia 2042 r. 

Wojewoda w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionował  

możliwość wyznaczania tak odległego terminu zakończenia czynności likwidacyjnych, 

uznając, iż kompetencję wynikającą z  art. 60 ust. 3 w zw. z ust. 4 b pkt 5 u.z.o.z.  

należy odczytywać w kontekście konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa 

prawa i legalizmu (art. 2 i 7 Konstytucji). Sąd  uznał, iż powołany przepis art. 60 ust. 4b 

pkt 5  u.z.o.z. nie wyznacza organowi podejmującemu albo zmieniającemu uchwałę o 

likwidacji zakładu opieki zdrowotnej  maksymalnego  terminu dla przeprowadzenia 

czynności likwidacyjnych -  jak czyni to art. 60 ust. 4  u.d.l., według którego okres od 

dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakończenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy -  

ani też nie określa przesłanek, którymi tenże organ powinien się kierować określając ten 

termin. W art. 43 ust. 1 u.z.o.z. przewidziano wyłącznie to, iż termin zakończenia 

działalności likwidowanego zakładu opieki zdrowotnej nie może być krótszy niż 3 
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miesiące od dnia podjęcia uchwały o jego likwidacji. Można zatem zasadnie wywodzić, 

że w przepisach u.z.o.z. pominięto kwestię maksymalnego okresu trwania likwidacji 

zakładu opieki zdrowotnej, co oznacza, iż kwestię tę pozostawiono uznaniu organu 

podejmującego uchwałę, zarządzenie lub rozporządzenie na podstawie art. 60 ust. 3 i 

4b pkt 5  u.z.o.z. 

W tej sytuacji – zdaniem Sądu - nie było rolą organu nadzorczego 

wyinterpretowywanie tych przesłanek z zasad konstytucyjnych  i wskazywanie, iż 

określony w uchwale termin pozostaje w sprzeczności  z zasadami wyrażonymi 

w Konstytucji i z tego powodu stwierdzenie nieważności uchwały. Tego rodzaju 

pominięcie  ustawodawcze wymaga bowiem interwencji samego ustawodawcy. Brak 

było również podstaw, aby sąd administracyjny dokonał za ustawodawcę uzupełnienia 

normy prawnej, naruszając tym samym zasadę trójpodziału władz wyrażoną w art. 10 

ust. 1 Konstytucji RP. Stosowanie prawa przez sądy nie powinno bowiem wypełniać 

istniejących instytucji prawnych nowymi treściami, wbrew  wyrażonej w tym zakresie  

woli ustawodawcy. 

W ocenie Sądu Rada Powiatu podejmując uchwałę objętą rozstrzygnięciem 

nadzorczym nie przekroczyła granic uznania wynikającego z przepisu, który stanowił 

podstawę jej wydania. Organ uchwałodawczy jednostki sektora finansów publicznych 

podejmując  bowiem uchwałę rodzącą konsekwencje finansowe jest obowiązany 

uwzględniać ograniczenia w zadłużeniu tych jednostek wynikające z ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  oraz konieczność realizacji zadań publicznych 

wynikających z innych ustaw, co pominął zupełnie organ nadzoru wydając zaskarżone 

rozstrzygnięcie nadzorcze, a niewątpliwie zostało wzięte to pod uwagę przy 

podejmowaniu zakwestionowanej uchwały i wyeksplikowane w  jej uzasadnieniu. Sąd 

zwrócił również uwagę, iż w przypadku niepodjęcia zakwestionowanej uchwały Powiat 

G. przejąłby zobowiązania SP ZOZ w wysokości ponad 60 mln zł, które są wymagalne i 

podlegałyby egzekucji, co przy dochodach budżetowych Powiatu wynoszących w 2018 

r. 67.910.671,00 zł spowodowałoby w istocie prawie całkowitą niemożliwość realizacji 

przez skarżący Powiat jakichkolwiek zadań publicznych. Sąd ponadto przenalizował 

szereg działań podjętych przez Powiat, mających na celu spłatę zadłużenia 

wspomnianego szpitala, uznając,  iż skarżący Powiat  nie  pozostaje bierny w stosunku 

do wierzycieli tego podmiotu i w sposób instrumentalny nie nadużywa przepisu 

pozwalającego określić mu termin zakończenia czynności likwidacyjnych, aby w efekcie 
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przesunąć termin przejęcia zobowiązań po tym zakładzie na podstawie art. 60 ust. 6 

u.z.o.z. 

Skarga kasacyjna Wojewody od powyższego orzeczenia wyrokiem NSA z 

24 października 2018 r., II OSK 2148/18 została oddalona.  

 
9. Sprawy dotyczące Służby Celnej. 

 
Przedmiotem kontroli w sprawie o sygn. akt II SA/Go 423/18  była decyzją 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej umarzająca na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 

K.p.a. postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji ustalającej warunki pełnienia 

służby, a to wobec jego bezprzedmiotowości spowodowanej  ustaniem stosunku 

służbowego skarżącego  z końcem 2017 r. Uchylając powyższą decyzję wyrokiem z 

16 sierpnia 2018 r.  Sąd uznał, iż błędne było stanowisko organu upatrujące brak 

przedmiotu postępowania administracyjnego w tym, iż  warunki pełnienia służby 

określone w decyzji z […] maja 2017 r. przysługują tylko funkcjonariuszowi, którym na 

dzień wydania decyzji  wnoszący o ponowne rozpoznanie sprawy już nie był. 

Zakończenie stosunku służbowego nie czyniło postępowania odwoławczego 

bezprzedmiotowym w odniesieniu do powyżej  wskazanej propozycji określającej 

warunki pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej. 

W sytuacji bowiem, gdy określona decyzja wywołała skutek prawny, a więc 

ukształtowała sytuację funkcjonariusza, to nie było podstaw do umorzenia 

postępowania odwoławczego, nawet jeśli utracił on już status funkcjonariusza. 

Konieczne jest bowiem dokonanie oceny  prawidłowości tej decyzji za okres 

pozostawania przez skarżącego w stosunku służbowym. W rozpoznawanej  sprawie 

skontrolowaniu podlegała zatem kwestia właściwego ustalenia wysokości uposażenia 

skarżącego za okres od […] czerwca 2017 r. do […] grudnia 2017 r. 

Sąd zwrócił  uwagę, iż w konsekwencji  umorzenia postępowania odwoławczego, 

decyzja określająca warunki pełnienia służby stała się ostateczna i nie mogłaby zostać 

zakwestionowana. Zaakceptowanie przyjętego przez organ stanowiska oznaczałoby, iż 

skarżący pozbawiony zostałby możliwości złożenia skutecznego środka zaskarżenia, 

przewidzianego  przez art. 169 ust. 4 z d. 2  ustawy wprowadzającej ustawę o KAS, 

którego merytoryczne rozpoznanie jest warunkiem złożenia przez skarżącego skargi do 

sądu administracyjnego, stosownie do art. 169 ust. 7 ustawy wprowadzającej ustawę o 

KAS. Byłby więc skarżący pozbawiony ochrony sądowej, co pozostawałoby 
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w sprzeczności z konstytucyjną zasadą państwa prawa (art. 2 Konstytucji) oraz  

prawem do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, wynikającym z art. 45 ust. 1 

Konstytucji. 
Sprawa II SA/Go 808/17 oraz inne w tym samym przedmiocie. Sprawy dotyczyły 

złożenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej funkcjonariuszom celnym pism 

zawierających propozycję zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w trybie 

przewidzianym art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1948 

ze zm.; dalej p.w.u. KAS). W piśmie tym organ wskazywał, że zaproponowane warunki 

zatrudnienia będą obowiązywać od dnia następnego po ich przyjęciu, jednakże nie 

wcześniej, niż od 1 czerwca 2017 r. W terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższej 

propozycji funkcjonariusz powinien złożyć pisemne oświadczenie o jej przyjęciu albo 

odmowie przyjęcia.  Niezłożenie oświadczenia w tym terminie miało być równoznaczne 

z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia, natomiast w przypadku odmowy przyjęcia 

propozycji zatrudnienia, zgodnie z art. 170 ust. 1 pkt 2  p.w.u. KAS, stosunek służby 

miał wygasnąć po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym złożono oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia lub upłynął 

termin do złożenia oświadczenia, jednak nie później niż 31 sierpnia 2017 r. 

Wygaśnięcie stosunku służbowego traktowane miało być jak zwolnienie ze służby. 

Wobec tego, że przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej nie zawierały wyraźnego wskazania trybu zaskarżenia lub weryfikacji tychże 

pism funkcjonariusze, którzy nie zgadzali się z pozbawieniem ich uprawnień 

przysługujących „służbie mundurowej” korzystali z rożnych środków prawnych.  Jedną 

z tych dróg była skarga na wskazane pismo, uznawane przez skarżących za akt lub 

czynność określoną w art. 3 § 2 pkt 1 - 3 p.p.s.a. zarzucająca nieważność 

i bezprawność złożonej propozycji warunków zatrudnienia. polegającą na naruszeniu 

art. 165 ust. 3 oraz art. 170 ust. 1 p.w.u. KAS oraz naruszenie art. 179 i art. 180 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1947;  dalej ustawa o KAS), poprzez faktyczne zwolnienie ze służby pomimo braku 

zajścia wskazanych tam przesłanek. W skargach zarzucano również niezgodność 

złożonej propozycji z art. 2, art 7, art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji R.P. 

Zdaniem organu propozycje zatrudnienia nie są innymi, niż decyzja lub 

postanowienie aktami lub czynnościami z zakresu administracji publicznej i nie podlega 
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kontroli sądów administracyjnych. Propozycja ta nie jest aktem o charakterze 

publicznym, ponieważ jest ona skierowana do konkretnej osoby - jej adresata. Akt ten 

nie ma też charakteru „władczego” i nie został wydany przez organ władzy publicznej. 

Uwzględniając skargi i uchylając zaskarżone akty WSA w Gorzowie Wlkp. 

wskazał na wstępie uzasadnień, że ocena charakteru prawnego pisma złożonego 

funkcjonariuszom celnym w trybie  art. 165 ust. 7 p.w.u. KAS jest przedmiotem 

kontrowersji i sporów w orzecznictwie. W tej mierze prezentowane są poglądy 

opowiadające się za brakiem kognicji sądów administracyjnych w podobnych sprawach 

oraz poglądy akceptujące właściwość sądów administracyjnych do rozpoznawania 

takich spraw, uznające przy tym przedmiot zaskarżenia za decyzję administracyjną albo 

za akt z zakresu administracji publicznej objęty dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 

Zdaniem sądu gorzowskiego szczególny – administracyjnoprawny charakter służby 

funkcjonariuszy celnych oraz  cechy i skutki propozycji zatrudnienia wskazują, że 

sprawa ma charakter administracyjny jednak  propozycja zatrudnienia nie jest decyzją 

ani postanowieniem w rozumieniu prawa materialnego, jak i procesowego. Propozycja 

zatrudnienia złożona funkcjonariuszowi mieści się w zakresie administracji publicznej. 

Jest bowiem działaniem podejmowanym wobec funkcjonariusza pozostającego 

w niepracowniczym stosunku zatrudnienia typu administracyjnego, a zakres 

kompetencji przełożonego (tu dyrektora izby administracji skarbowej) względem 

funkcjonariusza charakteryzuje się władztwem administracyjnym.  

Propozycja zatrudnienia złożona funkcjonariuszowi dotyczy uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, albowiem na dyrektora izby administracji 

skarbowej został prawem nałożony obowiązek potwierdzenia dalszego stosunku 

zatrudnienia albo służby funkcjonariusza, a temu obowiązkowi odpowiada uprawnienie 

funkcjonariusza do uzyskania owego potwierdzenia, przy czym propozycja ma 

charakter indywidualny. Wskazane racje przemawiają za stanowiskiem, że propozycja 

zatrudnienia złożona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej na podstawie art. 165 

ust. 7 p.w.u. KAS, jest aktem z zakresu administracji publicznej, o jakim mowa w art. 3 § 

2 pkt 4 p.p.s.a.  

Pozwala to na dokonanie sądowej kontroli zaskarżonej propozycji zatrudnienia, 

które w tym przypadku, wobec braku wyraźnej regulacji ustawowej wynika również z 

konstytucyjnie gwarantowanego każdej jednostce prawa do sądu (art. 45 ust. 1 

Konstytucji R.P.). Zdaniem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. złożenie pisemnej 

propozycji zatrudnienia funkcjonariuszowi, w świetle regulacji p.w.u. KAS, w sposób 
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bezpośredni dotyczy także jednego z konstytucyjnie chronionych praw obywatelskich tj. 

dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli 

polskich posiadających pełnię praw publicznych (art. 60 Konstytucji R.P.). Prowadzi 

bowiem do zakończenia stosunku służbowego, a tym samym oddziałuje na dostęp do 

służby publicznej.  

Jeśli chodzi o przyczyny uchylania aktów sąd wskazał, że propozycja 

bezpośrednio i w sposób władczy ingeruje w stosunek służbowy funkcjonariusza, 

podlegający szczególnej ochronie. Z tego powodu zastosowanie kryteriów wynikających 

z art. 165 ust. 7 p.w.u. KAS winno mieć charakter przejrzysty, jawny i transparentny, 

a tym samym znajdować wyraz w treści aktu, jakim jest propozycja. Brak jakiegokolwiek 

uzasadnienia w tym zakresie uniemożliwia skarżącemu - jako adresatowi propozycji - 

dowiedzenie się, czy i w jaki sposób organ kryteria te zastosował. Sąd oceniający 

zasadność przekształcenia stosunku służby w stosunek zatrudnienia pozbawiony jest 

w takiej sytuacji możliwości jakiejkolwiek oceny prawidłowości procesu decyzyjnego po 

stronie organu, jeśli chodzi o zastosowanie ustawowych kryteriów w stosunku do 

konkretnej osoby, z indywidualnym odniesieniem do jej sytuacji faktycznej i prawnej co 

powinno nastąpić w prawidłowo wydanym i uzasadnionym akcie.   
Sprawa II SAB/Go 94/17 i inne w tym samym przedmiocie. Sprawy dotyczyły 

tego samego problemu, co wyżej opisany z tym, że funkcjonariusze celni jako przedmiot 

zaskarżenia wskazali bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej polegającą 

na nieprzekazaniu ich odwołań lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od 

decyzji administracyjnej zawartej w propozycji zatrudnienia w ramach korpusu służby 

cywilnej w trybie przewidzianym art. 165 ust. 7 p.w.u. KAS. Zdaniem skarżących treść 

propozycji wypełnia przesłanki decyzji administracyjnej, od której służy środek 

odwoławczy. 

Zdaniem Sądu Wojewódzkiego pisemna propozycja złożona na podstawie 

art. 165 ust. 7 p.w.u. KAS. skierowana do funkcjonariusza administracji celno-

skarbowej, zawierająca propozycję pracy nie jest decyzją administracyjną. Treść 

art. 165 ust. 7 przepisów wprowadzających ustaw o KAS jest odmienna od treści art. 

169 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym formę decyzji administracyjnej przybiera jedynie 

propozycja pełnienia dalszej służby w służbie celno-skarbowej. W art. 165 ust. 7 

przepisów wprowadzających ustawę o KAS ustawodawca nie posłużył się więc formą 

decyzji administracyjnej na oznaczenie owej pisemnej propozycji. W konsekwencji 

uznać należy, że ustawodawca nie przyznał Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej 



49 
 

kompetencji do wydawania decyzji administracyjnej w przedmiocie składania propozycji 

zatrudnienia. Brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że w obrębie przepisów 

regulujących tę samą materię, forma decyzji mogła zostać raz wyrażona wprost, a w 

innym przypadku nie została wyrażona i należałoby ją domniemywać. 

Tym samym, skoro w art. 165 ust. 7 przepisów wprowadzających ustawę  o KSA 

ustawodawca nie zastrzegł dla składania byłemu funkcjonariuszowi celnemu, a od 1 

marca 2017 funkcjonariuszowi służby Celno-Skarbowej, nowych warunków zatrudnienia 

w formie decyzji brak podstaw do uznania, że przybiera ona taką formę prawną. Skoro 

pisemna propozycja nie jest decyzją administracyjną, to tym samym nie można było 

wnieść od niej odwołania jak też wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a skutkiem 

tego jest także niedopuszczalność w rozpoznaniu pisma, które nie jest odwołaniem (ani 

wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy), jak też brak podstaw do nadawania mu 

biegu w celu przekazania organowi odwoławczemu. 

Z tych względów brak jest kognicji sądu administracyjnego, co skutkuje 

odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. 
Sprawa II SA/Go 1105/17 i inne w tym samym przedmiocie. Sprawy dotyczyły 

również sytuacji funkcjonariuszy celnych w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z 

dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej. W tym jednak przypadku nie było kontrowersji dotyczących dopuszczalności 

drogi sądowej przed sądem administracyjnym, ani też formy aktu administracyjnego. 

Przedmiotem skarg były bowiem decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

określające funkcjonariuszom celnym nowe i gorsze (szczególnie pod względem 

wysokości wynagrodzenia) warunki pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie 

Administracji Skarbowej. 

Zdaniem skarżących wydane decyzje naruszały art. 165 ust. 7 p.w.u. KAS. 

W części dotyczącej nieuwzględnienia posiadanych przez odwołujących  kwalifikacji 

oraz przebiegu jego dotychczasowej służby i ustalenie uposażenia zasadniczego 

według mnożników niższych, niż  dotychczasowe. Zdaniem organu ustawodawca w 

treści powołanego przepisu nie ograniczył w żaden sposób jego kompetencji co do 

ustalenia treści przedłożonej propozycji, w tym warunków pełnienia służby. 

Uwzględniając skargi Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wskazał, że propozycja 

pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, o której mowa w przepisie art. 165 ust. 7 

tej ustawy, stanowi decyzję ustalającą warunki pełnienia służby (art. 169 ust. 4 ustawy 

wprowadzającej). Zgodnie z art. 169 ust. 6 ustawy wprowadzającej, do postępowań w 
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przedmiocie propozycji składanej przez organ funkcjonariuszowi, ustalającej nowe 

warunki pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, stosuje się przepisy k.p.a. Z 

powołanych przepisów wynika, że właściwe organy administracji celno-skarbowej 

wyposażone zostały w kompetencje do władczego rozstrzygania o sytuacji prawnej 

funkcjonariusza składając mu propozycję pełnienia dalszej służby w służbie celno-

skarbowej i zarazem ustalając nowe warunki pełnienia służby. Funkcjonariuszowi, który 

nie zgadza się z propozycją (całością lub częścią określonych w niej warunków służby) 

przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 169 ust. 4 

zdanie drugie ustawy wprowadzającej), a po wyczerpaniu tego trybu - złożenia skargi 

do sądu administracyjnego (art. 169 ust. 7 ustawy wprowadzającej). W niniejszej 

sprawie powyższa procedura została zachowana, dlatego skutecznie wniesiona skarga 

podlegała rozpoznaniu merytorycznemu. 

Przepis art. 165 ust. 7 ustawy wprowadzającej określa kryteria, które właściwy 

organ bierze pod uwagę i wykazuje w ramach procesu decyzyjnego dotyczącego 

składania funkcjonariuszowi propozycji nowych warunków dalszego pełnienia służby. 

Propozycja taka powinna uwzględniać „posiadane kwalifikacje i przebieg 

dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania”.  Choć 

propozycja pełnienia służby ma charakter uznaniowy to jednak w każdym przypadku ma 

wymiar indywidualny, odnoszący się do konkretnych okoliczności, na co właśnie 

wskazują zawarte w ustawie kryteria.  

Skoro złożona skarżącemu w rozpoznawanej sprawie pisemna propozycja 

dalszego pełnienia służby jest decyzją administracyjną w świetle art. 169 ust. 4 ustawy 

wprowadzającej to kryteria te powinny znaleźć odzwierciedlenie w treści to jest jej 

uzasadnieniu. Ponieważ w przepisie art. 165 ust. 7 ustawy wprowadzającej zawarte 

zostały kryteria merytoryczne, jakimi należy się kierować przy składaniu propozycji 

pełnienia służby, to zastosowanie tych kryteriów musi znaleźć odzwierciedlenie w 

uzasadnieniu decyzji w przedmiocie składania propozycji funkcjonariuszowi nowych 

warunków dalszej służby (art. 169 ust. 4 w zw. z art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a.). Jedynie 

prawidłowo sporządzone uzasadnienie pozwala poznać motywy organu 

rozstrzygającego indywidualną sprawę administracyjną, czyli uzasadnienie ma stanowić 

uzewnętrznienie motywów i pokazanie rozumowania organu, a nie tylko przywołanie 

treści przepisu mającego zastosowanie w sprawie i przedstawienie chronologicznie 
zebranych faktów.  
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To, że reforma miała na celu zmianę struktury organizacyjnej i kadrowej służby 

celno-skarbowej nie oznacza, że podejmowane decyzje (propozycje) mają charakter 

blankietowy i nie poddający się indywidualnej weryfikacji. Brak należytego uzasadnienia 

w tym zakresie uniemożliwia skarżącym - jako adresatom propozycji (decyzji) - 

dowiedzenia się, czy i w jaki sposób organ kryteria te zastosował i co zadecydowało o 

takiej a nie innej kwalifikacji, w szczególności przyznaniu wynagrodzenia w niższej 

wysokości. Z tych względów zaskarżone decyzje, jako wydane z naruszeniem art. 7, 77 

§ 1, 80 oraz 107 § 3 k.p.a. mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, podlegały uchyleniu 

(art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.). 

 

10. Sprawy z zakresu skarg na uchwały sejmiku województwa. 
 

Sprawa o sygn. II SA/Go 307/18 dotyczyła skargi Prokuratora Okręgowego na 

uchwałę nr […] Zarządu Województwa z […] czerwca 2017 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej. Uchwale tej Prokurator zarzucił istotne naruszenie prawa, 

w szczególności przepisów art. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998r.o 

samorządzie województwa w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, poprzez 

ich niewłaściwe zastosowanie, prowadzące do bezprawnego przyjęcia, że to organ 

wykonawczy, a nie organ stanowiący samorządu województwa jest właściwy do 

powołania Komisji Konkursowej oraz wskazania jej przewodniczącego, tj. Zarząd 

Województwa zamiast Sejmiku Województwa, co miało wpływ na wybór kandydata na 

stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Podnosząc powyższy zarzut Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności 

powyższej uchwały w całości.  

WSA w Gorzowie Wlkp. nie podzielił stanowiska zawartego w skardze, dlatego 

na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, skarga została oddalona. 
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Sąd wskazał, że przepisy rangi ustawowej nie wskazują wprost organu jednostki 

samorządu terytorialnego właściwego do powołania komisji konkursowej. W myśl § 3 

ust. 1 rozporządzenia konkurs na stanowiska, o których mowa w § 1 pkt 1, 

przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot. Stosownie do 

treści § 2 pkt 2 ilekroć w rozporządzeniu jest mowa właściwym podmiocie - rozumie się 

przez to podmiot tworzący albo kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 

49 ust. 2 ustawy. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U. z 

2016 poz. 1638) – u.d.l. ustawodawca zawarł definicję pojęcia „podmiot tworzący”, 

stanowiąc w art. 2 ust. 1 pkt 6, że przez pojęcie to należy rozumieć podmiot albo organ, 

który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej. 

W analizowanej sprawie podmiotem tworzącym Wojewódzką Stację Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (WSPR SPZOZ) 

jest Województwo, działające przez swoje organy. Dla ustalenia, który organ  jednostki 

samorządu  terytorialnego stopnia wojewódzkiego był właściwy do podjęcia uchwały w 

przedmiocie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

należało dokonać analizy kompetencji organu stanowiącego i organu wykonawczego 

Województwa. W art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(DZ. U z 2107 r. poz. 2096) – u.s.w. wskazano zakres kompetencji organu 

wykonawczego województwa, czyli zarządu województwa. Wskazać przyjdzie, że treść 

wskazanego przepisu dowodzi, że katalog  ten jest otwarty, co oznacza iż do zadań 

organu należą również inne – niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (art. 41 ust. 1). Odmiennie 

uregulowane zostało zagadnienie kompetencji sejmiku województwa, które zostały 

określone poprzez enumeratywne ich wyliczenie w art. 18 u.s.w. Wskazany przepis 

formułuje domniemanie wyłącznej właściwości sejmiku województwa, będącego 

organem stanowiącym i kontrolnym, dla określonych kategorii spraw w nim 

wymienionych. Podnieść należy, że zgodnie z art. 18 pkt 20  do zadań sejmiku należy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem 

województwa do kompetencji sejmiku województwa.  Wobec regulacji zawartej w pkt 20 

art. 18 należało zbadać, czy przepis rangi ustawowej upoważnia sejmik województwa 

do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 

kierownika (dyrektora) w podmiocie leczniczym. Jak już wyżej wskazano ustawa o 
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działalności leczniczej nie upoważnia wprost żadnego z organów jednostki samorządu 

terytorialnego do podjęcia uchwały w tym przedmiocie, odsyłając w tym zakresie do 

przepisów wykonawczych ( art. 49 ust. 8). Również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wydanym 

na podstawie w.w. delegacji ustawowej, mowa jest o „właściwym podmiocie” przez który 

rozumie się podmiot tworzący albo kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w 

ar. 49 ust. 2 ustawy ( 2 pkt 2). W tej sytuacji należało przyjąć, że przepisy prawa 

materialnego nie regulują zagadnienia kompetencji organu do podjęcia uchwały w 

danym przedmiocie. 

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku,  że w art. 41 ust. 1 u.s.w. zawarte 

zostało domniemanie kompetencji do wykonywania zadań na szczeblu województwa 

samorządowego na rzecz zarządu województwa, jeżeli nie zostały one wyraźnie 

zastrzeżone dla sejmiku województwa lub innych wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych. Wskazując na powyższe Sąd zwrócił uwagę, że analizując 

kwestię kompetencji organu do podjęcia przedmiotowego aktu stosowania prawa 

należało mieć na uwadze usytuowanie organu podejmującego dany akt w hierarchii 

wynikającej z podziału terytorialnego kraju, odmiennie bowiem kształtują się 

kompetencje organów stanowiących i wykonawczych na szczeblu gminy, powiatu i 

województwa. Na tle przepisów ustawy o działalności leczniczej uprawnione jest zatem 

twierdzenie, zgodnie z którym organem właściwym do podjęcia uchwały w przedmiocie 

powołania komisji konkursowej będzie organ stanowiący lub organ wykonawczy - w  

zależności od tego który podmiot jest podmiotem tworzącym ( art. 2 ust. 1 pkt 6 u.d.l.). 

Ponieważ w przedmiotowej sprawie podmiotem tworzącym WSPR SPZOZ jest 

Województwo, dlatego w myśl przytoczonych powyżej przepisów ustawy o działalności 

leczniczej oraz ustawy o samorządzie województwa należało uznać, że zaskarżona 

uchwała podjęta została w ramach kompetencji jakie posiadał Zarząd Województwa. 

Prezentowane tu stanowisko znajduje oparcie w wyroku z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. 

III RN 211/00, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że przepis art. 41 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ustanawia domniemanie kompetencji 

organu wykonawczego, jakim jest zarząd województwa, odmiennie niż art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. 

Nr 13, poz. 74 ze zm.) formułujący je na rzecz rady gminy jako organu stanowiącego. 
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W sprawie II SA/Go 396/18 przedmiotem kontroli Sądu była uchwała Sejmiku 

Województwa w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem 

podjęta na podstawie art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska. Strona skarżąca 

posiadała interes prawny w zaskarżeniu uchwały, bowiem uchwałą tą bezpośrednio na 

skarżącą jako zarządcę drogi został nałożony indywidualny i konkretny obowiązek 

realizacji wskazanych w uchwale działań. 

Sąd wskazał, że z art. 84 Prawa ochrony środowiska wynika, iż programy 

ochrony środowiska, a zatem również program ochrony przed hałasem, mają charakter 

aktu prawa miejscowego, co wiąże się z różnymi konsekwencjami dotyczącymi tego 

typu aktów. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej akty prawa 

miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej na obszarze działania organów. Zaliczenie aktu prawa miejscowego do źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego skutkuje koniecznością odnoszenia do takiego 

aktu wszystkich zasad charakteryzujących tworzenie i obowiązywanie systemu źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego. W związku z tym przyjmuje się, iż akt prawa 

miejscowego to akt normatywny, generalny i abstrakcyjny. Charakter generalny 

oznacza, że normy zawarte w akcie definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie 

poprzez ich wymienienie z nazwy. Abstrakcyjność normy wyraża się zaś w tym, że 

nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieć miejsce w pewnych, 

z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. 

Wprowadzenie zatem do uchwały normy o charakterze indywidualnym i konkretnym, 

odnoszącej się bezpośrednio do określonego podmiotu i zobowiązującej ten podmiot do 

ściśle określonego działania, nie spełnia wymogu abstrakcyjności i generalnego 

charakteru prawa miejscowego. Ponieważ są to cechy są obligatoryjne każdego aktu 

o charakterze powszechnie obowiązującym, nie wyłączają tego ustawy 

uszczegółowiające zawartość takich aktów, a więc także  ustawa Prawo ochrony 

środowiska. 

Wprowadzenie do zaskarżonej uchwały Programu ochrony środowiska przed 

hałasem zapisu odnoszącego się bezpośrednio i wyłącznie do strony skarżącej 

i zobowiązującego stronę skarżącą do określonych, konkretnych działań, nie spełnia 

wymogu abstrakcyjności i generalnego charakteru normy prawa miejscowego, które to 

cechy są obligatoryjnym elementem każdego aktu prawa miejscowego. Ustawowy 

obowiązek organu do stanowienia programu ochrony środowiska nie może wiązać się z 

podjęciem aktu, który pozbawiony jest podstawowych cech aktu prawa miejscowego. 
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Przewidziane w ustawie Prawo ochrony środowiska „Programy ochrony 

środowiska" mają realizować politykę ekologiczną państwa (art. 17 ust. 1 tej ustawy). 

Ich treść ma znaczenie kierunkowe i nie konkretyzuje jeszcze uprawnień lub 

obowiązków podmiotów zewnętrznych. Wyegzekwowaniu natomiast od podmiotów 

korzystających ze środowiska spełniania wymagań ochrony środowiska w przypadku 

negatywnego oddziaływania na nie służy postępowanie uregulowane w art. 362 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. 

 
11. Sprawy dotyczące żołnierzy zawodowych. 

 

Przedmiotem rozpoznania WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. akt 
II SA/Go 507/18 była skarga na decyzję o odmowie zawarcia kontraktu na 

wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 

Skarżący zwrócił się do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień o 

zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwy. 

Organ I inst. - Wojskowy Komendant Uzupełnień - na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. w 

związku z art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.), umorzył 

postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu organ podał, że na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań psychologicznych (orzeczenie psychologiczne nr […] z dnia 

[…] lutego 2018 r. oraz orzeczenie psychologiczne nr […] z dnia […] lutego 2018 r.) 

stwierdzono u wnioskodawcy istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia 

służby w ramach NSR, co powoduje, że nie spełnia on warunków do zawarcia kontraktu 

na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Organ uznał, 

że wobec powyższego postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i należało je 

umorzyć. 

Na skutek wniesionego odwołania sprawę rozpoznawał Szef Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego, który uchylił w całości zaskarżoną decyzję organu I instancji i 

umorzył postępowanie instancji w całości. 

W ocenie organu odwoławczego, rozstrzygnięcie organu I instancji powinno 

zostać uchylone, ponieważ obarczone jest wadą prawną określoną w art,. 156 § 1 pkt 2 

kpa, tj. wydana została bez podstawy prawnej. Organ II instancji nie znalazł wyraźnej 

podstawy prawnej do wydania decyzji i przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego w sprawie wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie 
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obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, w tym również decyzji 

umarzającej postępowanie. Wskazał natomiast, iż zgodnie z dyspozycją art. 59b ust. 3 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o 

zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu. 

Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się 

w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni 

psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku. 

Z kolei jak stanowi § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w 

ramach Narodowych Sił Rezerwowych, w przypadku niezaakceptowania kandydatury 

składającego wniosek żołnierza rezerwy dowódca jednostki wojskowej pisemnie 

zawiadamia go o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy 

do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Z powyższych unormowań wynika 

zatem, iż zarówno wycofanie wniosku przez zainteresowanego służbą w Narodowych 

Silach Rezerwowych żołnierza rezerwy, jak również odmowa zawarcia z nim kontraktu 

nie skutkuje wydaniem przez właściwy organ decyzji poprzedzonej przeprowadzeniem 

postępowania administracyjnego w sprawie. Z przytoczonego przepisu rozporządzenia 

wyraźnie bowiem wynika, iż odmowa zawarcia kontraktu następuje w formie czynności 

materialno-technicznej poprzez przesłanie zainteresowanemu pisemnego 

zawiadomienia przez właściwy organ. 

Stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji Sąd uznał za prawidłowe, dlatego 

skarga na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi została oddalona. Sąd wskazał, że wniosek inicjujący 

postępowanie administracyjne podlegał rozpatrzeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 827) oraz wydanego na podstawie art.  59b ust. 12 tej ustawy 

rozporządzenia wykonawczego Ministra Obrony Narodowej z dnia  7 września 2015 r. 

w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych 

Sił Rezerwowych (Dz. U. 2015 poz. 1518). W świetle regulacji prawnych zawartych w 

ww. aktach stwierdzić należy, że organ nie był uprawniony do umorzenia postępowania 

jako bezprzedmiotowego,  z powodu niespełnienia przez żołnierza rezerwy warunków 

wynikających z przepisów ustawy oraz rozporządzenia. Należało zgodzić się ze 

stanowiskiem organu II inst., że brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji w 

przedmiocie wniosku o zawarcie kontraktu na wykonanie obowiązku w ramach 
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Narodowych Sił Rezerwowych. Nawet ustalenie, że wnioskodawca nie spełnia 

przesłanek warunkujących zawarcia z nim kontraktu w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych nie skutkuje umorzeniem postępowania z uwagi na jego 

bezprzedmiotowość na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., lecz implikuje wymóg skierowania 

pisma informującego o odmowie zawarcia kontraktu. 

 

12. Sprawy z zakresu dróg publicznych. 
 

Wyrokiem z 11 października 2018 r. w sprawie II SA/Go 631/18 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. uchylił decyzję Wojewody oraz poprzedzającą ją 

decyzję organu I instancji w przedmiocie nałożenia na L.Z karę pieniężną w wysokości 

475,20 zł za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego przy ul. […]. na wysokości 

budynku nr 89. Podstawą materialną decyzji wydanych w sprawie stanowił art. 40 ust. 

1, 2, 12 pkt 1 u.d.p., zgodnie z którym za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg bez zezwolenia 

zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę 

pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6.  

Sąd wskazał, że odpowiedzialność administracyjna za bezprawne zajęcie pasa 

drogowego jest zobiektywizowana jako niezależna od winy sprawcy. Realizacja deliktu 

administracyjnego „zajęcie pasa drogowego” następuje w sytuacji (i z momentem) 

faktycznego zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia lub wbrew określonym w nim 

warunkom. Stanowi to kwestię faktu, a nie prawa. Sąd zwrócił uwagę, że kwestii 

legitymacji do bycia stroną postępowania o nałożenie sankcji o charakterze 

publicznoprawnym, wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie 

jest władna zmienić umowa. Umowa jako instrument prawa cywilnego, co do zasady 

wiąże tylko strony, które ją zawarły, nie zaś niebędący jej stroną organ administracji 

publicznej. Powyższe stanowisko nie wyklucza jednak, że w konkretnym stanie 

faktycznym może okazać się, iż to nie właściciel obiektu powinien być podmiotem kary 

pieniężnej wymierzonej za samowolne zajęcie pasa drogowego. Chodzi 

w szczególności o sytuację, gdy zostanie wykazane, że osobą, która faktycznie 

dokonała zajęcia pasa drogowego przez umieszczenie określonego obiektu, jest osoba 

inna niż właściciel tego obiektu, a okoliczności sprawy nie pozwalają na obciążenie 

właściciela odpowiedzialnością za działalność takiej osoby. W ocenie Sądu pojęcia 

"faktycznego zajęcia" nie można ograniczać jedynie do wyłącznie fizycznego 
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„technicznego” umieszczenia kontenera w pasie drogowym Istotna jest okoliczność, czy 

podmiot który dokonał faktycznego zajęcia pasa drogowego działał na własną rzecz 

i we własnym imieniu.  Sąd stwierdził, że kontener pozostawał w posiadaniu zależnym 

zleceniodawcy, albowiem przysługiwało mu władztwo nad cudzą rzeczą w zakresie 

odpowiadającym prawu podmiotowemu - innemu niż własność (art. 336 k.c.). Sam brak 

samodzielnej możliwości przemieszczania kontenera nie oznacza, iż zleceniodawca 

utracił władztwo nad rzeczą. Zdaniem Sądu organ odwoławczy przyjął zawężające 

rozumienie zwrotu „osoba faktycznie zajmująca pas drogowy” sprowadzające się do 

podmiotu bezpośrednio dokonującego tą czynność, abstrahujące całkowicie od 

stosunków cywilnoprawnych łączących podmioty.  

W konsekwencji Sąd uznał, iż organy naruszyły prawo materialne art. 40 ust.1, 

ust.12 pkt 1 u.p.d. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.  

 
13. Sprawy zakresu postępowania administracyjnego. 

 
Przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt II SA/Go 161/18, zakończonej 

wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2018 r. było postanowienie Wojewody o odmowie 

sprostowania oczywistej omyłki w wydanej przez Starostę decyzji zatwierdzającej 

projekt budowlany i udzielającej Gminie, pozwolenia na budowę dla inwestycji 

obejmującej budowę wodociągu komunalnego rozbudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej P-B M na działkach nr […].  

Oczywista omyłka zdaniem strony skarżącej polegała na pominięciu w sentencji 

decyzji działki nr […], na której również będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. 

Sąd wskazał, ze przedmiotem sprostowania w trybie określonym w art. 113 § 1 

k.p.a. mogą być wyłącznie „błędy pisarskie i rachunkowe” oraz „inne oczywiste omyłki”. 

Istotną cechą błędu stanowiącą normę dopuszczalności sprostowania jest jego 

oczywistość. Może ona wynikać bądź z natury samego błędu, bądź też z porównania 

rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, treścią wniosku, czy też innymi okolicznościami. 

Omyłka pisarska to między innymi widoczne, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwe 

użycie wyrazów, zwrotów. Oczywistość tego rodzaju błędu można stwierdzić, 

porównując treść decyzji z zawartymi w aktach sprawy dokumentami, czy też innymi 

tożsamymi decyzjami wydanymi w sprawie a zawierającymi te datę. Sprostowanie nie 

może prowadzić do merytorycznej zmiany rozstrzygnięcia.  
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Zdaniem Sądu nie sposób przyjąć w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, że 

organ mógł w sposób natychmiastowy, oczywisty (na pierwszy rzut oka), czyli bez 

przeprowadzenia wnikliwej analizy całości projektu budowalnego i innych dokumentów 

w tym wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, wykryć „oczywistą omyłkę” 

polegającą na pominięciu przedmiotowej działki. Nadto Sąd podniósł, że wskazanie w 

decyzji administracyjnej konkretnej działki gruntu stanowi merytoryczny element tej 

decyzji. Oznaczenie numeru działki stanowi istotny element rozstrzygnięcia, gdyż 

konkretyzuje dopuszczalność prowadzenia określonych robót, w precyzyjnie 

oznaczonym miejscu. Nie można w decyzji czy to lokalizacyjnej czy też dotyczącej 

pozwolenia na budowę, numerów określających poszczególne działki, na których jest 

planowana lub ma być realizowana inwestycja, traktować jako cyfr, które nic nie znaczą. 

Numer działki jest desygnatem konkretnej powierzchni gruntu nieruchomości z 

wszelkimi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa. Numer działki 

funkcjonuje w obrocie prawnym jako nazwa własna, określająca konkretną wielkość i 

ukształtowanie terenu z czym wiążą się konkretne prawa. Zatem sprostowanie decyzji 

w trybie art. 113 § 1 k.p.a. nie może dotyczyć numeru działki, bowiem w takim zakresie 

nie podpada to pod pojęcie błędu czy omyłki w rozumieniu wskazanej wyżej normy. Z 

tych względów Sąd skargę jako niezasadną oddalił. 

 
14. Sprawy z zakresu wywłaszczania nieruchomości. 

 
Wyrokiem z 24 października 2018 r. wydanym w sprawie II SA/Go 686/18 WSA 

w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę na  decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy 

ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość.  

W rozpoznawanej sprawie skarżący utracił własność nieruchomości o pow. 5,06 

ha na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu 

własności gospodarstw rolnych który stanowił, iż nieruchomości, na których właściciele 

nie gospodarują osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozostających we 

wspólności domowej od lat pięciu do dnia wejścia w życie ustawy z powodu stałego 

zatrudnienia w innych zawodach niż praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym albo 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, mogą być przekazane na własność 

dotychczasowych posiadaczy zależnych (dzierżawców lub władających z innego tytułu) 

albo przejęte przez Państwo.  
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Zdaniem Sądu w analizowanej sprawie nie ma istotnego znaczenia okoliczność, 

czy przepisy u.g.r.w. przewidywały odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość. 

Stosownie do treści art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami istotne 

jest bowiem tylko, czy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia 

odszkodowania, a obowiązujące przepisy jego ustalenie przewidują. Zdaniem Sądu 

odszkodowanie za nieruchomość przejętą na podstawie art. 2 ust. 1 u.w.g.r. nie może 

zostać ustalone na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n., albowiem obowiązujące 

rozwiązania prawne nie przewidują odszkodowania za pozbawienie prawa do 

nieruchomości w takim trybie (formie). Takiej podstawy nie można także wyprowadzić z 

przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności z jej art. 128 ust. 

1. Przepis ten ma generalny charakter i zawiera ogólną zasadę wywłaszczenia za 

odszkodowaniem odpowiadającym wartości wywłaszczonego prawa.  

Nadto w ocenie Sądu z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP nie można 

wyprowadzić ogólnej tezy, że normy prawne zawarte w u.g.n. mogą stanowić generalną 

podstawę odpowiedzialności za pozbawienie prawa do nieruchomości, niezależnie od 

istnienia podstaw prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących uregulowań 

prawnych.  

Z przytoczonych powyżej względów Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest zgodna z 

przepisami prawa. 
 

15. Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. 
 

Wyrokiem z 22 listopada 2018 r. w sprawie II SA/Go 793/18 WSA w Gorzowie 

Wlkp. uchylił decyzję SKO oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji 

w przedmiocie odmowy wydania S.B. polskiego prawa jazdy kat. B. 

Sąd wskazał, że z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami 

wynika obowiązek ustalenia, czy wnioskodawca uzyskał prawo jazdy za granicą, czy to 

prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami cofnięte, za 

istotny przyjmując okres, na który prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie 

cofnięto, albowiem tylko w tym okresie ukonstytuowany analizowanym przepisem zakaz 

wydania prawa jazdy może obowiązywać  

Orzekające w sprawie organy stwierdziły, że skarżący nie posiada w Niemczech 

ważnego prawa jazdy, bowiem dnia […] października 2014 r. został pozbawiony 

uprawnień do kierowania pojazdami z powodu doprowadzenia do celowego  zagrożenia 
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w ruchu drogowym. Warunkiem odzyskania przez skarżącego niemieckiego prawa 

jazdy jest przedstawienie pozytywnej opinii medyczno-psychologicznej.  

Zdaniem Sądu przedstawione stanowisko budzi istotne wątpliwości. W ocenie 

Sądu, konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy jest bowiem jednoznaczne ustalenie, czy 

skarżący pozostaje w Niemczech w okresie cofnięcia uprawnień do kierowania 

pojazdami stosownie do art.12 ust.1 pkt 5 u.k.p. Organy nie ustaliły znaczenia 

prawnego daty ([…] listopada 2029 r.) zawartej w dokumencie Kraftfarht-Bundesamt i 

przetłumaczonej jako umorzenie (w oryginale Tilgungs-Datum). Nadto z dokumentu 

tłumaczenia przedstawionego przez pełnomocnika skarżącego wynika, że zwrot 

„Tilgungs Datum” powinien być przetłumaczony jako „data zatarcia”. Z materiału 

dowodowego nie wynika w sposób jednoznaczny, iż do wskazanych dat (umorzenia, 

zatarcia?) nastąpiło terminowe cofnięcie skarżącemu uprawnień do kierowania 

pojazdami. Takiej informacji nie zawiera pismo Federalnego Urzędu ds. Ruchu 

Drogowego z dnia […] czerwca 2017 r. w którym wskazano, że skarżący nie posiada 

ważnego niemieckiego prawa jazdy i może on ponownie wejść w posiadanie prawa 

jazdy jeżeli przedłoży pozytywną opinię medyczno-psychologiczną. Okoliczności tej 

sprawy wymagały zdaniem Sądu zbadania prawa obcego, jako że należało wyjaśnić 

jakie środki prawne zostały zastosowane przez organy RFN wobec skarżącego i czy 

mogą one zostać uznane za odpowiadające normie prawnej zawartej w art. 12 ust. 1 

ust. 5 u.k.p. tzn., czy prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania 

pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub 

cofnięcia uprawnienia. W ocenie Sądu z dokumentów zgromadzonych w sprawie nie 

wynika bowiem jednoznacznie jakie konkretnie środki prawne zastosowane przez 

organy RFN obowiązują skarżącego w dacie orzekania i do jakiego czasu. Ustalenie 

treści prawa obcego jest elementem stanu faktycznego. Zdaniem Sądu skoro 

w rozpoznawanej sprawie nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy przyjęte 

przez organy istotne fakty został ustalone, subsumcja tego stanu faktycznego pod 

przepis prawa materialnego (art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p.) byłaby przedwczesna. 

Z powyższych względów Sąd uznał, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy 

wobec istotnych braków dowodowych doszło do naruszenia prawa procesowego to jest 

art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a., mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 

1 lit. c p.p.s.a.). Należy dodać, że w kilku sprawach dotyczącej analogicznej 

problematyki WSA w Gorzowie Wlkp. zajął odmienne stanowisko.   
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16. Sprawy z zakresu budownictwa. 

 
W sprawie II SA/Go 1173/17 zaskarżona decyzja stanowiła wynik postępowania 

nadzwyczajnego zainicjowanego wnioskiem skarżących o wznowienie postępowania 

administracyjnego zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych. Jako podstawę wznowienia wskazano pominięcie 

skarżących w powyższym postępowaniu - art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Istota sprawy 

sprowadzała się do odpowiedzi czy skarżącym będącym współużytkownikami 

wieczystymi nieruchomości sąsiedniej i właścicielami lokalu w budynku znajdującym się 

na tej nieruchomości przysługuje przymiot strony w postępowaniu o wznowienie 

postępowania, w którym kwestionowana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. 

Sąd wskazał, że kwestia ustalenia obszaru oddziaływania inwestycji, 

a w szczególności ustalenie, że inwestycja nie będzie oddziaływać na nieruchomość 

sąsiednią została rozstrzygnięta w innym postępowaniu zakończonym prawomocnym 

wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gdzie przesądzono o braku 

przymiotu strony wspólnoty mieszkaniowej. Ta ocena zgodnie z art. 170 p.p.s.a. wiązała 

organy i sąd orzekające w niniejszej sprawie. 

Wprawdzie zatem w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że 

w wyjątkowych sytuacjach członek wspólnoty może występować jako strona 

w postępowaniu z zakresu prawa budowlanego mających związek z nieruchomością 

wspólną, to jednak nie można uznać, że członek wspólnoty może być stroną 

w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, w którym to postępowaniu 

przymiotu strony, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nie ma wspólnota, 

a to z uwagi na to, że wspólna nieruchomość nie znajduje się w obszarze oddziaływania 

planowanej inwestycji. 

Skoro zatem nieruchomość wspólna, której współużytkownikami wieczystymi są 

skarżący, nie znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji, co przesądzone zostało 

w innym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to skarżący nie byli stroną 

w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę i prawidłowo organ odmówił na 

podstawie art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a. uchylenia decyzji dotychczasowej. 
W sprawie II SA/Go 158/18 decyzją organu I instancji, na podstawie art. 51 ust. 1 

pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, nałożono na skarżącą obowiązek 

doprowadzenia do stanu poprzedniego schodów prowadzących do należącego do niej 
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lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku, w którym wyodrębniony był jeszcze 

jeden lokal, poprzez przywrócenie ich poprzednich wymiarów. Właścicielem działki na 

której znajdowały się schody była gmina, a postanowieniem cywilnego na 

nieruchomości tej ustanowiono nieodpłatną służebność drogi koniecznej na rzecz 

właściciela lokalu należącego do skarżącej, przy czym służebność ta obejmowała część 

nieruchomości obciążonej przylegającą do budynku mieszkalnego od drogi publicznej 

do wejścia do lokalu mieszkalnego na szerokości 2 metrów i następnie po obrysie 

schodów wejściowych do lokalu. 
Sąd stwierdził, że istota sprawy sprowadzała się do kwestii czy w toku 

postępowania naprawczego prowadzonego w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane 

organy nadzoru budowlanego prawidłowo ustaliły, że skarżąca nie dysponowała tytułem 

prawnym do nieruchomości odpowiadającym zakresowi wykonanych przez nią robót 

polegających na przebudowie schodów. Wbrew twierdzeniom organu I instancji brak 

zgody współwłaściciela budynku na realizację przedmiotowych robót budowlanych nie 

oznaczał, że inwestor nie dysponuje nieruchomością na cele budowlane, gdyż 

przedmiotowe schody prowadzące do tego budynku znajdują się na sąsiedniej działce 

należącej do gminy. Organ II Instancji natomiast przyjął, że skarżąca nie posiadała 

zgody właściciela działki - gminy, zaś ustanowienie na tej działce, nieodpłatnej 

służebności drogi koniecznej nie uprawniało skarżącej do podejmowania zamierzeń 

inwestycyjnych na przedmiotowej działce. Tej oceny ustanowionej przez sąd cywilny 

służebności drogi koniecznej jako nie mogącej stanowić tytułu do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, Sąd nie podzielił. 

Służebność gruntowa stanowi jedno z ograniczonych praw rzeczowych 

przewidzianych w art. 244 § 1 k.c., a zatem należy do kategorii wymienionej w art. 3 pkt 

11 Prawa budowlanego. Służebność gruntowa może polegać na każdego rodzaju 

obciążeniu nieruchomości jakie ustalą między sobą strony w umowie lub sąd 

w orzeczeniu ustanawiającym służebność, a zatem służebność gruntowa może też 

polegać na obciążeniu nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości 

(nieruchomości władnącej) prawem wykorzystania jej do realizacji robót budowlanych 

związanych z wykonywaniem służebności. 

Treść postanowienia sądu cywilnego wskazuje, że ustanowiona służebność 

obejmuje część nieruchomości obciążonej przylegającą do lokalu mieszkalnego po 

obrysie schodów wejściowych do lokalu. Decyzja o przywróceniu poprzednich 

wymiarów schodów pozostaje zatem w ewidentnej sprzeczności z treścią ustanowionej 
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przez sąd cywilny służebności, albowiem po przywróceniu poprzednich wymiarów 

schodów skarżąca nie mogła by już korzystać ze służebności w zakresie wejścia do 

lokalu „po obrysie schodów” istniejących w dacie ustanowienia służebności. 

W tej sytuacji wniosek organu II instancji, że ustanowiona przez sąd cywilny 

służebność gruntowa nie stanowi tytułu do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane wynikał z częściowo błędnej wykładni przepisu art. 3 pkt 11 Prawa 

budowlanego w związku z powołanymi przepisami kodeksu cywilnego i będącego 

następstwem tej błędnej wykładni braku wnikliwej analizy zakresu ustanowionej 

służebności. 
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 

 
 
1. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 
 

W 2018 roku Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim realizował zadania przewidziane w § 5 

Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych 

polegające m.in. na: informowaniu osób zainteresowanych o właściwości sądów 

administracyjnych oraz o stanie spraw załatwianych w Sądzie, udostępnianiu do wglądu 

akt sądowych, prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu informacji 

publicznej o działalności Sądu, prowadzeniu statystyki sądowej oraz wykonywaniu 

obowiązków administratora systemu informatycznego. 

W sekretariacie Wydziału III udzielano odpowiedzi na pytania skierowane 

osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej. Informacje o działalności tutejszego Sądu zostały 

udostępnione w  Biuletynie  Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem 

ogólnodostępnej strony internetowej, pod adresem : www.gorzow.wsa.gov.pl. Na 

bieżąco były udostępniane stronom i pełnomocnikom do wglądu  akta spraw toczących 

się przed Sądem. 

W 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło 16 pism, które zostały zarejestrowane w rejestrze „Skargi i 

wnioski do bezpośredniego załatwienia” ( w roku 2017 – 14, w roku 2016 – 5). W 2018 

r. nie było skarg dotyczących działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie 

wnioski dotyczyły sądownictwa powszechnego lub innych urzędów administracji 

publicznej, sprawy zostały załatwione przez udzielenie stosownej odpowiedzi. Wpłynęła 

natomiast jedna skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, która została w trybie ustawy  

z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy  

w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora 

i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki przekazana do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Postanowieniem NSA w Warszawie oddalono skargę 

na przewlekłość postępowania. 
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 WIS udzielał innych informacji oraz wyjaśnień, dotyczących właściwości 

rzeczowej sądów administracyjnych, sposobu i trybu wnoszenia skarg do sądu na 

decyzje administracyjne oraz różnych kwestii procesowych. 

W zakresie zadań Wydziału Informacji Sądowej dot. udostępniania informacji 

publicznej załatwiono 26 spraw (w roku 2017 – 36, w roku 2016 – 30, w roku 2015- 15). 

Wnioskodawcy występowali o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej 

m.in. wpływu skarg, w których stroną lub uczestnikiem postępowania był konkretny 

organ administracji państwowej, konkretni - z imienia i nazwiska-  pełnomocnicy stron 

procesowych lub strony skarżące, technik wspomagających działalność oraz kosztów 

funkcjonowania Sądu (systemy elektroniczne, dostawcy mediów technicznych), 

udostępnienia pytań, kazusów i innych zagadnień przydatnych podczas postępowań 

konkursowych na stanowiska asystentów sędziów i referendarzy sądowych. 

Wnioskowano również o udzielenie informacji na temat awansów, przeszeregowań, 

podwyższania stanowisk pracowników administracyjnych, a także ilości osób 

zatrudnionych w tut. Sądzie z rozbiciem na poszczególne sekretariaty oraz z podziałem 

na wykształcenie. 

Stosownie do zarządzenia nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o 

Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez internet  Wydział 

Informacji Sądowej  realizował zadania polegające na anonimizacji i zatwierdzaniu do 

publikacji orzeczeń wydanych przez tutejszy Sąd. 

Elektroniczny Terminarz Rozpraw  (e - Wokanda)  w 2018 roku stanowił ważne 

narzędzie informacyjne dotyczące wokand sądowych. Za pośrednictwem dostępnego 

na stronie internetowej Sądu terminarza istnieje możliwość ustalenia danych 

dotyczących terminu rozprawy, godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia 

sądowego i numeru sali sądowej, na której się ono odbywa. 

  W Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Sądu kontynuowano 

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie modułu czytania treści 

strony przez elektronicznego lektora. 

Wydział Informacji Sądowej  w trybie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych aktów prawnych przesłał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego 129 prawomocne wyroki uwzględniające skargi na akty 

prawa miejscowego ( w roku 2017 – 71, w roku 2016 – 43 , w roku 2015 - 15). 
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Bieżąco i terminowo były sporządzane analizy i informacje statystyczne 

dotyczące działalności orzeczniczej Sądu. 

Biblioteka sądowa, systematycznie gromadzi zbiory zawierające przepisy prawa 

krajowego i wspólnotowego oraz komentarze i publikacje naukowe, przydatne w 

realizacji zadań, w tym w działalności orzeczniczej, w 2018 r. zwiększyła swoje zasoby 

o nowości wydawnicze z tego zakresu. 

 
2. Konferencje i szkolenia. 
 

W 2018 roku poprzez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Sądów 

Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim systematycznie prowadzono szkolenia 

podnoszące poziom umiejętności teoretycznych i praktycznych szeroko rozumianej 

kadry orzeczniczej, pomocniczej oraz pracowników administracyjnych Sądu. 

 

- w dniach 6 - 8 czerwca 2018 r.  z udziałem sędziów WSA w Kielcach  

i Szczecinie zorganizowano warsztaty sędziowskie dotyczące bieżących problemów 

występujących w orzecznictwie dotyczących zagadnień prawa podatkowego samorządu 

terytorialnego szczebla powiatowego, samorządowej pomocy socjalnej, przepisów 

ruchu drogowego oraz przepisów związanych z ochroną zwierząt. 

Warsztaty odbyły się w Bukowym Dworku. 

 

- w dniach 2 - 6 lipca 2018 r. w siedzibie ROSSA w Gorzowie Wielkopolskim 

przeprowadzono szkolenie asystentów. Przedmiotem szkolenia były zagadnienia 

związane z ustrojem RP oraz system organów państwowych w świetle Konstytucji, 

zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości RP, sądownictwo administracyjne w 

Polsce, zasady biurowości oraz regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich 

sądów administracyjnych, stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, metody wykładni przepisów prawa, stosowanie prawa Unii 

Europejskiej i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  

w orzecznictwie sądów administracyjnych, znaczenie prawne uchwał NSA, klauzule 

generalne i zwroty niedookreślone w prawie administracyjnym, metody wykładni 

przepisów prawa, stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie sądów administracyjnych, 

wymiar sprawiedliwości RP, sądownictwo administracyjne w Polsce oraz zasady 
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biurowości oraz regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych. 

 

- w dniach 3 - 7  września 2018 r. w siedzibie ROSSA w Gorzowie Wielkopolskim 

przeprowadzono szkolenie asystentów. Przedmiotem szkolenia były zagadnienia 

związane z ustrojem RP oraz system organów państwowych w świetle Konstytucji, 

stosowanie prawa Unii Europejskiej i Konwencji o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności w orzecznictwie sądów administracyjnych, znaczenie prawne 

uchwał NSA, klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie administracyjnym, 

metody wykładni przepisów prawa, stosowanie Konstytucji RP  

w orzecznictwie sądów administracyjnych, wymiar sprawiedliwości RP, sądownictwo 

administracyjne w Polsce oraz zasady biurowości oraz regulamin wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych. 

 

- w dniach 25 - 27 września 2018 roku  zorganizowano warsztaty sędziowskie 

w Przyłękowie, w których udział wzięli sędziowie, asesorzy i referendarze sądowi 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach. 

Przedmiotem warsztatów była następująca tematyka: 

* „Pytania prejudacyjne do Trybunału Sprawiedliwości UE”; 

* „Proceduralne problemy związane z zarządzaniem konwoju”;  

* „Informacja publiczna – wybrane zagadnienia i przegląd orzecznictwa”; 

* „Zagadnienia dotyczące tzw. pustych faktur”; 

* „Wspólnota mieszkaniowa w postępowaniu administracyjnym”; 

* „Konsekwencje wydanego w trybie prejudacyjnym orzeczenia TSUE”; 

* „Nadużycie prawa w prawie administracyjnym”; 

* „Wybrane zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości”; 

* „Problemy orzecznicze”. 

Wykładowcami w czasie trwania warsztatów byli sędziowie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz sędziowie WSA. 

 Oprócz wyżej wymienionych form aktywności przedstawiciele Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w konferencjach  

i szkoleniach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy 

administracyjne: 
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- w dniach 15 - 16 października 2018 r. w konferencji Izby Finansowej NSA udział 

wziął sędzia WSA Dariusz Skupień i Asesor Zbigniew Kruszewski. 

 Przedmiotem konferencji była następująca tematyka: 

* „Nowe rozwiązania Ordynacji podatkowej”; 

* „Regulacje zwiększające skuteczność poboru VAT”; 

* „Pojęcie karuzeli podatkowej w VAT”; 

* „Projektowane kierunki zmiany Dyrektywy w sprawie podatku VAT”; 

* „Przesłanki przerwania oraz zawieszenia biegu terminu przedawnienia powstałego  

z mocy prawa”; 

* „Dowody w postępowaniu podatkowym w sprawach nadużycia prawa”; 

* „Definicja budowli w świetle orzecznictwa TK oraz sądów administracyjnych”. 

 

-  w dniach 22 - 24 listopada 2018 r. w konferencji szkoleniowej sędziów sądów 

administracyjnych w Międzyzdrojach udział wzięło dwóch sędziów: sędzia WSA Jacek 

Niedzielski i Adam Jutrzenka-Trzebiatowski. Konferencja poświęcona była problemom 

nadużycia prawa podatkowego oraz zagadnieniom prawa wodnego, podatku od 

nieruchomości. Omówiona została najważniejsza tematyka z Prawa o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi oraz zagadnienia proceduralne w postępowaniu 

podatkowym i sądowoadministracyjnym. 
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VII. Tabele statystyczne. 

 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2018. 
 

Rok 
Pozostało z 

poprzedniego 
roku 

Wpłynęło 
ogółem 

Załatwiono 
 

Pozostało 
na 

następny 
rok Ogółem 

w tym 

na rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

 
L.b. % L.b. % 

2005 0 3.569 1.926 974 50,57 952 49,43 1.643 

2006 1.643 2.514 2.980 1.914 64,23 1.066 35,77 1.177 

2007 1.177 2.048 2.691 1.686 62,65 1.005 37,35 534 

2008 534 1.907 2.099 1.599 76,18 500 23,82 342 

2009 342 1.819 1.921 1.517 78,97 404 21,03 240 

2010 240 2.388 2.352 1.842 78,32 510 21,68 276 

2011 276 2.372 2.367 1.742 73,60 625 26,40 281 

2012 281 2.367 2.321 1.680 72,38 641 27,62 327 

2013 327 1.904 1.976 1.361 68,88 615 31,12 255 

2014 255 1.832 1.827 1.214 66,45 613 33,55 260 

2015 260 1.775 1.669 1.180 70,70 489 29,30 366 

2016 366 1.779 1.784 1.253 70,23 531 29,77 361 

2017 361 1.872 1.923 1.319 68,59 604 31,41 310 

2018 310 1.685 1.640 1.303 79,45 337 20,55 355 
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Wpływ skarg kasacyjnych 2018 
 

L.p. Rodzaj 
sprawy Wpłynęło 

Odrzucono 
skargę 

kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 363 19 364 

2 SAB 42 4 40 

3 SO 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udział pełnomocników w rozprawach w 2018r. 
 

Udział w rozprawach Wydział I 
w liczbach 

Wydział II 
w liczbach Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 234 140 374 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

50 93 143 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

92 95 187 

Doradców podatkowych 76 - 76 

Rzeczników patentowych - - - 

Prokuratorów - 6 6 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich - - - 

Ogółem 452 334 786 
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Wpływ i załatwienia skarg za rok 2018 w podziale na wydziały 
 

 
Wydział 

 
Pozostało 

z 
poprzedniego 

okresu 

 
Wpłynęło 

Załatwiono  
Pozostało 

na 
następny 

okres 
Łącznie 

w tym 

na 
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Wydział I 110 607 573 497 76 144 

Wydział II 200 1.078 1.067 806 261 211 

Razem 310 1.685 1.640 1.303 337 355 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2018 w podziale na rodzaje spraw 
 
 

Rodzaj 
spraw 

Pozostało 
z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

Załatwiono 

Zamknięto 

Pozostało 
na 

następny 
okres 

Łącznie 
w tym 

na rozprawie na posiedzeniu 
niejawnym 

SA 277 1.547 1.487 1.191 296 1 336 

SAB 33 123 138 111 27 0 18 

SO 0 15 12 1 11 2 1 

Razem 310 1.685 1.637 1.303 334 3 355 

 


