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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 poprzez kontrolę 

działalności administracji publicznej. 

Opracowanie stanowi zbiorcze przedstawienie danych o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 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 2020 roku oraz  danych  statystycznych i 

działalności pozaorzeczniczej. 

W 2020 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło 1676 spraw (w roku 2019 – 1979, w roku 2018 - 1685, w roku 

2017 – 1872). 

 Wskaźnik szybkości postępowania oznaczający czas oczekiwania na 

rozpoznanie sprawy przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 roku wyniósł 1,9 

miesiąca (w roku 2019 – 2,2, w roku 2018 - 2,5; w roku 2017 – 1,9). 

W 2020 roku, w ramach działającego w siedzibie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim   Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Sądów Administracyjnych 

(ROSSA) - z uwagi na panujące warunki pandemiczne, odbywały się nieliczne zajęcia 

służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 
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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 (642), 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. 

Od 10 kwietnia 2020 r. obowiązki Prezesa Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim pełni dotychczasowy Wiceprezes 

sędzia WSA Sławomir Pauter, który zastąpił wieloletniego Prezesa WSA w Gorzowie 

Wlkp. – Sędziego NSA Jana Grzędę. Sędzia WSA Sławomir Pauter jest również 

Przewodniczącym Wydziału II. Od dnia 15 lipca 2020 r. Wiceprezesem 

Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego jest Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic. 

Funkcję Przewodniczącego Wydziału I pełni sędzia WSA Dariusz Skupień, a 

Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika Prasowego Sądu - 

sędzia WSA Michał Ruszyński. 

W 2020 roku WSA w Gorzowie Wielkopolskim nominalnie liczył 11 sędziów,  3 

asesorów oraz 2 referendarzy sądowych.  

W 2020 roku delegowani do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

byli: 

W Izbie Finansowej NSA: 

 sędzia WSA Alina Rzepecka od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

w pełnym wymiarze sesji. 

W Izbie Gospodarczej NSA: 

 sędzia WSA Stefan Kowalczyk od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

w pełnym wymiarze sesji. 
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W Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA: 

 sędzia WSA Grażyna Staniszewska od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

w wymiarze jednej sesji w miesiącu (odwołanie z delegowania od dnia 17 marca 

2020 r.).  

 sędzia WSA Sławomir Pauter od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu. 

 sędzia WSA Michał Ruszyński od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu (odwołanie z delegowania od dnia 17 marca 

2020 r.). 

 sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 

r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu (odwołanie z delegowania od dnia 1 sierpnia 

2020 r.).  

 sędzia WSA Krzysztof Dziedzic od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu (odwołanie z delegowania od dnia 1 sierpnia 

2020 r.).  

Podsumowując powyższy opis należy zauważyć, że w 2020 roku tylko 5 

sędziów WSA orzekało w pełnym wymiarze w siedzibie Sądu, 7 sędziów delegowano 

do orzekania w NSA w różnych wymiarach (w związku z odwołaniem delegacji Sędzia 

WSA Adam Jutrzenka – Trzebiatowski nie orzekał w 2020 r. w NSA w ogóle, 

natomiast Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic orzekał w dniu 10 lipca 2020 r.).  

W 2020 r. w WSA w Gorzowie Wielkopolskim czynności przewidywane ustawą 

– Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (przede wszystkim z 

zakresie przyznawania prawa pomocy) wykonywało dwóch referendarzy sądowych. 

Na podstawie zarządzeń przewodniczących wydziału, referendarze sądowi 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. 258, art. 286 § 1 p.p.s.a).  

W dalszej części opracowania przedstawione są szczegółowe dane dotyczące 

wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów  orzeczniczych. 

 

II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 

W 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 1332 skargi na decyzje administracyjne i inne akty 
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oraz sprzeciwy na decyzję oraz 334 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 2019 r., poz. 2325 ze zm.). 

W 2020 r. w repertorium SO zarejestrowano 5 wniosków.  

Średni miesięczny wpływ wyniósł 139,7 spraw. 

Większość skarg złożonych w 2020 roku do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim pochodziła od osób fizycznych (1166). 

Osoby prawne wniosły 386 skargi, organizacje społeczne 9 skarg, prokurator 106 

skarg. Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniósł żadnej skargi.  

Na 1332 skargi na akty administracyjne w podziale na wydziały orzecznicze wpłynęło: 

- do Wydziału I -    477 skarg, 

- do Wydziału II -     855 skarg. 

Na 334 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania wpłynęło:  

- do Wydziału I -    17 skarg, 

- do Wydziału II -     317 skarg. 

W roku 2020 załatwiono 1404 spraw ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    512 sprawy, 

- w Wydziale II -     892 sprawy. 

Spraw w przedmiocie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania 

załatwiono 341, w tym: 

- w Wydziale I -    18 spraw, 

- w Wydziale II -     323 spraw. 

 

III. Postępowanie sądowe 

 

1. Postępowanie sądowe 

 

W 2020 r. zostało załatwionych ogółem 1404 skargi na akty i czynności oraz 

sprzeciwy na decyzję i 341 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 – 866 spraw 
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 Wydział I – 107 sprawy, 

 Wydział II – 759 sprawy. 

- powyżej 2 – 3 miesięcy od daty wpływu – 375 spraw 

 Wydział I – 184 sprawy, 

 Wydział II – 191 spraw.  

- powyżej 3 – 4 miesięcy od daty wpływu – 188 spraw 

 Wydział I – 80 spraw, 

 Wydział II – 108 spraw. 

- powyżej 4 – 6 miesięcy od daty wpływu -  219 spraw 

 Wydział I – 107 sprawy 

 Wydział II – 112 spraw  

Sprawność postępowania w 2020 r. wyniosła  2.0. 

Pozostało do załatwienia 264 skarg na akty i czynności oraz 19 skarg 

na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.  

W postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało 113 pełnomocników 

działających ze strony organów administracji. Jako pełnomocnicy stron lub 

uczestników postępowania w 65 sprawach występowali adwokaci. Radcowie prawni, 

jako pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania wystąpili w 100 

sprawach. Pełnomocnikami było też 19 doradców podatkowych. W postępowaniach 

przed WSA uczestniczył jeden prokurator. W 2020 r. – podobnie jak w latach 

ubiegłych w postępowaniu przed WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie uczestniczyli 

rzecznicy patentowi. Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył w jednym 

postępowaniu.  

W omawianym okresie od orzeczeń kończących postępowanie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim wniesiono 386 skarg kasacyjnych. Do rozpoznania Naczelnemu 

Sądowi Administracyjnemu przedstawiono 377 skargi kasacyjne, 19 skarg 

kasacyjnych odrzucono. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2020 wyniósł 22,05 % ogółu 

załatwionych spraw. 

 W 2020 roku wpłynęło 25 sprzeciwów od decyzji. W omawianym okresie 

instytucja sygnalizacji nie znalazła zastosowania w WSA w Gorzowie Wlkp., nie 

wydano również orzeczeń w trybie art. 179a p.p.s.a. oraz rozstrzygnięć 

zobowiązujących organy administracji publicznej do podjęcia działań, o których mowa 

w art. 145a § 1 p.p.s.a. 
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2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W 2020 r. instytucja postępowania mediacyjnego nie znalazła większego 

zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim. Do tutejszego wpłynęło 5 wniosków o przeprowadzenie mediacji, które 

zostały oddalone. 

Z kolei w drodze postępowania uproszczonego zostało załatwionych 398 spraw 

(w roku 2019 – 3, w roku 2018 – 2, w roku 2017 – 0). Do zwiększonej liczby 

rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu uproszczonym przyczyniła się między innymi 

zwiększona liczba wniosków o procedowanie w tym trybie podyktowana sytuacją 

pandemiczną panującą w Polsce. W 168 przypadkach uwzględniono skargę w 223 

oddalono skargę. 

 

3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2020 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 229 wnioski o przyznanie prawa pomocy. Skarżący w 

84 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. 117 wniosków 

dotyczyło przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia 

kosztów sądowych. Skarżący złożyli także 28 wniosków tylko o ustanowienie 

pełnomocnika procesowego. Wnioski o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie 

rozpoznano pozytywnie w 26 przypadkach. W 43 sprawach przyznano prawo pomocy 

w zakresie częściowym, a w 128 wniosek o przyznanie prawa pomocy został 

rozpoznany odmownie. Wnioski o udzielenie prawa pomocy były składane zarówno 

przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. 

 

4. Grzywny 

W 2020 r. organom zostały wymierzone grzywny na podstawie art. 55 § 1, art. 

art. 149 § 2  i art. 154 § 1 ppsa. 

W jednym przypadku w trybie art. 55 § 1 ppsa Sąd wymierzył grzywnę 

(wpłynęły 3 wnioski). Na ogólną liczbę 22 wniosków w trybie art. 149 § 2 ppsa Sąd 

wymierzył grzywnę w 4 przypadkach, oddalił 8 wniosków, a 9 spraw załatwiono w inny 

sposób. Natomiast w trybie art. 154 § 1 ppsa na ogólną liczbę 2 wniosków oddalono 

jeden wniosek, a w drugim przypadku wymierzono grzywnę. 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału I.  
 

1. Podatek od towarów i usług. 

W sprawie I SA/Go 766/19 WSA uchylił zaskarżoną interpretację dot. podatku 

od towarów i usług. Dyrektor KIS przyjął, że stosunek prawny polegający na 

tolerowaniu przez właściciela korzystania z nieruchomości, której termin dzierżawy już 

minął, cechę świadczenia usługi (w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u.) ma do momentu 

wytoczenia przez byłego właściciela przeciwko byłemu dzierżawcy powództwa 

windykacyjnego. WSA stwierdził, że moment wytoczenia powództwa stanowi moment 

powstania roszczenia o wynagrodzenie stricte odszkodowawcze, w przypadku 

wytoczenia go przez nieposiadającego właściciela przeciwko posiadaczowi 

samoistnemu w dobrej wierze (art. 224 § 2 k.c.), co w stanach faktycznych opisanych 

we wniosku o wydanie interpretacji nie mogło mieć miejsca. W przypadku stanów 

faktycznych takich jak opisane we wniosku, korzystanie z nieruchomości przez byłego 

najemcę lub dzierżawcę traci cechy świadczenia usługi polegającej na znoszeniu tego 

stanu rzeczy przez właściciela, w momencie wyraźnego zamanifestowania braku 

zgody, wyrażającego się skierowanym do posiadacza bezwarunkowym żądaniem 

zwrotu nieruchomości. Nie mogą to być przy tym kroki niezmierzające bezpośrednio 

do odzyskania nieruchomości, takie jak np. żądanie zapłaty wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości czy też pozew o zapłatę takiego 

wynagrodzenia. Dla ustalenia czy podjęte przez właściciela działania stanowią 

zdarzenie pozbawiające relacje pomiędzy nim a posiadaczem cechy świadczenia 

usługi niezbędne jest ustalenie czy manifestacja przez właściciela braku akceptacji 

korzystania z nieruchomości może skutecznie prowadzić do jej odzyskania, czy też 

właściciel jedynie „pozoruje” brak akceptacji dla działań korzystającego z 

nieruchomości. 

W sprawie I SA/Go 215/20, dotyczącej interpretacji podatkowej w podatku 

od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży działek na cele 

budowlane, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem DIKS, z uwagi, że w 2013 

r. na działce, która następnie podlegała podziałowi, ustanowiono odpłatną służebność 

przesyłu to działki tej nie można uznać za  majątek prywatny, gdyż była 

wykorzystywana do celów zarobkowych. Co w konsekwencji powoduje, że zbycie 

w 2019 r. powstałych w wyniku podziału nieruchomości działek nie może zostać 

uznane za sprzedaż składników majątku osobistego. Za zasadny Sąd uznał zarzut 

dopuszczenie się błędu w wykładni art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów 
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i usług poprzez uznanie, iż ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 

na nieruchomości jest warunkiem wystarczającym do uznania, iż późniejsza sprzedaż 

działek powstałych po jej podziale będzie dostawą wykonaną w ramach prowadzenia 

działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów 

i usług), a zainteresowani działać będą jako podatnicy VAT, o których mowa w art. 15 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem organu skoro na działce 

ustanowiona została służebność przesyłu (skarżący znalazł się w sytuacji świadczenia 

usług) to przy sprzedaży działek Skarżący działał  jako podatnik podatku VAT. 

Stanowisko takie sugeruje, że organ założył, że nieruchomość ta nie wchodziła 

do majątku prywatnego w takim rozumieniu, że majątek ten nie był wykorzystywany 

wyłącznie  do celów prywatnych. Jednak nie uzasadnił dlaczego w okolicznościach 

przedstawionych we wniosku  takie założenie uczynił. Jakkolwiek odpłatne 

ustanowienie w drodze umowy służebności przesyłu mieści się w pojęciu świadczenia 

usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 in fine ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to jednak do jej opodatkowania 

niezbędne jest, aby podmiot świadczący taką usługę działał w charakterze podatnika 

podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy, 

w odniesieniu do tej właśnie czynności opodatkowanej. W niniejszej sprawie organ nie 

wyjaśnił jakie okoliczności świadczyły, że w przedstawionym przez stronę we wniosku 

stanie faktycznym skarżący przy ustanowieniu służebności przesyłu działał 

w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.  

W odniesieniu do okoliczności niniejszej sprawy należałoby przeto stwierdzić, 

czy skarżący obciążając nieruchomość służebnością przesyłu działał jako 

usługodawca, jako podmiot zawodowo dokonujący świadczenia w tym zakresie. 

Ustalenie tego rodzaju winno uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. 

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej strona przedstawiła jedynie, 

że w celu ustanowienia służebności nie podejmowała jakichkolwiek aktywnych działań 

typowych dla podmiotów profesjonalnych. W zakresie ustanowienia służebności 

przesyłu, Strona na wezwanie organu wskazała, że porozumienie w zakresie 

ustanowienia służebności zawarte zostało przy okazji prac  konserwacyjnych na 

urządzeniach przesyłowych  i wyłącznie z inicjatywy E z o.o. w celu uregulowania 

stanu prawnego urządzeń przesyłowych.  

Zdaniem Sądu, przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej okoliczności nie stanowiły podstawy (były niewystarczające) do 
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stwierdzenia, że obciążając odpłatnie nieruchomość strona występowała jako podmiot 

zawodowo działający w tym zakresie (podmiot prowadzący działalność gospodarczą). 

Nie można również przy ocenie tej okoliczności pomijać tego, że w dacie ustanowienia 

służebności przesyłu  urządzenia przesyłowe znajdowały się  już na nieruchomościach 

skarżącego od lat, i nie miał on możliwości skutecznej odmowy obciążenia 

nieruchomości.  

Wreszcie trzeba również zaznaczyć, że stały charakter świadczenia wynikający 

z istoty służebności, samodzielnie nie decyduje o kwalifikacji podmiotowej na gruncie 

ustawy VAT. W oparciu o to nie można bowiem przesądzić, kiedy podmiot działa jako 

profesjonalista, a kiedy dokonuje zarządu własnym majątkiem (wykonuje prawo 

własności). Samo ustanowienie służebności przesyłu nie można uznać 

za wystarczające do przyjęcia, że grunt  był i jest  gospodarczo  wykorzystany przez 

podatnika podatku VAT. W tej konkretnej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, 

że przedmiot dostawy  nie jest składnikiem  majątku osobistego, a sprzedaż prawa 

do nieruchomości  nie stanowi realizacji prawa do rozporządzenia majątkiem 

osobistym. 

 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

W sprawie I SA/Go 103/20 Sąd rozstrzygnął prawidłowość zastosowania przez 

organy podatkowe regulacji z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku 

dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2011r., Nr 74, poz.397 ze zm. dalej zwana – 

u.p.d.p.). Dla rozstrzygnięcia zarysowanego między stronami sporu, za punkt wyjścia 

Sąd przypomniał treść  art. 3 ust. 2 u.p.d.p., z którego wynika, że podatnicy, jeżeli nie 

mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu 

tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski, jak również przepis art. 21 ust. 

1 pkt 1 u.p.d.p., z którego wynika, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na 

terytorium RP przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów 

z odsetek ustala się w wysokości 20% tych przychodów, z uwzględnieniem, jak 

stanowi art. 21 ust. 2 u.p.d.p., postanowień umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Polska. Z przywołanych przepisów, w kontekście 

ustanowionej na gruncie art. 3 ust. 2 u.p.d.p. zasady ograniczonego obowiązku 

podatkowego oraz konsekwencji jej obowiązywania określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 

u.p.d.p. w związku z art. 26 u.p.d.p. (osoby prawne i jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które 
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dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.p. są 

obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych 

wypłat), jednoznacznie wynika, że punktem wyjścia przy opodatkowywaniu 

przychodów uzyskanych na terytorium RP przez podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2 u.p.d.p. jest ustalenie osoby podatnika, a więc ustalenie wobec kogo powstał 

obowiązek podatkowy, a dopiero następnie w kontekście ustaleń dotyczących jego 

rezydencji, zastosowanie właściwej umowy międzynarodowej w sprawie zapobiegania 

podwójnemu opodatkowaniu, po to by określić prawidłową stawkę podatku albo 

odstąpić od opodatkowania jeśli Polska - jako państwo źródła - zrezygnowała z 

opodatkowania odsetek (przychodów) wobec rezydentów państwa,  z którym dana 

bilateralna umowa została zawarta. 

W myśl art. 26 ust. 1 u.p.d.p. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują 

wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, 

są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania 

wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym 

od podatnika certyfikatem rezydencji. 

W rozpoznawanej sprawie, co jest bezsporne, skarżąca dokonała na rzecz 

(szwedzkiej spółki) wypłaty odsetek. Wypłat tych dokonywała spełniając warunki 

zawartej z tą szwedzką firmą umowy pożyczki. Spółka ta uzyskała podlegający 

opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 u.p.d.p. przychód. Unormowanie art. 21 

ust. 2 u.p.d.p. nakazuje uwzględniać umowy w zakresie zapobiegania podwójnemu 

opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przy stosowaniu ust.1.  

Oznacza to, że ust. 1 art. 21 u.p.d.p. będzie miała zastosowanie wówczas gdy 

nie została zawarta przez Rzeczpospolitą Polską taka umowa lub postanowienia takiej 

umowy nie będą ograniczać prawa Rzeczpospolitej Polskiej do opodatkowania 

należności wymienionych w art. 21 u.p.d.p. - w przedmiotowej sprawie odsetek. 

W przypadku Szwecji, umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu, o której mowa w przepisach art. 21 ust. 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, jest podpisana w Sztokholmie w dniu 19 listopada 

2004 r. konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa 



12 
 

Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się 

od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2006., Nr 26, poz. 193 

ze zm.) – zwana dalej „UPO”. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 UPO (w brzmieniu 

ogłaszanym w okresie objętym kontrolą) – odsetki, które powstają w Umawiającym się 

Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim 

Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w tym drugim Państwie.   

W polskiej wersji językowej UPO w 2013r. brak było klauzuli „rzeczywistego 

beneficjenta”. Jednocześnie jednak, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu 

w szwedzkiej wersji językowej konwencji wprowadzono do niej tzw. klauzulę 

„rzeczywistego beneficjenta”. Powyższa klauzula stanowi, że zwolnienie odsetek 

z opodatkowania w kraju zamieszkania lub siedziby podmiotu wypłacającego odsetki 

ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy podmiot otrzymujący te odsetki jest tzw. 

„rzeczywistym beneficjentem” to znaczy że ma prawo rzeczywistego dysponowania 

odsetkami według własnego uznania, a nie dysponowania nimi jedynie w znaczeniu 

formalnym. W myśl zapisów zawartych w art. 30 UPO, sporządzono ją w dwóch 

egzemplarzach - każdy w językach polskim, szwedzkim i angielskim, natomiast 

w przypadku rozbieżności przy interpretacji rozstrzygający jest tekst angielski. 

Wątpliwość, czy na gruncie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 

a konkretnie jej art. 11 ust. 1, funkcjonowała klauzula tzw. beneficial owner, powstała 

w związku z tym, że w polskiej wersji językowej tej umowy nie została ona 

zamieszczona, natomiast w szwedzkiej i angielskiej  wersji językowej klauzula ta 

istniała.  

Konfrontując ww. przepisy z przepisami UPO (konwencji polsko-szwedzkiej) 

Sąd zwrócił uwagę na treść art. 11 ust. 1 UPO, zawartej umowy, który stanowi, iż 

odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie, których „rzeczywistym 

beneficjentem” jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim 

Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Państwie. 

W tym kontekście stanowisko skarżącej Spółki o naruszeniu przez organy 

przepisów art. 11 UPO oraz przepisów Konstytucji RP nie może być uznane za 

zasadne. Skoro bowiem analiza treści wersji językowej art. 11 ust. 1 UPO prowadzi do 

powstania rozbieżności na etapie porównania polskiej i szwedzkiej wersji językowej, 

uzasadnione było, stosownie do art. 30 in fine UPO sięgnięcie do angielskiej wersji 

językowej UPO, która przewiduje, tak jak szwedzka wersja językowa, zwolnienie 
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z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wyłącznie w sytuacji, 

w której odbiorca wypłacanych odsetek jest tzw. uprawnionym odbiorcą, czyli z języka 

angielskiego „beneficial owner”.   

Skarżąca podniosła kwestię nieprawidłowego zastosowania art. 30 UPO, gdyż 

jej zdaniem, prawidłowa interpretacja tego przepisu nie sprowadza się do prostego 

zastosowania wobec podatnika wersji angielskiej, tj. do zastosowania klauzuli 

uprawnionego odbiorcy. W ocenie Spółki, interpretacja powyższego przepisu prowadzi 

do wniosku, że przedmiotem wykładni powinny być wątpliwości interpretacyjne 

rozwiązywane w ramach sporu pomiędzy umawiającymi się państwami. 

W przedmiotowej sprawie, do takiego sporu w zakresie interpretacji nie doszło między 

państwami sygnatariuszami. Jej zdaniem w rozpoznawanej sprawie nie doszło 

do rozbieżność interpretacji dwóch wersji umowy, a o rozbieżność dwóch wersji 

umowy. Dopiero po uzupełnieniu treści UPO, można było przejść do etapu jej analizy 

w kontekście różnić między wersjami językowymi. 

Z taki poglądem, zawężającym jedynie do kwestii wykładni sformułowanie 

„w przypadku rozbieżności przy interpretacji rozstrzygający jest język angielski”, 

nie można się zgodzić, albowiem to zastrzeżenie należy odnosić nie tylko do kwestii 

wykładni, czyli sposobu rozumienia tekstu przez strony podpisujące umowę, ale do 

wszelkich rozbieżności mogących powstać w wersjach językowych zawartej 

Konwencji. W przypadku zaistnienie rozbieżności rozstrzygający jest „tekst angielski”.  

W rozpoznawanej powstała rozbieżność, która nie wywołała sporu między 

państwami sygnatariuszami tej Konwencji, została usunięta przy pomocy instytucji 

regulowanej art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych. 

Odnosząc się do odsetek należnych uprawnionemu odbiorcy, należało zatem 

uznać, tak, jak przyjęły organy podatkowe, że intencją stron UPO było objęcie 

zwolnieniem tylko odsetek wypłacanych podmiotowi, który ma status „beneficial 

owner”. Podzielić należy stanowisko, że skoro polska wersja językowa konwencji 

zawartej między Polską a Szwecją nie posługuje się w art. 11 UPO sformułowaniem 

„rzeczywisty beneficjent”, to fakt ten nie zwalnia jednak podmiotu stosującego 

postanowienia konwencji, od weryfikacji jej pozostałych wersji językowych: szwedzkiej 

i angielskiej. Wpływ na treść rozstrzygnięcia spornej kwestii powinien mieć w tym 

kontekście fakt, iż w szwedzkiej wersji językowej, mającej kluczowe znaczenie 

w sprawie badanej kwestii, klauzula uprawnionego odbiorcy została jednoznacznie 
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wyrażona w artykule 11 ust. 1 UPO. Klauzula ta znajduje się również w angielskiej 

wersji językowej. Porównanie zatem polskiego i transkrypcja szwedzkiego brzmienia 

art. 11 ust. 1 UPO prowadzi do wniosku, iż niewątpliwie doszło do rozbieżności przy 

tłumaczeniu konwencji.  

Sąd rozpoznający sprawę podzielił stanowisko, że odwołanie się do angielskiej 

wersji językowej konwencji polsko - szwedzkiej jest uzasadnione również brzmieniem 

art. 33 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z dnia 26 maja 1990r. (Dz. U. Nr 74. 

poz. 439) - zwanej dalej: „Konwencją wiedeńską”. Zgodnie z nim, jeżeli tekst traktatu 

został ustalony jako autentyczny w dwóch lub więcej językach, ma jednakową moc 

w każdym z nich, chyba że traktat postanawia lub strony uzgodniły, iż w przypadku 

rozbieżności określony tekst jest rozstrzygający.  

Organy administracji publicznej i sądy nie mogą więc zignorować normy 

zawartej w postanowieniach danej umowy, co do rozstrzygania rozbieżności 

interpretacyjnych poprzez sięganie po tekst angielskiej umowy. W świetle 

przytoczonych przepisów nie powinno budzić wątpliwości, że w przypadku umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania ze względu na rozbieżność pomiędzy treścią jej 

art. 11 ust. 1 w wersji polskiej i szwedzkiej, obowiązująca jest angielska wersja 

językowa umowy. Strony tej umowy postanowiły bowiem, że rozstrzygający jest tekst 

angielski. (patrz wyroki: NSA z 3 grudnia 2009r. sygn. II FSK 917/08, NSA z 2 lutego 

2012r. sygn. akt II FSK 1399/10). 

W tym kontekście rację ma organ podatkowy, który wskazał na potrzebę 

odwołania się do szwedzkiej wersji językowej UPO oraz w związku z tym, że jeżeli 

obie ww. wersje art. 11 ust. 1 UPO - polska i szwedzka - są rozbieżne, prawidłowe 

było sięgnięcie do angielskiej wersji językowej (art. 30 in fine UPO ). Art. 11 ust. 1 

UPO w wersji angielskiej zawiera klauzulę beneficial owner. Zatem przepis ten należy 

odczytywać w ten sposób, iż odnosi się on do „rzeczywistego beneficjenta”. 

W tym miejscu należy przypomnieć, na co powyżej już wskazano, że Polska 

usunęła powstałą rozbieżność w wersji polskiej treści art. 11 ust. 1 UPO poprzez 

obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2017 r. 

o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2177) i dokonała sprostowania 

w polskim tekście Konwencji art. 11 ust. 1 poprzez zastąpienie wyrazów: „Odsetki, 

które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być 
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opodatkowane tylko w tym drugim Państwie” wyrazami: „Odsetki, które powstają 

w Umawiającym się Państwie, których rzeczywistym beneficjentem jest osoba mająca 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają 

opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie”. Obwieszczenie zostało wydane na 

podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 

(Dz. U. Nr 39 poz. 443, ze zm.), który to przepis stanowi, iż błędy w umowie 

międzynarodowej polegające na niezgodności między wersjami językowymi, w których 

umowę sporządzono, błędy w tłumaczeniu umowy międzynarodowej na język polski 

polegające na niezgodności tłumaczenia z umową międzynarodową w języku obcym, 

w którym umowę sporządzono, oraz błędy w oświadczeniu rządowym dotyczącym tej 

umowy prostuje, w formie obwieszczenia, minister, który występował z wnioskiem 

o ogłoszenie tej umowy w dzienniku urzędowym. Prawodawca polski wydając 

obwieszczenie na podstawie przytoczonego art. 18b przyznał, że treść art. 11 ust. 1 

UPO w polskiej wersji językowej była błędna, co wskazuje, że iż intencją stron umowy 

nie było pominięcie w art. 11 ust. 1 UPO klauzuli beneficial owner. 

Prezentowane powyżej stanowisko nie stoi w opozycji do przepisów Konstytucji 

RP. Skarżący uważa, iż przez wzgląd na treść art. 27 Konstytucji (stanowiącego, 

że w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski) przepisy 

obowiązujące w Polsce powinny być interpretowane w oparciu o ich polskie brzmienie. 

Pomija jednak treść art. 91 Ustawy zasadniczej, który stanowi, że ratyfikowana umowa 

międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Umowa 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania jest umową ratyfikowaną, ogłoszoną Dzienniku 

Ustaw, zatem stosownie do postanowień art. 91 ust. 1 Konstytucji, przepis art. 30 tej 

umowy powinien także być stosowany. Jak już wcześniej wskazano, nakazuje on 

w przypadku rozbieżności stosować tekst angielski ( patrz NSA w wyroku z dnia 27 

kwietnia 2018  sygn. akt II FSK  1370/16 ). 

Podkreślić należy, że fragment  zawartej umowy, który odnosi się do klauzuli 

beneficial owner w wersji szwedzkiej i angielskiej, wskazuje na obowiązek zapłaty 

podatku w Polsce, brak tej klauzuli w wersji polskiej niezgodny był z treścią zawartej 

konwencji, był więc z nią sprzeczny. Nie można podzielić poglądu, że poprzez 

dokonanie sprostowania w wersji polskiej doszło do „wykreowania części jednej 

z wersji umowy”. Wskazać należy, że ta „prostowana o tę klauzulę”  część umowy była 
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od samego jej początku i miała charakter wiążący. Poprzez sprostowanie nie doszło 

do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego, albowiem zawarta umowa 

w pozostałych wersjach językowych, w tym wersji języka angielskiej zawierała (co nie 

jest kwestionowane) klauzulę beneficial owner. 

W rozpoznawanej sprawie doszło jedynie do błędnego tłumaczenia umowy 

międzynarodowej na język polski polegające na niezgodności tłumaczenia z umową 

międzynarodowa w języku obcym, w którym ją sporządzono. Jednak klauzula 

beneficial owner, co należy ponownie podkreślić była elementem treści zawartej 

międzynarodowej umowy (Konwencji). Zatem w rozpoznawanej sprawie co jest bardzo 

istotne, obowiązek pobrania przychodu z art. 21 ust.1 u.p.d.p. istniał w 2013r.  

Skarżąca mocno akcentowała, że przyjęcie jej odpowiedzialności prowadziłoby 

do przerzucenia na podatnika winy i ciężaru odpowiedzialności za niedopatrzenia 

i błędy aparatu państwowego związane z niewłaściwym tłumaczeniem UPO. Państwo 

w takim przypadku zostałoby zwolnione z ponoszenia konsekwencji swoich błędnych, 

niestarannych działań a konsekwencje każdego błędu aparatu państwowego musieliby 

ponosić podatnicy. Odnosząc się do  przedstawionego powyżej twierdzenia, należy 

podkreślić, że  działania organów państwa nie mogę wpływać na powstające z mocy 

prawa obowiązki podatkowe. Podnoszona kwestia odnosząca się do niedoskonałości 

działania organów państwa może być przedmiotem postępowania regulowanego 

rozdziałem 7a Ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym np. naliczania  odsetek 

obejmujących okres od momentu wypłaty odsetek do dnia publikacji obwieszczenia 

Ministra Sprawa Zagranicznych z dnia 20 listopada 2017r. o sprostowaniu błędów. Od 

tego momentu z pewnością skarżąca już znała prawidłową polska wersję zawartej 

konwencji. Miała również narzędzia prawne do prawidłowego rozliczenia przychodu 

z lat 2013-2015. Podkreślić również należy, że niestaranne działanie organów 

państwa, nie może niweczyć obowiązku podatkowego powstającego z mocy prawa. 

 Sąd podzielił stanowisko organów, że „rzeczywistym beneficjentem” odsetek, 

będzie ten, któremu przysługuje uprawnienie do dysponowania odsetkami według 

własnej woli. Chodzi tu przede wszystkim o prawo do rozporządzania nimi, 

tj. o rzeczywiste dysponowanie według własnego uznania, a nie dysponowanie jedynie 

w znaczeniu formalnym. 

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W sprawie I SA/Go 115/20  dotyczącej interpretacji  podatkowej w podatku 

dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów 
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z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową, Sąd 

uchylając zaskarżoną interpretację stwierdził, że w związku z obowiązującymi od dnia 

1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box, Wnioskodawca chciał skorzystać z przepisów 

art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które 

umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu 

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu 

komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). Wnioskodawca zamierzał w zeznaniu rocznym za rok 2019 rozliczyć 

dochód uzyskany z autorskiego prawa do programu komputerowego w ramach 

opisanej współpracy ze Spółką z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego 

wynoszącej 5%. Jednocześnie Wnioskodawca oświadczył, że w przypadku 

skorzystania z IP Box przedstawi odrębną od podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o podatku dochodowego od osób 

fizycznych ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania 

przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo 

własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca 

ust. 4 ww. ustawy przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą 

określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 

a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych, 

obejmującą wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej 

zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa 

własności intelektualnej, do końca danego miesiąca kalendarzowego, poprzez 

narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań.  

Wnioskodawca nie posiadał jeszcze ewidencji o której mowa w art. 30 cb ust. 2 

ustawy, ale jej przygotowanie zostało już zlecone obsługującemu Wnioskodawcę 

księgowemu. Wnioskodawca zapewniał jednocześnie, że ewidencja ta będzie rzetelna 

i zgodna z rzeczywistością oraz z przepisami prawa. 

Zdaniem organu sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia odrębna 

ewidencja nie będzie odzwierciedlała należyte prowadzenie ksiąg (czy rozliczeń 

w formie PKPiR), a tym samym wypełniała przesłankę art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rzetelne dokumentowanie wszystkich 

operacji finansowych dotyczących IP BOX nie może bowiem polegać 

na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. 

Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek 
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wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe 

będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla 

uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych 

dochodów. O ile bowiem w rzeczywistości żaden przepis wprost nie nakłada 

obowiązku prowadzenia ewidencji na przyszłość, o tyle podatnik prowadzący 

działalność badawczo-rozwojową chcący skorzystać z preferencji w zakresie IP Box 

jest obowiązany prowadzić ewidencję właśnie w celu prawidłowego wypełnienia 

obowiązku dającego mu prawo skorzystania z przedmiotowej preferencji. 

W sprawie tej Sąd  nie podzielił poglądu organu.  

W ocenie Sądu DIKS dokonał błędnej wykładni  art.  30 cb ust. 1 i 2  ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez przyjęcie, że odrębna ewidencja 

o której mowa w przepisach sporządzona dopiero na potrzeby rozliczenia nie wypełnia 

przesłanek ustawowych. Stanowisko organu, że „stworzenie tej odrębnej ewidencji 

tylko po to, by wypełnić obowiązek wynikający z powołanych przepisów, nawet w 

sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy 

opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 

stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów” jest zbyt daleko idące, a przez to 

nieprawidłowe.  

W ocenie Sądu, ewidencja o której mowa w ust. 2 art. 30 cb ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych sporządzana jest  w celu  wykazania informacji 

o których mowa w ust. 1 powołanego przepisu przez podatników prowadzących 

podatkową księgę przychodów i rozchodów i chcących  podlegać opodatkowaniu na 

podstawie art. 30 ca ustawy. Skoro ewidencja umożliwi sporządzenie w terminie 

deklaracji podatkowej nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłową, 

niespełniającą przesłanek ustawowych.  

Istotą przedmiotowej ewidencji jest możliwość prawidłowego określenia  

podstawy opodatkowania stawą 5%. Z ewidencji tej powinno wynikać przypisanie 

kosztów prowadzonej działalności  na poszczególne źródła przychodów. Dla celów 

obliczenia  dochodu kwalifikowanego IP istotne jest by ewidencja ta była prowadzona 

w sposób należyty, tak  aby móc w rocznym zeznaniu  podatkowym  wykazać łączą  

sumę przychodów i kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów  podlegających 

opodatkowaniu stawką 5%. Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

ewidencja ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania. Ewidencja ma być 

sporządzona w sposób mający osiągać  wskazany cel. Jeżeli  ten cel spełnia należy ją 
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uznać za prowadzoną  w sposób należyty. W niniejszej sprawie organ pominął cel 

stworzenia  ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych przyjmując, że sporządzenie tej ewidencji dopiero na potrzeby 

rozliczenia spowoduje, że będzie prowadzona nienależycie.  

Natomiast w ocenie Sądu, nienależyte prowadzenie ewidencji o której mowa 

w art. 30 cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to takie jej 

prowadzenie które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania  

stawką  5%, która nie zawiera informacji o których mowa w art. 30 cb ust. 1 powołanej 

ustawy. Jeżeli ewidencja ta spełnia wskazany cel na dzień dokonania rozliczenia to 

nie można jej uznać z prowadzoną w sposób nieprawidłowy.  

Sąd zwrócił uwagę, że ustawodawca niezależnie od sposobu prowadzenia 

ksiąg  rachunkowych i wspomnianej ewidencji zastrzegł w ust. 3 art. 30cb, 

że „w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych  lub  ewidencji, o której mowa 

w ust. 2 nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27  lub art. 

30 c.”  Zdaniem składu orzekającego w odniesieniu zarówno do  ksiąg rachunkowych 

jak i ewidencji najistotniejszym elementem jest sprawdzalność i prawidłowość 

informacji  o których mowa w art. 30 cb ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

W sprawie  I SA/Go 186/20 WSA w jednym z wątków uzasadnienia wyroku 

uchylającego decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego, w której organ ustalił, 

iż skarżąca (os. fiz.) uzyskiwała pieniądze na swój rachunek bankowy i ustalono 

osobę, od której bezpośrednio pozyskiwała kwoty, stwierdził, że w przypadku 

nieustalenia faktycznego źródła pochodzenia kwot ani ich podstawy prawnej, przy 

założeniu ziszczenia się przesłanki domniemania ich „legalnego” pochodzenia (art. 2 

ust. 6 o.p.), niemożliwe będzie uznanie ich za przychód podlegający opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych, czyli przychód z „innych źródeł” opodatkowany wg skali 

podatkowej, a zobowiązanie podatkowe za powstałe z mocy prawa (art. 21 § 1 pkt 1 

o.p.). Te zasady opodatkowania w odniesieniu do przychodów z innych źródeł (art. 10 

ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) dotyczą wyłącznie przychodów niedających się zaliczyć do 

pozostałych nazwanych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 1-8 u.p.d.o.f.), lecz niewątpliwie 

zidentyfikowanych co do podstawy prawnej i okoliczności ich uzyskania przez 

podatnika. Brak wiedzy co do pochodzenia przychodów powoduje, że stanowiłby one 

przychód ze źródeł nieujawnionych czyli ze źródeł (verba legis): „niewskazanych przez 
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podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej” (art. 

25b ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.). Ustawa za wydatek podlegający takiemu opodatkowaniu 

uznaje bowiem również zgromadzone w roku podatkowym mienie (art. 25b ust. 2 

u.p.d.o.f.), czyli ogół praw majątkowych (art. 44 k.c.), w tym również pieniądze. 

W sprawie  I SA/Go 731/19 Sąd stwierdził, że spór jaki zaistniał miedzy 

organami podatkowymi a skarżącym dotyczy wykładni art. 22 ust. 6c ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Przypomniał, że zgodnie ze wskazanym przepisem 

koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 

udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, 

które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich 

posiadania. 

Organy podatkowe stwierdziły, że z analizy stanu faktycznego wynikało, 

iż skarżący zawarł z tym samym podmiotem trzy umowy. Pierwsza z nich to umowa 

przedwstępna z dnia […].09.2008 r., druga to umowa z […].10.2008 r. o roboty 

budowlane, trzecia natomiast umowa z […].04.2009 r., to jak wskazał to organ, umowa 

definitywna przyrzeczona, czyli przenosząca własność nieruchomości, ale dotycząca 

także budynku w stanie surowym zamkniętym. W ocenie organów podatkowych aż do 

momentu zawarcia umowy definitywnej z dnia […].04.2009 r. skarżący nie wykonywał 

władztwa nad rzeczą, a jego rola sprowadzała się jedynie do zapłaty sprzedawcy 

wynagrodzenia za wykonywane roboty budowlane polegające na pracach 

wykończeniowych w budynku. Dalej organy podatkowe stwierdziły, że analiza 

przedłożonych dokumentów nie wskazuje, aby skarżący przed zawarciem umowy 

definitywnej był posiadaczem nieruchomości, co w konsekwencji nie dało podstaw do 

uznania, iż wydatek udokumentowany fakturą z dnia r. na kwotę zł za wykonane 

roboty budowlane podlega wliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu 

art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W ocenie skarżącego był on posiadaczem nieruchomości w znaczeniu 

wynikającym z art. 21 ust. 6c wskazanej ustawy, ponieważ samodzielnie decydował 

o wynikach robót budowlanych wykonywanych na nieruchomości, podejmował decyzje 

co do efektów remontu jak i wykorzystanych materiałów, prace prowadzone były 

na jego zlecenie, pod jego nadzorem i na podstawie jego projektu. 

W ocenie Sądu dokonana przez organy podatkowe, na tle ustalonego stanu 

faktycznego, wykładnia art. 22 ust. 6c jest nieprawidłowa i skrajnie formalistyczna. 
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Przyjęcie i utożsamianie a właściwie zredukowania użytego w art. 22 ust. 6c 

ustawy pojęcia „posiadania” do pojęcia „własności”, nie znajduje oparcia w brzmieniu 

wskazanego przepisu. Co więcej, tak formalistyczne podejście prowadzi do wniosku, 

iż same organy podatkowe są niekonsekwentne w swoim rozumowaniu. Zważyć 

bowiem należy, że Naczelnik Urzędu Skarbowego  w decyzji z dnia r. określającej 

skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych 

za 2012 r. z tytułu zbycia nieruchomości, a więc decyzji będącej przedmiotem 

postepowania wznowieniowego, przyjął właśnie na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy, 

że kosztem uzyskania przychodów są koszty wynikające z aktu notarialnego z dnia r. 

(cena nabycia powiększona o koszt aktu notarialnego) zł. W akcie notarialnym 

określono cenę na kwotę … zł (§ 3 umowy), stwierdzając jednocześnie, że cena 

została już zapłacona. Wskazana jednak w akcie notarialnym cena została określona 

w umowie przedwstępnej zobowiązującej do wybudowania domu oraz sprzedaży 

działki zawartej w dniu … r. W § 2 ust. 1 umowy określono cenę sprzedawanych praw 

na kwotę właśnie zł. Natomiast w § 7 określono sposób i terminy zapłaty ceny. 

Z dokumentów zawartych w aktach postępowania, jest to okoliczność niesporna 

między stronami, wynika, że całość ceny określonej w umowie została przez 

skarżącego zapłacona jeszcze przed datą zawarcia akty notarialnego z […].04.2009 r. 

Posługując się wykładnią art. 22 ust. 6c ustawy dokonaną przez organy podatkowe, 

wskazane wydatki nie powinny stanowić kosztów uzyskania przychodu z tytułu 

odpłatnego zbycia, ponieważ zostały poniesione przez skarżącego, który w chwili ich 

poniesienia nie był posiadaczem nieruchomości. 

Organy podatkowe nie dostrzegły jednak, że stosownie do § 6 ust. 2 umowy 

przedwstępnej z dnia […].09.2009 r. strony uzgodniły, iż wydanie przedmiotu umowy 

w posiadanie kupującego (skarżącego) nastąpi po zapłacie całości ceny nie później 

niż do dnia 31.12.2008 r. Uznać zatem należało, że z tą zatem datą skarżący stał się 

posiadaczem w rozumieniu art. 22 ust.6c ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Sporne, zakwestionowane przez organy podatkowe wydatki, wynikały 

z umowy z dnia […].10.2008 r. o roboty budowlane. Wydatki te poniesione zostały 

przez skarżącego miedzy innymi na podstawie faktury z dnia […].03.2009 r., czyli 

w okresie, w którym skarżący był posiadaczem nieruchomości, której posiadanie 

wynikało z § 6 ust. 2 umowy przedwstępnej z dnia […].09.2009 r. 

W ocenie Sądu pojęcie posiadania, użyte w art. 22 ust. 6c ustawy, rozumieć 

należy jako określony stan faktyczny władztwa na rzeczą i nie może być utożsamiane 
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jedynie z prawem własności, jak chcą tego organy podatkowe. W rozpoznawanej 

sprawie posiadanie wynikało jednak z zawartej w dniu […].09.2009 r. umowy. 

 

4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego.  

W sprawach I SA/Go 761/19 oraz I SA/Go 762/19 Sąd sformułował następująca 

tezę: Treść art.10a ust.1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego sprzeciwia się temu aby potrącana z bieżących wpływów 

należnych jednostce samorządu terytorialnego kwota z tytułu udziału we wpływach 

podatnika, była wyższa niż rzeczywiście przekazany do budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego dochód z tytułu udziału we wpływach z tego źródła. 

Przedmiotem skargi była decyzja w sprawie odmowy przekazania kwoty 

nienależnie potrąconych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, która 

została zwrócona przez gminę po przekazaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 

informacji o rozliczeniu należnych dochodów, dotyczących wpływów w podatku 

dochodowym od osób prawnych w 2018 r., z uwzględnieniem rozliczenia złożonego 

przez podatników za 2017 r. 

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r.,poz. 1530 ze zm.) jeżeli podatnik podatku 

dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze 

jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część 

dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład 

(oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy 

o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy podatnicy podatku dochodowego od osób 

prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do 

urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych 

zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na 

których obszarze są położone. 

W sprawie, gmina otrzymała w 2017 r. udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych spółki. Spółka wpłacała zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne 

miesiące w równych kwotach. Z tej kwoty przekazywano gminom na terenie których 
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Spółka posiadała oddziały.  Z uwagi na zmieniającą się w oddziale Spółki liczbę 

zatrudnionych, kwota przypadająca gminie wahała się w poszczególnych miesiącach. 

Ponieważ w wyniku złożenia przez Spółkę rocznego rozliczenia podatku 

dochodowego od osób prawnych za 2017 r. nastąpiła konieczność zwrotu pobranych 

zaliczek, gmina zobowiązana była zwrócić otrzymany w nich udział. 

Stosownie do art. 10a ust. 1 ustawy o dochodach JST, nienależnie przekazaną 

jednostce samorządu terytorialnego kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów 

z podatku, potrąca się z bieżących wpływów należnych tej jednostce samorządu 

terytorialnego z tego tytułu w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu, w 

którym dokonano rozliczenia, chyba że jednostka dokonała zwrotu nienależnie 

otrzymanej kwoty. 

Sąd uznał, że z literalnego i nie wymagającego dodatkowej wykładni brzmienia 

tego przepisu wynika, że wspomnianego w nim potrącenia, dokonać można jedynie 

kwoty nienależnie przekazanej. Przepis ten nie daje podstaw do potrącenia kwoty 

innej, wyższej lub niższej, niż nienależnie przekazana. Odmienna wykładnia tego 

przepisu prowadzi do niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania jednych jednostek 

samorządu terytorialnego kosztem drugich.  

 

5. Ordynacja podatkowa. 

W sprawie I SA/Go 63/20, Sąd ustosunkowując się do zarzutu, że wszczęcie 

postępowania karno-skarbowego miało instrumentalny charakter, celem uzyskania 

jedynie zawieszenia biegu terminu przedawnienia, nie uznał tego zarzutu za zasadny. 

Po wskazaniu regulacji prawnych oraz przypomnieniu wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012r., P 30/11, OTK-A 2012/7/81, podkreślił, że 

 w wyniku wyroku TK zmieniono treść art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz 

wprowadzono art. 70c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy 

właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się 

podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, 

najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz o 

rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. 

Wskazany przepis spowodował szereg wątpliwości interpretacyjnych, stąd też 
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w uchwale z dnia 18 czerwca 2018 r. sygn. akt I FPS 1/18 Naczelny Sąd 

Administracyjny stwierdził, że przywołanie w treści zawiadomienia kierowanego do 

podatnika w trybie art. 70c Ordynacji podatkowej jednostki odpowiedniego przepisu 

Ordynacji podatkowej, tj. art. 70 § 6 pkt 1, w którym tkwi przyczyna wywołująca 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia w postaci wszczęcia postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, pozwala uznać, 

że wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego standardy konstytucyjne, 

wymagane do osiągnięcia przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej 

skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, zostaną zrealizowane. Trybunał Konstytucyjny zwrócił bowiem uwagę, 

że: „Zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wymaga 

żeby podatnik wiedział, czy jego zobowiązanie podatkowe przedawniło się, czy nie. W 

gestii ustawodawcy pozostaje natomiast wybór instrumentów, które to zapewnią”. NSA 

w cytowanej powyżej uchwale stwierdził, że zawiadomienie podatnika dokonane na 

podstawie art. 70c Ordynacji podatkowej informujące, że z określonym co do daty 

dniem „na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej” nastąpiło 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika 

za wskazany okres rozliczeniowy, może być zatem postrzegane jako minimum 

czyniące zadość przywołanemu wyżej standardowi konstytucyjnemu. W ten sposób 

podatnik uzyskuje bowiem wiedzę, że według organu podatkowego, jego 

zobowiązanie podatkowe nie ulegnie przedawnieniu z powodu przyczyny tkwiącej 

w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, czyli właśnie ze względu na wszczęcie 

postępowania dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego związanego z niewykonaniem tego zobowiązania. NSA w tej 

uchwale nie zgodził się także z konkluzją zawartą w piśmie Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 13 czerwca 2018 r., nawiązującą do wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1729/15, że dla ziszczenia 

się skutku z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnikowi należy także 

przekazać informację o jednostce redakcyjnej Kodeksu karnego skarbowego 

dotyczącej czynu, w sprawie którego wszczęto postępowanie karnoskarbowe. 

Podkreślił, że obowiązku przekazania tego rodzaju treści nie zawiera art. 70 § 6 

pkt 1 Ordynacji podatkowej. Ponadto, jeśli zaakceptować logikę przyjętego wywodu, 

samo wskazanie przepisu Kodeksu karnego skarbowego, również mogłoby okazać się 

niewystarczające, lecz należałoby podać także brzmienie takiego przepisu. Zdaniem 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego, treść zawiadomienia kierowanego do podatnika 

powinna kształtować się w ten sposób, aby informacje organu podatkowego 

odpowiadały aktualnej sytuacji podatnika, tj. aby były adekwatne do rodzaju 

postępowania i etapu na jakim dana sprawa się znajduje. Z tej pespektywy 

najistotniejsze są zaś przepisy Ordynacji podatkowej, a nie przepisy Kodeksu karnego 

skarbowego. Jeśli treść komunikatu jest zbyt szeroka, podatnik jako jego odbiorca 

może mieć problem ze zrozumieniem przekazu. Nadmierne rozbudowanie 

zawiadomienia samo w sobie ogranicza przejrzystość komunikatu kierowanego do 

podatnika. Z tych względów, nie można bezwarunkowo przyjmować, że standard 

powiadomienia podatnika, w sytuacji gdy powiadomienie to będzie dodatkowo 

zawierało wskazanie odpowiednich jednostek redakcyjnych Kodeksu karnego 

skarbowego, może być oceniony jako wyższy. 

Dalej wskazano, że jako niemogącą mieć wpływu na treść podejmowanej 

uchwały należało ocenić argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą 

instrumentalnego wykorzystywania postępowań karnoskarbowych. (…).Odnotować 

przy tym trzeba, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że art. 70 

§ 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw prawnych do weryfikacji zasadności 

i momentu wszczęcia postępowania dotyczącego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Zgodnie z tym przepisem 

oceniane są jedynie skutki prawnopodatkowe czynności podjętych w takim 

postępowaniu (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. akt III 

SA/Wa 1858/15 oraz wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt I FSK 759/15). 

Z kolei wątpliwości natury konstytucyjnej, mogące występować na tle art. 70 § 6 pkt 1 

O.p., powinny zostać wyjaśnione w ramach zainicjowanego przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt 

K 31/14. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, że zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego, sama potencjalna możliwość nadużycia kompetencji przez organ 

państwa, przez wszczynanie postępowania karnego skarbowego tuż przed upływem 

pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego jedynym 

celem jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania, nie jest 

wystarczającą podstawą uznania przepisu za niekonstytucyjny (zob. np. wyrok NSA 

z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 1024/16). W uchwale tej dalej podkreślono, 

że dopuszczenie kontroli sądów administracyjnych nad rozstrzygnięciami 



26 
 

procesowymi podjętymi na gruncie postępowań karnych i karnoskarbowych 

wykraczałoby poza zakres kognicji sądów administracyjnych (zob. art. 1 ustawy z dnia 

25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2188, ze zm.) oraz art. 1- 3 P.p.s.a.). 

Zdaniem Sądu orzekającego w tej sprawie poza wskazaną powyżej 

argumentacją należy jeszcze podkreślić, że nadużycie prawa przez organ podatkowy  

– skonkretyzowane osoby  stwierdzające wystąpienie przesłanek do wszczęcia 

postępowania karno-skarbowego, nie pozostaje poza możliwym zakresem  ich 

odpowiedzialności, gdyż może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art.231 k.k. 

( patrz P. Falenta, Rozważania o pojęciu przekroczenia uprawnień z art.231 k.k. na tle 

wybranych orzeczeń sądowych, St. P i A. 2019/3/11-16). Odpowiedzialność z art. 231 

k.k., ponoszą także funkcjonariusze publiczni nie tylko nadużywający swoich 

uprawnień ale również nie dopełniający obowiązków, np. w przypadku stwierdzenia 

wystąpienia przesłanki do wszczęcia postępowania karnoskarbowego, nie 

wszczynając takiego postępowania. Zauważyć należy, że w postępowaniu 

karnoskarbowym bada się  także kwestię wystąpienia winy (umyślnej, nieumyślnej), 

która jest poza regulacjami P.p.s.a i Ordynacji podatkowej. 

Nie można podzielić poglądu zaprezentowanego w wyroku WSA we Wrocławiu 

z dnia 22 lipca 2019r., sygn. akt I SA/Wr 365/19, że wszczęcie postępowania 

karnoskarbowego jako  konstrukcja karnoskarbowa została włączona do Ordynacji 

podatkowej a przez to staje się elementem instytucji prawa podatkowego. Takie 

twierdzenie, nie ma oparcia w przepisach Ordynacji podatkowej, podkreślić bowiem 

należy, że postępowanie podatkowe i materiał w nim zebrany są  niezależne od 

prowadzonego postępowania karnego i poczynionych w nim ustaleń. Postępowanie 

karne i postępowanie podatkowe to dwa odrębne, niezależne od siebie postępowania, 

których prowadzenie jest oparte na odrębnym prawie procesowym. Ponadto mając na 

uwadze zasady efektywności prawa wspólnotowego, generalną regułą w przypadku 

sankcji karnych, jest autonomia państw członkowskich. Co do zasady przepisy prawa 

karnego i procedury karnej leżą bowiem w wyłącznej kompetencji państw 

członkowskich (Stosowanie prawa unii europejskiej  przez sądy - pod redakcją A. 

Wróbla, Zakamycze 2005 str.293). 

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził aby prowadzone przez organ 

postępowanie podatkowe, polegające na podejmowaniu działań należących do jego 
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obowiązków, w tym wszczęcie postępowania karnoskarbowego, naruszało regulację z 

art. 121 Ordynacji podatkowej. 

W sprawie I SA/Go 253/20, Sąd rozstrzygnął zagadnienie dotyczące odmowy 

przyjęcia korespondencji przez pracownika spółki od funkcjonariusza organu 

podatkowego. Skarżąca spółka zarzuciła bowiem naruszenie regulacji z art. 153 § 1 

w związku z art. 151 § 1 zd. 1. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 151 § 1 O.p. 

osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej 

pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - 

osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi. Przepisy art. 146, 

art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 i art. 150a stosuje się odpowiednio. Natomiast 

z regulacji art.153 § 1 i §  2 O.p., wynika, że  jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma 

doręczanego mu w sposób określony w art. 144 § 1 pkt 1, pismo zwraca się nadawcy 

z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją 

pozostawia się w aktach sprawy. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, 

że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. Regulacja 

art. 144 § 1 pkt 1 O.p. daje  organowi możliwość dokonania doręczenia decyzji 

za pośrednictwem funkcjonariusza, co miało  miejsce w rozpoznawanej sprawie. 

Z akt administracyjnych organu wynika, że funkcjonariusz organu w dniu 17 

grudnia 2019r., stawił się około godziny dziesiątej w siedzibę skarżącej spółki, zastał 

w niej pracowników skarżącej spółki, jeden z nich odmówił przyjęcia doręczanej 

decyzji, dokonując własnoręcznej adnotacji „ W związku  z nie obecnością osoby 

mogącej odebrać decyzję, nie przyjmuję decyzji …”. Przy czym obok daty […].12.2019 

została postawiona pieczątka o treści „Dyrektor mgr. inż. A.S.”. W skardze 

zaakcentowano, że mylące jest twierdzenie organu iż A. S. jest osobą „odpowiedzialną 

za funkcjonowanie w sprawach celnych”, albowiem skarżąca prowadząc działalność 

jako agencja celna nie wyodrębnił jej organizacyjnie spośród innego rodzaju 

działalności, faktycznie zatem jedynym„ dyrektorem spółki” jest jej prezes M. R. 

Wskazać jednak należy, że z załączonego do skargi odpisu z rejestru przedsiębiorców 

wynika, że w przypadku skarżącej uprawnionym do reprezentowania spółki 

i prowadzenia jej spraw jest komplementariusz. Komplementariusza reprezentuje 

prezes zarządu M. R., prokurent A. R.  Z tego zapisu wynika, że M. R. nie jest 

„dyrektorem spółki”, ponadto kodeks spółek handlowych nie posługuje się tym 

pojęciem.  Należy zauważyć, że 16 stycznia 2018r. doszło do zaznajomienia się strony 

z materiałami zebranymi w postępowaniu celnym, wówczas za stronę działał  „A. S. – 
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Dyrektor skarżącej.” dalej stwierdzono, że „ Dyrektor A. S. wystąpił o wydanie z akt 

sprawy odpisów  następujących dokumentów”. Protokół została przez A. S. podpisany 

w pozycji przeznaczonej dla strony/pełnomocnika. Podobna sytuacja miała miejsce 

również […] stycznia 2020r., z protokołu zaznajomienia strony z materiałami 

dowodowymi zebranymi w postępowaniu celnym wynika, że zapoznał się z nimi A. S.- 

Dyrektor skarżącej reprezentanta strony (…). Po zapoznaniu się z aktami sprawy 

reprezentant strony zawnioskował o wydanie odpisu dokumentu decyzji organu 

I instancji. Kopię żądanego dokumentu wydano zgodnie z wnioskiem” Z powyższych 

dokumentów wynika, że A. S. występował wobec organów jako osoba upoważniona 

w tej sprawie celnej do działania za skarżącą, do odbioru w tym postępowaniu  

dokumentów dotyczącej skarżącej, a jego działania nie były przez skarżącą 

kwestionowane. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, aktywny udział w postępowaniu 

jest co do zasady uprawnieniem, a nie obowiązkiem strony. Zaniechanie jednak 

współdziałania z organem przy wyjaśnianiu sprawy może w pewnych sytuacjach 

rodzić zarzut nadużycia prawa (J. Parchomiuk, Nadużycie prawa w prawie 

administracyjnym, Warszawa 2018, s. 576). WSA podzielił pogląd zaprezentowany 

przez NSA w wyroku z dnia 11 grudnia 2019r., I FSK 1974/19, że działania 

i zaniechania stron postępowania nakierowane na celową odmowę odbioru kierowanej 

do nich korespondencji stanowią przykład nadużycia uprawnień procesowych 

i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługują na ochronę. Obowiązkiem osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych jest taka organizacja pracy, by doręczenie pism 

w godzinach pracy i w lokalu ich siedziby było zawsze możliwe (wyrok NSA z dnia 24 

maja 2004 r., FSK 40/04, wyrok WSA  w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. 

akt I SA/Kr 232/16, zob. również wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 2016 r., 

sygn. akt I SA/Gl 233/16). Z treści wniesionej skargi wynika, że w siedzibie spółki 

w chwili doręczenia  oprócz A. S. obecni byli również zatrudnieni u skarżącej spółki 

K.K. i E.S. oraz K. K. nie było zatem żadnych przeszkód do zorganizowania przez 

spółkę do zastępczego odbioru korespondencji pod nieobecność, osoby odbierającej 

korespondencję M.Z. Regulacja z  art. 151§ 1 O.p. nie można stanowić przeszkody do 

prawidłowego, zgodnego z prawem działania organu. Podniesiona w skardze kwestia 

upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie może stanowić 

podstawy do odmowy przyjęcia korespondencji i to przez osobę, która brała czynny 

udział w postepowaniu, dokonując dla skarżącej  odbioru wielu dokumentów, (w tym 

30 stycznia 2020 r. decyzji organu I instancji). Uprawnienie do odbioru korespondencji 
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nie musi być oparte na zasadzie udzielonego w tym zakresie odrębnego 

pełnomocnictwa. W orzecznictwie przyjmuje się, że przez osobę upoważnioną 

do odbioru pism należy rozumieć nie tylko osobę, która ma specjalne upoważnienie 

w tym zakresie, ale również każdą osobę, która ze względu na funkcję wykonywaną 

w organizacji adresata jest regulaminowo lub zwyczajowo uprawniona do odbioru pism 

(zob. wyrok NSA z 27 kwietnia 2016 r. o sygn. akt II FSK 685/14). Ponadto na co 

wskazał organ odwoławczy skarżąca posiada status upoważnionego przedsiębiorcy 

pozwolenia AEOC w zakresie uproszczeń celnych. Według uzyskanych pozwoleń jest 

wobec organu celnego zweryfikowanym przedsiębiorcą, partnerem administracji 

celnej, od którego winno się wymagać współpracy. Zatem organ odwoławczy słusznie 

przyjął, że w rozpoznawanej sprawie ma zastosowanie regulacja z art. 153 O.p. 

W sprawie I SA/Go 61/20 Sąd uznał, że Dyrektor Krajowej Informacji 

Skarbowej, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji 

indywidualnej dot. pytania dotyczącego MDR, błędnie uznał, że przepisy regulujące 

obowiązki w zakresie informacji o schematach podatkowych, nie stanowią przepisów 

prawa podatkowego podlegających urzędowej wykładni w drodze interpretacji 

indywidualnej. Sąd podkreślił, że ordynacja podatkowa wyraźne wskazuje, które 

przepisy prawa podatkowego nie mogą być przedmiotem indywidualnej interpretacji. 

Nie ma wśród tego ograniczenia przepisów dotyczących informacji o schematach 

podatkowych. Zdaniem WSA, kwestie dotyczące obowiązków raportowania 

o schematach podatkowych, w tym także co do obowiązku informowania 

wspomagającego o numerze schematu podatkowego, mają charakter 

materialnoprawny.  

Sąd wskazał na kilka argumentów. Po pierwsze, powołał się na wykładnię 

systemową wskazując, że rozdział 11a pt. Informacje o schematach podatkowych - 

został umieszczony w Dziale III ordynacji podatkowej Zobowiązania podatkowe, czyli 

zawierającym przepisy formułujące normy o charakterze materialnoprawnym, a nie 

wśród przepisów postępowania podatkowego. Po drugie, zwrócił uwagę na to, że 

sama treść obowiązków dotyczących informacji o schematach podatkowych posiada 

cechy materialnoprawne. Po trzecie, sąd przypomniał, że niewywiązywanie się 

z obowiązku nałożonego przez ordynację podatkowego jest objęcie sankcją karną 

na podstawie art. 80f par. 3  kodeksu karnego skarbowego, nie zaś rygorem 

procesowym, bądź karą porządkową, co ma miejsce w przypadku naruszenia 

obowiązków procesowych. 
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W sprawie I SA/Go 102/20 Sąd wskazał, że przedmiotem skargi było 

postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z […] lipca 2019 r., którym 

uchylono w całości i umorzono postępowanie w sprawie postanowienie Burmistrza 

Miasta z dnia […] grudnia 2018 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzji z […] listopada 2018 r. określającej Agencji Mienia Wojskowego 

wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. 

Organ jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 233 § 1 pkt 2a) 

Ordynacji podatkowej. Z treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynikało 

zaś, że podstawę faktyczną stanowiła decyzja SKO z […] lipca 2019 r. o uchyleniu 

decyzji Burmistrza z […] listopada 2018 r. o umorzeniu postepowania. W ocenie 

Kolegium taka sytuacja spowodowała, iż postępowanie zażaleniowe stało się 

bezprzedmiotowe. 

W ocenie strony skarżącej rozstrzygnięcie organu było przedwczesne. Organ 

nie mógł bowiem powołać się (nie był związany) na decyzją własną z dnia […] lipca 

2019 r., ponieważ nie została ona doręczona stronie i tym samym nie weszła do 

obrotu prawnego. 

Sąd podkreślił, że jest mu znana z urzędu okoliczność doręczenia stronie 

skarżącej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z […] lipca 2019 r. 

w przedmiocie uchylenia i umorzenia postępowania w sprawie decyzji Burmistrza z 

[…] listopada 2018 r. określającej Agencji Mienia Wojskowego wysokość 

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. Z akt sprawy o 

sygnaturze I SA/Go 12/20 wynika bowiem, że decyzja ta została doręczona stronie w 

dniu 10 lipca 2019 r. 

Dalej Sąd wskazał, że stosownie do art. 212 Ordynacji podatkowej organ 

podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. Powołany 

przepis określa zatem moment, w którym decyzja podatkowa wchodzi do obrotu 

prawnego. Jest nim chwila doręczenia tej decyzji stronie postępowania. Od tego 

momentu decyzja wiąże organ podatkowy, który ją wydał, oraz stwarza określone 

w niej uprawnienia i obowiązki o charakterze procesowym i materialnym. Doręczenie 

decyzji powoduje także utrwalenie formy i treści załatwienia sprawy podatkowej. 

Od daty doręczenia decyzji jakakolwiek jej zmiana w zakresie formy lub treści może 

nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym przepisami postępowania 

podatkowego. Związanie organu podatkowego decyzją doręczoną stronie trwa przez 

cały okres pozostawania jej w obrocie prawnym, a więc do chwili jej zmiany, uchylenia, 
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stwierdzenia nieważności czy też wygaśnięcia. Przyjąć zatem należy, że decyzja 

niedoręczona (niewprowadzona do obrotu) nie wiąże także strony, której zgodnie z art. 

212 Ordynacji podatkowej, musi być doręczona. W stosunku do strony decyzja 

wywiera skutki prawne (materialnoprawne i procesowe) dopiero z chwilą doręczenia . 

W sprawie jest bezsporne, że zarówno zaskarżone postanowienie, jak 

i decyzja uchylająca i umarzająca postępowanie w sprawie decyzji Burmistrza z […] 

listopada 2018 r., wydane zostały przez SKO w dniu […] lipca 2019 r. Jednak decyzja 

została doręczona stronie w dniu 10 lipca 2019 r. Zatem dopiero w tej dacie organ 

stosownie do art. 212 Ordynacji podatkowej był nią związany. Od tej daty decyzja 

zaczęła wywierać skutki prawne, materialnoprawne i procesowe. Tym samym 

stwierdzić należy, że organ nie był uprawniony do powoływania się na związanie 

skutkami prawnym (materialnoprawnymi i procesowymi) w postanowieniu, skoro w 

dacie jego wydania decyzja, na którą się powołał nie została doręczona stronie i nie 

weszła do obrotu prawnego. Nie mógł tym samym powoływać się na powstałe w tym 

zakresie dla strony skutki o charakterze procesowym i materialnym. 

W ocenie Sądu taki sposób rozstrzygnięcia był przedwczesny a organ winien 

był do rozpoznania wniesionego zażalenia oceniając postanowienie na dzień jego 

wydania. 

 

6. Inne. 

Ustawa o czystości i porządku w gminach. Rozstrzygnięcia nadzorcze. 

I SA/Go 220/20 – sprawa dotyczyła skargi na wydane rozstrzygnięcie 

nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wydane w przedmiocie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Sąd w niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 30 lipca 2020 r. uchylił zaskarżoną 

uchwałę w całości. Sąd uznał, że w sytuacji gdy metoda proporcjonalnego  

zmniejszenia kosztów gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z gospodarstw 

domowych w związku z kompostowaniem biomasy zaproponowana przez Radę 

Gminy jest prawidłowa, organ nadzoru nie był uprawniony do stwierdzenia  

nieważności  uchwały, (gdyż  uchwała Rady  Gminy  nie jest sprzeczna  z prawem).   

Zdaniem Kolegium RIO, Rada Gminy zamiast zwolnić w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
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przydomowym – faktycznie obniżyła stawkę tej opłaty  za każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość.  

Zdaniem organu nadzoru jedynym kryterium pozwalającym na gruncie ustawy 

na prawidłowe obliczenie kwoty zwolnienia pozostaje odniesienie do proporcji 

zmniejszenia ogółu kosztów gospodarowania odpadami (bioodpadami)  

z gospodarstw domowych (jednorodzinnych). Zatem do prawidłowej kalkulacji 

wielkości zastosowanego zwolnienia częściowego konieczne jest wyliczenie proporcji 

zmniejszenia kosztów gospodarowania bioodpadami ze wszystkich gospodarstw 

domowych jednorodzinnych w odniesieniu do pozostałej kwoty opłaty obejmującej 

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnych 

i zbieranych oraz odbieranych jako zmieszane z tego rodzaju nieruchomości. 

Natomiast podmiotem zwalnianym w myśl powołanego wyżej przepisu nie są 

mieszkańcy nieruchomości, lecz właściciel nieruchomości jednorodzinnej 

kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym.  

Natomiast zdaniem Skarżącej Gminy - ustalając kwotę takiego zwolnienia 

należy zastosować następująca regułę: równowartość zwolnienia do opłaty 

za gospodarowanie odpadami ma się tak, jak zmniejszenie kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych do tych kosztów ogółem. 

Podkreślono, że aby ustalić równowartość zwolnienia przysługującego właścicielowi 

w związku z zagospodarowaniem bioodpadów trzeba określić relację zmniejszenia 

kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami z gospodarstw domowych z tego 

tytułu. 

Zgodnie z treścią art. 6k ust.4a u.c.p.g. rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia 

w części z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  

przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia  kosztów gospodarowania odpadami  

komunalnymi z gospodarstw domowych. Powołany przepis został wprowadzony 

ustawą zmieniającą ustawę u.c.p.g. z lipca 2019 r.   

Sąd wskazał, że powołana regulacja nie pozostawia gminom prawa  

decydowania o uldze, lecz nakazuje ją przyznać właścicielom nieruchomości  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady. 

Ulga ma charakter  obligatoryjny dla tych, którzy zdecydowali się zagospodarować 
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bioodpady na własnych nieruchomościach w kompostownikach. Ulga musiała zatem 

zostać określona  w uchwale organu gminy.  

W ocenie Sądu, metoda zaproponowana przez Gminę nie narusza art. 6k ust. 

4a u.p.c.g. Również metoda zaproponowana przez organ nadzoru jest prawidłowa.  

Jak już wcześniej wskazano użycie zwrotu „rada gminy zwalnia” świadczy 

o intencji obligatoryjnego zwolnienia określonej kategorii podmiotów (właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym). Jednocześnie ustawodawca posługuje się określeniem zwalnia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając dyrektywę, 

w jaki sposób część ta miałaby być ustalona odwołując się do kategorii finansowych 

(tj. proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z gospodarstw domowych). Należy zwrócić uwagę, że bioodpady stanowią część 

powstających odpadów komunalnych, a w konsekwencji składową kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty  ma wpływ  ilość  odbieranych  

odpadów.  

Z ustawy o u.c.p.g wynika, że gminy przy ustalaniu opłaty za  gospodarowanie  

odpadami komunalnymi, obowiązane są uwzględnić m.in. liczbę mieszkańców  

zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów  

komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  

komunalnymi (art. 6 k ust. 2 pkt 1-3 ustawy o u.c.p.g.). Koszty gospodarowania 

odpadami  niewątpliwie  zależą  przede wszystkim  od ilości  odbieranych odpadów, 

które następnie  muszą być zagospodarowane  w określony  prawem sposób. Gmina 

wyjaśniła w jaki sposób ustaliła wysokość ulgi wskazując jak zastosowała proporcję. 

Co prawda nie uczyniła tego szczegółowo w uzasadnieniu uchwały (które jednak nie 

jest obligatoryjnym elementem uchwał) jednak wyjaśnienie to pojawiło się na etapie 

postępowania przed Kolegium RIO. W uzasadnieniu uchwały Rady Gminy 

stwierdzono ogólnie, że przyjęte w uchwale rozwiązanie „zapewnia właścicielom 

gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych  kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, opłaty 

proporcjonalne do kosztów ponoszonych za odbiór i gospodarowanie tymi odpadami”. 

W ocenie Sądu, uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień jest zgodna z art. 6k 

ust 4a u.c.p.g. i jasno określa, kto korzysta ze zwolnienia wprowadzonego tą uchwałą. 

Są to właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
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jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. Określając podmiot zwolnienia w tej uchwale Rada 

Gminy precyzyjnie wskazała kategorię podmiotów zwolnionych.  

Zwolnienie, o którym mowa w art. 6k ust. 4a dotyczy właściciela nieruchomości, 

co wprost wynika ze zdania pierwszego § 1, a skorzystanie z tego zwolnienia nie jest 

uzależnione ani od wybranej metody obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ani też od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

metrów powierzchni użytkowej, czy ilości zużytej wody.  

Natomiast drugie zdanie określone w §1 uchwały, cyt: „Zwolnienie następuje 

w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz kwoty 9 zł," - precyzuje sam sposób wyliczenia zwolnienia z części 

opłaty, który powinien być przejrzysty dla każdego zobowiązanego do jej uiszczenia, 

a poza tym spełniać wymóg proporcjonalności. Podmiotem zwalnianym  w myśl 

powołanego wyżej §1 uchwały nie są mieszkańcy nieruchomości jak  sugeruje organ 

nadzoru, lecz właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, 

co zostało wprost wyrażone w jego brzmieniu. 

Z uwagi na konieczność obliczenia tego zwolnienia i dokonania go w sposób 

proporcjonalny do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z gospodarstw domowych, każdy właściciel określonego rodzaju nieruchomości 

(zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) spełniający warunki do 

uzyskania zwolnienia (kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym) powinien uzyskać ulgę w takim zakresie, w jakim 

przyczynia się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zdaniem Sądu, w świetle brzmienia  powołanego przepisu, nie można  uznać 

za prawidłowy pogląd, że jedynym sposobem  jest sposób wskazany  przez organ, 

zgodnie z którym do kalkulacji  wielkości zastosowanego  zwolnienia częściowego  

konieczne jest wyliczenie proporcji zmniejszenia kosztów gospodarowania 

bioodpadami ze wszystkich gospodarstw domowych jednorodzinnych  w odniesieniu  

do pozostałej kwoty opłaty obejmującej odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych selektywnych  i zbieranych oraz odbieranych  jako zmieszane  z tego  

rodzaju  nieruchomości. Niewątpliwie zaproponowana przez organ nadzoru metoda 

obliczenia kwoty jest dopuszczalna i uzasadniona. Jednak mając na uwadze powołany 

przepis art. 6k ust. 4a ustawy u.p.c.g. należy uznać, że to nie jest jedyny sposób 
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obliczenia kwoty częściowego zwolnienia. Istotnym jest by to częściowe zwolnienie 

z opłaty było  proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi gospodarstw domowych. Nie można również zapomnieć o tym, że celem 

wprowadzenia tego częściowego zwolnienia ma być zachęta ekonomiczna 

do stosowania kompostowników  przydomowych.  

W ocenie Sądu metoda zaproponowana przez Gminę nie narusza art. 6k ust. 

4a u.p.c.g. Obie metody – zaproponowana przez Gminę jak i organ nadzoru – nie 

naruszają art. 6 k  ust. 4 ustawy o u.p.c.g. Obie metody mają swoje wady jak i zalety. 

Ustawodawca wymaga by zwolnienie nastąpiło proporcjonalnie do zmniejszenia 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Jednocześnie nie wskazuje w jaki sposób tę proporcję wyliczyć, nie podaje wzoru, 

danych które winny być przyjęte do kalkulacji, wyliczenia kwoty zwolnienia. Oznacza 

to, że w tym zakresie pozostawiono pewną swobodę, co w konsekwencji powoduje, że 

nie można uznać, że istnieje tylko jeden sposób ustalenia wysokości zwolnienia.  

Ustawodawca w powołanym przepisie nie wskazuje w odniesieniu do jakich 

jednostek (elementów) miałoby to nastąpić, jakie dane należałoby przyjąć do 

kalkulacji. Posługuje się jedynie zwrotem zwalnia w części z opłaty [...] proporcjonalnie 

do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 

domowych. Z brzmienia tego przepisu nie wynika czy chodzi o liczbę właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, czy liczbę 

takich nieruchomości, czy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Przyjęcie jednak tego rodzaju jednostek powoduje, że korzystający 

ze zwolnienia zostanie zwolniony w części opłaty nieproporcjonalnie, w oderwaniu 

od kosztów gospodarowania bioodpadami. Zwolnienie właściciela nieruchomości 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci jednej kwoty 

w przypadku  ustalenia  opłaty za gospodarowanie  odpadami  na  podstawie  art.  6 j 

ust. 1 ustawy u.c.p.g., nie będzie proporcjonalne do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych i będzie wątpliwą  

zachętą ekonomiczną. Konkretyzując powinność publicznoprawną, Skarżąca 

dla przykładu wskazała, że w gospodarstwie jednoosobowym kwota opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniesie 29 zł, a w sytuacji zastosowania 

zwolnienia 20 zł, tj. pomniejszona od całości opłaty o kwotę 9 zł. Natomiast 

w gospodarstwie wieloosobowym liczącym, np. 5 osób, kwota opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 145 zł, a po zastosowaniu 



36 
 

zwolnienia obniżenie wysokości opłaty o kwotę tylko 9 zł. W przypadku dwóch lub 

więcej osób w gospodarstwie domowym nie ma mowy o proporcjonalnym 

zmniejszeniu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową stanowisko ma tę wadę, że nie 

zapewnia proporcjonalnego zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi wytworzonymi przez gospodarstwa domowe, ponieważ w gospodarstwie 

jednoosobowym zostanie wytworzonych mniej odpadów niż w gospodarstwie 5-cio 

osobowym. Koszt zagospodarowania odpadów w gospodarstwie wieloosobowym 

będzie zdecydowanie większy niż w gospodarstwie jednoosobowym. Natomiast 

pozbawione byłoby tej wady w sytuacji w której opłata za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi ustalona byłaby na podstawie  art. 6j ust. 2 ustawy u.c.p.g. (stawka 

opłaty od gospodarstwa  domowego).  

 

7. Prawo celne. 

W sprawie I SA/Go 4/20 przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej była 

decyzja zarządzająca konwój towaru. W sprawie, wg. zgromadzonych dokumentów 

CMR, przewożony towar był przedmiotem dwóch następujących po sobie przewozów. 

Ponadto dokumenty te wskazywały na trzech różnych nadawców towaru. 

Sąd stwierdził, 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 majątkową zarówno 

nadawcy towaru jak i przewoźnika. 

We wspomnianym przepisie zdefiniowano również nadawcę towaru - jest nim 

osobą fizyczna, osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonująca wysyłki 

towaru będącego przedmiotem przewozu.  

Tożsama definicja nadawcy towaru znajduje się w art. 2 pkt 3 ustawy SENT. 

Zgodnie z tym przepisem użyte w ustawie określenia oznaczają: nadawca towaru - 

osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wysyłki 

towaru będącego przedmiotem przewozu. 

Przyczyną uchylenia zaskarżonej decyzji był brak uzasadnienia w niej, dlaczego 

spośród trzech potencjalnych podmiotów za nadawcę towaru uznały jednego z nich. 
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Ponadto przesłanką zarządzenia konwoju w sprawie było uzasadnione podejrzenie, że 

towary nie zostaną dostarczone do miejsca wskazanego w dokumencie 

towarzyszącym przesyłce. Natomiast z dokumentu CMR wskazującego adresata 

decyzji jako nadawcę wynikało, że towar dotarł do miejsca przeznaczenia, zatem w 

wypadku tego konkretnego przewozu ryzyko, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 

ustawy o KAS, nie istniało. 

 

8. Płatności dla młodych rolników. 

W sprawie I SA/Go 355/20 spór zawisły przed Sądem dotyczył odmowy przyznania 

płatności dla młodych rolników spółce z o.o. z uwagi na niespełnienie wymogu 

formalnego wskazanego w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 12 marca 2015 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakie powinny spełniać 

wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. 2015 poz. 352) (Dz. U. poz. 361 ze zm.). Brak ten polegał na 

nie dołączeniu do wniosku dokumentu, z którego wynikałaby data rozpoczęcia 

sprawowania faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną. Spółka dołączyła do 

wniosku odpis aktualny z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

z którego wynikało jedynie, że od początku roku trwałą i faktyczną kontrolę w Spółce 

sprawowali młodzi rolnicy.  

Sąd uznał za nieuprawnioną ocenę Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, 

że skarżąca Spółka nie spełniła warunków przyznania płatności wskazanych w art. 49 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 

rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 

zmiany załącznika X do tego rozporządzenia. W sytuacji, w której z dokumentów 

załączonych do wniosku o przyznanie płatności wynika, że w roku, w którym spółka 

ubiega się o płatność, młody rolnik (lub rolnicy) sprawuje (sprawują) nad nią faktyczną 

i trwałą kontrolę samodzielnie albo wspólnie z innymi rolnikami, do otrzymania 

płatności dla młodych rolników nie jest niezbędne przedłożenie dokumentów 

potwierdzających początkową datę sprawowania tej kontroli. Odmienna wykładnia §8 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wniosku wprowadzałaby bowiem zbędny 

i nieuzasadniony treścią przepisów unijnych warunek formalny. 

 



38 
 

V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 

 

1. Sprawy z zakresu nadzoru sanitarnego.  

W wyrokach z 23 września 2020 r. (sprawy o sygn. akt. II SA/Go 331/20 

i II SA/Go 332/20) Sąd wskazał, że przewidziane dla Ministra Zdrowia upoważnienie 

ustawowe do wydania rozporządzenia wykonawczego przewidywało możliwość 

ustanowienia: 1) czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, 

2) czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów 

lub produktów spożywczych, 3) czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych 

instytucji lub zakładów pracy, 4) zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń 

ludności, 5) obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli 

wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, 

usługowych, handlowych lub innych obiektów, 6) nakazu udostępnienia 

nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań 

przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 7) obowiązku 

przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób 

podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych. 

W delegacji ustawowej nie ma zatem uprawnienia dla Ministra Zdrowia do 

ustanowienia przymusowej kwarantanny dla osób, które przekraczały granicę 

państwową w celu udania się do swego miejsca zamieszkania (§ 2 ust. 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

- Dz.U. z 2020 r., poz. 566 ze zm.). Delegacja ustawowa zawiera uprawnienie do 

ustanowienia czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, ale 

to nie jest równoznaczne z ustanowieniem obowiązku odbycia kwarantanny, który jest 

równoznaczny z zakazem poruszania się po terytorium RP w określonym czasie.

  

2. Inne o symbolu podstawowym 620. 

Wśród spraw z powyższego zakresu na uwagę zasługują dwa orzeczenia 

z 2 września 2020 r. sygn. akt II SA/Go 244/20 i II SA/Go 239/20. W wyrokach tych 

Sąd zwrócił uwagę, że przepis § 2 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566 ), stanowi 

iż obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy 
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Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez 

kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu 

drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu 

przepisów o transporcie drogowym. W myśl art. 4 pkt 3 ustawy o transporcie 

drogowym transport drogowy obejmuje krajowy transport drogowy 

lub międzynarodowy transport drogowy, jak również każdy przejazd drogowy 

wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności 

gospodarczej, niespełniający warunków, o których mowa w pkt 4 oraz działalność 

gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Pojęcie 

międzynarodowego transportu drogowego zdefiniowane zostało w art. 4 pkt 2 ustawy 

o transporcie drogowym, zgodnie z którym międzynarodowy transport drogowy 

oznacza podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, 

przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się 

z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei wyłączenia ze stosowania 

ustawy zawarte są w art. 3 tej ustawy i dotyczą one m.in. przewozu drogowego 

wykonywanego pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej 

niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób. 

W ww. sprawach Sąd nie miał jednak do czynienia z takim przypadkiem, bowiem 

z dołączonego do skargi zaświadczenia  jak i oświadczenia pełnomocnika skarżącego 

złożonego na rozprawie wynika, że skarżący w dniu przekraczania granicy 

państwowej wykonywał pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (tzw. busem) międzynarodowy zarobkowy 

transport drogowy osób. Jednocześnie Sąd wskazał, że wyliczenie wyłączeń spod 

zakresu przedmiotowego art. 3 ustawy o transporcie drogowym  stanowi katalog 

zamknięty (numerus clausus) i nie podlega rozszerzeniu. Innymi słowy, ustawa ma 

zastosowanie do wszystkich przewozów drogowych, których nie można 

zaklasyfikować do przewozów wymienionych w art. 3 ust. 1 u.t.d. O tym, czy 

w konkretnym przypadku znajdują zastosowanie przepisy ustawy o transporcie 

drogowym decyduje przede wszystkim charakter wykonywanego przewozu. 

Wykonywanie transportu drogowego musi być traktowane jako działanie faktyczne 

polegające na przewozie osób lub rzeczy odpowiadające definiowaniu transportu 

drogowego. Zdaniem Sądu, skoro w przedmiotowej sprawie wykonywanie przewozu 
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drogowego mieści się w definicji zawartej w art. 4 pkt 2 ustawy o transporcie 

drogowym i taki przewóz nie podlega wyłączeniu na podstawie przepisu art. 3 tej 

ustawy, to sam fakt braku w obowiązujących przepisach ustawy o transporcie 

drogowym obowiązku uzyskania przez podmioty wykonujące międzynarodowy 

zarobkowy transport drogowy osób tzw. busami licencji na wykonywanie takich 

przewozów, nie wyłącza stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym. Mając 

zatem na uwadze treść § 2 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 

marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, uznać należało, że skarżący będący kierowcą 

wykonującym międzynarodowy zarobkowy transport drogowy osób w rozumieniu 

przepisów ustawy o transporcie drogowym, nie podlegał obowiązkowej kwarantannie. 

Potwierdzeniem powyższego stanowiska, jest także zmiana przepisów w zakresie 

obowiązku odbycia kwarantanny jaka dokonała się w kolejnym rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 

964). Organ władzy wykonawczej bowiem w § 3 pkt 10 ww. rozporządzenia wprost 

zawarł regulację (doprecyzowując tym samym dotychczasową) zwalniającą 

z obowiązku odbycia kwarantanny przez kierowców wykonujących przewóz drogowy 

pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 

7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym 

transporcie drogowym osób. W ocenie Sądu wprowadzona regulacja potwierdza 

stanowisko, że skarżący będący kierowcą wykonywał międzynarodowy transport 

drogowy, który nie podlegał wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy o transporcie 

drogowym. Należy mieć również na uwadze, że art. 52 Konstytucji RP w ust.1 i 2 

określa zasadę wolności każdego obywatela poruszania się po terytorium RP oraz 

jego opuszczania, a w ust. 3 deklaruje jej ochronę. Z tego względu należy uznać, 

że ograniczenia powyższej zasady powinny być interpretowane w sposób 

ścieśniający. 

 

3. Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego - wygaśnięcie mandatu 

radnego.   

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 7/20 Sąd wskazał, że wykonywanie mandatu 

radnego nie ma charakteru administracyjnoprawnego. Źródłem jego wykonywania, 

czy objęcia jest akt wyboru, a zatem jest związany z wolą wyborców, mieszkańców 
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danej wspólnoty samorządowej. Stosunek powstały na skutek wyborów pomiędzy 

radnym a radą gminy ma charakter publicznoprawny. Kategoryczne brzmienie 

przepisów związanych z wygaśnięciem mandatu radnego pozwala na przyjęcie, 

że zrzeczenie się mandatu ma charakter szczególny. Mandat wygasa z chwilą się 

zrzeczenia, a postanowienie komisarza wyborczego potwierdza tylko zaistniały stan. 

Stosunek prawny wynikający z mandatu nie jest stosunkiem cywilnoprawnym 

ale publicznoprawnym, a zatem art. 61 kodeksu cywilnego, w myśl którego 

oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie jest złożone z chwilą, gdy doszło 

do niej w taki sposób że mogła zapoznać się z jego treścią, nie ma tym przypadku 

zastosowania. Odmawianie radnym możliwości cofnięcia oświadczenia woli, 

dotkniętego poważnymi wadami, z braku odpowiedniej publicznoprawnej regulacji 

byłoby rozwiązaniem stawiającym radnych w sytuacji gorszej niż sytuacja osób 

składających cywilnoprawne oświadczenia woli. Taka interpretacja byłaby zbyt 

restrykcyjna, zważywszy na ustrojowe znaczenie demokratycznych wyborów do 

organów samorządu terytorialnego. Waga aktów wyborczych sprawia, że ewentualne 

cofnięcie oświadczenia woli o zrzeczeniu się mandatu nie może być swobodne, może 

mieć miejsce tylko w sytuacjach szczególnych i tylko przed podjęciem postanowienia 

stwierdzającego wygaśniecie mandatu.  

Stanowisko to zastała zaaprobowane w wyroku NSA z 7 października 2020 r. 

sygn. akt II OSK 1835/20.  

Wyrokiem z 7 maja 2020 r. wydanym w sprawie II SA/Go 143/20 Sąd stwierdził 

nieważność uchwały rady miasta w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, 

podjętej na podstawie art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 w zw.  z art. 11 § 1 pkt 5 i art. 10 § 1 pkt 

3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 

ze zm., określanej  dalej jako k.w.) z powodu nieposiadania prawa wybieralności. 

W wyborach do organu stanowiącego w świetle przepisów art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i b 

i art. 11 § 1 pkt 5 k.w. obowiązuje bowiem wymóg stałego zamieszkania na obszarze 

jednostki samorządu terytorialnego, w której dana osoba kandyduje, a następnie 

– w przypadku nabycia i objęcia mandatu – sprawuje mandat (cenzus domicylu). Sąd 

dokonując oceny ważności zaskarżonego aktu stwierdził, iż uchwała o stwierdzeniu 

wygaśnięcia mandatu radnego powinna być podjęta w terminie miesiąca 

od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (art. 383 § 2 k.w.). Termin ten ma 

charakter instrukcyjny, a jego  upływ nie pozbawia  rady  prawa do podjęcia 

rozstrzygnięcia. Ustawodawca nie określił bowiem sankcji z tytułu upływu terminu 
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przewidzianego w art. 383 § 2 k.w. dla rady gminy, w postaci wygaśnięcia kompetencji 

tego organu do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sąd  uznał również, 

że  brak uzasadnienia uchwały poddanej kontroli nadzorczej lub sądowej nie 

warunkuje stwierdzenia jej nieważności, gdyż dysponując uzasadnieniem projektu 

uchwały, materiałem dowodowym zgromadzonym na etapie poprzedzającym wydanie 

uchwały oraz  protokołem z sesji  na której zapadła uchwała, można ustalić motywy, 

którymi kierował się organ uchwałodawczy. Choć niewątpliwie utrudnia to ocenę 

zaskarżonej uchwały i nie jest to stan pożądany z punktu widzenia standardów 

państwa prawnego. Sąd stwierdził natomiast, iż  pomimo braku obowiązku stosowania 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, mając na uwadze konstytucyjny 

obowiązek władzy publicznej działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 

Konstytucji) oraz zasadę zaufania do Państwa wywodzoną z demokratycznego 

państwa prawa (art. 2 Konstytucji), postępowanie wyjaśniające w przedmiocie 

wygaśnięcia mandatu radnego powinno być przeprowadzone w sposób 

wszechstronny i dogłębny. W ocenie Sądu postępowanie to nie spełniało tych 

wymogów. Ponadto w uzasadnieniu wyroku podkreślono, że decydujące znaczenie 

dla ustalenia stałego miejsca zamieszkania kandydata w wyborach samorządowych 

jest jego centrum interesów życiowych (przede wszystkim rodzinnych i majątkowych), 

nie zaś miejsce zameldowania na pobyt stały czy też miejsce wpisania do rejestru 

wyborców. Przy ustalaniu miejsca zamieszkania istotną rolę ma czynnik życia 

rodzinnego, zaś fakt przebywania w innej miejscowości w związku z wykonywaną 

pracą zawodową bądź inną działalnością nie może mieć decydującego znaczenia, 

jeżeli nie idzie za tym koncentracja życia rodzinnego. W kontrolowanej sprawie organ 

nie poczynił żadnych ustaleń, nie zgromadziwszy żadnych dowodów co do tego, gdzie 

koncentruje się życie rodzinne radnego i nie odniósł się do twierdzeń skarżącego 

w tym zakresie podniesionych przez niego na sesji poprzedzającej wydanie 

zaskarżonej uchwały. Sąd zwrócił również uwagę, iż uniemożliwiono radnemu 

uprzedniego zapoznania się z dokumentami na podstawie, których podjęto 

zaskarżoną uchwałę. Tego rodzaju działanie prowadzi w istocie do iluzoryczności 

realizacji  prawa do złożenia wyjaśnień wskazanego w art. 383 § 3 k.w. 

 

4. Sprawy z zakresu nieruchomości.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 832/19 Sąd wskazał, że wobec nie określenia 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad i warunków scalania 
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nieruchomości, nie można mówić – w przypadku złożenia wniosku o podział w trybie 

art. 92-100 ustawy o gospodarce nieruchomościami – o niezgodności z ustalaniami 

planu miejscowego a zatem – w konsekwencji – o niemożności rozpoznania wniosku 

w trybie art. 92-100 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 490/20 Sąd oddalił skargę na decyzję 

o odmowie ustalenia na rzecz skarżących odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ich 

praw do niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Wniosek o ustalenie 

odszkodowania skarżący oparli na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 2 oraz pkt 3 w zw. 

z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(DZ.U. z 2016 r. poz. 2147, dalej określana w skrócie - u.g.n.). Decyzjami z […] 

sierpnia 2004 r. zatwierdzony został projekt podziału przedmiotowych nieruchomości 

gruntowych. W wyniku podziału, dokonanego na wniosek Miasta, zostały wydzielone 

działki przeznaczone pod drogi publiczne – gminne. Decyzje zatwierdzające podział 

nieruchomości powołały się na przepis art. 98 u.g.n. Na podstawie art. 96 ust. 4 u.g.n. 

decyzje o podziale nieruchomości stanowiły podstawę dokonania wpisów w księdze 

wieczystej nieruchomości, w oparciu o stosowny wniosek złożony przez Miasto. 

Na skutek powyższego, obecnie - zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków 

oraz w księdze wieczystej nieruchomości - jej właścicielem jest Gmina.  

Sąd wskazał, że w sprawie nie budzi wątpliwości, że w stosunku 

do przedmiotowych nieruchomości nie zapadła decyzja o wywłaszczeniu. Wnosząc 

o ustalenie i wypłatę odszkodowania skarżący powołali się na art. 128 ust. 1 oraz 

na decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. Sąd zauważył, że wbrew 

stanowisku skarżących treść decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, w tym 

zarówno powołana w nich podstawa prawna, jak i treść rozstrzygnięcia oraz 

uzasadnienia, wskazują jednoznacznie, że ich przedmiotem jest zatwierdzenie 

podziału nieruchomości, a nie ich wywłaszczenie. Skutki prawne wywłaszczenia 

nieruchomości określa  art. 121 u.g.n. W myśl art. 121 ust. 1 i ust. 2 u.g.n.  przejście 

prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości 

stała się ostateczna. Przejście prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu 

Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym 

decyzja o wywłaszczeniu tego prawa stała się ostateczna, jeżeli prawo użytkowania 

wieczystego było ustanowione na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

innej osoby niż ta, na rzecz której nastąpiło wywłaszczenie. Analogiczny skutek 
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prawny w postaci przejścia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości powstałej w wyniku 

podziału w celu urządzenia drogi publicznej reguluje art. 98 u.g.n., który dotyczy 

wydzielenia nieruchomości, ale na wniosek właściciela nieruchomości. 

W rozpoznawanej sprawie bezspornie decyzje zatwierdzające podział przedmiotowych 

nieruchomości nie zostały wydane na wniosek właściciela, ani użytkownika 

wieczystego nieruchomości, lecz z urzędu. Sąd wskazał, że stan prawny danej sprawy 

nie pozwala na przyjęcie, że powołane przez skarżących przepisy art. 129 ust. 5 pkt 2 

i 3 w zw. z art. 128 ust. 1 u.g.n. w okolicznościach rozpatrywanej sprawy dają 

podstawę do ustalenia i wypłaty odszkodowania. Decyzja zatwierdzająca podział 

nieruchomości nie jest tożsama z decyzją wywłaszczającą, natomiast nie ulega 

wątpliwości, że przedmiotem decyzji z dnia […] sierpnia 2004 r. jest zatwierdzenie 

podziału nieruchomości. Sąd wskazał, że w postępowaniu administracyjnym wypłata 

odszkodowania może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy przepis prawa materialnego 

daje do tego wyraźną podstawę. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy skarżący 

nie wskazali przepisu prawa administracyjnego stanowiącego podstawę zgłoszonego 

żądania. Drogą dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych praw 

do nieruchomości jest postępowanie przed sądem powszechnym. 

 

5. Sprawy z zakresu budownictwa. 

Przedmiotem sprawy zakończonej wyrokiem Sądu z 23 września 2020 r., 

II SA/Go 388/20 był sprzeciw Starosty wobec wykonania robót budowlanych 

dotyczących budowy indywidualnego systemu oczyszczania ścieków Bio Solid 8, 

o wydajności do 1,2 m3 napowierzchniowym systemem rozsączania dla potrzeb 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, 

iż przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z […] maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w gminie, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały, działka leży na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem „1MN” – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. W rozdziale 2 – dotyczącym ustaleń dla całego obszaru objętego 

planem, w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. uchwały, określającym ustalenia w zakresie 

odprowadzania ścieków sanitarnych obowiązuje odprowadzanie ścieków sanitarnych 

wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem pkt 2, w którym dopuszcza się 
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do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków wyłącznie do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych. Z tego względu zdaniem organu zgłoszenie 

obejmujące zamiar budowy indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest 

niezgodne z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Sąd przytoczył treść  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 

odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 

jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 

spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Z powyższego przepisu 

wynika, że w sytuacji gdy sieć kanalizacyjna nie istnieje lub jej budowa jest techniczne 

lub ekonomicznie nieuzasadniona – wówczas właścicielowi nieruchomości przysługuje 

wybór między wyposażeniem nieruchomości w 1/ zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych, 2) przydomową oczyszczalnię ścieków. Przy czym oba te urządzenia muszą 

spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych. Sąd wskazał, 

że w orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że niedopuszczenie przez lokalnego 

pracodawcę w planie zagospodarowania przestrzennego budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków, na które ustawodawca zezwala, pod warunkiem spełnienia 

określonych technicznych wymogów nie da się pogodzić z racjonalnością stosowania 

prawa i jego funkcją (celem), którym jest, jeżeli chodzi o przepisy z dziedziny 

planowania przestrzennego, zapewnienie możliwości realizacji inwestycji 

z uwzględnieniem ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, 

wymagań ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb interesu publicznego 

Zdaniem Sądu przeprowadzona przez organy administracji publicznej wykładnia § 10 

ust. 3 pkt 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może zatem 

abstrahować od faktu, że ustawodawca w przypadku braku sieci kanalizacyjnej 

przyznał właścicielowi nieruchomości prawo wyboru, czy wyposaży swoją 

nieruchomość w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię ścieków, 

a ponadto, że uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego nie zawiera zakazu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do 

czasu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Z powyższych względów 

dynamiczna, funkcjonalna wykładnia § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniająca uzasadnione interesy inwestora, 

winna doprowadzić do wniosku, że zamiar budowy indywidualnego systemu 

oczyszczania ścieków wobec braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej nie 

narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy z 30 maja 2011 r., a zatem wniesienie 

sprzeciwu nie znajduje podstaw. 

W konsekwencji w ocenie Sądu organy dokonały wadliwej wykładni § 10 ust. 3 

planu miejscowego w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.cz.p.g., co w rezultacie skutkowało 

naruszeniem art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego przez jego nieuzasadnione 

zastosowanie wobec dokonanego przez skarżącego zgłoszenia zamiaru wykonania 

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

W sprawie o sygn. akt  II SA/Go 168/20 przedmiotem kontroli była decyzja 

odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

stacji bazowej telefonii komórkowej. Organy uznały, iż inwestor nie legitymuje się  

prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowalne w rozumieniu art. 3 pkt 

11  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dokonując analizy przedłożonej 

umowy dzierżawy organy stwierdziły bowiem, że przed przekazaniem przedmiotu 

dzierżawy dzierżawca nie dysponuje nieruchomością wydzierżawianą na cele 

budowlane. Sąd nie podzielił powyższego stanowiska i uchylił decyzje organów obu 

instancji, wskazując w uzasadnieniu wyroku, że z tytułu, z którego wywodzi inwestor 

prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane nie musi wynikać, iż włada 

on nieruchomością w chwili wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wystarczające jest, aby powoływał się na realne prawo, które umożliwia mu zabudowę 

nieruchomości, a które nie jest uzależnione od spełnienia warunków przyszłych 

i niepewnych. Niewątpliwie takie  realne uprawnienie inwestora - w ocenie Sądu - 

wynikało z treści przedłożonej umowy dzierżawy, które uzależniają obowiązek 

wydzierżawiającego do wydania przedmiotu dzierżawy z przeznaczeniem na budowę 

infrastruktury komunikacyjnej od woli inwestora wyrażającego się w skierowaniu 

do wydzierżawiającego stosownego wezwania. Zdaniem Sądu tak ukształtowane 

prawo jest wystarczające do uznania na etapie  postępowania  o udzielenie 

pozwolenia na budowę, iż inwestor wylegitymował się tytułem upoważaniającym do 
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dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 860/19 materialnoprawną podstawę 

kontrolowanych przez Sąd decyzji stanowiły przepisy art. 11a ust. 1, art. 11e oraz 

art. 11f ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa 

drogowa). Sąd wskazał, że w świetle tych przepisów organ administracji nie może 

oceniać racjonalności czy też słuszności przyjętych we wniosku rozwiązań 

projektowych, gdyż postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację danej inwestycji 

drogowej toczy się na wniosek zarządcy drogi, którym to wnioskiem organ jest 

związany. Organ nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy 

inwestycji bądź zmiany proponowanych rozwiązań co do jej przebiegu. Związany 

charakter decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oznacza, 

że w przypadku spełnienia przewidzianych prawem przesłanek właściwy organ ma 

bezwzględny obowiązek wydania pozytywnego rozstrzygnięcia, tj. udzielenia 

zezwolenia na inwestycję. Regulacja zawarta w art. 11a ust. 1, art. 11e oraz art. 11f 

ust. 1 pkt 2 specustawy wskazuje na związanie organu określeniem linii 

rozgraniczających teren, w tym granice pasów drogowych. Zieleń przydrożna, czyli 

roślinność umieszczona w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę 

użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku 

przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego 

terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jest 

też częścią pasa drogowego (art. 4 pkt 22 ustawy o drogach publicznych). 

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy organ nie miał zatem żadnej możliwości 

dokonania zmiany w zakresie postulowanym przez skarżącego, a więc zmniejszenia 

planowanego  pasa zieleni. Sąd podkreślił, że przyjęte w specustawie drogowej 

rozwiązania prawne oparte są na regule dominacji interesu społecznego nad 

interesem indywidualnych obywateli. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

z dnia 16 października 2012 r., K 4/10, ze względu na sprawne realizowanie ważnego 

celu publicznego, jakim jest rozbudowa infrastruktury drogowej, wprowadzone 

w ustawie o inwestycjach drogowych modyfikacje i uproszczenia dotyczące 

podstawowych regulacji prawnych są uzasadnione i nie naruszają istoty praw 

konstytucyjnych, a przy tym  ograniczenia te są zgodne z zasadą proporcjonalności. W 

ocenie Sądu, uwzględniając zasady rządzące postępowaniem  o wydanie zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej, toczącym się w trybie specustawy drogowej, 
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postępowanie w rozpoznawanej sprawie zostało przeprowadzone przez organy 

administracji bez naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., a decyzja organu I 

instancji zawiera wszystkie elementy wymagane dla decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, o których mowa w art. 11f ust. 1 specustawy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 191/20 organy nadzoru budowlanego przyjęły, 

że zaistniały określone  w art. 105 § 1 K.p.a. przesłanki do umorzenia postępowania 

administracyjnego w sprawie legalności wybudowania elektroenergetycznej linii 

napowietrznej wraz ze słupem. Sąd podzielił to stanowisko stwierdzając, że brak  

dokumentacji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej wraz 

ze słupem, nie pozwalał na przyjęcie przez organy domniemania, że obiekty te 

wykonane zostały bez stosownego pozwolenia, a więc w warunkach tzw. samowoli 

budowlanej. Sąd wskazał, że w okresie wybudowania przedmiotowej linii, a więc jak 

ustaliły organy około roku 1985, nie obowiązywały regulacje nakazujące inwestorowi, 

czy też właścicielowi obiektu budowlanego przechowywanie dokumentacji budowlanej 

związanej z inwestycją. Wymogi dotyczące obowiązku przechowywania przez 

właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego przez okres istnienia obiektu 

dokumentów, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót 

budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania wprowadził dopiero 

art. 63 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 1994. Przepisy Prawa budowlanego 

obowiązujące przed 1 stycznia 1995 r. nie przewidywały w zakresie przechowywania 

dokumentacji budowlanej jakichkolwiek szczególnych obowiązków w stosunku do 

inwestycji obejmujących urządzenia przesyłowe, w tym linie elektroenergetyczne. 

Upływ około 35 lat od daty wykonania przedmiotowej inwestycji oraz zachodzące 

w tym okresie  przekształcenia własnościowe w sektorze energetyki, a przede 

wszystkim brak obowiązku archiwizowania dokumentacji budowlanej powodują, że nie 

można było uznać za zasadne zarzutów skargi naruszenia przez organy art. 7, art. 77 

§ 1 i art. 80 K.p.a. Niezasadne były również zarzuty skargi dotyczące pominięcia przez 

organy treści księgi wieczystej, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 

Wynikające z wpisu w księdze wieczystej prawo własności skarżącego do 

przedmiotowej działki było okolicznością bezsporną, a istotą sprawy administracyjnej 

nie była ochrona praw rzeczowych skarżącego, lecz  ocena czy określony obiekt 

pobudowany został w warunkach samowoli budowlanej. Nie chodziło przy tym 

o zbadanie dopuszczalności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę 
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napowietrznej linii energetycznej i słupa energetycznego lecz wyłącznie 

zweryfikowanie twierdzeń skarżącego co do zrealizowania tych robót w warunkach 

samowoli budowlanej. 

 

6. Sprawy z zakresu ustawy o drogach publicznych. 

Przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt II SA/Go 125/20, zakończonej 

wyrokiem z 15 lipca 2020  r. była czynność  Prezydenta Miasta w przedmiocie 

odmowy wydania (sprzedaży) abonamentu za parkowanie i wydanie karty 

abonamentu parkingowego dla pojazdu […] będącego własnością skarżącego. Organ 

wskazał, że powodem odmowy wydania abonamentu nie były postanowienia 

wynikające z uchwały Rady Miasta z 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania w […], ale okoliczność, że na terenie wyznaczonej jako SPP z 

uwagi na posadowienie znaku drogowego D-18 wraz z tabliczką T-30 pojazdy o 

dopuszczalnej masie całkowitej nie mogą co do zasady parkować. Organ przytoczył 

treść § 52 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2310). 

Sąd wskazał, że zgodnie z przepisem 13 ust. 1 pkt 1 u.d.p., korzystający z dróg 

publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę, o której mowa w tym 

przepisie, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych 

godzinach lub całodobowo (art. 13b ust. 1 u.d.p.). Strefę płatnego parkowania ustala 

się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, 

jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, a to w celu zwiększenia rotacji 

parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, 

w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów 

samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej (art. 13b ust. 

2 u.d.p.). Delegację do ustalenia strefy płatnego parkowania zawiera przepis art. 13b 

ust. 3 u.d.p. Na jego podstawie rada, ustalając strefę płatnego parkowania (art. 13b 

ust. 4): 1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b 

a także może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową 

stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz określa sposób pobierania 

opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. Uchwała wprowadzająca opłaty 
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za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania stanowi akt prawa 

miejscowego (zob. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2018 r., I OSK 1882/17, CBOSA).   

Zdaniem Sądu sam abonament parkingowy stanowi nie tylko potwierdzenie 

wniesienia opłaty. Uzyskanie abonamentu za parkowanie uprawnia bowiem jego 

nabywcę do parkowania w strefie płatnego parkowania. Abonament opłaty 

parkingowej stanowi swoisty rodzaj umowy nabywcy z uprawnionym do jej pobierania 

(por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r., III SA/Kr 365/14, wyrok NSA 

z dnia 19 listopada 2014 r., I OSK 257/14, CBOSA). Opłata uiszczana za postój ma 

charakter publicznoprawny. W ocenie Sądu powyższe rozważania prowadzą do 

wniosku, że odmowa wydania abonamentu parkingowego uniemożliwia skarżącemu 

realizację uprawnienia do parkowania za opłatą swojego pojazdu (samochodu 

osobowego) w strefie płatnego parkowania, które to  uprawnienie wynika z przepisu 

prawa (uchwały będącej aktem prawa miejscowego). W konsekwencji Sąd uznał, że 

odmowa wydania abonamentu parkingowego stanowi czynność w  rozumieniu art. 3 § 

2 pkt 4 p.p.s.a.  

Zdaniem Sądu organ dokonując zaskarżonej czynności powinien był nie tylko 

poprzeć ją konkretnie sprecyzowaną podstawą prawną i odnieść ją do występującego 

w sprawie stanu faktycznego popartego konkretnymi okolicznościami, faktami, danymi. 

Tym bardziej, że skarżący w piśmie z dnia […] stycznia 2020 r. przedstawił 

okoliczności przemawiające w jego ocenie za uprawnieniem do nabycia abonamentu 

za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Sąd zauważył, że skarżący nie 

kwestionuje legalności uchwały Rady Miasta z […] maja 2016 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania legalności uchwały, ale w istocie rzeczy zarzuca wadliwe 

jej zastosowanie (§ 1 ust. 1 pkt 8 załącznika nr 4 do uchwały). W rezultacie organ 

uniemożliwił stronie zapoznanie się z powodem podjęcia takiej czynności oraz 

z argumentacją leżącą u jej podstaw, a Sądowi uniemożliwił ocenę prawidłowości jej 

dokonania, bowiem w oparciu o tak sformułowaną podstawę odmowy wydania 

abonamentu parkingowego nie sposób wywieść okoliczności stanowiących podstawę 

podjętej czynności. W tym stanie rzeczy, wobec stwierdzonych uchybień 

proceduralnych, Sąd został pozbawiony w istocie rzeczy możliwości merytorycznej 

kontroli prawidłowości dokonanej czynności w przedmiocie odmowy wydania 

abonamentu parkingowego, pozwalającej na zweryfikowanie zgodności z prawem 

dokonanej czynności.  
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Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 

1 pkt 1 lit. c p.p.s.a stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.  

 

7. Sprawy z zakresu prawa oświatowego. 

Wyrokiem z 15 lipca 220 r. wydanym w sprawie II SA/Go 163/120 WSA oddalił 

skargę Wojewody na uchwałę z 19 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie w roku szkolnym 2019/2020. 

Zdaniem Wojewody niedopuszczalne jest uzależnienie wejścia w życie przedmiotowej 

uchwały od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego, gdyż 

zakres i tematyka przedmiotowej uchwały nasuwa wniosek, że nie posiada ona cech 

właściwych dla aktu prawa miejscowego. Nie rozstrzyga bowiem o prawach 

i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, lecz jest aktem 

kierownictwa wewnętrznego i ma charakter konkretny oraz jednorazowy. Dodał przy 

tym, iż średnia cena jednostki paliwa w gminie określana przez radę gminy 

w uchwale jest jednym z elementów obliczeniowych podstawianych do wzoru 

określonego w art. 39a ust. 2 Prawa oświatowego, a zatem jest to wytyczna dla 

organu wykonawczego, który zawiera w imieniu gminy umowę z rodzicami 

niepełnosprawnego dziecka. W ocenie Wojewody wytyczna ta nie rodzi po stronie 

mieszkańca gminy żadnych praw, ani obowiązków, gdyż prawo do zwrotu kosztów, 

obliczanego według stałego i jednakowego dla wszystkich mieszkańców wzoru, 

określa ustawa.  

Sąd wskazał,  że materialnoprawną podstawę uchwały stanowił art. 39a ust. 3 

Prawa oświatowego, zgodnie z którym  średnią cenę jednostki paliwa w gminie 

określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa. Z przepisu art. 39a ust. 1 Prawa oświatowego wynika, że obowiązki, 

o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów oraz rodziców.  

Sąd podniósł, że potencjalnymi adresatami normy prawnej zawartej 

w zaskarżonej uchwale są rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zdecydowali 

o samodzielnej realizacji obowiązku dowozu dzieci do szkoły, co odbywa się 

na podstawie zawartej umowy z organem administracji samorządowej. Adresatami tej 

normy są również dzieci niepełnosprawne, które w przypadkach określonych 
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w ustawie mają prawo uczestniczyć w zajęciach szkolnych, a nie chcą, czy nie mogą 

korzystać z przewozu zorganizowanego przez gminę. Zatem sposób określenia 

adresata i schematu realizacji obowiązku transportu do szkoły przez inny podmiot niż 

gmina wskazuje, że adresat nosi cechę adresata abstrakcyjnego i odnosi się do bliżej 

nieokreślonej liczby podmiotów. Przyjąć więc należy, że działanie normy prawnej 

zawartej w zakwestionowanej uchwale odpowiada aktom prawa miejscowego, 

pomimo, że ustawodawca nie określił expresis verbis w Prawie oświatowym, że jest to 

akt prawa miejscowego. Charakter normy prawnej wynikający z uchwały podjętej na 

podstawie art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego należy ocenić, jako powszechnie 

obowiązującą na terenie gminy, skierowanej do nieograniczonego kręgu adresatów 

i wpływającej na uprawnienia tych podmiotów. Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała 

posiada normatywny charakter, gdyż będzie miała powtarzalne zastosowanie przy 

zawieraniu umów z rodzicami o zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, 

młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. Zakwestionowany akt dotyczy zatem 

uprawnień adresatów normy, którzy zostali wskazani w sposób generalny. Z kolei 

okoliczność, że średnia cena jednostki paliwa w gminie określana przez radę gminy 

w uchwale jest jednym z elementów obliczeniowych podstawianych do wzoru 

określonego w art. 39a ust. 2, nie ma istotnego znaczenia dla ustalenia charakteru 

prawnego samej uchwały. Ponadto zaskarżona uchwała nie jest aktem kierownictwa 

wewnętrznego. Akty kierownictwa wewnętrznego (prawa wewnętrznego) kierowane 

są do jednostek podporządkowanych organowi, które je wydaje. Takim aktem może 

być np. zarządzenie wójta skierowane do kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych.  

Z powyższych względów Sąd uznał, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa 

miejscowego i dlatego wymagała publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

 

8. Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na 

czynności nadzorcze. 

W sprawie II SA/Go 874/19  Sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody, stwierdzające nieważność zarządzenia organu jednostki samorządu 

terytorialnego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej, 

jako wydanego z istotnym naruszeniem art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 – określanej dalej jako u.p.o.). Zgodnie 

z tym przepisem jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku 
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konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko 

ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 

Istota sporu w sprawie sprowadzała się do tego, czy powołany tym zarządzeniem 

dyrektor został ustalony „w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny”. Sąd mając na  względzie zarówno wykładnię językową i systemową 

powyższego sformułowania uznał, że powierzyć stanowisko dyrektora na podstawie 

art. 62 ust. 12 u.p.o. można osobie, co do której organ prowadzący szkołę, jak i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny osiągnęli jednomyślność -  zgodność stanowisk, 

a w kontrolowanej sprawie organ jednostki samorządu terytorialnego oraz kurator 

oświaty nie osiągnęli takiej jednomyślności. 

 

9. Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach 

objętych symbolem 603. 

Sąd w sprawie o sygn. akt II SA 824/19 uchylił decyzję organu odwoławczego 

utrzymującą w mocy decyzji organu I instancji skreślająca wskazaną w niej osobę 

z ewidencji instruktorów nauki jazdy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm. 

– określanej dalej jako u.k.p.), a to związku z niespełnieniem wymogu określonego 

w art. 33 ust. 1 pkt 8 lit. f u.k.p. Zgodnie z tym przepisem instruktorem nauki jazdy  jest 

osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Fakt skazania skarżącego 

za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie budziły 

w kontrolowanej sprawie żadnych wątpliwości w świetle znajdujących się w aktach 

sprawy informacji z Krajowego Rejestru Karnego i wyroku sądu karnego. W ocenie 

Sądu organ odwoławczy niedostatecznie natomiast rozważył kwestię czy powyższe 

skazanie nie uległo zatarciu. Stosownie bowiem do art. 106 ustawy z dnia  6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1950 ze zm.)  z chwilą zatarcia skazania 

uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Uznanie 

skazania za niebyłe tworzy fikcję prawną, iż skazany nie był w ogóle karany, mimo że 

taki fakt w rzeczywistości miał miejsce. Następstwem zatarcia skazania jest ustanie 

prawnych konsekwencji skazania. Zatracie skazania wywołuje skutki w tych 

wszystkich sferach, w których określone następstwa wywoływało skazanie, w tym 

również w sferze stosunków administracyjnoprawnych. Stąd Sąd uznał, że zatarcie 
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skazania za przestępstwo, które uniemożliwia bycie instruktorem nauki jazdy, stanowi 

przeszkodę do wykreślenia takiej osoby z ewidencji instruktorów jazdy na podstawie 

art. 46 ust. 1 pkt 2 u.k.p. Tożsame stanowisko judykatura zajmuje w odniesieniu do 

diagnostów czy przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Jedynie 

w odniesieniu do zawodów szczególnego zaufania publicznego, badając spełnienie 

przesłanki dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków albo zawodu 

przyjmuje się, iż okoliczność zatarcia skazania nie oznacza, iż czyn nie został 

popełniony, a wyrok skazujący nie został wydany. Taka jednak przesłanka nie jest 

przewidziana w art. 33 ust. 1 u.k.p. w odniesieniu do instruktorów nauki jazdy. 

 

10.  Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie 

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

Przedmiotem rozpoznania Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 395/20 była 

skarga  Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmiany nr 3 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy K. dla 

terenów położonych w częściach obrębów geodezyjnych: S. W., Ch., K. i D. 

w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania. Zarzucając 

kwestionowanej uchwale istotne naruszenie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293, 

dalej – u.p.z.p.) oraz art. 4 w  związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 981, dalej – 

u.i.w.) Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości. 

Zasadniczą kwestią objętą zarzutem skargi było nieprawidłowe wyznaczenie na 

terenie Gminy obszarów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych. 

W ocenie skarżącego w części graficznej studium wyznaczenie strefy ochronnej 

związanej z ograniczeniem w zabudowie i zagospodarowania terenu w związku 

z lokalizacją elektrowni wiatrowych nie jest prawidłowe, bowiem południowo - 

zachodnia część obszaru na której przewidywana jest lokalizacja elektrowni 

wiatrowych graniczy bezpośrednio z terenem sąsiedniej Gminy, w związku z tym 

wyznaczenie strefy ochronnej, której wielkość określona została w pkt 21 części 

tekstowej studium, wykraczać będzie poza granicę Gminy, naruszając tym samym 

władztwo przestrzenne gminy sąsiedniej.    

Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego. WSA wskazał, że przepis art. 10 ust. 

2a u.p.z.p. należy analizować łącznie z art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. Wykładnia 
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powyższych unormowań dowodzi, że jeżeli obszary, o których mowa w art. 10 ust. 2a 

u.p.z.p. zostaną w studium wyznaczone, to wówczas w treści uchwalonego dla tego 

terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być określone, 

zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p., granice terenów pod budowę tego typu 

urządzeń i ewentualnie ich stref ochronnych. Rozmieszczenie, rozumiane jako 

szczegółowa lokalizacja urządzeń, odnosiła się do planu miejscowego, a nie do 

studium. Organ uchwałodawczy gminy przy ustalaniu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może przewidzieć wyznaczenie 

na terenie gminy obszarów na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające 

energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

(czyli między innymi elektrownie wiatrowe), a także ich strefy ochronne związane 

z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu oraz użytkowaniu terenu. Wtedy 

też powinien w studium ustalić rozmieszczenie takich obszarów. Jeżeli takie obszary 

zostaną w studium wyznaczone to wówczas w treści uchwalonego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego powinny być określone, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 

3a u.p.z.p. granice terenów pod budowę tego typu urządzeń i ewentualnie ich stref 

ochronnych ( por. wyrok  NSA  sygn. akt II OSK 1470/18, wyrok WSA w Gliwicach 

sygn.  akt II SA/Gl 248/16). Określenie stref ochronnych następuje dopiero w planie 

miejscowym w zależności od konkretnych parametrów planowanych elektrowni 

wiatrowych, bowiem strefy ochronne wyznacza się dla elektrowni, a nie dla terenów 

przeznaczonych pod te urządzenia. 

 

11.  Inne o symbolu podstawowym 605. 

Przedmiotem rozpoznania przez WSA sprawy o sygn. akt II SA/Go 395/20 było 

rozstrzygnięcie organu o odmowie udostępnienia skarżącemu danych jednostkowych 

z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL dotyczących adresu zameldowania na 

pobyt czasowy i na pobyt stały M.P.B., na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 

r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1397, zwana dalej ustawą). 

W uzasadnieniu wniosku o udostępnienie powyższych danych skarżący wskazał, 

że z M.P.B. łączył go stosunek najmu, z którego najemca nie wywiązał się, wobec 

czego koniecznym było wystąpienie na drogę sądową. Wniesiony pozew o zapłatę 

został zwrócony z powodu podania błędnego adresu zamieszkania pozwanego. 

Do wniosku załączono wezwanie Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny do wskazania 

aktualnego adresu pozwanego, zarządzenie referendarza sądowego o zwrocie pozwu 
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oraz pismo Sądu Rejonowego  zwracające pozew wraz załącznikami. Wnioskodawca 

podał, że interes prawny w uzyskaniu żądanej informacji wynika z zawartej z M.P.B. 

umowy najmu. Ponadto wskazał, że interes prawny wynika z art. 126 kpc, który 

określa wymogi pisma procesowego i nakazuje oznaczenie miejsca zamieszkania lub 

siedziby i adresu stron. W toku postępowania skarżący podnosił, że zamierza 

ponownie wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko M.P.B.  

Badając legalność zaskarżonej decyzji o odmowie udostępnienia danych, o które 

zwrócił się skarżący, Sąd stwierdził że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów 

prawa. Problemem prawnym, który wyłonił się na gruncie danej sprawy była kwestia - 

czy osoba występująca z wnioskiem o udostępnienie danych z ww. rejestrów wykazuje 

się interesem faktycznym, czy też interesem prawnym w sytuacji, gdy deklaruje 

we wniosku, że zamierza wytoczyć powództwo osobie, której dane osobowe dotyczą. 

Jeśli przyjąć, że wnioskodawca ma interes prawny w uzyskaniu żądanych danych, 

wówczas nie jest istotna zgoda osoby, której dane dotyczą na ich udostępnienie. 

Natomiast przyjęcie, że wnioskodawca ma interes faktyczny oznacza, że organ 

rejestrowy zobowiązany jest do uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na ich 

udostępnienie. Zmierzając do rozstrzygnięcia postawionego problemu Sąd przyjął, że 

przez interes prawny należy rozumieć obiektywnie istniejącą potrzebę ochrony 

prawnej skonkretyzowanego podmiotu. Zatem oparcie art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy na 

kategorii interesu prawnego oznacza, że wnioskujący powinien swe żądanie powiązać 

z takim przepisem prawa, którego obowiązywanie uzasadnia udostępnienie danych 

osobowych przetwarzanych w rejestrach ewidencji ludności. Chodzi o sytuację, gdy 

nabycie uprawnienia lub nałożenie obowiązku natury prawnej jest uzależnione od 

uzyskania informacji o danych osób fizycznych. Przy czym nie ma znaczenia, 

z jakiego rodzaju źródła wynika dla wnioskodawcy potrzeba ochrony. Natomiast 

interes faktyczny jest to nieznajdująca oparcia w przepisach prawa potrzeba, której 

zaspokojenia od władzy publicznej oczekuje określony podmiot, domagając się 

podjęcia przez organ tej władzy wykonania oznaczonych czynności prawnych lub 

faktycznych. Uwzględniając powyższe Sąd przyjął, że osoba która zamierza wytoczyć 

powództwo cywilne ma w sprawie interes faktyczny, ponieważ interes prawny musi 

mieć charakter realny, to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie. Zamiar wytoczenia 

powództwa nie jest regulowany przez żaden przepis prawa, z którego można by 

wyprowadzić interes prawny wnioskodawcy. Sytuacja prawna wnioskodawcy zmienia 

się dopiero po skutecznym zainicjowaniu ewentualnego postępowania przed sądem 
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powszechnym. Wówczas może dojść do sytuacji, że sąd powszechny zobowiąże 

powoda do podania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. Od spełnienia tego 

wymogu zależy dalsze postępowanie cywilne, wobec czego wnioskodawca ubiegający 

się o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych może mieć w takim przypadku 

interes prawny w uzyskaniu danych ze zbiorów meldunkowych (adres zameldowania) 

osoby, przeciwko której wytoczył powództwo przed sądem powszechnym. W tych 

okolicznościach sprawy skarga została oddalona. 

 

12.  Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 

Wśród spraw z powyższego zakresu na uwagę zasługuje wyrok wydany 

w sprawie o sygn. akt II SA/Go 390/20. WSA wyrokiem tym uchylił decyzje organów 

obydwu instancji o odmowie przyznania D. M. świadczenia pielęgnacyjnego w związku 

z opieką nad niepełnosprawną córką K.M. W ocenie organów strona nie spełnia 

warunku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111, zwana dalej - u.ś.r.), bowiem 

decyzją Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stronie przyznane zostało prawo 

do emerytury w drodze wyjątku. Dalej organy wskazały, że zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 

1 lit. a. u.ś.r. osoby wymienione w tym przepisie ustawodawca wykluczył jako 

beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem posiadają już one 

zabezpieczenie finansowe z systemu ubezpieczeń społecznych. Organy zauważyły, 

że możliwość wyboru świadczenia w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń, 

wynikająca z art. 27 ust. 5 u.ś.r., nie dotyczy osób posiadających prawo do emerytury. 

WSA w Gorzowie Wlkp. nie zgodził się ze stanowiskiem i argumentacją organów, 

wskazując, że mają one oparcie jedynie w literalnym brzmieniu przepisu art. 17 ust. 4 

pkt 1 lit. a u.ś.r. Wykładnia gramatyczna wskazanego przepisu doprowadziła organy 

do wniosku, że ponieważ skarżąca ma ustalone prawo do emerytury (w wysokości 

1025 zł netto), to nie przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne w jakiejkolwiek 

wysokości. Sąd orzekający w niniejszej sprawie nie podzielił wykładni art. 17 ust. 5 pkt 

1 lit a  u.ś.r. przyjętej przez organy administracyjne, w pełni aprobując stanowisko 

wyrażone w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

sygn. akt I OSK 1546/19, z dnia 8 stycznia 2020 r. sygn. akt I OSK 2392/19 oraz 

z dnia 28 czerwca 2019 r. sygn. akt I OSK 757/19, iż celowe jest zastosowanie 

w odniesieniu do art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a dyrektyw wykładni systemowej, 

celowościowej oraz funkcjonalnej. Jak wskazały Sądy w powyższych wyrokach 
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narusza zasadę równości taka wykładnia 17 ust. 5 pkt 1 lit. a, która pozbawia 

w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające ustalone prawo do 

emerytury w wysokości niższej niż to świadczenie i nie ma racjonalnych argumentów 

uzasadniających zróżnicowanie sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych 

polegających na wyłączeniu w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego tych 

opiekunów, którzy mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń wymienionych w 17 

ust. 5 pkt 1 lit. a  u.ś.r. w sytuacji gdy to świadczenie jest niższe niż świadczenie 

pielęgnacyjne. Kierując się wyrażoną w art. 8 ust. 2 Konstytucji RP zasadą 

bezpośredniego stosowania jej przepisów należy dokonać prokonstytucyjnej wykładni 

art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. pozwalającej na realizację zasad: równości wobec prawa 

(art. 32 ust. 1), sprawiedliwości społecznej (art. 2) obowiązku udzielania szczególnej 

pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 

ust. 1 zdanie drugie) i osobom niepełnosprawnym (art. 69). Zastosowanie powyższych 

reguł interpretacyjnych w odniesieniu do art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. wyłącza prawo 

do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mającej ustalone prawo do emerytury nie 

w całości, ale jedynie do wysokości tej emerytury. Stanowisko powyższe zostało 

wyrażone także w innych wyrokach sądów administracyjnych, np.: WSA w Gorzowie 

Wlkp. z 30 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/Go 128/20, WSA w Krakowie z 11 kwietnia 

2019 r. III SA/Kr 137/19, z 6 grudnia 2019 r. III SA/Kr1123/19, WSA w Gliwicach z 12 

września 2019 r. II SA/Gl 1234/19, WSA w Gdańsku z 12 września z 24 grudnia 2019 

r. III SA/Gd 472/19, WSA w Gliwicach z 27 września 2019 r. II SA/Gl 1035/19, z 24 

grudnia 2019 r. II SA/Gl 1101/19, WSA w Poznaniu z 28 listopada 2019 II SA/Po 

827/19, WSA w Rzeszowie z 16 października 2019 r. II SA/Rz 828/19, WSA 

w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/.Ol 210/20 oraz ww. wyrokach 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd zauważył, że w orzecznictwie sądowym, 

(wyroki NSA z 18 czerwca 2020 r. sygn. akt I OSK 254/20 oraz z dnia 24 sierpnia 

2020 r. sygn. akt I OSK 650/20) prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym  osoba 

która spełnia warunki do przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego i chce je 

otrzymać, a pobiera emeryturę, winna móc dokonać wyboru jednego z tych świadczeń 

przez rezygnację z pobierania świadczenia niższego, a wybór może zrealizować przez 

złożenie do organu rentowego wniosku o zawieszenie prawa do emerytury na 

podstawie art. 103 ust. 3 u.e.r.f.u.s. Sąd w niniejszej sprawie nie podzielił jednak tego 

poglądu, albowiem w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. mowa jest o ustalonym prawie 
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do świadczenia (w tym przypadku ustalonej emeryturze), a nie o świadczeniu 

faktycznie pobieranym. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 647/20 spór dotyczył odmowy przyznania prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego stronie, która pobiera emeryturę w niższej wysokości 

niż to świadczenia, i która sprawuje wyłączną opiekę nad członkiem rodziny stale 

niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Organy odmawiając stronie tego prawa 

wskazały, że zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. świadczenie pielęgnacyjne nie 

przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo, między innymi, do  

emerytury.  

Sąd rozpatrując sprawę wskazał, że w tej kwestii występuje różnica poglądów 

sprowadzająca się do dwóch stanowisk: legitymistycznego – opartego na brzmieniu 

językowym (wykładni językowej) tego przepisu oraz aktywistycznego – 

sprowadzającego się do wyjścia poza granice językowe, w oparciu o argumenty 

funkcjonalne oparte na bezpośrednim stosowaniu zasad konstytucyjnych. W tej mierze  

Sąd podzielił linię orzeczniczą zapoczątkowaną wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie II 

SA/Go 833/18), że wykładnia systemowa i funkcjonalna art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. 

pozwala na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom mającym ustalone 

prawo do jednego ze świadczeń wymienionych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. 

w sytuacji, gdy to świadczenie jest niższe, niż świadczenie pielęgnacyjne.  

Dodatkowo wskazał, że świadczenie pielęgnacyjne zostało wprowadzone 

do systemu zabezpieczenia społecznego w celu skompensowania osobom 

pracującym całkowitego braku możliwości zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (lub 

całkowitej rezygnacji z nich) wynikającego ze sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną. Emeryturą jest natomiast comiesięczne świadczenie pieniężne 

przysługujące ubezpieczonemu, który zaprzestał aktywności zawodowej, 

za przepracowanie określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. 

Repartycyjno-kapitałowy system emerytalny funkcjonujący w Polsce służyć ma 

zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, dając jednocześnie możliwość 

wypełnienia państwu zobowiązań zaciągniętych w przeszłości oraz gwarantując 

sprawiedliwość społeczną, stabilność i sprawne funkcjonowanie tego systemu przez 

wiele pokoleń. Istotnym elementem tego systemu jest „kapitałowy” charakter składki 

odprowadzanej od wynagrodzenia osoby pracującej przez cały, stosunkowo długi 
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okres wymagany do nabycia prawa do świadczenia emerytalnego (dla kobiet staż taki 

wynosi minimalnie 22 lata pracy).  

Szczególna ochrona prawa do emerytury pozostaje w ścisłym związku nie tylko 

z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ale także 

z zasadą wzajemności świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony biorący 

udział w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego, z którego wypłacane są świadczenia 

oczekuje, że w razie zajścia określonych zdarzeń uniemożliwiających mu działalność 

zarobkową uzyska świadczenia określone przez prawo. I choć treść tej gwarancji nie 

ma charakteru stricte kapitałowego to jednak prawo żądania, z osiągnięciem 

określonego wieku, wypłaty świadczenia skalkulowanego na podstawie rachunku 

ubezpieczeniowego podlega ochronie konstytucyjnej i wymaga poszanowania 

ze strony ustawodawcy w razie modyfikacji systemu emerytalnego. W sytuacji, gdy 

okres co najmniej 22 lat pracy w ostatecznym rezultacie skutkuje przyznaniem 

jednostce świadczenia emerytalnego w wysokości mniejszej, niż wysokość 

świadczenia zastępczego o charakterze kompensacyjnym powstaje pytanie 

o zgodność takiego rozwiązania z konstytucyjnym prawem do zabezpieczenia 

społecznego wyrażonym w art. 67 Konstytucji RP oraz zasadami sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji RP), równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji 

RP) oraz udzielania szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej i osobom niepełnosprawnym (art. 69 i art. 71 ust. 1 zdanie 

drugie Konstytucji RP).  

 Mając na uwadze te argumenty sąd uznał, że niemające oparcia 

konstytucyjnego oraz niesprawiedliwe z punktu widzenia zasad zabezpieczenia 

społecznego jest zróżnicowanie sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych 

pobierających emeryturę w taki sposób, że nie mogą one skorzystać, podobnie jak 

osoby pracujące z prawa wyboru świadczenia pielęgnacyjnego, w sytuacji gdy 

pobierana przez nie emerytura jest niższa od wysokości tego świadczenia (przy 

spełnieniu oczywiście innych warunków wymaganych art. 17 ust. 1 i ust. 1b u.ś.r.). 

Dlatego kierując się wyrażoną art. 8 ust. 2 Konstytucji RP zasadą bezpośredniego 

stosowania jej przepisów Sąd, w oparciu o wymienione wyżej zasady konstytucyjne, 

dokonał „prokonstytucyjnej” wykładni art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. 

 

13.  Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

W sprawie o sygn. akt WSA oddalił skargę na zarządzenie pokontrolne wydane 

przez W.I.O.Ś. Zaskarżonym zarządzeniem pokontrolnym, na podstawie art. 12 ust. 1 
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pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst 

jedn.: Dz. U. z. 2019 r., poz. 1355) oraz ustaleń kontroli udokumentowanych 

protokołem kontroli, organ nałożył na Syndyka Masy Upadłości „M” Spółka z o.o. 

w upadłości obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przede wszystkim nie składowania 

odpadów na działkach o numerach ewidencyjnych […], tj. w miejscu nie 

przeznaczonym na ten cel. Termin realizacji obowiązku wyznaczono bezzwłocznie, 

a termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących 

wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń wyznaczono na dzień 31 

sierpnia 2020 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie wskazano, że na całej powierzchni ww. 

działek stwierdzono składowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym odpadów: 

gruzu budowlanego, budowlanych elementów konstrukcyjnych, odpadów metalowych, 

drewna odpadowego oraz różnego rodzaju odpadów z tworzyw sztucznych. Wśród 

zdeponowanych odpadów znajdowały się odpady niebezpieczne, tj. dwadzieścia 

sześć hałd płyt eternitowych o wskazanych przez organ wymiarach o łącznej objętości 

49,711 m3, które nie były w żaden sposób zabezpieczone. Ponadto stwierdzono luźno 

porozrzucane, pojedyncze płyty eternitowe. Organ wskazał, że powyższy stan stanowi 

naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 20912 r. o odpadach (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 797) zwana dalej - u.o.o. 

W uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę Sąd w pierwszej kolejności 

wskazał, że w postępowaniu o wydanie zarządzania pokontrolnego na podstawie 

art. 12 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego nie mają zastosowania. Postępowanie w przedmiocie wydania 

zarządzenia pokontrolnego toczy się w oparciu o przepisy ww. ustawy, a zatem stan 

faktyczny sprawy zostaje ustalony na podstawie wyników kontroli oraz protokołu 

kontroli, który ma odzwierciedlać przebieg kontroli na miejscu. Sąd zauważył, 

że z przeprowadzonej kontroli sporządzono stosowny protokół, który Syndyk podpisał, 

nie wnosząc do jego treści zastrzeżeń i uwag. W oparciu o wyniki kontroli, podstawą 

prawną wydania przedmiotowego zarządzenia pokontrolnego było naruszenie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie 

prowadzenia gospodarki odpadami. Bezspornie skarżący nie legitymował się decyzją 

administracyjną upoważniającą ją do prowadzenia składowiska odpadów na ww. 

nieruchomości. Na danym terenie powstało tzw. "dzikie" składowisko odpadów, 

a więc miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów. Dalej Sąd wskazał, 
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że skarżący nie obalił domniemania wynikającego z art. 3 pkt 19 ustawy o odpadach, 

zgodnie z którym domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości. W szczególności powołanie się przez 

skarżącego na umowę dzierżawy nieruchomości na której nielegalnie składowane są 

odpady, dodatkowo w sytuacji gdy umowa dzierżawy wygasła w 2018 r., nie stanowi 

wystarczającej podstawy do obalenia ww. domniemania. W ocenie WSA w Gorzowie 

Wlkp. prawidłowo obowiązek nałożony został na Syndyka Masy Upadłości „M” Spółka 

z o.o. Obowiązek, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 kierowany jest do kierownika 

kontrolowanej jednostki, wobec czego orzeczenie organu w tym zakresie ma oparcie 

w przepisach art. 144 i 173 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 

(DZ.U. z 2020 poz. 1228). Również brak oceny przez organ okoliczności związanych 

z brakiem środków finansowych na realizację nałożonego obowiązku, z punktu 

widzenia regulacji zawartej w ww. przepisach, zdaniem Sądu, nie czyni  zaskarżonego 

orzeczenia wadliwym. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 337/20 przedmiotem sporu było ustalenie opłaty 

za niewykonanie nasadzeń kompensacyjnych za usunięcie 7 drzew. Sprawdzając 

po upływie okresu trzech lat wykonanie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych, który 

to obowiązek został nałożony decyzją zezwalającą na wycinkę drzew wydaną 

w styczniu 2015 r. organ ustalił, że nasadzono wymaganą liczbę 15 sztuk drzew z tym, 

że odnośnie dwóch stwierdził, że strona dokonała nasadzenia dwóch klonów 

zwyczajnych podczas gdy zgodnie ze wspomnianą decyzją z 2015 r. powinny to być 

dwa klony polne odmiana kulista. W tym zakresie organy administracji publicznej 

uznały, że strona w tej części nie wykonała nasadzeń zastępczych zgodnie 

ze zezwoleniem. Wydały decyzję, w której powołując się na art. 84 ust. 7 ustawy 

o ochronie przyrody, dokonały przeliczenia opłaty określonej w decyzji z 2015 r. 

w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie zostały zasadzone zgodnie 

ze zezwoleniem i nakazały stronię uiścić ją w wysokości 47.497,29 zł, umarzając 

jednocześnie opłatę w wysokości 308.789,00 zł. Wyrokiem  z 22 grudnia 2020 r. Sąd 

uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję  organu I instancji. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że dokonując wykładni art. 84 ust. 7 ustawy należy 

odwołać się nie tylko do wykładni językowej, ale także do wykładni celowościowej 

i systemowej. Wynik tak dokonanej wykładni nakazuje w tego rodzaju sprawach 

organom zbadania czy został osiągnięty podstawowy cel jakim jest wykonanie 

obowiązku nasadzeń zastępczych tj. kompensacja przyrodnicza ubytku 
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spowodowanego wycinką drzew. Nie można ograniczać roli art. 84 ust. 7 ustawy 

o ochronie przyrody do funkcji fiskalnej. Każda ze spraw wymaga indywidualnej oceny. 

Nadto z uwagi na powstające wątpliwości co do treści wyinterpretowanej normy 

prawnej zwrócono uwagę na treść art. 7a § 1 K.p.a.   

 

14.  Administracyjne postępowanie.  

Sprawa II SA/Go 139/20 dotyczyła wniosku o wznowienie postępowania 

administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną opartego o cztery odrębne 

podstawy z art. 145 § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 K.p.a. Organ drugiej instancji 

rozpatrujący odwołalnie od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne przyjął, 

że w przypadku gdy w sprawie strona uchybiła terminowi wynikającemu z art. 148 § 2 

K.p.a., dotyczącego podstawy wznowienia z art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. (strona bez 

własnej winy nie brała udziału w postępowaniu) rozpatrywanie wniosku o wznowienie 

postępowania w odniesieniu do innych powołanych w nim przesłanek wznowienia jest 

bezprzedmiotowe. Zdaniem organu odwoławczego oparcie wniosku o wznowienie 

przez stronę, która nie brała udziału w postępowaniu, o przesłankę z art. 145 § 1 pkt 4 

K.p.a. nakłada na organ obowiązek zbadania dochowania terminu z art. 148 § 2 K.p.a. 

i wyprzedza badanie dochowania terminu złożenia wniosku co do innych wskazanych 

przesłanek. W przeciwnym razie strona, która uchybiłby temu terminowi, powołując się 

na inne przesłanki wznowienia uzyskałaby „otwarcie” na nowo tego terminu.  

W wyroku uchylającym decyzję organu drugiej instancji WSA wskazał, 

że z żądaniem wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 może 

wystąpić tylko ta strona, która nie brała udziału w sprawie, gdyż to na tym podmiocie 

spoczywa obowiązek wykazania, że służył mu przymiot strony w rozumieniu art. 28 

k.p.a. w postępowaniu zakończonym ostateczną decyzją. Brak przymiotu strony takiej 

osoby stanowi podstawę wydania postanowienia  w przedmiocie odmowy wznowienia 

postępowania. Jednak w przypadku złożenia wniosku o wznowienie postępowania 

opartego na kilku podstawach ustawowy termin do złożenia podania należy liczyć 

odrębnie dla każdej z tych podstaw. Niezależnie zatem od tego, czy  wniosek strony  

oparty na przesłance określonej w art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. był dopuszczalny czy też 

nie, badanie zachowania terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania 

następuje odrębnie dla każdej z podstaw powołanych w tym podaniu. Pogląd organu  

nie ma bowiem umocowania ani w treści przepisów art. 148 § 1 i § 2 K.p.a., ani w ich 

doktrynalnej i orzeczniczej wykładni.  
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15.  Sprawy z zakresu finansów publicznych.  

Sprawa II SA/Go 417/20 dotyczyła obciążenia wierzyciela kosztami w kwocie 

przekraczającej 72.000 zł powstałymi w egzekucyjnym postępowaniu 

administracyjnym zakończonym umorzeniem  egzekucji wobec stwierdzenia, 

że w postępowaniu nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

Na koszty te składała się wyłącznie opłata manipulacyjna powstałą w związku 

z doręczeniem zobowiązanemu tytułu wykonawczego.  

Uwzględniając skargę i uchylając zaskarżone postanowienie sąd wskazał, 

że wysokość tej opłaty została przez organ egzekucyjny obliczona jako 1% 

egzekwowanych należności, czyli formalnie zgodnie z wartością wskazaną 

w przepisie art. 64 § 6 u.p.e.a.  Jednak kwestia obowiązywania podstawy prawnej do 

naliczania kosztów egzekucyjnych w sprawie pozostaje w związku z powoływanym 

przez strony sporu orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 31/14, 

w którym to stwierdzono, że art. 64 § 6 u.p.e.a. w zakresie, w jakim nie określa 

maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej, jest niezgodny z wynikającą z art. 2 

Konstytucji zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w związku z art. 64 ust. 1 i art. 84 

Konstytucji.  

Zdaniem Sądu niedokonanie przez ustawodawcę zmiany derogowanego 

zakresowo przepisu nie zwalnia organów od konieczności uwzględnienia przy 

ustalaniu wysokości kosztów egzekucyjnych argumentów, które w ocenie Trybunału 

zadecydowały o niekonstytucyjności wymienionego przepisu. W państwie realnie 

praworządnym brak reakcji ustawodawcy na delikt legislacyjny nie może być 

argumentem za stosowaniem niekonstytucyjnego prawa.  Skoro ustawodawca nie 

reaguje to do organów należy rozstrzygnięcie, czy ustalone koszty egzekucyjne 

przystają do wzorców konstytucyjnych wynikających z art. 64 ust. 1 i art. 84 

Konstytucji RP, a jeśli nie, to w jakim zakresie należy dokonać ich miarkowania 

z uwzględnieniem zasady bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP (art. 

8 ust. 2). Do czasu postulowanej nowelizacji ustawy, możliwe i konieczne jest 

orzekanie o wysokości kosztów egzekucyjnych z zastosowaniem standardów 

i wskazówek określonych we wskazanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego 

też niezbędne jest powiązanie opłat z realiami konkretnego postępowania 

egzekucyjnego.  

W ocenie Sądu naliczona w sprawie opłata manipulacyjna nie pozostaje 

w jakiejkolwiek racjonalnej proporcji do podjętych w toku postępowania egzekucyjnego 
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czynności mających na celu wyegzekwowanie należności wynikających z tytułu 

wykonawczego, bowiem jedyną czynnością egzekucyjną w sprawie było doręczanie 

zobowiązanemu tytułu wykonawczego. Taka kwota w porównaniu do tej czynności 

(nakładu pracy, czasu, wydatków, itd.) jest rażąco niewspółmierna (nieproporcjonalna) 

i nie znajduje żadnego uzasadnienia, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia 

przepisów postępowania (art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 K.p.a.) oraz przepisów prawa 

materialnego (art. 190 Konstytucji RP, art. 64 § 6 u.p.e.a.).  

 

16.  Sprawy z zakresy transportu drogowego.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 524/20 Sąd stwierdził, że z treści art. 6 ust. 1 

ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wynika, 

iż podmiot odbierający jest obowiązany jeszcze przed rozpoczęciem przewozu towaru 

na terytorium kraju przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla 

tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W świetle przytoczonej treści 

przepisu dokonania tych czynności dopiero w toku kontroli nie można utożsamiać 

z wykonaniem powyższego obowiązku. W przeciwnym razie prewencyjna 

i odstraszająca funkcja kary za naruszenie ustawy o SENT nie miałaby racji bytu. Kary 

te są bowiem zapowiedzią negatywnych konsekwencji, jakie nastąpią w przypadku 

naruszenia obowiązków wynikających z ustawy, a więc i o charakterze formalnym. 

Odgrywają one w intencji prawodawcy szczególnie istotną rolę w zagwarantowaniu 

przestrzegania rygorów wynikających z systemu monitorowania drogowego przewozu 

towarów wrażliwych. Akceptacja argumentacji strony skarżącej oznaczałaby, 

że w przypadku ujawnienia podczas kontroli naruszenia obowiązków określonych 

ustawą o SENT podmiot podlegający systemowi monitorowania przewozu towarów 

mógłby każdorazowo uwolnić się od odpowiedzialności administracyjnej poprzez 

dokonanie zgłoszenia już w toku kontroli. W konsekwencji we wszystkich 

przypadkach, w których nie przeprowadzono kontroli, a doszło do naruszenia tych 

obowiązków, realizacja celów ustawy nie byłaby zagwarantowana, co w konkretnych 

przypadkach mogłoby doprowadzić do niemożności ustalenia rzeczywistego obrotu 

towarem, uznanym przez prawodawcę za wrażliwy. Odnosząc się do podniesionego 

w skardze zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez nałożenie kary pieniężnej 

za brak zgłoszenia SENT, podczas gdy przewożone wyroby nie podlegały zdaniem 

spółki obowiązkowi dokonywania zgłoszeń, wbrew zawartym w uzasadnieniu skargi 

obszernym wywodom w tym zakresie Sąd stanął na stanowisku, iż w przepisach 
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prawa powszechnie obowiązującego, w dacie dokonanej kontroli, brak jest regulacji 

materialnoprawnej pozwalającej na wyłączenie przewożonego towaru spod reżimu 

ustawy o SENT. Stąd też zgodzić należy się ze stwierdzeniem organu, iż wszystkie 

towary objęte kodem CN1515, bez względu na rodzaj towaru i jego przeznaczenie, 

podlegały systemowi monitorowania przewozu towarów. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 2 

lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1178) systemem monitorowania drogowego przewozu towarów objęty 

został przewóz towarów poz. Nomenklatury Scalonej od 1507 do 1516 – jeżeli masa 

brutto przesyłki przekraczała 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. 
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 
 
1. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 

W 2020 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 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło 10 pism, które zostały zarejestrowane w rejestrze „Skargi 

i wnioski do bezpośredniego załatwienia” (w roku 2019 – 23, w roku 2018 – 16, w roku 

2017 – 14, w roku 2016 – 5).  

Większość wniosków zostało skierowanych do WSA w Gorzowie Wlkp. przez 

prokuratora, a dotyczyły one informacji na temat postępowań dotyczących transkrypcji 

zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodziców wpisano osoby tej samej płci, 

a także aktów zawarcia małżeństwa przez osoby jednopłciowe oraz zastąpienia 

imienia ojca imieniem kobiety lub imienia matki imieniem mężczyzny. Udzielono na nie 

odpowiedzi o braku takich postępowań przed tutejszym Sądem. Pozostałe wnioski 

dotyczyły postępowań toczących się przed WSA w Gorzowie Wlkp. z udziałem 

konkretnych podmiotów, sprawy zostały załatwione przez udzielenie stosownej 

odpowiedzi.  

Wpłynęła 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 

http://www.gorzow.wsa.gov.pl/
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i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r., poz. 75) 

przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Postanowieniem z 

dnia 5 listopada 2020 roku NSA w Warszawie oddalił skargę na przewlekłość 

postępowania z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone przed WSA w Gorzowie 

Wlkp. było prawidłowe, a podejmowane w toku tego postępowania czynności 

terminowe. 

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 dotyczących udostępniania 

informacji publicznej załatwiono 34 sprawy (w roku 2019 – 25 spraw, w roku 2018 – 26 

spraw, w roku 2017 – 36). 

Wnioskodawcy występowali o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej 

m.in. postępowań sądowych w konkretnym przedmiocie; udostępnienia pytań, 

kazusów i innych zagadnień przydatnych podczas postępowań konkursowych na 

stanowiska asystentów sędziów i referendarzy sądowych; kosztów funkcjonowania 

Sądu (zakup środków do dezynfekcji, wartość umowy z dostawcą programu 

informacyjnego). Wnioskowano również o udzielenie informacji na temat awansów, 

przeszeregowań, a także ilości osób zatrudnionych w tut. Sądzie; wysokości 

wynagrodzeń pracowników WSA w Gorzowie na poszczególnych stanowiskach. 

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. 

Za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej Sądu Elektronicznego 

Terminarza Rozpraw (e - Wokanda) 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 dostępne są 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 
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Województwa Lubuskiego 124 prawomocne wyroki uwzględniające skargi na akty 

prawa miejscowego (w roku 2019 – 224, w roku 2018 – 129, w roku 2017 – 71). 

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 2020 r. zwiększyła swoje 

zasoby o nowości wydawnicze z tego zakresu. 

 

2. Konferencje i szkolenia. 

W 2020 roku poprzez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Sądów 

Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, z uwagi na aktualną sytuację 

pandemiczną, przeprowadzono niewiele szkoleń. Mianowicie odbyły się: 

 w dniach 13-14 lutego 2020 r. warsztaty dotyczące profesjonalnego 

zarządzania sekretariatem prezydialnym dla pracowników sekretariatów 

prezydialnych w wojewódzki sądach administracyjnych. Tematem warsztatów 

były nowoczesne technologie – cyfryzacja postępowania a codzienna praca 

sekretariatu; rola sekretariatu prezydialnego w funkcjonowaniu sądu; 

współpraca kierownika sekretariatu prezydialnego z organami sądu i 

pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu oraz znajomość struktury 

organizacyjnej sądów w codziennej pracy sekretariatu. 

 w dniu 29 czerwca 2020 r. szkolenie dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu 

postępowania z informacjami mogącymi stanowić informacje niejawne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

VII. Tabele statystyczne. 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2020. 
 

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 

2019 355 1.979 1.970 1.439 73,05 531 26,95 364 

2020 364 1.676 1.755 562 32,11 1193 67,89 285 
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Wpływ skarg kasacyjnych 2020 r. 
 

L.p. 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono 

skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 373 19 361 

2 SAB 13 0 16 

3 SO 0 0 0 

 
Udział pełnomocników w rozprawach w 2020 r. 

 

Udział w rozprawach 
Wydział I 

w liczbach 
Wydział II 
w liczbach 

Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 

85 28 113 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

22 43 65 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

47 53 100 

Doradców podatkowych 19 - 19 

Rzeczników patentowych - - - 

Prokuratorów - 1 1 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

- - - 

Ogółem 173 125 298 

 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2020 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 156 497 534 255 279 119 

Wydział II 208 1.179 1.221 307 914 166 

Razem 364 1.676 1.755 562 1.193 285 



72 
 

 
Wpływ i załatwienia skarg za rok 2020 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 336 1.332 1.390 541 849 14 264 

SAB 26 334 336 20 316 5 19 

SO 2 5 5 1 4 0 2 

SPP 0 5 5 0 5 0 0 

Razem 364 1.676 1.736 562 1.174 19 364 

 


