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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, utworzony dla 

województwa lubuskiego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

13 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1927 ze zm.), które weszło w życie 10 września 

2004 r., ma za sobą kolejny rok działalności. Wyniki tej działalności w 2014 r. dają 

wyraz urzeczywistnienia ustrojowej zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości 

przez kontrolę działalności administracji publicznej.  

Opracowanie stanowi podsumowanie działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2014 roku. Dotyczy ono przede 

wszystkim realizacji zadań ustawowych i działalności orzeczniczej Sądu w minionym 

roku. Obok informacji o wybranych orzeczeniach z 2014 r., zawiera również dane 

statystyczne oraz informacje o pozaorzeczniczej działalności Sądu.  
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WSTĘP 
 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2004 r. 

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib 

i obszarów właściwości (Dz.U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1927) ustalił, że Wojewódzki Sąd 

Administracyjny z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, jest właściwy dla obszaru 

województwa lubuskiego. 10 września 2014 r. minęło dziesięć lat od utworzenia 

gorzowskiego sądu.  

8 i 9 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się uroczystości związane z dziesięcioleciem 

utworzenia Sądu. W spotkaniu udział wziął Prezes NSA prof. zw. dr hab. Roman 

Hauser, Prezes WSA w Kielcach Andrzej Jagiełło, Wiceprezes WSA w Poznaniu sędzia 

NSA Tadeusz Geremek, Prezes WSA w Szczecinie sędzia NSA Grzegorz Jankowski, 

były Prezes WSA w Szczecinie sędzia NSA w stanie spoczynku Zygmunta Chorzępa 

i Prezes WSA we Wrocławiu sędzia NSA Ryszard Pęk. Gośćmi z ramienia Naczelnego 

Sądu Administracyjnego byli: sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon i sędzia NSA 

Bogusław Dauter. Na uroczystość przybyli również Prezes Sądu Okręgowego 

w Gorzowie Wielkopolskim Roman Makowski i Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej 

Górze Marek Witczak. Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim reprezentował 

Prokurator Okręgowy Wojciech Szczęsny, a Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze 

Prokurator Okręgowy dr Alfred Staszak. WSA w Gorzowie Wielkopolskim gościł też 

posła na Sejm RP Witolda Pahla, Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostroucha, 

Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Macieja Szykułę i Prezydenta Gorzowa 

Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka. 

W ramach uroczystego jubileuszu zorganizowano IX Warsztaty Sędziowskie 

w trakcie których Prezes NSA prof. zw. dr hab. Roman Hauser wygłosił dla 

zaproszonych gości, zgromadzonych sędziów i pracowników administracyjnych wykład 

pt. „Ocena działalności dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego”.  

W swoim wystąpieniu podkreślił, że WSA w Gorzowie Wielkopolskim, mimo że ma 

dopiero dziesięć lat i na stałe wpisał się w lubuski wymiar sprawiedliwości jako 

jednostka potrzebna i skuteczna. Jest to Sąd orzekający na bardzo dobrym poziomie 

i należy do najlepszych w Polsce – mówił podczas uroczystości Prezes R.Hauser. 

Z tej okazji Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia NSA Jan Grzęda 

przedstawił dane statystyczne, podsumowujące dotychczasową działalność Sądu. 
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Na przestrzeni lat 2005 – 2014 roczny wpływ spraw do WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim kształtuje się na poziomie około 2000 spraw. W 2005 r. Sąd miał do 

rozpoznania 3.569 spraw (zdecydowaną większość z nich przejął z WSA w Poznaniu) 

w 2006 r. – 2.514 spraw, a w kolejnych latach średnio przyjmowano do rozpatrzenia 

około 2000 spraw rocznie. W 2014 r. wpływ do tutejszego Sądu wyniósł 1832 sprawy.  

Czas na oczekiwanie rozpatrzenia sprawy przed WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim w 2014 r. wynosił 1.7 miesiąca.  

Od 2011 r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach Regionalnego 

Ośrodka Szkoleniowego Sądów Administracyjnych prowadzone są Warsztaty 

Sędziowskie, które są efektem porozumienia Prezesów WSA w Kielcach, Szczecinie i 

Gorzowie Wlkp. Warsztaty sędziowskie nadają zorganizowaną formułę obowiązkowi 

doszkalania zawodowego sędziów, wynikającemu z art. 82 a ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych w związku z art. 29 ustawy – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych. W  spotkaniach szkoleniowych uczestniczyli również referendarze 

sądowi i asystenci sędziego z wojewódzkich sądów administracyjnych z Kielc, 

Poznania, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego i Wrocławia.  

W ramach powyższej działalności wydawany jest Biuletyn Warsztatów Sędziowskich. 
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I. Wprowadzenie – informacje o sądzie. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim dzieli się na dwa 

wydziały orzecznicze i Wydział Informacji Sądowej.  

Zakres działania wydziałów orzeczniczych  jest następujący:  

- do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami: 611 - zobowiązania 

podatkowe i  630 - cła; 

- do Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej 

Sądu. 

Natomiast 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),  interpretacji podatkowych 

(656) , innych interpretacji (657), bezczynności organów administracji publicznej (658) 

i przewlekłości postępowania administracyjnego (659) należą do Wydziału I albo  

Wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami przypisanymi 

poszczególnym wydziałom orzeczniczym.  

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 

jest sędzia NSA Jan Grzęda, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego 

Wydziału I. Wiceprezesem i Przewodniczącym Wydziału II jest sędzia WSA Mirosław 

Trzecki. Funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika 

prasowego Sądu pełni sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko. 

W 2014 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim liczył nominalnie 19 sędziów.  

Z dniem 27 lipca 2014 r. sędzia WSA Joanna Wierchowicz, jako pierwszy sędzia 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim przeszła w stan spoczynku.  

Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia NSA Jan Grzęda orzekał 

w okresie od 1 stycznia do  31 grudnia 2014 r. w ramach delegacji do Izby Finansowej 

NSA, w wymiarze jednej sesji w miesiącu. W ramach delegacji do Izby Gospodarczej 

NSA orzekał w dniach 30 stycznia i 11 lutego 2014 r. oraz w kwietniu 2014 r. 

w wymiarze jednej sesji. Sędzia WSA Barbara Rennert w terminie od dnia 1 stycznia do 

31 marca 2014 r. orzekała w Izbie Finansowej NSA w pełnym wymiarze. Wiceprezes 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia WSA Mirosław Trzecki w okresie od 1 stycznia 

do  31 grudnia 2014 r.  orzekał jako sędzia delegowany w wymiarze jednej sesji 
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miesięcznie w Izbie Gospodarczej NSA. Sędzia WSA Stefan Kowalczyk został również 

delegowany do orzekania w Izbie Gospodarczej NSA w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2014 r. wymiarze jednej sesji w miesiącu. Sędzia WSA Michał Ruszyński 

w okresie od października do grudnia 2014 r. orzekał w Izbie Ogólnoadministracyjnej 

NSA w wymiarze jednej sesji miesięcznie. Sędzia WSA Grażyna Staniszewska została 

delegowana do orzekania w Izbie Gospodarczej NSA na wokandę w dniu 6 marca 

2014 r. Następnie została delegowana do orzekania w Izbie Ogólnoadministarcyjnej na 

okres od lipca do września 2014 r. w wymiarze jednej sesji miesięcznie. Natomiast 

Ireneusz Fornalik został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w WSA 

w Poznaniu od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. w pełnym wymiarze.  

Tak jak dotychczas w WSA w Gorzowie Wielkopolskim jest zatrudnionych  dwóch 

referendarzy sądowych. Wykonują oni czynności w zakresie postępowania w sprawach 

przyznania prawa pomocy, jak również inne czynności zlecone przez 

Przewodniczących Wydziałów.  

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybrane problemy orzecznicze. 
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II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 

W 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 1635 skarg na decyzje administracyjne i inne akty oraz 

177 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 2012 r., poz. 270 ze zm.). W 2014 r. 20 wniosków 

zarejestrowano w repertorium SO.  

Średni miesięczny wpływ w 2014 r. wyniósł 153 sprawy. 

Zdecydowana większość skarg złożonych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim pochodziła od osób fizycznych (1341). 

Osoby prawne wniosły 357 skarg,  organizacje społeczne 25  skarg, zaś prokurator 

ogółem 46  skarg. Rzecznik Praw Obywatelskich i rzecznicy patentowi nie wnieśli 

w ubiegłym roku żadnej skargi.  

Z ogółu 1635 skarg na akty administracyjne wpłynęło: 

- do Wydziału I -    717 skarg, 

- do Wydziału II -     918 skarg. 

Na 177 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

wpłynęło:  

- do Wydziału I -    25 skarg, 

- do Wydziału II -     152 skargi. 

W roku 2014 załatwiono 1617 spraw ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    672 sprawy, 

- w Wydziale II -     945 spraw. 

Spraw w przedmiocie bezczynności załatwiono 187, w tym: 

- w Wydziale I -    25 spraw, 

- w Wydziale II -     162 sprawy. 
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III. Postępowanie sądowe 

 

1. Postępowanie sądowe 

 

W 2014 r. zostało załatwione ogółem  1617 skarg na akty i czynności oraz 187 

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 – 1198 spraw 

 Wydział I – 482 sprawy, 

 Wydział II – 716 spraw. 

- powyżej 2 – 3 miesięcy od daty wpływu – 257 spraw 

 Wydział I – 121 spraw, 

 Wydział II – 136 spraw.  

- powyżej 3 – 4 miesięcy od daty wpływu – 103 sprawy 

 Wydział I – 42 sprawy, 

 Wydział II – 61 spraw. 

- powyżej 4 – 6 miesięcy od daty wpływu -  42 sprawy 

 Wydział I – 20 spraw 

 Wydział II – 22 sprawy 

Sprawność postępowania w 2014 r. wyniosła  1.7. 

Na 2014 r. pozostało do załatwienia 240 skarg na akty i czynności oraz 18 skarg 

na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Do załatwienia pozostały 2 

 sprawy z repertorium SO.  

W minionym roku w postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało 319 

pełnomocników działających ze strony organów administracji. W 109  sprawach jako 

pełnomocnicy stron lub uczestników postępowania występowali adwokaci. Z kolei 

radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania 

wystąpili w 142 sprawach. Pełnomocnikami było też 62 doradców podatkowych. 

Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich w żadnej sprawie nie wzięli udziału 

w toczącym się postępowaniu. W 2014r. – podobnie jak w latach ubiegłych 

w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie uczestniczyli rzecznicy patentowi. 
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W omawianym okresie od orzeczeń kończących postępowanie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim wniesiono 377 skarg kasacyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

przedstawił do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu 348 skarg 

kasacyjnych a 19 skarg zostało odrzuconych. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2014 

wyniósł  20,63 % ogółu załatwionych spraw. 

 

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

 

W 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim 

nie przeprowadzono żadnego posiedzenia mediacyjnego ani postępowania w trybie 

uproszczonym (art. 115 i 119 ppsa) 

 

3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

W 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęły ogółem 274 wnioski o przyznanie prawa pomocy. Skarżący 

w 68 przypadkach 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. 142 wnioski 

dotyczyły przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia 

kosztów sądowych. Skarżący  złożyli także 35 wniosków tylko o ustanowienie 

pełnomocnika procesowego. Wnioski o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie 

rozpoznano pozytywnie w  108 przypadkach. W 58 sprawach przyznano prawo pomocy 

co do części wniosku, a w 48 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 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w 2014 r. wymierzył 

organom grzywny na podstawie art. 55 § 1 i art. 154 § 1  ppsa.  

Na ogólną liczbę 9 wniosków w trybie art. 55 § 1 ppsa wymierzono grzywnę 

w 8 sprawach, w jednym  przypadku oddalono wniosek o wymierzenie grzywny, a 3 

sprawy załatwiono w inny sposób. Natomiast w trybie art. 154 § 1 ppsa na ogólną liczbę 
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17 wniosków Sąd w 2014 r.  wymierzył grzywnę w 3 przypadkach, oddalił 3 wnioski a 10 

spraw załatwiono w inny sposób.  

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w 2014 r. na podstawie art. 155 § 1 i 2 ppsa skierował 

do organu zwierzchniego jedno postanowienie sygnalizacyjne dotyczące istotnych 

naruszeń prawa. Dotyczyło to sprawy o sygn. akt II SA/Go 476/13, w której Sąd 

zajmował się skargą na działanie Burmistrza. Na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a., 

zawiadomił Wojewodę Lubuskiego o istotnych naruszeniach prawa występujących 

w sprawie rozpoznania wniosku o anulowanie czynności materialno-technicznej 

wymeldowania. 

 
5. Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

29 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie P 49/13 rozpoznał pytanie 

prawne skierowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 

(wraz z pytaniem prawnym Naczelnego Sądu Administracyjnego  - sprawa P 57/13) o 

zbadanie zgodności art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 

2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP oraz 

zbadanie zgodności art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 

2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie 

niektórych ustaw, z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP. Trybunał 

Konstytucyjny rozpoznał połączone sprawy w pełnym składzie. Stwierdził m.in., że 

zmiana art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. wprowadzona od 1 stycznia 2007 r. nie usunęła tych 

zastrzeżeń natury konstytucyjnej, które zgłosił Trybunał w wyroku z dnia 18 lipca 2013 

r., sygn. akt SK 18/09 w odniesieniu do wyrażeń użytych w kontrolowanym przepisie, 

w poprzednim brzmieniu. Trybunał Konstytucyjny podzielił pogląd wyrażony w wyroku o 

sygn. akt SK 18/09, że kwestionowane przez sądy pytające wyrażenia użyte w art. 20 

ust. 3 u.p.d.f. są niejasne i nieprecyzyjne.  
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienie z orzecznictwa Wydziału I. 
 

1. Podatek od towarów i usług. 

 

W sprawie o sygnaturze I SA/Go 622/14 kontroli Sądu została poddana decyzja 

Dyrektora Izby Skarbowej uchylająca w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2005r. i określająca 

za ten miesiąc podatek od towarów i usług do zwrotu na rachunek Spółki. Ze stanu 

faktycznego wynikało, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 

wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 246/13 uchylił decyzję Dyrektora 

Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. 

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt 

I FSK 1721/13 mimo częściowo błędnego uzasadnienia oddalił skargę kasacyjną 

wniesioną przez Dyrektora Izby Skarbowej. Tym samym, zaskarżone orzeczenie było 

związane z rozstrzygnięciami, które poddane już zostały kontroli sądowej wyrażonej 

w prawomocnych wyrokach  i jak stwierdził Sąd, w aspekcie procesowym taki stan 

rzeczy rodzi skutki sformułowane zarówno w art.170 , jak i w art.153 p.p.s.a. WSA 

rozpoznający ponownie sprawę uwzględnił pogląd wyrażony w poprzednich 

orzeczeniach sądów, co do bezpodstawności zarzutu naruszenia art.70 § 1 i art.70 § 6 

pkt 1 Ordynacji podatkowej przez wydanie decyzji po upływie terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. Jak 

bowiem zaznaczył, nie tylko wszczęto postępowanie w sprawie, ale doszło do 

przedstawienia zarzutów jednemu z członków zarządu Spółki. Wystąpiło zatem 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia w rozumieniu art.70 § 6 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej (w dniu 25 listopada 2011r.), które, stosownie do art.70 § 7 pkt 1 tej ustawy 

trwało do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo 

skarbowe ( tj. do dnia 2 maja 2013 r.). Sąd, jako bezzasadny ocenił również, 

postawiony po raz pierwszy przez stronę, zarzut naruszenia art.70 § 6 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej. Spółka prezentowała pogląd, że przepis ten w sprawie nie ma 

zastosowania, bowiem w momencie wniesienia skargi na decyzję z 2013 r. bieg terminu 

przedawnienia był już zawieszony ze względu na wcześniejsze wszczęcie 

postępowania o przestępstwo karne skarbowe. Według niej, wniesienie skargi nie 

mogło powtórnie zawiesić biegu terminu, który był już zawieszony, a w konsekwencji nie 

wpłynęło to na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na wykazanie 

słuszności postawionej tezy strona powołała „Założenia projektu ustawy o zmianie 
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ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2013 r.” 

Sąd uzasadniając bezpodstawność stawianej przez stronę tezy, przypomniał, że 

8 kwietnia 2013 r. skarżąca wniosła, za pośrednictwem poczty, skargę na decyzję 

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 marca 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów 

i usług za grudzień 2005 r., którą z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem 

z dnia z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 246/13 oddalił. Prawomocny odpis 

wyroku został doręczony organowi drugiej instancji w dniu 6 sierpnia 2014 r.  Sąd 

odwołując się do brzmienia art.70 § 6 pkt 2 oraz art.70 § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej 

wyjaśnił, że z regulacji tych wynika, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

następuje również z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję 

dotyczącą tego zobowiązania. Dniem złożenia skargi do sądu administracyjnego jest 

dzień złożenia skargi w siedzibie organu, którego działanie jest przedmiotem skargi lub 

dzień nadania jej na poczcie. Termin przedawnienia biegnie dalej od następnego dnia 

po dniu doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, 

ze stwierdzeniem jego prawomocności. Konfrontacja powyższych zapisów 

z okolicznościami stanu faktycznego sprawy dowodzi, że w trakcie trwania zawieszenia 

biegu terminu przedawnienia na podstawie art.70 § 6 pkt 1 ww. ustawy, tj. dnia 

8 kwietnia 2013 r. zaistniała kolejna przesłanka zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia, wymieniona w art.70 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. wniesiono 

skargę do sądu administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 marca 

2013 r., dotyczącą zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. Sąd 

uznał zasadność przyjęcia przez organ odwoławczy, że termin przedawnienia uległ 

zawieszeniu najpierw z dniem 25 listopada 2011 r., na podstawie art.70 § 6 pkt 1 

Ordynacji podatkowej (do upływu terminu przedawnienia pozostało 37 dni). Trwało ono 

nieprzerwanie do dnia 6 sierpnia 2014 r., tj. do dnia doręczenia organowi drugiej 

instancji odpisu wyroku WSA z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 246/13,  ze 

stwierdzeniem jego prawomocności. Termin przedawnienia w niniejszej sprawie biegł 

dalej od dnia 7 sierpnia 2014 r., zgodnie z art.70 § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Jak 

wynika z akt sprawy, zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej dnia 27 sierpnia  

2014 r. To oznacza, że na ten dzień nie upłynął jeszcze termin przedawnienia zobowią-

zania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. WSA uznał, 

wbrew twierdzeniom skarżącej, że każda z przesłanek wymienionych w art.70 § 6 

Ordynacji podatkowej stanowi odrębną podstawę zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia i powinna być z urzędu badana przez organ podatkowy, co też 
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w niniejszej sprawie zostało dokonane. Z brzmienia § 6 powołanego przepisu wynika, 

że zawieszenie biegu terminu przedawnienia z powodu zaistnienia którejkolwiek 

z wyszczególnionych w nim przesłanek następuje z mocy prawa, na co wskazuje 

sformułowanie „ulega zawieszeniu”. Oznacza to, że każda     z przesłanek zawiesza 

bieg terminu przedawnienia, niezależnie od tego czy bieg tego terminu został już 

wcześniej zawieszony z mocy prawa wystąpieniem innej przesłanki. Każda z tych 

przesłanek jest przesłanką samodzielną, niezależną od ewentualnie występujących 

innych przesłanek. Nadto Sąd podkreślił, że brak jest przepisu wykluczającego 

możliwość wystąpienia kolejnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia 

w przypadku wystąpienia w jednej sprawie jednocześnie kilku przewidzianych ww. 

przepisami przesłanek zawieszenia. Organ zasadnie zatem twierdził, że od 8 marca 

2013 r. do 2 maja 2013 r. istniały równolegle dwie podstawy zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia, przy czym termin ten mógł biec dalej dopiero, gdy ustała ostatnia (dłużej 

utrzymująca się) podstawa zawieszenia biegu tego terminu. Miało to miejsce w dniu 

7 sierpnia 2014 r., tj. w dniu następującym po dniu wpływu do Izby Skarbowej 

prawomocnego wyroku WSA z dnia 19  czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 246/13. Tym 

samym błędne jest stanowisko prezentowane przez skarżącą, że w niniejszej sprawie 

art.70 §6 pkt 2 Ordynacji podatkowej nie znajduje zastosowania. Wbrew bowiem jej 

twierdzeniom w sprawie nie upłynął pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania 

podatkowego w podatku od towarów i usług, określony w art.70 § 1 Ordynacji 

podatkowej. Zaistniały bowiem okoliczności skutkujące zawieszeniem biegu terminu 

przedawnienia. WSA przyznał też rację Dyrektorowi Izby Skarbowej, że powołany przez 

stronę dokument w postaci „Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2013r.” nie stanowi źródła 

powszechnie obowiązującego prawa i z tego względu w wykładni prawa, w tym 

przypadku art.70 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, uwzględniany być nie może. 

Sprawa I SA/Go 239/14 dotyczyła skargi komornika sądowego  na decyzję 

o odmowie stwierdzenia na jego rzecz jako płatnika oraz stwierdzenia na rzecz 

podatników nadpłaty w podatku od towarów i usług  z tytułu pobrania przez ww. płatnika 

podatku należnego od dostawy dokonanej w trybie egzekucji z nieruchomości, będącej 

własnością dłużników/podatników. Komornik sądowy  wystąpił do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego „o zwrot płatnikowi nadpłaconego podatku VAT, bowiem dostawa towaru 

była zwolnione od tego podatku”. Wnioskodawca podał, że w sprawie egzekucyjnej, 

prowadzonej przeciwko dłużnikom, doszło do egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości 
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zabudowanej. Komornik po wydaniu przez Sąd Rejonowy postanowień o przysądzeniu 

prawa własności nieruchomości oraz o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej 

z egzekucji, w którym Sąd ten wydzielił stosowne środki na podatek od towarów i usług, 

wystawił fakturę VAT, określając według stawki 23% VAT od sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości. Następnie wpłacił ten podatek na rachunek Urzędu Skarbowego. 

Powołując przepis art. 88 ust.3a pkt 2 ustawy o VAT, komornik zwrócił się z wnioskiem 

o zwrot VAT, bowiem sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność dłużników nie podlega opodatkowaniu. Jego zdaniem środki te powinny 

ponownie trafić do Sądu Rejonowego celem ich dalszego podziału w prowadzonym 

przeciwko dłużnikom postępowaniu egzekucyjnym. Odmawiając stwierdzenia nadpłaty 

na rzecz płatnika - komornika sądowego i stwierdzając ją na rzecz podatników – 

właścicieli nieruchomości będącej przedmiotem dostawy dokonanej w trybie egzekucji 

organ przyjął w zaskarżonej decyzji, że wpłata nienależnego podatku uszczupliła 

majątek podatników a nie komornika sądowego. Dopiero powstała z tego tytułu 

nadpłata mogła podlegać zajęciu na poczet roszczeń dochodzonych w postępowaniu 

egzekucyjnym na rzecz jakiegokolwiek wierzyciela. WSA oddalił skargę komornika 

sądowego. Wskazał, że skarżący jako komornik sądowy w związku z dokonaną 

sprzedażą egzekucyjną nieruchomości obliczył, pobrał i wpłacił na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego odpowiednią kwotę tytułem VAT od dostawy. 

Powyższe czynności miały umocowanie w art. 18 ustawy o VAT, w myśl którego 

komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od, dokonanej w trybie 

egzekucji, dostawy towarów, m.in. będących własnością dłużnika. Spór dotyczył 

rozstrzygnięcia, czy nadpłata VAT, jaka niespornie wystąpiła, powinna być stwierdzona 

na rzecz płatnika, czy też wyłącznie na rzecz podatników. 

W podstawie prawnej zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym nadpłaty zostały 

powołane przepisy art. 72 § 1 pkt 2 oraz art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej. 

Z przepisów tych wynika, że co do zasady, uprawnionym do złożenia wniosku 

o stwierdzenie nadpłaty jest podatnik. Uprawnienie to przyznano, po zmianie art. 75 

Ordynacji podatkowej nowelizacją z dnia 12 września 2002 r., w określonych sytuacjach 

również płatnikom i inkasentom. Nadpłata podatku w przypadku płatnika lub inkasenta 

może wystąpić jednak tylko w sytuacji, w której dochodzi do uszczerbku majątku 

płatnika lub inkasenta na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej 

wysokości od tej, w której zostało pobrane i wpłacone na rzecz wierzyciela. Jeżeli 
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wadliwość ich postępowania prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika na skutek 

spełnienia przez niego nienależnego świadczenia lub  w wysokości większej od 

należnej, w następstwie błędnego obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia podatku, 

nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem 

uprawnionym do otrzymania jej zwrotu. Zdaniem Sądu niezasadne jest upatrywanie 

przez skarżącego wystąpienia w sprawie szczególnej okoliczności, która spowodować 

powinna przede wszystkim szersze postrzeganie uszczerbku majątkowego, 

a mianowicie tej, że płatnikiem jest komornik (organ egzekucyjny) działający na rzecz 

wierzycieli egzekwujących. Sąd zauważył, że na gruncie przepisów Ordynacji 

podatkowej dotyczących nadpłaty zaspokojenie wierzycieli egzekwujących nie jest 

kategorią bezwzględną, ani kwestią zasadniczą czy nadrzędnym celem. W ocenie Sądu 

z art. 75 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, ani tym bardziej z art. 18 ustawy o VAT nie 

wynika szczególny status komornika sądowego jako płatnika. Zgodzić się należy, że 

drugi z wymienionych powyżej przepisów wprowadza szczególną regulację w podatku 

od towarów i usług, kiedy to należny podatek jest pobierany i odprowadzany przez 

płatnika, nie uiszcza go sam podatnik, niemniej rola komornika sądowego to w istocie 

pośredniczenie w realizacji przez podatnika obowiązku podatkowego w VAT z tytułu 

dostawy dokonanej w trybie egzekucji. Czynności te komornik wykonuje  wyłącznie 

w imieniu podatnika, potwierdzając to fakturą VAT wystawioną również w imieniu i na 

rachunek podatnika. 

 

2. Podatek akcyzowy. 

 

W sprawie I SA/Go 416/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 

Wielkopolskim  rozpoznał ponownie sprawę przekazaną przez Naczelny Sąd 

Administracyjny, wyrokiem wydanym w sprawie I GSK 554/12. Z okoliczności stanu 

faktycznego wynikało, że Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia […] marca 2011r. 

określił stronie skarżącej zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne 

miesiące od maja do grudnia 2004 r., w tym za grudzień 2004 r. w wysokości    21.304 

zł. Z kolei Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia […] czerwca 2011 r. w punkcie 1. - uchylił 

w całości decyzję organu pierwszej instancji z dnia […] marca 2011r., w punkcie 2. - 

określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2004 r. 

w kwocie 22.248 zł, zaś w punkcie 3. - umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania 

podatkowego w podatku akcyzowym za kolejne miesiące od maja do listopada 2004 r. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 

30 listopada 2011 r. w sprawie I SA/Go 736/11 skargę uwzględnił, choć nie wszystkie 

podniesione w niej zarzuty uznał za zasadne. Uchylił zaskarżoną decyzję w całości na 

podstawie art.145 § 1 pkt 1 lit.c  p.p.s.a., gdyż w sprawie nie został prawidłowo ustalony 

stan faktyczny, a zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art.234, art.230 § 

1 i art.127 Ordynacji podatkowej. Skład orzekający stanął na stanowisku, że organ 

odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że 

zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny (art.234 Ordynacji 

podatkowej). Podkreślił, że istota zakazu reformationis in peius polega na tym, że organ 

odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego w decyzji organu pierwszej 

instancji na niekorzyść odwołującego się. NSA, w orzeczeniu I GSK 554/12, nie 

kwestionując co do zasady stanowiska WSA dotyczącego naruszenia art.234 Ordynacji 

podatkowej, stwierdził jednakże, że Sąd pierwszej instancji wykazał się 

niekonsekwencją, nie korzystając z możliwości uchylenia decyzji w części, którą uznał 

za wadliwą z racji naruszenia zakazu reformationis in peius, a więc jedynie co do 

punktu 2 – dotyczącego rozliczenia podatku akcyzowego za grudzień 2004 r. W jego 

ocenie, WSA w sposób nieuprawniony uchylił zaskarżoną decyzję w całości w oparciu 

o przepis art.145 §1 pkt 1 lit.c  p.p.s.a.  i wstrzymał jej wykonanie na podstawie art.152 

tej ustawy, przez co wyszedł poza granice zaskarżenia i w konsekwencji wydał 

orzeczenie niekorzystne dla skarżącej. WSA orzekając ponownie uwzględnił stanowisko 

NSA i mając na uwadze, że decyzja Dyrektora Izby Celnej z dnia […] czerwca 2011 r. 

jest prawidłowa w punktach 1 i 3 sentencji (co do uchylenia decyzji organu pierwszej 

instancji oraz co do umorzenia postępowania podatkowego w części dotyczącej 

zobowiązania w podatku akcyzowym za kolejne miesiące od maja do listopada 2004 r.), 

uchylił zaskarżone orzeczenie jedynie w części, to jest w zakresie punktu 2, na 

podstawie art.145 §1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. Skład orzekający podkreślił, że skoro organ 

odwoławczy określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za 

grudzień 2004 r. w wysokości wyższej niż wynikało to z decyzji organu pierwszej 

instancji, to taki sposób rozstrzygnięcia bez wątpienia narusza art.234 Ordynacji 

podatkowej, zgodnie z którym organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść 

strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes 

społeczny. 

W sprawie I SA/Go 203/14 spór  dotyczył określenia skarżącej zobowiązania 

podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu posiadania w okresie od 1 lutego do 
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31 grudnia 2010 r. tytoniu do palenia znajdującego się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, od którego nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. 

W zakresie merytorycznym zasadniczą kwestią sporną było to, że organy nie wykazały, 

że skarżąca w wyżej wymienionym okresie posiadała 863 kg tytoniu do palenia. 

Skarżąca twierdziła również, że nie ustalono bez wątpliwości, że dysponowała ona 

towarem w postaci tytoniu do palenia. Organ nie ma próbek towaru, jakim dysponowała 

skarżąca, ani też analizy rzeczoznawcy w tym zakresie, natomiast zeznania odebrane 

od strony nie wskazują na charakter produktu przez nią posiadanego. Zarzuty dotyczyły 

również ustaleń co do faktu nieopłacenia podatku akcyzowego. Sąd rozpoznający 

sprawę stwierdził, że  jakkolwiek nie wszystkie zarzuty są zasadne, skarga okazała się 

zasługującą na uwzględnienie, gdyż doszło do naruszenia przepisów postępowania, 

które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy a to powoduje konieczność 

wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji. Za bezpodstawny Sąd uznał 

zarzut naruszenia art. 98 ust.5 ustawy o podatku akcyzowym przez przyjęcie, że 

posiadany towar jest tytoniem do palenia. Ze zgromadzonego materiału dowodowego 

dostatecznie wynika, że skarżąca dokonywała obrotu wyrobem akcyzowym w postaci 

tytoniu do palenia. Sama skarżąca w trakcie przesłuchania strony podała, że 

przedmiotem sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem portalu […] był tytoń do 

palenia. Podając okoliczności zakupu na bazarze od nieznajomego mężczyzny 

wskazała, że kupowany tytoń był zapakowany w woreczki foliowe o wadze jednostkowej 

około 1 kg i w woreczkach tych znajdował się pocięty tytoń do palenia. Również wydruki 

z portalu […] potwierdzają, że wystawiany na sprzedaż był towar w postaci tytoniu do 

palenia. Komentarze nabywców potwierdzały zgodność otrzymanego towaru z opisem. 

Wskazywanie zaś, że organ nie posiada próbek towaru, które należałoby poddać 

badaniu eksperta, by na tej podstawie ustalić „charakter wyrobu” jest tylko i wyłącznie 

formalnym zabiegiem podważenia ustaleń dokonanych w tym zakresie przez organ. 

Sąd wyraził pogląd zbieżny ze stanowiskiem organów, że badanie próbek to nie jedyna 

i konieczna droga ustalenia rodzaju tytoniu a ich brak nie stanowił przeszkody, by na 

podstawie innych dowodów móc stwierdzić, że działalność skarżącej dotyczyła tytoniu 

do palenia a zatem wyrobu akcyzowego. W ocenie Sądu w trakcie postępowania 

podatkowego zostało też ustalone, że od wyrobów, którymi handlowała skarżąca nie 

została uiszczona akcyza, zatem towary te podlegały opodatkowaniu z racji posiadania 

ich przez skarżącą. Z okoliczności przedstawionych przez skarżącą podczas jej 

przesłuchania wynika,  że oferowała ona do sprzedaży tytoń niewiadomego 
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pochodzenia, w opakowaniach nieoryginalnych, posługując się przy tym określoną 

marką  bez wiedzy i zgody producenta, który oświadczył, że ze skarżącą nie 

współpracował w żadnym zakresie. Stanowi to dostateczne potwierdzenie, że tytoń 

posiadany przez skarżącą był bez akcyzy. Sporną kwestią o zasadniczym znaczeniu 

dla wyniku sprawy było natomiast ustalenie dotyczące ilości posiadanego przez 

skarżącą tytoniu do palenia, przyjętej przez organy do opodatkowania akcyzą. Ilość ta 

została ustalona na 863 kg, co wynikało z zestawienia danych dotyczących aukcji na 

portalu […] w 2010 r. Posiadanie tytoniu, jako fakt decydujący o opodatkowaniu, 

podkreślono w zaskarżonej decyzji i w powyższym zakresie Sąd przyznał, że 

prawidłowe co do zasady było rozumowanie organów, że skoro skarżąca wystawiała na 

aukcjach określone ilości tytoniu, to je posiadała. Zwrócił jednak uwagę, że taki tok 

byłby logiczny i niezakłócony w sytuacji aukcji prowadzonej w jednym, konkretnym 

czasie. Natomiast w rozpatrywanej sprawie rzecz dotyczy 41 aukcji, które odbyły się 

w różnych terminach od 4 lutego do 1 lipca 2010 r., a skarżąca stanowczo twierdziła, że 

były sytuacje wystawiania na poszczególnych aukcjach tego samego towaru, 

oferowanego już wcześniej, a to z tego powodu, że nie wszystkie transakcje zostały 

zrealizowane, ponieważ za niektóre towary kupujący nie zapłacili. Sąd uznał, że 

okoliczność wskazana przez skarżącą nie jest niewiarygodna i niemożliwa. Chociażby 

w konfrontacji z wpływami środków na rachunek bankowy skarżącej można powziąć 

wątpliwość co do wielkości obrotu w tym znaczeniu, że jest to mniejsza ilość, zatem 

niewykluczająca oferowania do sprzedaży więcej niż raz tego samego towaru. Również 

w kontroli podatkowej, na podstawie analizy sporządzonych przez kontrolujących 

zestawień, zostały podane inne wielkości, potwierdzono także, że wystąpiły transakcje 

niezrealizowane. Dodatkowym argumentem za istnieniem wątpliwości w zakresie ilości 

tytoniu podlegającego opodatkowaniu, zdaniem Sądu była kwestia przesyłek 

pocztowych, nadanych w badanym okresie przez skarżącą. Jeżeli uwzględnić, że 

skarżąca, jak sama oświadczyła, prowadziła działalność wyłącznie w zakresie 

sprzedaży tytoniu, zaś opakowanie jednostkowe towaru miało wagę 1 kg, to nasuwa się 

wątpliwość, czy skarżąca obracała być może jeszcze większą ilością tytoniu, czy może 

przesyłki obejmowały inne przedmioty, ale nie można również wykluczyć, że nadawany 

był ten sam towar nie tylko jeden raz. Analiza w powyższym zakresie nie została 

przeprowadzona, zaś podjęta próba w postaci wezwania skarżącej do wyjaśnienia, co 

było przedmiotem wysyłek pocztowych, nadawanych w urzędach pocztowych, okazała 

się bezskuteczna. Organ nie zajmował się powyższą kwestią, nie rozważając np. 
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przesłuchania skarżącej w tym zakresie czy też przeprowadzenia dowodu z zeznań 

osób, będących adresatami przesyłek. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, że 

ustalenia organu dotyczące ilości opodatkowanego tytoniu są przedwczesne i zbyt 

arbitralne, nie znajdują pełnego potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale 

dowodowym, który okazał się niepełny. W należytym stopniu nie wykazano, że 

skarżąca posiadała podlegający opodatkowaniu towar w ilości wskazanej w decyzji. 

Zdaniem Sądu, wobec obiektywnej trudności wykazania przez organ, że towar 

oferowany przez skarżącą w ramach aukcji z badanego okresu, nie mógł być 

wystawiany więcej niż jeden raz, przy ustalaniu ilości wyrobu akcyzowego, 

podlegającego opodatkowaniu z racji jego posiadania, należałoby się kierować, jako 

budzącymi najmniej wątpliwości, ustaleniami dotyczącymi dokonanej sprzedaży, 

potwierdzonej zapłatą za towar. 

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W sprawie I SA/Go 579/14 wydany wyrok był konsekwencją skierowania przez 

tutejszy Sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Postanowieniem z 

3 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne: "czy art. 20 ust. 3 ustawy 

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

z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 

r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późń zm.), jest zgodny z art. 2 

w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji". Wyrokiem z 29 lipca 29 2014 r. sygn. akt P 49/13 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest 

niezgodny z art. 2 w zw. art. 84 i art. 217 Konstytucji RP (pkt 1), oraz że traci moc 

obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw 

RP (pkt 2). Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd odniósł się m. in. do zagadnienia 

stosowania przez sądy przepisów w okresie odroczenia terminu utraty ich mocy 

obowiązującej. Wskazał, że kwestia ta budzi spory zarówno w orzecznictwie jak 

i w doktrynie. Sąd podkreślił, że  można w tym względzie wyróżnić dwa rodzaje 

poglądów. Zgodnie z pierwszym, podjęcie przez Trybunał Konstytucyjny 

rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 190 ust. 3 zd. 1 Konstytucji RP, wyklucza 
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możliwość dokonania przez sądy oceny stanów faktycznych, które powstały przed 

utratą mocy obowiązującej niekonstytucyjnej normy z pominięciem tej normy. Oznacza 

to, że od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału do określonego w sentencji dnia utraty 

mocy obowiązującej niekonstytucyjnej normy, zachowuje ona moc obowiązującą (wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2010 r., K. 41/07). Zatem taka norma prawna 

powinna być przestrzegana i stosowana przez wszystkich adresatów oraz odpowiednie 

organy władzy publicznej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r., 

P 16/08). Tym samym wyrok Trybunału odraczający utratę mocy obowiązywania 

zakwestionowanego przepisu, ma wyłącznie skutki prospektywne, nie tylko dla systemu 

prawa ale także dla sądów (wyrok Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2010 r., I CSK 

410/10). W wyroku tym Sąd Najwyższy stwierdził, że takie orzeczenie Trybunału nie ma 

skutku retrospektywnego i do czasu upływu terminu odroczenia, nie może stanowić 

podstawy wznowienia postępowania zakończonego przed upływem terminu 

określonego w sentencji rozstrzygnięcia o niekonstytucyjności. Zatem do stanów 

faktycznych, zaistniałych przed ogłoszeniem wyroku Trybunału jak również między 

ogłoszeniem wyroku i utratą mocy obowiązującej niekonstytucyjnej normy, taki wyrok 

Trybunału nie będzie miał zastosowania. Zgodnie z drugim poglądem ustalenie innego 

terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej normy nie musi oznaczać, że 

norma ta ma być stosowana do daty wskazanej w sentencji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego. W tym zakresie wskazuje się, że takie orzeczenie Trybunału, nie 

oznacza, że do określonego dnia dana norma jest zgodna z Konstytucją, a od dnia 

następnego już nie, mimo że Trybunał orzeka na podstawie obowiązującego stanu 

prawnego. Istotą zagadnienia jest bowiem stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, 

natomiast odroczenie wejścia w życie orzeczenia ma na celu umożliwienie 

odpowiedniemu organowi zmiany tego przepisu, tak aby był on zgodny z Konstytucją. 

Prawo powinno być funkcjonalne, natomiast przyjęcie, że orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego nie działa ex tunc sprawia, że prawo staje się dysfunkcjonalne, gdyż 

nakazuje stosować regulacje niezgodne z Konstytucją w okresie odroczenia wyroku 

Trybunału, tylko po to, by następnie, po utracie już mocy obowiązywania przepisu, 

wznawiać postępowania na podstawie procedur, o których mowa w art. 190 ust. 4 

Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny w kilku wyrokach wskazał, na możliwość 

niestosowania przez organy i sądy przepisów, uznanych przez Trybunał za niezgodne 

z Konstytucją, mimo odroczenia wejścia w życie orzeczenia Trybunału. Stwierdził, że 

choć niekonstytucyjna norma, odnośnie do której ustalono inny termin utraty mocy 
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obowiązującej, pozostaje elementem systemu prawnego, to jednak organy stosujące 

prawo są zobowiązane – z mocy art. 8 ust. 1 Konstytucji RP – uwzględnić obalenie 

domniemania konstytucyjności tej normy (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

4 września 2007 r., P 43/06). Podkreślał również, że rolą Trybunału nie jest wkraczanie 

w sferę stosowania prawa i sugerowanie organom władzy publicznej, jakie czynności 

powinny być podejmowane w tzw. okresie odroczenia, a sądom przysługuje w takim 

wypadku autonomia interpretacyjna oparta na art. 8 w zw. z art. 190 Konstytucji RP 

(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r., P 16/09). Tym samym 

obowiązywanie niekonstytucyjnej normy w okresie tzw. odroczenia nie wyłącza 

autonomii interpretacyjnej sądów, które w ramach konkretnej sprawy powinny 

poszukiwać rozwiązań w możliwie pełen sposób gwarantujących konstytucyjny 

standard. W tym zakresie istotne jest, że odmowa zastosowania niekonstytucyjnej 

normy przez sąd w konkretnym postępowaniu nie pozbawia jej mocy obowiązującej, 

gdyż skutek taki wywołać może jedynie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sąd 

wskazał, że omawiane zagadnienie było również przedmiotem zainteresowania 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wydanym w składzie  7 sędziów wyroku z 

25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 4/12 stwierdził, że "orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność przepisu, ale jednocześnie 

"odraczające" utratę jego mocy obowiązującej nie powoduje swoistego automatyzmu – 

czy to w postaci obowiązku jego dalszego stosowania przez sądy, czy to w postaci 

odmowy zastosowania takiego przepisu, a to z uwagi na obalenie domniemania jego 

konstytucyjności. Należy zatem dokładnie rozważyć powody, dla których Trybunał 

odroczył w czasie utratę mocy przepisu naruszającego zasady konstytucyjne, rodzaj 

tego naruszenia, wreszcie znaczenie przepisu dla prawidłowego funkcjonowania danej 

gałęzi prawa, itp. Zatem dopiero stosując prawo na gruncie konkretnej sprawy i jej stanu 

faktycznego, sąd ma możliwość zastosowania albo odmowy zastosowania 

niekonstytucyjnego przepisu.". Powyższy pogląd WSA uwzględnił orzekając 

w omawianej sprawie. 

 

4. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

W sprawie I SA/Go 565/13 Sąd oddalił skargę. W sprawie należało rozstrzygnąć, 

czy wpłacona przez skarżące Stowarzyszenie - Klub Sportowy kwota kapitału 

zakładowego do Spółki  S.A. stanowi wydatek przeznaczony na działalność statutową 
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Stowarzyszenia. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozwoli na stwierdzenie czy 

Stowarzyszenie spełniło warunki do zwolnienia z podatku uzyskanego dochodu, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu, wolne od podatku  są dochody podatników, 

z zastrzeżeniem ust. 1c, których  celem statutowym  jest działalność w zakresie kultury 

fizycznej i sportu – w części przeznaczonej na te cele. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b 

– zwolnienie, o którym mowa ust. 1, dotyczące podatników  przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli 

dochód  jest przeznaczony – bez względu  na termin – i wydatkowany na cele określone 

w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych  służących  bezpośrednio realizacji  tych celów oraz na 

opłacenie podatków niestanowiących  kosztu uzyskania  przychodu. Strona skarżąca 

wskazywała, że powołanie spółki akcyjnej było niezbędne do prowadzenia działalności 

statutowej. Wskazała na zapisy art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym . Zgodnie z nim, w skład ligi  zawodowej w grach zespołowych wchodzą 

wyłącznie kluby sportowe będące spółkami akcyjnymi. Jednakże zgodnie z zapisem art. 15 

ust. 5 na wniosek polskiego związku sportowego minister właściwy do spraw kultury 

fizycznej i sportu wyraża zgodę na czasowy udział w lidze zawodowej, o której mowa 

w ust. 4, klubów sportowych funkcjonujących w innej niż spółka akcyjna formie prawnej. 

W takim przypadku minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określa 

jednocześnie termin w jakim klub sportowy ma obowiązek przekształcić się w spółkę 

akcyjną. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu wygasa uprawnienie klubu 

sportowego do udziału w lidze zawodowej. W sprawie skarżące Stowarzyszenie założyło 

spółkę akcyjną, która  w jej miejsce przystąpiła do ligii zawodowej – […]. Nie nastąpiło więc 

przekształcenie klubu sportowego w spółkę akcyjną. Tak więc obok skarżącego 

Stowarzyszenia – Klub Sportowy […] istnieje inna osoba prawna - […] Spółka Akcyjna. Nie 

ma przy tym znaczenia, że wszystkie akcje spółki należą do skarżącego Stowarzyszenia. 

Sąd wskazał, że to nie skarżące Stowarzyszenie uczestniczy w rozgrywkach i zawodach 

sportowych czy też organizuje zawody i imprezy sportowe w […], ale spółka – […] S.A. 

Mając na uwadze zapisy zawarte w Statucie Klubu Sportowego stwierdził, że objęcie przez 

Stowarzyszenie akcji w spółce prawa handlowego nie służy realizacji celów statutowych, 

jakim jest „rozwój i popularyzacja sportów motorowych,” ani tym bardziej nie jest 

działalnością w zakresie sportu. 
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5. Podatek od nieruchomości. 

 

W sprawie I SA/Go 532/14 spółka z o.o. wraz z deklaracją na podatek od 

nieruchomości za 2009 r. złożyła wniosek o zwolnienie z tego podatku w związku ze 

zgłoszeniem zamiaru korzystania z pomocy regionalnej na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej z dnia […] grudnia 2006 r., ustalającej zasady zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją na terenie Miasta i Gminy na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy 

regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją i zgodnie z warunkami w nim określonymi. § 2 tej 

uchwały określał, że prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługuje 

przedsiębiorcom, którzy spełniają warunki wynikające  z ww. rozporządzenia. Burmistrz 

Miasta i Gminy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia spółce 

zobowiązania podatkowego za 2009 r. i decyzją określił wysokość tego zobowiązania. 

Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Organy obu instancji stwierdziły, że z uwagi na prowadzoną przez 

spółkę działalność, nie mają zastosowania w stosunku do niej uregulowania 

rozporządzenia z 4 sierpnia 2006 r., gdyż nie stosuje się go do udzielenia pomocy 

w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami, 

o których mowa w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Złożoną na powyższą decyzję skargę tut. Sąd wyrokiem z dnia 29 czerwca 2011 r., 

sygn. akt I SA/Go 191/11 oddalił. Wyrok ten, na skutek złożonej przez spółkę skargi 

kasacyjnej, został uchylony wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 

7 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2319/11, a sprawa przekazana sądowi pierwszej 

instancji do ponownego rozpoznania. NSA, poddając analizie treść § 2 i 9 uchwały 

Rady Miejskiej, zwrócił uwagę, że nie może budzić wątpliwości, iż uchwała 

obowiązywała wyłącznie do 31 grudnia 2006 r. NSA uznał rację spółki w takim zakresie, 

w jakim twierdziła ona, że uchwała określiła warunki zwolnienia od podatku od 

nieruchomości nie w kilku dniach jej obowiązywania, lecz w latach następnych, 

poczynając od roku 2007, określając czas korzystania ze zwolnienia przez odwołanie 

do algorytmu proporcji wartości inwestycji i dopuszczalnego procentowego udziału 

pomocy publicznej do tej wartości. Uchwała odnosiła się więc do pomocy publicznej 

udzielonej w 2007 r. i następnych, a warunkiem jej udzielenia było zgłoszenie inwestycji 
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do 31 grudnia  2006 r. nie później jednak niż 10 dni przed rozpoczęciem inwestycji oraz 

spełnienie przesłanek merytorycznych zwolnienia nie później niż na dzień 31 grudnia 

2006 r. Nadto NSA stwierdził, że Sąd pierwszej instancji ograniczył się do przepisów 

TWE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., do 

których odsyła rozporządzenie Rady Ministrów, bez analizy rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 

w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 

działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi, 

zwłaszcza w kontekście zdefiniowanego w nim pojęcia „przetwórstwo produktu 

rolnego”. Podkreślił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie odniósł się także do 

stwierdzenia zawartego w art. 1 ust. 2 pkt b), że rozporządzenie Komisji nie ma 

zastosowania do pomocy udzielanej do przetwórstwa produktów rolnych z załącznika 1 

do TWE w produkty spoza załącznika. Stwierdził, że spółka słusznie wywodzi, 

wnioskując a contrario z powyższej regulacji, że rozporządzenie Komisji dopuszcza 

pomoc dla przetwórstwa rolnego, które produkt rolny wymieniony w załączniku 1 do 

TWE przekształca w inny produkt rolny wymieniony w załączniku 1 do TWE. Zaznaczył, 

że jakkolwiek do powyższego rozporządzenia Komisji, rozporządzenie Rady Ministrów 

nie odwołuje się wprost, to pośrednio rozporządzenie to ma w sprawie zastosowanie 

poprzez odesłanie zawarte art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W tej sytuacji NSA uznał, 

że obowiązkiem Sądu pierwszej instancji było zbadanie, czy rozporządzenie Rady 

Ministrów nie jest sprzeczne w istotnym dla sprawy zakresie z obowiązującym już 

w dacie jego wejścia w życie, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 

23 grudnia 2003 r., które obowiązywało do 31 grudnia 2006 r., a w szczególności 

rozważenie, czy konserwy stanowią odrębną grupę statystyczną od przetworów 

z mięsa, biorąc pod uwagę pomocne w tym względzie rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 3693/93 z dnia 29 października 1993 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji 

produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej oraz 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Towarów i Usług. NSA wskazał również, że obowiązujące w dacie obowiązywania 

rozporządzenia Rady Ministrów rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 

24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do 

regionalnej pomocy inwestycyjnej, może być w sprawie pomocne tylko w takim 

zakresie, w jakim pozwoli na prawidłowe odkodowanie treści przepisów unijnych 
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obowiązujących w okresie do 31 grudnia 2006 r. We wskazaniach NSA zobligował Sąd 

pierwszej instancji do ponownego skonfrontowania stanu faktycznego sprawy 

zaistniałego w dacie zgłoszenia przez skarżącą zamiaru skorzystania z pomocy 

regionalnej z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 

2003 r. oraz rozporządzeń: Rady (EWG) nr 3693/93 z dnia 29 października 1993 r. 

w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) 

w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji i Usług. 

Ponownie rozpoznając sprawę, tut Sąd wyrokiem z dnia 16 października 2013 r., sygn. 

akt I SA/Go 473/13, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, że oprócz przepisów krajowych, w dacie zgłoszenia 

zamiaru korzystania z pomocy regionalnej obowiązywało także rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 1/2004 r. z 23 grudnia 2003 r. w sprawie w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami 

rolnymi, do którego odsyła art. 2 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Z ww. rozporządzenia nr 1/2004 wynika 

(art. 1 ust. 1 pkt b), że nie ma ono zastosowania do pomocy udzielanej do przetwórstwa 

produktów rolnych z załącznika 1 w produkty spoza załącznika. Zatem w świetle tego 

aktu wspólnotowego prawa pochodnego istotne jest nie tylko to, co jest przetwarzane 

(jak to ma miejsce na gruncie prawa krajowego), ale i to, co w wyniku tego działania się 

otrzyma. W związku z powyższym, mając na uwadze wskazania NSA, Sąd ocenił, że 

w sprawie doszło do kolizji pomiędzy wspomnianym rozporządzeniem Rady Ministrów a 

ww. rozporządzeniem Komisji WE nr 1/2004, która powinna być rozstrzygnięta na 

korzyść tego drugiego, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego. 

W sytuacji bowiem gdy przepisy prawa państwa członkowskiego są sprzeczne 

z przepisami prawa wspólnotowego, wówczas należy rozstrzygnąć tę sprzeczność na 

korzyść prawa wspólnotowego. Następnie, badając czy działalność spółki polegała na 

przetwórstwie produktów rolnych z załącznika nr 1 do Traktatu w produkty z tego 

załącznika, czy spoza niego Sąd stwierdził, że produkt w postaci konserwy jest również 

produktem przetworzonym, mieszczącym się w pojęciu przetworu w tym wypadku 

mięsnego, natomiast nie każdy produkt przetworzony ma postać konserwy, co 

potwierdza słownikowe rozumienie pojęcia konserwy, zgodnie z którym jest nią 

przetwór spożywczy w szczelnym, hermetycznym opakowaniu, umożliwiającym dłuższe 
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przechowywanie. Fakt, że konserwa została w tej samej kategorii produktów 

wymieniona obok przetworów z mięsa, oznacza, że jest to produkt przetworzony 

z mięsa zapakowany w szczelnym opakowaniu umożliwiającym dłuższe przechowanie. 

W tej sytuacji Sąd stwierdził, że produkt w postaci konserwy należy uznać za przetwory 

z mięsa, o których mowa w dziale 16 załącznika 1 do Traktatu, co z kolei implikuje 

uznanie go za produkt rolny w rozumieniu zawartym w rozporządzeniu Komisji WE 

1/2004, gdyż są nim produkty wskazane w tym załączniku, jak wynika z art. 2 pkt 2 lit. a 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004. W ocenie Sądu w sprawie doszło do 

przetworzenia produktu rolnego wymienionego w załączniku nr 1 do Traktatu w inny 

produkt pochodzący z tego załącznika, co powoduje, że zastosowanie powinny mieć 

przepisy rozporządzenia Komisji WE nr 1/2004 z 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 

i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, 

przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi. Zaś oparcie się przez organy podatkowe 

w sprawie jedynie na uchwale Rady Miejskiej w Skwierzynie oraz rozporządzeniu Rady 

Ministrów spowodowało naruszenie prawa materialnego, tj. art. 93 ust. 3 Konstytucji RP 

przez pominięcie zasady supremacji prawa wspólnotowego nad krajowym oraz § 3 ust. 

1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 

gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez podciągnięcie ustalonego stanu 

faktycznego pod hipotezę niewłaściwej normy prawnej (błąd subsumcji). Powyższy 

wyrok nie został zaskarżony przez żadną ze stron. Decyzją z dnia 14 lutego 2014 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję organu pierwszej instancji 

w całości i umorzyło postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe. Uzasadniając 

decyzję organ odwoławczy wskazał, że podziela pogląd Sądu w zakresie ustaleń 

dotyczących wykładni pojęcia „konserwa mięsna", jednakże w ocenie Kolegium pogląd 

wyrażony w wyrokach NSA i WSA, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie 

rozporządzenie Komisji nr 1/2004 nie znajduje poparcia w stanie prawnym 

obowiązującym w dacie ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości przez 

podatnika. Kolegium zaznaczyło jednak, że jest związane wykładnią i ustaleniami 

dokonanymi przez sądy administracyjne w rozstrzyganej sprawie. Stwierdziło zatem, że 

w sprawie doszło do przetworzenia produktu rolnego wymienionego w załączniku nr 1 

do Traktatu TWE, w inny produkt „pochodzący z tego załącznika" (czy raczej 

wymieniony pośrednio w tym załączniku), co powoduje, że zastosowanie powinny mieć 
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przepisy rozporządzenia Komisji WE nr 1/2004. Kolegium wskazało również, że oparcie 

się w sprawie jedynie na uchwale Rady Miejskiej oraz rozporządzeniu Rady Ministrów 

powoduje, że doszło do naruszenia prawa materialnego, tj. art. 93 ust. 3 Konstytucji RP 

przez pominięcie „zasady supremacji prawa wspólnotowego nad krajowym”. 

Zaznaczyło, że mimo, iż uchwała Rady Miejskiej nie przewidywała możliwości 

udzielenia pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości 

podmiotów wytwarzających produkty określone w załączniku nr 1 do TWE, to jednak 

zwolnienie takie przysługiwało na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji WE 

nr 1/2004 i należy je zastosować w przedmiotowej sprawie, co skutkuje zastosowaniem 

zwolnienia dla podatnika. Na powyższą decyzję skargę do tut. Sądu wniósł Prokurator 

Okręgowy, zarzucając jej: - naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 153 p.p.s.a., 

przez jego błędną wykładnię, mającą istotny wpływ na wynik sprawy, polegającą na 

konieczności uznania, że zastosowanie zasady prymatu prawa Unii Europejskiej 

(poprzednio prawa wspólnotowego) nad prawem państw członkowskich - zgodnie ze 

wskazaniem WSA - wyklucza uznanie,  że mimo uwzględnienia tej zasady niemożliwa 

jest odmowa udzielenia pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatnika od podatku 

z nieruchomości, - naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 217 Konstytucji RP 

przez błędną wykładnię prawa mającą wpływ na wynik sprawy, polegającą na 

dopuszczeniu możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w sytuacji braku upoważnienia ustawowego i w konsekwencji, stwierdzenia przez SKO 

braku zasadności odmowy udzielenia pomocy publicznej w postaci zwolnienia 

podatnika z podatku od nieruchomości, - naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. 

art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez błędną wykładnię prawa 

mającą wpływ na wynik sprawy, polegającą na dopuszczeniu możliwości zastosowania 

zwolnienia od podatku od nieruchomości w sytuacji braku odpowiedniej uchwały rady 

gminy wprowadzającej zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości 

i w konsekwencji stwierdzenia przez Kolegium braku zasadności odmowy udzielenia 

pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatnika z podatku od nieruchomości, - 

naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 91 ust. 3 Konstytucji przez błędną 

wykładnię prawa mającą wpływ na wynik sprawy, polegającą na stwierdzeniu kolizji 

przepisów Rozporządzenia Komisji WE nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 

i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, 

przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi z przepisami uchwały Rady Miejskiej 
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z 6 grudnia 2006 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2006 r. 

w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 

lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w sytuacji, gdy do 

takiej kolizji nie doszło, co w konsekwencji skutkowało stwierdzeniem przez SKO braku 

zasadności odmowy udzielenia pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatnika 

z podatku od nieruchomości. W wyroku oddalającym skargę Prokuratora Sąd wskazał, 

że dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji obowiązany jest 

uwzględnić fakt, że sprawa była już przedmiotem rozważań sądów administracyjnych 

i w takiej sytuacji zobowiązany jest uwzględnić treść art. 153 p.p.s.a. Wyjaśniając co 

rozumie się pod pojęciem oceny prawnej i podkreślając jej wiążącą moc stwierdził, że 

wobec wyraźnych wskazówek zawartych w wyrokach NSA, a następnie WSA, 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zasadnie w zaskarżonej decyzji uznało, że mimo 

iż uchwała Rady Miejskiej nie przewidywała możliwości udzielenia pomocy publicznej 

w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości podmiotów wytwarzających produkty 

określone w załączniku nr 1 do TWE, to jednak zwolnienie takie przysługiwało na 

podstawie przepisów rozporządzenia Komisji WE nr 1/2004 i organ odwoławczy 

zastosował je w niniejszej sprawie, co skutkowało przyznaniem zwolnienia spółce. Sąd 

podkreślił, idąc tokiem rozumowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w sprawie I SA/Go 473/13, że uzasadniając niemożność korzystania przez skarżącą ze 

zwolnienia w podatku od nieruchomości, organ pierwszej instancji oparł się na uchwale 

Rady Miejskiej, która w § 2 odwoływała się do warunków wynikających 

z rozporządzenia Rady Ministrów. Z kolei § 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia wyłączał 

stosowanie jego przepisów do udzielania pomocy w zakresie działalności, którą 

prowadziła spółka i on również został wskazany przez Burmistrza jako przepis 

uniemożliwiający skorzystanie przez spółkę ze zwolnienia. Stwierdzenie przez Sąd 

w wyroku I SA/Go 473/13 kolizji między rozporządzeniem Rady Ministrów 

i rozporządzeniem Komisji WE nr 1/2004, zobligowało organ odwoławczy do 

stosowania w sprawie przepisów tego drugiego rozporządzenia, które nie zawiera 

wyłączenia o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów. Tym 

samym SKO, stosując się do oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku I SA/Go 

473/13, trafnie uznało, że zwolnienie od podatku spółce przysługiwało. Zarzucanego 

w skardze naruszenia przepisu art. 153 p.p.s.a. Sąd się nie dopatrzył. Wskazał, że 

podniesione przez Prokuratora zarzuty w zasadzie sprowadzają się do kwestionowania 

zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Kolegium uznało się związane prawomocnym 
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wyrokiem WSA z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Go 473/13, zarzucając 

jednocześnie SKO, że art. 153 p.p.s.a. uznało jako zobowiązanie do wydania 

konkretnego orzeczenia. Przytaczając fragmenty orzeczenia NSA z dnia 7 sierpnia 

2013 r., sygn. akt II FSK 2319/11, skarżący jednakże pominął okoliczność, że przed 

wydaniem zaskarżonej decyzji sprawa była przedmiotem rozważań również WSA 

(I SA/Go 473/13) i ocena prawna oraz wskazania co do dalszego postępowania zawarte 

w tym prawomocnym wyroku wiążą nie tylko tut. Sąd, ale także organ odwoławczy. 

Podkreślono, że Sąd nie zobowiązywał Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w wyroku I SA/Go 473/13 do wydania konkretnej decyzji. Stwierdził jedynie kolizję 

rozporządzenia polskiego i unijnego oraz jej rozwiązanie przez przyznanie prymatu 

rozporządzeniu Komisji WE nr 1/2004. Natomiast to SKO oceniło, że zastosowanie tego 

rozporządzenia skutkuje zwolnieniem spółki z podatku od nieruchomości za 2009 r., 

czego konsekwencją było uchylenie decyzji określającej zobowiązanie w tym podatku 

i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Skarżący podniósł, że Kolegium 

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdza wprost, że w przedmiotowej sprawie 

rozporządzenie Komisji WE nr 1/2004 nie znajduje zastosowania i jednocześnie, wbrew 

tak wyrażonemu poglądowi, wydaje sprzeczne z nim rozstrzygnięcie. Sąd stwierdził, że 

istotnie - w zaskarżonej decyzji SKO dopuściło się niedozwolonej polemiki z wyrokami 

NSA i WSA stwierdzając, że wyrażony w tych wyrokach pogląd „nie znajduje poparcia 

w stanie prawnym obowiązującym w dacie ubiegania się o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości przez podatnika”. Sąd zaakcentował, że zgodnie z art. 173 p.p.s.a. 

Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu przysługiwało wniesienie skargi kasacyjnej 

od wyroku wydanego przez tut. Sąd w dniu 16 października 2013 r. w sprawie I SA/Go 

473/13, skoro w jego ocenie pogląd wyrażony w tym wyroku nie znalazł „poparcia 

w stanie prawnym obowiązującym w dacie ubiegania się o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości przez podatnika”. Rezygnując ze złożenia skargi kasacyjnej, SKO 

pozbawiło się możliwości szczegółowego wyjaśnienia cytowanego wyżej zarzutu, jak 

również żądania uchylenia wyroku, z którym się nie zgadzało. Sąd podkreślił, że 

jakkolwiek decydujący wpływ na postępowanie administracyjne i wydane w nim 

rozstrzygnięcie ma sentencja orzeczenia sądu administracyjnego, to związanie organu 

administracji publicznej dokonaną oceną prawną wypływa wprost z uzasadnienia 

orzeczenia sądu, w którym ta ocena została zawarta. Zatem organ administracji jest 

obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej 

w uzasadnieniu wyroku, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach 
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sądowych w innych sprawach, a tym bardziej w orzeczeniach organów 

administracyjnych wydanych w innych sprawach. Nawet w wypadku sporu, co do oceny 

prawnej albo nawet możliwości niezgodności oceny sądu z prawem obowiązującym, 

zapatrywania prawne wynikające z oceny prawnej sądu mają moc wiążącą do czasu, aż 

wyrok zostanie wzruszony w przewidzianym do tego trybie. Odmienna ocena materiału 

dowodowego stanowi prawnie niedopuszczalną polemikę z prawomocnym wyrokiem 

sądu administracyjnego. Jednakże w niniejszej sprawie ta niedopuszczalna, aczkolwiek 

lakoniczna, polemika z wyrokiem WSA nie naruszyła przepisu art. 153 p.p.s.a. 

w sposób obligujący Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji, ponieważ wydając tę 

decyzję ostatecznie Kolegium zastosowało się do oceny prawnej i wskazań co do 

dalszego postępowania, wyrażonej przez Sąd w wyroku wydanym   w sprawie I SA/Go 

473/13. Prokurator podkreślał, że SKO dokonując analizy wskazań Naczelnego Sądu 

Administracyjnego co do dalszego toku postępowania, doszło do wniosku nakazującego 

utrzymanie w mocy decyzji Burmistrza określającej zobowiązanie podatkowe w podatku 

od nieruchomości. Sąd zauważył, że zastosowanie art. 153 p.p.s.a. w niniejszej sprawie 

wiązało SKO oceną prawną i wskazaniami zawartymi w wyroku WSA wydanym 

w sprawie I SA/Go 473/13 a nie  w wyroku NSA, sygn. akt II FSK 2319/11, który 

zakreślał ramy ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu, 

nakazując mu zbadanie kolizji między rozporządzeniem Rady Ministrów 

a rozporządzeniem Komisji WE nr 1/2004 oraz rozważenie czy konserwy stanowią 

odrębną grupę statystyczną od przetworów z mięsa. Nadto, w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji Sąd nie dopatrzył się aby SKO doszło do wniosku nakazującego 

utrzymanie w mocy decyzji Burmistrza, a taką interpretację tego uzasadnienia należy 

uznać za zbyt dowolną. Zdaniem Sądu, pozostałe trzy zarzuty skargi, a w szczególności 

zarzut wadliwego stwierdzenia kolizji przepisów rozporządzenia Komisji WE nr 1/2014 

z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr II/11/06 oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z 6 sierpnia 2006 r. powinny być kierowane nie wobec zaskarżonej 

decyzji, przy wydawaniu której organ odwoławczy był związany przepisem art. 153 

p.p.s.a. lecz wobec wyroku tut. Sądu z dnia 16 października 2013 r. wydanego 

w sprawie I SA/Go 473/13 zanim stał się on prawomocny. Z uwagi na tę 

prawomocność, rozpoznając skargę Prokuratora, Sąd był również związany oceną 

prawną  i wskazaniami w tamtym wyroku zawartymi. 
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6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne 

podatki i opłaty. 

 

W sprawie I SA/Go 538/14 Sąd odrzucił skargę wniesioną przez Burmistrza na 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, którą organ ten uchylił w całości 

decyzję Zarządu Związku Międzygminnego określającą osobie fizycznej wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r. 

i przekazał sprawę Burmistrzowi jako organowi podatkowemu pierwszej instancji 

właściwemu do jej rozpatrzenia. Istota sporu sprowadzała się zasadniczo do 

odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście obowiązujących przepisów, związek 

międzygminny jest organem podatkowym uprawnionym do wydawania decyzji 

o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i czy może prowadzić 

postępowanie podatkowe w tym przedmiocie, a więc czy może rozstrzygać decyzją 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. WSA poddając analizie art.6q, art.6o, 

art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

art.3 ust.2, art.64 – art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art.143 Ordynacji podatkowej stwierdził, że organem podatkowym pierwszej instancji 

właściwym do rozpatrzenia sprawy tak rzeczowo, jak i miejscowo jest Burmistrz. Sąd 

wyjaśnił, że zgodnie z art.64 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym w celu wspólnego 

wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 

Tę ogólną regułę na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zawiera art.3 ust.2a. Stosownie do jego brzmienia, w razie wykonywania przez związek 

międzygminny zadań w zakresie czystości i porządku, prawa i obowiązki organów 

gminnych określone w ww. ustawie, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, 

wykonują właściwe organy tego związku. Tworząc związek międzygminny 

zainteresowane gminy określają, jakie zadania należące do zakresu ich działania, będą 

wykonywane wspólnie i w tym celu tworzą samodzielny byt prawny w postaci związku, 

na który przenoszą wykonywanie tych zadań. Zadania przekazane przez gminy stają 

się zadaniami własnymi związku. Zakres zdolności prawnej związku w stosunku do 

powierzonych mu zadań jest tożsamy z zakresem zdolności prawnej gmin, które w nim 

uczestniczą. Zgromadzenie związku międzygminnego, utworzonego na podstawie cyt. 

art.3 ust.2a ustawy może więc uchwalać akty prawa miejscowego wynikające z tej 

ustawy, w szczególności w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

WSA zaznaczył, że stosownie do art.6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
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w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. Jednocześnie Sąd wskazał, że w art.6r 

ust.1b tej ustawy ustawodawca przewidział, że w przypadku przejęcia przez związek 

międzygminny zadań gminy, o których mowa w art.3 ust.2 organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji 

z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku międzygminnego. WSA 

podkreślił, że ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie 

wymienia w art.6q, jak też w innych przepisach tej ustawy, możliwości przekazywania 

kompetencji organów podatkowych zarządowi związku międzygminnego. Zgodnie 

z treścią tego przepisu, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi miasta lub prezydentowi 

miasta. Odpowiada to kompetencji ogólnej do prowadzenia postępowania podatkowego 

przyznanej wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta jako organowi pierwszej 

instancji, określonej art.13 §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, a więc organom 

wykonawczym samorządu terytorialnego. Co istotne, możliwości przekazywania 

kompetencji organu podatkowego związkowi międzygminnemu nie przewidują też 

przepisy Ordynacji podatkowej. Na gruncie przepisów tej ustawy nie jest dopuszczalne 

oddawanie przewidzianych w niej kompetencji organów podatkowych innym organom 

lub jednostkom. Przepis art.143 Ordynacji podatkowej dopuszcza wyłącznie możliwość 

upoważnienia przez organ podatkowy funkcjonariusza celnego lub pracownika 

kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym 

zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

Upoważnienie przewidziane w tym przepisie nie oznacza przyznania osobie 

upoważnionej funkcji organu podatkowego, a tylko zmienia osobę wykonującą funkcję 

tego organu. Zdaniem Sądu określenie organów, które wydają decyzje w wymienionym 

powyżej przedmiocie, jest jasne na gruncie powyższych przepisów. Uchwalanie aktów 

prawa miejscowego, nie jest tożsame z wydawaniem decyzji. To ostatnie nie jest ani 

prawem ani obowiązkiem, lecz aktem władztwa. Sąd uznał, że Samorządowe Kolegium 
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Odwoławcze prawidłowo zastosowało art.233 §1 pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej, 

zgodnie z którym organ odwoławczy uchyla decyzję organu pierwszej  instancji 

w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi 

pierwszej instancji, jeżeli decyzja tego organu została wydana z naruszeniem przepisów 

o właściwości. W konsekwencji WSA uznając, że na mocy obowiązujących przepisów 

Burmistrz  jest organem pierwszej instancji właściwym do wydania decyzji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami, stwierdził, że nie posiada on legitymacji do 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego. Na 

podstawie art.58 §1 pkt 6 p.p.s.a. odrzucił skargę Burmistrza, uznając ją za 

niedopuszczalną. 

W sprawie I SA/Go 21/14 istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy 

samochody ciężarowe i przyczepa służące do nauki jazdy, które w dowodzie 

rejestracyjnym mają wpisaną literę „L”, są pojazdami specjalnymi i w rezultacie, czy są 

objęte zwolnieniem podatkowym. Skarżący był właścicielem samochodu ciężarowego 

i nie złożył w terminie deklaracji na 2011 r. Oświadczył przy tym, że nie posiada 

pojazdów przeznaczonych do transportu, a posiadane przez niego pojazdy są 

pojazdami specjalnymi służącymi do celów szkoleniowych, to jest nauki jazdy, co jest 

potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( u.o.p.o.l. ) 

pojazdy specjalne zwolnione są z podatku od środków transportowych. Organy 

podatkowe w wydanych decyzjach wskazały, że analiza przepisów prawa materialnego, 

regulujących szczegółowe obowiązki podatnika podatku od środków transportowych 

uzasadnia wniosek, że przy ocenie statusu podatnika istotne znaczenie ma czynność 

rejestracji oraz zgłoszenie konkretnego środka transportowego do ewidencji pojazdów. 

Rejestracja pojazdu wpływa bezpośrednio na powstanie obowiązku podatkowego 

w podatku od środków transportowych, gdyż organ podatkowy określając stawkę 

podatku uwzględnia dane techniczne wynikające z dowodu rejestracyjnego. Kwestię 

ustalenia rodzaju danego środka transportowego ( jego przeznaczenia i funkcji) 

rozstrzyga starosta powiatu, jako organ rejestrujący pojazdy, opierając się przede 

wszystkim na danych wynikających ze świadectwa homologacji lub karty pojazdu, 

a także stosując klasyfikację pojazdów znajdująca się w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu 

do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Organ podatkowy jest 
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obowiązany respektować ustalenia zawarte w dowodzie rejestracyjnym, który jako 

dokument urzędowy korzysta z domniemania zgodności z prawdą. Jest on związany 

jego treścią dopóty dopóki nie zostanie ona zmieniona w odrębnym od podatkowego 

trybie. Wyjątek od zasady przewidzianej w art. 9 u.o.p.o.l.  stanowi art. 12 ust. 1 tej 

ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zwalnia się od podatku od środków transportowych 

środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy 

używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Definicję 

pojazdu specjalnego zawiera art. 2 pkt 36 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie 

z którą za pojazd specjalny uważa sie pojazd samochodowy lub przyczepę 

przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność 

dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym 

mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Wpisy 

w dowodzie rejestracyjnym wskazywały na to, że skarżący jest właścicielem 

samochodu ciężarowego, który jest przystosowany do nauki jazdy, czyli do 

wykonywania funkcji dydaktycznej. Funkcja ta jest potwierdzona przez organ 

rejestrujący pojazd w formie adnotacji urzędowej we właściwej rubryce dowodu 

rejestracyjnego. W odróżnieniu od funkcji specjalnych, które podlegają wpisowi do 

dowodu rejestracyjnego w rubryce przeznaczenie zgodnie z klasyfikacją. Przeznaczenie 

pojazdów specjalnych ustawodawca określił w tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia 

z dnia 27 września 2003 r., zaliczając tu  pojazdy konstrukcyjne przystosowane do 

wykonywania czynności na drodze lub zimowego utrzymywania dróg, stanowiące 

ruchome urządzenia, lub służące do prowadzenia określonej działalności. W wykazie 

ustawodawca nie wymienił pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy. Jak ustalono 

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w rubrykach dot. przeznaczenia nie widnieje żaden 

wpis. Pojazd należący do skarżącego nie jest więc pojazdem specjalnymi i podlega 

opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. W myśl art.2 pkt 36 i pkt 37 

prawa o ruchu drogowym za pojazd specjalny uważa się pojazd samochodowy lub 

przyczepę przeznaczoną do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje 

konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. 

W pojeździe tym mogą być przewożone rzeczy lub osoby związane z wykonywaniem tej 

funkcji (pkt 36) a pojazd używany do celów specjalnych to pojazd samochodowy 

przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 
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Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Kontrolę Skarbową, Służbę Celną, 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę 

Więzienną (pkt 37). Z definicji pojazdu specjalnego wynika, że istotnym elementem 

wskazanego typu pojazdu (rodzaju środka transportowego) jest jego przeznaczenie. Są 

to zatem takie pojazdy, które ze względu na przeznaczenie do wykonywania specjalnej 

funkcji (tj. realizację określonego celu) charakteryzują się dostosowaniem do niej 

nadwozia lub posiadaniem specjalnego (niestandardowego) wyposażenia. Zasadnicze 

znaczenie dla wykładni pojęcia "pojazd specjalny", użytego w art.12 ust.1 u.o.p.o.l. mają 

przepisy o ruchu drogowym. Użyte  w ustawie podatkowej omawiane pojęcie ma być 

rozumiane zgodnie z tymi przepisami. Ustawa podatkowa odsyła do "przepisów o ruchu 

drogowym", co należy rozumieć szerzej. Nie można w wykładni wymienionego przepisu 

podatkowego ograniczyć się tylko do definicji "pojazdu specjalnego",  zawartej w art.2 

pkt 36 prawa o ruchu drogowym. Zaliczenie pojazdu do kategorii pojazdów specjalnych 

nie może być rozstrzygane odmiennie w postępowaniach podatkowych 

i w postępowaniach prowadzonych na gruncie przepisów o ruchu drogowym. 

Pierwszeństwo w tym względzie mają rozstrzygnięcia podjęte na podstawie przepisów 

prawa o ruchu drogowym. Co do pojazdów używanych do nauki jazdy Sąd wskazał, że 

w rozdziale 13 Działu III zatytułowanym "Warunki techniczne pojazdu samochodowego 

i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym pojazdem" rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zawarte są warunki dodatkowe dla pojazdu 

przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia 

do kierowania. Z treści tego rozporządzenia wynika, że dotyczy ono wszelkich pojazdów, 

także specjalnych, z wyjątkami określonymi w §1 ust.1 pkt 1-4,  tj. pojazdu specjalnego 

lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

z wyjątkiem oznakowania określonego dla pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu 

specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, pojazdu zabytkowego, 

tramwaju i trolejbusu, dla których warunki techniczne określają odrębne przepisy. 

Systematyka przepisów powyższego rozporządzenia nie wskazuje na to, że pojazdy 

przeznaczone do nauki jazdy należy traktować jako pojazdy specjalne, bowiem 

rozporządzenie to nie definiuje, ani nie określa w inny sposób pojazdów zaliczanych do 

pojazdów specjalnych. Z faktu, że wymienione kategorie pojazdów, w tym pojazdy do 

nauki jazdy, muszą posiadać dodatkowe wyposażenie lub spełniać dodatkowe warunki 

nie wynika, że wszystkie te wymienione kategorie pojazdów należy traktować jako 
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pojazdy specjalne. Uwaga ta odnosi się także do brzmienia przepisu art.2 pkt 36 prawa 

o ruchu drogowym, zawierającego definicję pojazdu specjalnego. Istotne jest, że 

definicja pojazdu specjalnego odnosi się do cech konstrukcyjnych pojazdu 

przeznaczonego do wykonywania określonej funkcji, a nie jego rzeczywistego 

wykorzystywania zgodnie z tą funkcją. Przepisy art. 9 ust.2, ust.3  i ust.4 u.o.p.o.l. co do 

zasady, wiążą obowiązki podatnika z czynnością rejestracji środka transportowego lub 

wpisania do rejestru. Analiza przepisów regulujących szczegółowe obowiązki podatnika 

podatku od środków transportowych, uzasadnia wniosek, że przy ocenie statusu tego 

podatnika istotne znaczenie ma czynność rejestracji oraz zgłoszenia konkretnego środka 

transportowego do ewidencji pojazdów. Rejestracja pojazdu wpływa bowiem 

bezpośrednio na powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków 

transportowych, gdyż w tym zakresie organ podatkowy, określając stawkę podatku od 

środków transportowych, uwzględnia dane techniczne pojazdu wynikające z dowodu 

rejestracyjnego. 

Istotą sporu w sprawie I SA/Go 613/13 była odpowiedź na pytanie, czy 

Nadleśnictwo jest zobowiązanie do zapłaty podatku leśnego, czy podatku od 

nieruchomości od gruntów będących w jego zarządzie, a stanowiących własność 

Skarbu Państwa, na których posadowione są słupy i linie energetyczne. Sąd wskazał że 

podstawowym kryterium decydującym o opodatkowaniu gruntów podatkiem od 

nieruchomości, czy też podatkiem rolnym, jak też leśnym, wynikającym z treści art.2 

ust.2 u.p.o.l., jest ich klasyfikacja ujawniona w ewidencji gruntów i budynków. 

Klasyfikacja gruntu ma bowiem podstawowe znaczenie dla prawidłowego wymiaru 

podatku, co wynika z art.21 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Zgodnie z tym przepisem podstawę wymiaru podatków, świadczeń, 

oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki 

nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte 

w ewidencji gruntów i budynków. Tak więc, to na podstawie danych zawartych 

w ewidencji gruntów i budynków organ podatkowy wymierza odpowiedni podatek, 

będąc tymi danymi związany. Tym samym, w sytuacji, gdy grunty sklasyfikowane 

zostały w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – „Ls”, to co do zasady powinny 

zostać opodatkowane podatkiem leśnym.  Od reguły tej istnieje jednak wyjątek, bowiem 

zgodnie z art.2 ust.2 u.p.o.l. grunt  zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym. Natomiast grunty pod liniami 

energetycznymi sklasyfikowane jako lasy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od 
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nieruchomości tylko wówczas, gdy organ podatkowy wykaże w sposób niebudzący 

wątpliwości, że grunty te zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co 

jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, należy rozumieć jako wyłączenie 

możliwości prowadzenia na danym gruncie działalności leśnej. Co więcej, muszą to być 

czynności wykonywane w sposób trwały i wykluczający prowadzenie innej działalności 

np. leśnej. Nie mogą to być czynności incydentalne. Fakt przeprowadzenia przez grunt 

linii elektroenergetycznych, budowa, utrzymanie słupów i linii oraz przesyłanie nimi 

energii elektrycznej nie oznacza, że na danym terenie niemożliwe jest prowadzenie 

działalności leśnej. Sąd podkreślił również, że dopiero stwierdzenie, że grunt podlega 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości pozwala na stosowanie innych przepisów 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym dotyczących trybów i warunków 

płatności, czy też stawek podatku. Nie należy przy tym posługiwać się definicją gruntów 

związanych z działalnością gospodarczą, zawartą w art.1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l., która 

sformułowana została dla potrzeb określenia właściwej stawki podatku, bez 

uprzedniego ustalenia, czy dany grunt w ogóle opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlega. Definicja „gruntów związanych z działalnością gospodarczą” 

nie służy bowiem określeniu zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomości. 

Nadto pojęcie „grunty w posiadaniu przedsiębiorcy” użyte w art.1a ust.1 pkt 3 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, obejmuje swoim zakresem nie tylko posiadanie gruntów 

w rozumieniu art.336 kc, ale każdy przejaw władztwa nad gruntami zajętymi na 

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym także posiadanie służebności gruntowej 

w rozumieniu art.352 §1 kc. 

 

7. Inne sprawy. 

 

Sprawa I SA/Go 418/14 dotyczyła odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 

w sprawie ustalenia nowych terminów płatności rat z tytułu zaległości we wpłatach 

z zysku za sierpień 2001 r. wraz z odsetkami za zwłokę. Ze stanu faktycznego sprawy 

wynikało, że w maju 2002 r. skarżąca Spółka złożyła w Urzędzie Skarbowym wniosek 

o rozłożenie na raty zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 2001 r. wraz 

z odsetkami za zwłokę. Decyzją z czerwca 2002 r. organ rozłożył skarżącej ww. 

zaległość na 7 rat, ustalając jednocześnie terminy ich spłat. Na skutek odwołania 

skarżącej, Izba Skarbowa decyzją z […] września 2002 r. utrzymała w mocy decyzję 

organu pierwszej instancji w części ustalającej I,II,III i IV ratę oraz uchylając decyzję 
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w pozostałej części, orzekła o rozłożeniu na raty części zaległości podatkowej w kwocie 

należności głównej wraz z odsetkami. Skarżąca uiściła I ratę - wynikającą z ww. decyzji. 

Po rozpatrzeniu wniosku skarżącej z października 2002 r. o restrukturyzację ww. 

zaległości podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z kwietnia 2004 r. 

umorzył postępowanie restrukturyzacyjne. Wobec powyższego, skarżąca w lipcu 2004 

r. wystąpiła od organu o ustalenie nowych terminów płatności rat zaległości 

podatkowych dotychczas nieuregulowanych. Decyzją z dnia […] września 2004 r. 

Dyrektor Izby Skarbowej ustalił skarżącej nowe, uzgodnione z nią terminy spłaty 

zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 2001 r. wraz z odsetkami za zwłokę od ww. 

zaległości. Zgodnie z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego z […] kwietnia 2013 r. 

skarżąca nie posiadała zaległości we wpłatach z zysku, bowiem zostały one rozliczone. 

Wnioskiem z listopada 2013 r. Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej o 

wszczęcie postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia, z uwagi na jej 

bezprzedmiotowość, decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] września 2004 r., na 

podstawie której zmieniono decyzję Izby Skarbowej z dnia […] września 2002 r. i 

ustalono nowe terminy płatności rat z tytułu zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 

2001 r. wraz z odsetkami za zwłokę,. Uzasadniając wniosek skarżąca zwróciła uwagę 

na wieloletni spór, dotyczący umorzenia przez organy podatkowe prowadzonego wobec 

niej postępowania restrukturyzacyjnego oraz zapadłe w tym zakresie wyroki 

Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 681/11) oraz Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 19/13). Podniosła również, że 

Dyrektor Izby Skarbowej, realizując zalecenia wynikające z ww. wyroków decyzją z dnia 

[…] czerwca 2013 r. uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o zakończeniu restrukturyzacji 

oraz o umorzeniu należności podlegających restrukturyzacji. W ocenie skarżącej, 

Dyrektor Izby Skarbowej nie powinien poprzestać na wydaniu tej decyzji, był on także 

zobligowany do usunięcia z obiegu prawnego tych orzeczeń, które ze względu na 

uchylenie pierwotnej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego okazały się być 

bezprzedmiotowe. Skarżąca stwierdziła, że taką właśnie decyzją stała się decyzja 

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] września 2004 r., na postawie której zmieniono 

decyzję Izby Skarbowej z dnia […] września 2002 r. i ustalono Spółce nowe terminy 

płatności rat z tytułu zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 2001 r. wraz z 

odsetkami, gdyż należności wygasły wskutek ich umorzenia na zasadach 

przewidzianych w ustawie restrukturyzacyjnej, a zatem za bezprzedmiotowe należy 

uznać ich rozłożenie na raty (w tym wyznaczenie terminów płatności poszczególnych 
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rat). Decyzją z dnia […] stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił skarżącej 

stwierdzenia wygaśnięcia wskazanej we wniosku decyzji. Uzasadniając rozstrzygnięcie 

organ podkreślił, że z momentem zapłaty przez skarżącą przedmiotowej zaległości 

podatkowej, w wyniku pełnej realizacji praw przez spółkę, doszło do powstania nowego 

stanu prawnego. W ocenie organu pozostawanie decyzji w obrocie prawnym nie rodzi 

stanu niepewności co do obowiązków z niej wynikających. Stwierdził, że o zasadności 

wniosku nie stanowi także decyzja z dnia […] czerwca 2013 r. o uchyleniu w całości 

decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia […] kwietnia 2004 r. i orzeczeniu 

o zakończeniu restrukturyzacji oraz umorzeniu Spółce należności podlegających 

restrukturyzacji z tytułu wpłaty z zysku za sierpień 2001 r., bowiem wskazane 

rozstrzygnięcie wydano po ustaniu skutków prawnych powstałych na mocy decyzji 

z dnia […] września 2004 r. Organ zauważył, że na gruncie obowiązujących przepisów 

prawa w powyższym zakresie brak regulacji prawnej, która nakazywałaby organom 

podatkowym wygaszanie decyzji w przedmiocie ulg określających nowe terminy 

płatności zaległości podatkowych, w sytuacji ich uregulowania przez podatnika 

w ustalonych terminach. Decyzją z dnia […] kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej 

utrzymał w mocy decyzję pierwszej instancji, nie stwierdzając istnienia przytoczonej 

przez skarżącą we wniosku podstawy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, tj. zaistnienia 

przesłanki bezprzedmiotowości decyzji oraz konieczności stwierdzenia jej wygaśnięcia, 

gdyż decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z […] września 2004 r. ustalająca nowe terminy 

spłaty zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 2001 r. została wykonana przez 

skarżącą przez zapłatę. Pozostawanie decyzji w obrocie prawnym nie rodzi stanu 

niepewności co do obowiązków z niej wynikających, przesądzając o braku 

bezprzedmiotowości warunkującej stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, stosownie do art. 

258 § 1 pkt 1  Ordynacji podatkowej. Rozpoznając skargę na powyższą decyzję Sąd 

stwierdził, że jest ona niezasadna. Z brzmienia art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej 

nie wynika, co rozumie się pod pojęciem bezprzedmiotowości i czy należy wiązać ją 

z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego. Sąd wskazał, że w piśmiennictwie 

przyjmuje się, że o bezprzedmiotowości decyzji można mówić w sytuacji, kiedy przestał 

istnieć jeden z elementów stosunku prawnego będącego przedmiotem decyzji, tj. gdy 

ustał byt praw lub obowiązków stanowiących treść stosunku prawnego ukształtowanego 

na podstawie decyzji. Zatem jest to sytuacja, gdy z powodu pewnych zdarzeń 

faktycznych lub prawnych, realizacja praw lub obowiązków wynikających z decyzji stała 

się niemożliwa, niecelowa. Podkreślił, że decyzja wydana na podstawie art. 258 § 1 
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pkt 1 Ordynacji podatkowej jest aktem deklaratoryjnym, jedynie potwierdzającym fakt 

bezprzedmiotowości decyzji. Przedmiotem postępowania nie jest decyzja dotycząca 

samej zaległości podatkowej, czy też nabycia prawa do ratalnej spłaty tej zaległości, 

lecz rozstrzygnięcie ustalające jedynie nowe terminy płatności rat. W tym kontekście, 

zaprezentowane w skardze wywody, dotyczące istnienia zaległości podatkowej, są 

nietrafione. Bezsporne jest również to, że zarówno w dniu składania przez skarżącą 

wniosku o rozłożenie na raty zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 2001 r., jak i 

w dniu wydania decyzji o rozłożeniu tej zaległości na raty, zaległość ta istniała 

a wniosek o restrukturyzację nie był jeszcze złożony. Sąd zauważył, że instytucja 

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z uwagi na bezprzedmiotowość, na którą skarżąca się 

powołuje, dotyczy decyzji niewadliwych, które dopiero później stały się 

bezprzedmiotowe. Zatem skoro strona twierdzi, że decyzja od początku była wadliwa, to 

miała do dyspozycji inne środki prawne, przewidziane w przepisach procesowych, które 

służą do eliminacji tego rodzaju decyzji. Z pewnością bowiem instytucja  stwierdzenia 

wygaśnięcia decyzji nie służy eliminacji decyzji wadliwych lecz tych, których realizacja 

jest niemożliwa, lub niecelowa. Ponadto decyzja, której stwierdzenia wygaśnięcia 

skarżąca żąda, została wydana w załatwieniu jej wniosku o ustalenie nowych terminów 

płatności rat zaległości we wpłatach z zysku za sierpień 2001 r. wraz z odsetkami za 

zwłokę. W ocenie Sądu także fakt umorzenia zaległości podatkowych w ramach 

postępowania restrukturyzacyjnego, nie czyni wcześniejszej decyzji ustalającej nowe 

terminy płatności rat z tytułu zaległości podatkowej bezprzedmiotową w rozumieniu art. 

258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Istotna jest bowiem okoliczność, co skarżąca 

deprecjonuje w czasie całego postępowania, że decyzja, o której stwierdzenie 

wygaśnięcia wnosi, została przez nią wykonana, przez zapłatę w  terminach w niej 

określonych. Sąd zwrócił uwagę, że skarżąca pomija, jaki skutek wiąże się 

z wygaśnięciem zobowiązania przez zapłatę (sposób efektywny) a jaki z umorzeniem 

(sposób nieefektywny). O ile bowiem spełnienie świadczenia przez zapłatę powoduje, 

że cel stosunku zobowiązanego zostaje zrealizowany, a to prowadzi do zaniku więzi 

łączącej wierzyciela z dłużnikiem, to w przypadku umorzenia dochodzi do zakończenia 

stosunku prawnego, lecz nie do realizacji celu. Tylko przez zapłatę dochodzi bowiem do 

wykonania zobowiązania. Ponadto, w kontekście art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej, wykonanie decyzji w całości, wyklucza odniesienie do bezprzedmiotowości, 

ponieważ doszło do powstania nowego stanu prawnego, w wyniku pełnej realizacji 

prawa lub obowiązków przez stronę, czy to dobrowolnej, czy też przymusowej. Z kolei 
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stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na bezprzedmiotowość w sytuacji 

nieefektywnego wygaśnięcia zobowiązania, np. wskutek umorzenia, powinno wiązać się 

każdorazowo z ustaleniem, że taka decyzja jest zbędna i jej pozostawanie zagraża 

obrotowi prawnemu. Sąd uznał argumenty skarżącej dotyczące zbędności decyzji za 

bez znaczenia. Sytuacja, w której strona dokonała zapłaty podatku, który następnie 

został umorzony, może rodzić po stronie skarżącej przekonanie o nienależnie 

uiszczonym świadczeniu. Jednak zwrotu tego świadczenia strona powinna dochodzić w 

innym postępowaniu.  

W sprawie I SA/Go 452/14 skarżący wniósł skargę na decyzję organu 

odwoławczego odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uchylając zaskarżoną decyzję odniósł się w uzasadnieniu m.in. do 

rozumienia pojęcia „interesu publicznego” . Wskazał, że organy podatkowe zgodnie 

twierdziły, że w interesie podatnika jest umorzenie zaległości podatkowych, jednak 

interesowi temu przeciwstawiły interes publiczny, rozumiany jako obowiązek zapłaty 

zobowiązania podatkowego. Zdaniem organu odwoławczego przychylenie się do 

wniosku podatnika prowadziłoby do zanegowania konstytucyjnej zasady, zgodnie 

z którą każdy obowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 

podatków (art. 84 Konstytucji RP). Sąd z takim rozumieniem pojęcia „interesu 

publicznego” się nie zgodził, wskazując, że tak rozumiany interes publiczny nigdy nie 

ustąpi przed ważnym interesem podatnika. Pojmowanie przesłanki interesu 

publicznego, stawiające w pozycji bezwzględnie nadrzędnej obowiązek ponoszenia 

ciężarów podatkowych, czyni w zasadzie zbędnym art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej 

oraz stawia pod znakiem zapytania instytucję ulgi podatkowej, pozbawiając z góry 

podatnika możliwości skutecznego ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej. 

Tymczasem interes publiczny nie sprowadza się do zapewnienia maksymalnych 

dochodów w budżecie państwa, w szczególności zaś organy podatkowe nie są 

zobowiązane do uwzględnienia ważnego interesu podatnika jedynie wówczas, gdy nie 

stoi temu na przeszkodzie interes publiczny. Jest bowiem oczywiste, że zasadą jest 

płacenie podatków, a konstrukcja ulgi podatkowej (umorzenie zaległości podatkowej) 

stanowi właśnie wyłom od tej zasady. Interes publiczny powinien być zatem rozumiany 

przez organy podatkowe jako dyrektywa nakazująca poszukiwanie takich okoliczności, 

które w konkretnej sprawie, przemawiają za umorzeniem zaległości, czyniąc tym 

samym wyłom w konstytucyjnej zasadzie wynikającej z jej art. 84. Nakaz taki 

sformułował bowiem ustawodawca w art. 67a Ordynacji podatkowej wskazując 
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organom podatkowym, że mogą umorzyć zaległość podatkową jeżeli  w konkretnej 

sprawie wystąpi interes publiczny. Ów interes publiczny powinien być zatem rozumiany 

w taki sposób, że Państwo może zrezygnować z poboru należnych mu danin z uwagi 

na takie okoliczności, które mają w konkretnej sprawie z uwagi właśnie na interes tegoż 

państwa, tak doniosły charakter, że mają pierwszeństwo przed zasadą wynikającą z art. 

84 Konstytucji. Sąd podkreślił, że obie wskazane w art. 67a Ordynacji podatkowej 

przesłanki, ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego, zostały 

sformułowane w sposób pozytywny i są równoważne. Mogą występować zatem na 

gruncie konkretnej sprawy łącznie. Natomiast niedopuszczalne jest ich 

przeciwstawianie, co uczyniły w sprawie organy podatkowe. W konsekwencji Sąd 

stwierdził, że organy podatkowe dokonały nieprawidłowej wykładni pojęcia „interesu 

publicznego”, zawężając jego znaczenie tylko do obowiązku ponoszenia ciężarów 

podatkowych      i w niedopuszczalny sposób przeciwstawiając tak rozumiany interes 

publiczny pojęciu „ważnego interesu podatnika”, w tym zakresie naruszając art. 67a § 1 

Ordynacji podatkowej. 

Sąd oddalił skargę w sprawie I SA/Go 624/13 na postanowienie dotyczące 

nałożenia kary porządkowej za odmowę przedłożenia w postępowaniu kontrolnym 

informacji. Strona postępowania kontrolnego - lekarz - odmawiał udzielenia wyjaśnień 

powołując się na brak możliwości udzielenia żądanej  odpowiedzi. W postępowaniu 

kontrolnym  strona reagowała na wezwania organu, jednak nie udzielała żądanych 

przez organ wyjaśnień, wskazując na przeszkody prawne – tajemnicę lekarską - 

uniemożliwiające zrealizowanie żądania organu. Sąd uznał, że wymierzenie kary 

porządkowej w takim wypadku jest możliwe jeżeli organ uzasadni, że wskazywana 

przez podatnika okoliczność usprawiedliwiająca odmowę wyjaśnień jest bezzasadna. 

Podatnik nie może  być karany za brak wykonania  wezwania organu jeżeli obiektywnie 

nie mógł, z przyczyn przez siebie  niezawinionych,  uczynić zadość  żądaniu  organu. 

Ponadto  odmowa, o której mowa w art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej musi być 

wyraźna – nie wolno jej domniemywać. Zachowanie strony  musi uzewnętrzniać  wolę 

odmowy. Innymi słowy musi to być takie zachowanie, z którego wynika, że strona nie 

zamierza (nie chce) wykonać żądania organu, nie tylko w wyznaczonym terminie, ale 

w ogóle. W ocenie Sądu w sprawie zaistniały przesłanki uprawniające organ do 

nałożenie kary porządkowej. Skarżący w toku prowadzonego postępowania kontrolnego 

był kilkakrotnie wzywany do przedłożenia informacji w trybie art. 155 § 1 Ordynacji 

podatkowej. Wobec zgłaszanych w toku postępowania przez skarżącego zastrzeżeń, 
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organ kontroli skarbowej udzielał wyjaśnień co do charakteru i zakresu żądanych danych 

oraz celu w jakim dąży do ich uzyskania, ponawiając jednocześnie wezwanie do ich 

przedłożenia. Każdorazowo także wezwanie było opatrzone wskazaniem co do terminu 

jego wykonania oraz pouczeniem o zagrożeniu karą porządkową w przypadku 

niezastosowania się do wezwania, stosownie do treści art. 262 § 1 pkt 2 i § 5 oraz art. 

263 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Skarżący jednakże nie zastosował się do 

otrzymanych wezwań organu kontroli skarbowej. Jako podstawę odmowy udzielenia 

informacji wskazywał na tajemnicę  lekarską. W takiej sytuacji należało rozstrzygnąć czy 

odmowa skarżącego złożenia wyjaśnień była zasadna. Należało dokonać oceny czy 

wskazywana przez skarżącego okoliczność stanowiła usprawiedliwioną podstawę, czy też 

była bezzasadna. Bezzasadna odmowa, to  odmowa nieznajdująca potwierdzenia 

w obowiązujących przepisach. Natomiast podważając zasadność nałożonej kary strona 

skarżąca podważała prawidłowość skierowanych do niej wezwań, jako dotyczących 

materii, do żądania której organ kontroli skarbowej nie jest uprawniony, z uwagi na 

objęcie ich tajemnicą lekarską. W ocenie Sądu, dane pacjentów obejmujące imię 

i nazwisko, adres nie są objęte tajemnicą medyczną, nie są to dane medyczne. 

W kontekście brzmienia art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta należy odróżnić dane identyfikujące pacjenta od 

stanowiących dokumentację medyczną danych o jego stanie zdrowia i udzielonych 

świadczeniach. Brak jest  podstaw do stwierdzenia, że dane osobowe stanowią 

jednocześnie dane o charakterze medycznym. Ustawodawca zakres chronionych 

danych medycznych ograniczył bowiem wyłącznie do informacji związanych 

z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Sąd wskazał, 

że zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane 

kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 

w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób, zapobieganiu im, 

leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii 

i orzeczeń lekarskich. Sąd podniósł również, że wykonując zawód lekarza w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, lekarze niebędący podatnikami podatku od 

towarów i usług, zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, obowiązani są na żądanie 

kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub 

wykonanie usługi. W myśl natomiast § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty 



44 
 

prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, 

rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera m.in. 

imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź 

wykonawcy i odbiorcy usługi. Jednocześnie obowiązek ten nie został wyłączony 

w odniesieniu do dokumentów dotyczących udzielanych świadczeń medycznych. 

Natomiast organ kontroli skarbowej kierując do skarżącego wezwania, dotyczące 

przekazania informacji o podmiotach dokonujących płatności na jego rzecz, każdorazowo 

żądał jedynie danych pozwalających na zidentyfikowanie podmiotów dokonujących 

płatności podkreślając, że wezwanie nie dotyczy danych o charakterze medycznym. 

Ponadto  organ nie żądał skopiowania danych z kart  pacjentów, ale  o przekazanie  danych 

osobowych  kontrahentów (czyli pacjentów) skarżącego.  Dane te skarżący posiada, gdyż 

znajdują  się one  w kartach pacjentów, do prowadzenia których  jest zobowiązany  

przepisami ustawy  o zawodzie lekarza  i lekarza dentysty. Sąd wskazał również, że 

o nieskuteczności i braku zasadności skierowanych do skarżącego wezwań nie stanowią 

wyrażone w skardze opinie dotyczące celowości działań podejmowanych przez organ 

kontroli skarbowej. Ocena czy  złożenie przez podatnika  wyjaśnień jest niezbędne, pozostaje 

w gestii organu, przed którym toczy się postępowanie. Organ kontroli skarbowej 

zobowiązany jest do wykonywania zadań wynikających z ustawy o kontroli skarbowej, 

w tym m.in. kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 

obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Obowiązek ten 

w odniesieniu do rozliczeń skarżącego, dokonywanych z tytułu podatku dochodowego od 

osób fizycznych za 2009 r., może być zrealizowany jedynie przez sprawdzenie, w jakich 

wysokościach osoby, na rzecz których podatnik świadczył usługi, których nie 

udokumentowano rachunkami, dokonały płatności, co w konsekwencji potwierdzi czy 

zostały wykazane w ewidencji sprzedaży, następnie w podatkowej księdze przychodów 

i rozchodów, a następnie w zeznaniu PIT-36, w prawidłowej wysokości. Zdaniem Sądu 

powołane w skardze trudności związane z realizacją żądania organu, nie stanowią ani 

o prawidłowości skierowanych wezwań ani nie obligują organu kontroli skarbowej do 

zaniechania prowadzonych działań. Z przedłożonych akt nie wynika, że skarżący 

występował w toku kontroli o wydłużenie wyznaczonego terminu do przedłożenia 

informacji, w sposób umożliwiający jej sporządzenie z zachowaniem toku prowadzonej 

działalności. Z treści udzielanych odpowiedzi na wezwanie wyraźnie wynika, że skarżący 

odmowę uzasadniał tym, że dane  personalne jego pacjentów objęte są tajemnicą 

lekarską.   
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W sprawie I SA/Go 378/14 Sąd oddalił skargę na decyzję orzekającą o solidarnej 

odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako byłego członka zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych za 2008 r. Zobowiązanie to wynikało ze złożonej 

przez syndyka w dniu 28 stycznia 2010 r. korekty zeznania CIT-8 za 2008 r. Korekta 

została złożona  po ogłoszeniu upadłości (ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację 

majątku spółki nastąpiło w dniu 1 września 2009r.). Na zaległość wynikającą z korekty 

deklaracji nie został wystawiony tytuł wykonawczy. Zaległość ta została jednak ujęta na 

liście wierzytelności. Na inne zaległości podatkowe wynikające z deklaracji 

podatkowych składanych przez spółkę do czasu wniosku o ogłoszenie upadłości 

wystawiane były tytuły wykonawcze. W sprawie  należało rozstrzygnąć, czy została 

spełniona przesłanka wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec spółki, przed 

wszczęciem  postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako 

osoby trzeciej za zobowiązania spółki, w sytuacji gdy zostało wszczęte wobec spółki 

postępowanie upadłościowe. Sąd przyjął, że takie postępowanie zostało wszczęte 

w postaci postępowania upadłościowego. Wskazał, że upadłość to tzw. egzekucja 

uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich 

składników majątku dłużnika. Jeżeli postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte, 

wierzyciele są uprawnieni do realizacji swych roszczeń przeciwko upadłemu jedynie 

w postępowaniu upadłościowym. Po ogłoszeniu upadłości i w czasie trwania 

postępowania upadłościowego wierzyciel, także będący Skarbem Państwa, nie może 

wszczynać i prowadzić odrębnego postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego 

ściągnięcia należności. Postępowanie upadłościowe jest w tym czasie jedynym 

postępowaniem egzekucyjnym, jakie może być prowadzone. Stosownie do art. 146 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  i naprawcze wszczęte 

postępowanie egzekucyjne przed ogłoszeniem upadłości umarza się. Przed 

wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej 

wymagane jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego  – w przypadku, o którym 

mowa w  § 3 art. 108 Ordynacji podatkowej. Przywołany przepis oznacza, że w sytuacji, 

gdy zobowiązanie podatkowe wynika z deklaracji podatkowej, która  stanowi podstawę 

wystawienia tytułu wykonawczego, jeżeli poprawność tej deklaracji nie budzi 

wątpliwości do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, nie wymaga się 

uprzedniego wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Złożona deklaracja nie budziła wątpliwości organu, tym samym organ nie miał podstaw 
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do wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania. Sąd zwrócił uwagę, że korekta 

zeznania złożona przez syndyka była skutkiem przeprowadzonego postępowania przez 

organ kontroli skarbowej Korekta ta uwzględniała ustalenia z przeprowadzonego 

postępowania. Upadły ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do uznania wierzytelności, 

których upadły nie uznaje (art. 256 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego). 

Skarżący będąc jednoosobowym zarządem upadłej spółki nie podjął jakichkolwiek 

działań mających na celu zakwestionowanie zgłoszonej przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego wierzytelności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. 

W toku postępowania kontrolnego jak też upadłościowego skarżący mógł działać 

w ograniczonym zakresie. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spowodowało co prawda, 

że upadła spółka straciła prawo zarządu majątkiem oraz możliwość korzystania 

i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości, nie straciła jednak 

osobowości prawnej. Organy spółki nadal istniały, aczkolwiek zakres ich działania był 

znacznie ograniczony - nie mogły wykonywać swych uprawnień z zakresu prawa 

zarządu mieniem upadłej spółki, korzystania z majątku i rozporządzania tym majątkiem. 

Jednak skarżący w zakresie kwestionowania zgłoszonej wierzytelności przez 

Naczelnika Urzędu Skarbowego nie podjął żadnych działań. Nadto na liście 

wierzytelności, w której wykazano m.in. wierzytelność Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

znajduje się również  podpis skarżącego. W sprawie nie było formalnej potrzeby 

wystawienia tytułu wykonawczego (brak było możliwości prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji). Zaległość podatkowa „ujawniła” się na etapie postępowania upadłości 

likwidacyjnej (po ogłoszeniu upadłości) i została ujęta na liście wierzytelności. 

Zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy zaskarżona decyzja powstało przed 

ogłoszeniem upadłości, jednakże wysokość tej zaległości „ujawniła się” po ogłoszeniu 

upadłości – w związku z korektą deklaracji. W dniu 2 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy 

wydał postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego. 

Postanowienie to zostało wydane z uwagi na to, że przeprowadzone postępowanie 

doprowadziło do likwidacji  majątku upadłego i definitywnego podziału funduszów  masy 

upadłości. Natomiast postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania 

upadłościowego jest konstytutywnym orzeczeniem merytorycznym kończącym to 

postępowanie, które może zapaść wyłącznie w wyniku realizacji kolejnych jego etapów, 

z których końcowym jest wykonanie planu podziału. Może ono zostać wydane 

niezależnie od tego czy wszystkie wierzytelności upadłościowe zostały zaspokojone. 
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Z uwagi na to, że wobec spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej wydano postanowienie 

stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego, nie było możliwości 

wystawienia tytułów wykonawczych, pomimo, że wierzytelności Skarbu Państwa nie 

zostały zaspokojone. 

Wyrokiem z dnia 4 września 2014r.w sprawie I SA/ Go 349/14 Sąd oddalił skargę 

na postanowienie odmawiające skarżącemu wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług. Wnioskiem z dnia […] marca 2013 r. 

skarżący wystąpił o zwrot nadpłaconego podatku VAT wraz z odsetkami, wpłaconego 

przelewem z dnia […] grudnia 2012 r. z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości. 

Sąd oddalając skargę stwierdził, że istota sporu między stronami koncentruje się wokół 

prawidłowości zastosowania regulacji art.79 § 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie 

z powołanym przepisem prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po 

upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Określony tak termin do 

złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty  jest terminem materialnoprawny, który nie 

może być ani odroczony, ani też przedłużony. Po jego upływie wniosek o stwierdzenie 

nadpłaty nie wszczyna postępowania - art. 165a Ordynacji podatkowej Termin ten jako  

termin prawa materialnego skutkuje, w przypadku jego uchybienia, utratą prawa do 

złożenia wniosku o stwierdzenia nadpłaty, a tym samym utratą możliwości zainicjowania 

w tym przedmiocie postępowania podatkowego. Z uwagi na możliwość zawieszenia lub 

wystąpienia przerwy biegu terminu przedawnienia zobowiązania, termin do złożenia 

wniosku o stwierdzenie nadpłaty musi być ustalany dla poszczególnych zobowiązań 

w sposób bardzo precyzyjny. W rozpoznawanej sprawie obowiązek podatkowy powstał 

we wrześniu 2007 r., tj. 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia z dnia 

[…] sierpnia 2007 r. o przysądzeniu własności. Skarżący pobrał podatek w kwocie 

należnej, którą powinien odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego do dnia 

25 października 2007 r. Obowiązku tego jednak nie dopełnił, dopiero w dniu 20 grudnia 

2012 r. zapłacił zobowiązanie podatkowe wynikające ze sprzedaży egzekucyjnej 

nieruchomości. Skarżący, jako okoliczność powodującą, że przedawnienie nie 

nastąpiło, wskazał zapłatę zobowiązania podatkowego przed upływem terminu jego 

przedawnienia, które nastąpiło z dniem 31 grudnia 2012 r. Zapłata zobowiązania 

podatkowego nie jest jednak ustawową przesłanką skutkującą zawieszenie lub 

przerwanie biegu terminu przedawnienia. W rozpoznawanej sprawie wniosek 

skarżącego z dnia […] marca 2013 r. został złożony  po upływie terminu przedawnienia 

zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2007r.,który upłynął z dniem 
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31 grudnia 2012 r. Przyjęcie rozumowania zaprezentowanego przez skarżącego 

prowadziłoby do uznania, że podatnik nie byłby ograniczony żadnym terminem do 

złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, albowiem nie byłoby żadnych przeszkód do 

złożenia takiego wniosku nawet po upływie wielu lat.  

W sprawie I SA/Go 388/14 zaskarżona została decyzja w przedmiocie odmowy 

wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją określającą wysokość 

podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oraz wysokość zobowiązania 

podatkowego w podatku akcyzowym, powstałego w związku z nabyciem 

wewnątrzwspólnotowym. Postępowanie wszczęte zostało wnioskiem skarżącego, 

w którym powołano podstawę wznowienia postępowania określoną w art. 240 § 1 pkt 4 

Ordynacji podatkowej. Decyzją z dnia […] grudnia 2013 r., wydaną na podstawie art. 

243 § 3 w zw. z art. 240 § 1 pkt 4 tej ustawy Naczelnik Urzędu Celnego orzekł o 

odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną tego 

organu z dnia […] stycznia 2013 r. Organ odwoławczy utrzymał tę decyzję w mocy. 

Badając legalność zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził naruszenie przepisów 

postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, co skutkowało koniecznością 

wyeliminowania z obrotu zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej  ją decyzji organu 

pierwszej instancji. W uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, że w procedurze dotyczącej 

wznowienia postępowania dają się wyróżnić dwa etapy: wstępny w przedmiocie 

dopuszczalności, który można określić postępowaniem w zakresie wznowienia oraz 

etap tzw. właściwego postępowania wznowieniowego. Niedopuszczalność wznowienia 

postępowania może zachodzić w takich sytuacjach, jak: brak przedmiotu postępowania 

(żądanie wznowienia nie dotyczy postępowania zakończonego decyzją albo dotyczy 

wprawdzie takiego postępowania, jednak nie zostało ono zakończone decyzją 

ostateczną),  żądanie nie pochodzi od strony lub następcy prawnego albo osoby te nie 

mają zdolności do czynności prawnych, zgłoszenie żądania opartego na podstawie 

wskazanej w art. 240 pkt 4 lub pkt 8 Ordynacji podatkowej po upływie terminów 

wskazanych w art. 241 § 2 pkt 1 i 2 tej ustawy. Sąd podkreślił, że w przypadku, gdy 

żądanie wznowienia postępowania złożyła strona, na podstawie art. 243 § 3 Ordynacji 

podatkowej w drodze decyzji orzekana jest odmowa wznowienia postępowania, 

wyłącznie wobec stwierdzenia niedopuszczalności takiego wznowienia. Decyzja ta 

kończy pierwszy etap postępowania, o charakterze formalnym, w zakresie badania 

dopuszczalności wznowienia. Gdy nie zachodzi niedopuszczalność wznowienia 
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prawidłowe procedowanie w sprawie to wydanie przez organ postanowienia o 

wznowieniu postępowania, na podstawie art. 243 § 1 Ordynacji podatkowej. 

Postanowienie to nie przesądza o istnieniu przesłanek wznowienia. W myśl art. 243 § 2 

ww. ustawy dopiero ono stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ 

postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.  

Zaskarżoną decyzją orzeczono o odmowie wznowienia postępowania,  należałoby 

zatem wnioskować, że w sprawie wystąpiła niedopuszczalność wznowienia. Biorąc 

jednak pod uwagę jej treść, jak i treść decyzji organu pierwszej instancji, nie ulega 

wątpliwości, że orzeczenie o odmowie zapadło na skutek stwierdzenia przez organ 

nieistnienia przesłanki, określonej w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, powołanej 

we wniosku o wznowienie postępowania, na podstawie której skarżący żądał 

wznowienia jako strona, która nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, 

zakończonym decyzją ostateczną w przedmiocie podatku akcyzowego. W ocenie Sądu 

nieprawidłowość postępowania w sprawie wznowienia polegała przede wszystkim na 

tym, że bez wydania postanowienia o wznowieniu postępowania, które dopiero mogło 

stanowić podstawę badania istnienia przesłanki wznowienia, na którą powołał się 

skarżący w swoim wniosku, zostało przeprowadzone postępowanie co do zgłoszonej 

przesłanki, czyli już na etapie formalnego badania dopuszczalności wznowienia. 

Zwrócono uwagę, że to po przeprowadzonym postępowaniu wznowieniowym (po 

uprzednim wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania), organ kończy sprawę 

wydaniem jednego z orzeczeń wymienionych enumeratywnie w art. 245 § 1 Ordynacji 

podatkowej. W przypadku niestwierdzenia istnienia przesłanki określonej w art. 240 § 1 

ww. ustawy ( w niniejszej sprawie w pkt 4 tego przepisu) właściwym orzeczeniem 

będzie odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej (art. 245 § 1 pkt 2). Z treści 

zaskarżonej decyzji wynikało, że u podstaw zaakceptowania przez organ odwoławczy 

tak istotnego błędu proceduralnego popełnionego przez organ pierwszej instancji legło 

niewłaściwe rozumienie art. 243 Ordynacji podatkowej. Dyrektor Izby Celnej podał 

w uzasadnieniu, że postępowanie w sprawie wznowienia postępowania uzależnione 

jest od dwóch przesłanek pozytywnych: istnienia decyzji ostatecznej oraz wystąpienia 

jednej z przyczyn wyczerpująco wskazanych w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. 

Wskazał również, że brak jednoczesnego wystąpienia obu wymienionych przesłanek 

pozytywnych skutkuje koniecznością wydania przez organ podatkowy decyzji 

o odmowie wznowienia postępowania, w trybie określonym w art. 243 § 3  ww. ustawy. 

Sąd podniósł, że nie można jednak zapominać, że art. 243 Ordynacji podatkowej jest 
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przepisem odnoszącym się do wstępnego, formalnego etapu postępowania, 

związanego z badaniem dopuszczalności wznowienia. Na tym etapie badanie 

wystąpienia przyczyn wskazanych w art. 240 § 1 tej ustawy nie może być inaczej 

rozumiane jak tylko w ten sposób, że w przypadku żądania strony musi ona wskazać 

tylko taką przyczynę, która występuje w katalogu przyjętym w art. 240 § 1 Ordynacji 

podatkowej, nie żadną inną. 

Sprawa I SA/Go 177/14 dotyczyła nałożenia przez Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej na prezesa zarządu spółki z o.o. kary porządkowej za bezzasadną odmowę 

przedłożenia w postępowaniu kontrolnym posiadanych dokumentów tejże spółki, 

będących podstawą rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku 

od towarów i usług za 2010 r.  Uzasadniając postanowienie o ukaraniu prezesa karę 

porządkową, organ kontroli skarbowej wskazał, że w toku prowadzonego wobec spółki 

postępowania kontrolnego czterokrotnie wzywał spółkę do przedłożenia wszelkich 

posiadanych dokumentów będących podstawą rozliczenia ww. podatków. Pierwsze 

wezwanie zakreślało spółce 10-dniowy termin, pozostałe 7-dniowy. Dyrektor UKS 

stwierdził, że art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej uprawnia go do żądania od strony 

dokonania określonej czynności, jeśli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy. Regulacja ta jest uzasadniona rozkładem ciężaru dowodzenia 

w postępowaniu kontrolnym, ponieważ zasadniczo to na organie ciąży obowiązek 

ustalenia okoliczności faktycznych sprawy, zgromadzenia i rozważenia materiału 

dowodowego. Na pierwsze wezwanie o dostarczenie do jego siedziby wszelkich 

posiadanych dokumentów, w szczególności wymienionych w wezwaniu, spółka 

poinformowała, że wszystkie żądane dokumenty znajdują się w każdej chwili do wglądu 

w siedzibie spółki. W drugim wezwaniu organ wyjaśnił podatnikowi m. in., że w celu 

przeprowadzenia badania ksiąg spółki niezbędne jest dostarczenie ich wraz 

z dowodami źródłowymi, informując jednocześnie o możliwości pobrania dokumentów 

przez pracowników UKS. W odpowiedzi spółka zarzuciła organowi kontroli skarbowej, 

że pod formułą postępowania kontrolnego zamierza prowadzić kontrolę podatkową, 

wskazując że dokumenty są w każdej chwili do wglądu w siedzibie spółki. Ostatnie 

wezwanie zawierało pouczenie o możliwości nałożenia na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 

Ordynacji podatkowej na osobę reprezentującą spółkę kary pieniężnej do kwoty 2.800 

zł. Powołując się na przepis art. 262 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ wskazał, że 

pomimo nieusprawiedliwionej, biernej postawy spółki, gromadzi bez jej wsparcia 

materiał dowodowy. Jednakże aktywna postawa organu nie może stanowić okoliczności 
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zwalniającej spółkę do czynnego uczestnictwa w postępowaniu dowodowym. Zauważył, 

że podstawową przesłanką jest bezzasadność odmowy dokonania konkretnej czynności 

procesowej przez stronę. Spółka, mimo że posiada dokumenty, nie przedłożyła ich. 

Podkreślił, że instytucja kary porządkowej ma na celu zdyscyplinowanie strony, a 

w dalszej kolejności przymuszenie jej do wykonania poleceń organu. Dyrektor Izby 

Skarbowej utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, stwierdzając że kara 

porządkowa ma na celu umożliwienie organowi skutecznego przeprowadzenia 

czynności. Zauważył, że czynności procesowe podejmowane przez organ w zakresie 

gromadzenia materiału dowodowego powinny być wspierane przez stronę, a Dyrektor 

UKS każdorazowo dokonywał wyszczególnienia dokumentów, do dostarczenia których 

wzywał spółkę. Podkreślił, że organ kontroli skarbowej nigdy nie żądał przedłożenia 

kserokopii wszystkich dokumentów i nie prowadzi wobec spółki kontroli podatkowej, ale 

postępowanie kontrolne, nie zobowiązał spółki do sporządzenia kopii dokumentów, 

wnioskując jedynie o dostarczenie kserokopii dowodów rejestracyjnych środków 

transportowych. W pozostałym zakresie kwestia ta została pozostawiona do uznania 

podatnika. Wyjaśnił, że skierowanie do spółki wezwania było wynikiem realizowania 

obowiązku zweryfikowania poprawności danych w złożonych przez podatnika 

zeznaniach podatkowych, a żądane informacje były w posiadaniu strony. Wskazał, że 

dokumenty, do przedłożenia których spółka była wezwana, stanowią materiał 

dowodowy konieczny do wyczerpującego rozpatrzenia sprawy. Rozpoznając skargę na 

powyższe postanowienie, Sąd uznał ją za zasadną. Przytaczając brzmienie art. 262 § 1 

pkt 2 Ordynacji podatkowej wskazał, że kara porządkowa, o której mowa w tym 

przepisie, jest sankcją administracyjną, w którą ustawodawca wyposażył organy 

podatkowe celem dyscyplinowania uczestników postępowania. Sankcja ta ma charakter 

uznaniowy, zarówno co do samego jej nałożenia, jak i wysokości. Zakresem 

podmiotowym obejmuje wszystkich uczestników postępowania – stronę, jej 

pełnomocnika, świadka i biegłego oraz osoby trzecie, o których mowa w § 2 i § 3 art. 

262 Ordynacji podatkowej. Natomiast zakres przedmiotowy wskazany został w pkt 1 – 3 

art. 262 § 1, które zawierają katalog zachowań uczestników postępowania, za które 

może na nich zostać nałożona kara porządkowa. Sąd podkreślił, że jest to katalog 

zamknięty, zatem nie jest dopuszczalne karanie uczestników postępowania za 

zachowania inne niż wymienione w pkt 1 – 3, podobnie jak niedopuszczalne jest 

nakładanie kary na inne osoby niż wymienione w omawianym art. 262 § 1 - § 3. Nadto 

przepisy przewidują możliwość nałożenia kary porządkowej tylko w związku 
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z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolnym oraz w trakcie kontroli 

podatkowej. Art. 262 i następne Ordynacji podatkowej umieszczone są w jej dziale IV 

„Postępowanie podatkowe” (w rozdziale 22) a zatem w tym postępowaniu znajdują one 

zastosowanie. Natomiast art. 292 Ordynacji podatkowej znajdujący się w jej dziale VI, 

regulującym kontrolę podatkową, odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów 

rozdziału 22 działu IV. Również art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o kontroli skarbowej stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do 

postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja 

podatkowa. Sąd stwierdził, że dyscyplinujący charakter kary porządkowej ma ścisły 

związek z zasadami postępowania podatkowego. Uregulowana w art. 122 Ordynacji 

podatkowej zasada prawdy obiektywnej, skonkretyzowana w jej art. 187, nakłada na 

organ podatkowy (a takim jest również organ kontroli skarbowej) obowiązek ustalenia 

istotnych dla sprawy okoliczności, zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia 

całego materiału dowodowego, zatem sankcja administracyjna z art. 262 ma na celu 

pomoc w usprawnieniu tego procesu. Nie służy natomiast jako sankcja w przypadku 

odmowy dostarczenia przez stronę materiałów niezbędnych dla merytorycznego 

rozstrzygnięcia sprawy. W takiej sytuacji to strona postępowania ponosi konsekwencje 

dokonania przez organ podatkowy ustaleń w oparciu o dostępny mu i możliwy do 

uzyskania materiał dowodowy. Jednakże w sprawie, nakładając karę porządkową, 

organy obu instancji naruszyły przepisy art. 262 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, 

wychodząc poza zakres podmiotowy i przedmiotowy ich stosowania. Sąd podkreślił, że 

prezes zarządu spółki z o.o. czyli osoba uprawniona do jej reprezentowania, nie może 

być traktowany jako strona prowadzonego wobec spółki postępowania kontrolnego. Nie 

jest on także pełnomocnikiem spółki, świadkiem, biegłym ani żadną z osób, o której 

mowa w § 2 i § 3 art. 262 Ordynacji podatkowej. Już chociażby z tego powodu kara 

porządkowa nie mogła być nałożona na skarżącego. Nadto Sąd zarzucił organowi, że 

nie wyjaśnił, którym z zachowań wymienionych w art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej jest 

„przedłożenie posiadanych dokumentów”. Nie jest ono z pewnością w rozumieniu tego 

przepisu „inną czynnością”, w której skarżący bezzasadnie odmówił udziału. Sąd 

podkreślił, że skarżący nie odmówił przedłożenia żądanych dokumentów, jak twierdzą 

organy obu instancji w swoich postanowieniach lecz odmówił ich przesłania lub 

dostarczenia do siedziby UKS położonej ok. 30 km od siedziby spółki. Jednocześnie 

w odpowiedziach udzielanych organowi na każde wezwanie podkreślał, że dokumenty 

spółki, w tym dokumenty księgowe są w każdej chwili do wglądu w siedzibie spółki. 
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Skoro przepis art. 262 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej mówi o bezzasadnej odmowie 

udziału strony w innej czynności, to w stanie faktycznym niniejszej sprawy można 

mówić jedynie o odmowie dostarczenia całej dokumentacji księgowej do siedziby UKS, 

a zatem tą „inną czynnością” jest dostarczenie dokumentacji do siedziby organu. 

Zdaniem Sądu brak przepisów, które nakładałyby na stronę postępowania obowiązek 

dostarczenia dokumentacji (czy to w oryginale czy w kopiach) do siedziby organu. 

Powołane przez organ odwoławczy przepisy ustawy o kontroli skarbowej i Ordynacji 

podatkowej nie uprawniają, wbrew twierdzeniom Dyrektora Izby Skarbowej, „do żądania 

od strony dokonania przedmiotowej czynności” czyli do żądania dostarczenia 

dokumentacji księgowej do siedziby UKS. Sąd omówił też kwestię błędnego 

powoływania się w wezwaniach na przepis art. 155 Ordynacji podatkowej, który w § 1 

pozwala organowi podatkowemu na wezwanie strony lub innych osób do złożenia 

wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika 

lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego. Pojęcie 

„dokonanie określonej czynności” tworzy otwarty (choć nie nieograniczony) katalog 

czynności głównie czynności dotyczących dziedzin życia objętych prywatnością 

i autonomią informacyjną. Do katalogu tego nie zalicza się natomiast obowiązek 

dostarczenia do siedziby organu dokumentacji księgowej spółki. 
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 
 

1. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. w roku 2014 dominowała problematyka dotycząca: 

zatwierdzenia projektów budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę oraz zmian 

sposobu użytkowania obiektów budowlanych, postępowań legalizacyjnych, nakazów 

rozbiórki obiektów budowlanych, nakazów wykonania określonych robót budowlanych. 

Spośród tychże spraw na uwagę zasługują sprawy poniżej wskazane. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 70/14 Sąd wskazał, że przy kwalifikowaniu muru 

jako oporowego decydujące znaczenie ma funkcja jaką on faktycznie pełni. Konstrukcje 

oporowe mają za zadanie zabezpieczenie terenu przed usuwaniem się gruntu z terenu 

położonego wyżej, podczas gdy ogrodzenia, jak zakwalifikowano obiekt, oddzielają od 

siebie części terenu. Zdaniem Sądu, jeżeli dominującą funkcją konstrukcji jest 

zabezpieczenie przed usuwaniem się ziemi należy uznać, że stanowi ona mur oporowy. 

Z punktu widzenia prawa budowlanego obiekt budowlany należy kwalifikować przede 

wszystkim ze względu na jego przeznaczenie, czyli funkcję jaką ma pełnić. Dlatego 

nawet jeżeli obiekt posadowiony na granicy działki i będący murem oporowym, pełni 

jednocześnie funkcję ogrodzenia, nie korzysta on ze zwolnienia z obowiązku uzyskania 

pozwolenia na budowę - w myśl art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo budowlane. Sąd 

podkreślił również, że wniosek wszczynający przedmiotowe postępowanie 

administracyjne nie dotyczył zmiany sposobu użytkowania, lecz pozwolenia na budowę, 

tymczasem organ pierwszej instancji wszczął postępowanie w przedmiocie zmiany 

sposobu użytkowania muru ogrodowego na mur oporowy bez wyjaśnienia przyczyny 

zmiany trybu postępowania. Jednocześnie inwestor twierdził, że mur jest budowlą, 

tymczasem organy bez podjęcia potrzebnej analizy uznały mur jako obiekt małej 

architektury. Z tych przyczyn Sąd uwzględnił skargę. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 359/14 wystąpiło zagadnienie wzajemnego 

stosunku art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i art. 27 ust. 

2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych . W tej mierze Sąd 

przywołał uchwałę NSA z dnia 13 listopada 2012 r. II OPS 2/12, w której na pytanie czy 

uprawniony przez spółdzielnię mieszkaniową zarząd nieruchomościami wspólnymi 

stanowiącymi współwłasność spółdzielni, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, uprawnia ją do samodzielnego 
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dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 

ustawy Prawo budowlane bez potrzeby uzyskania przez zarządcę zgody właścicieli 

lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. Na tak podstawione 

pytanie NSA odpowiedział, że zależy to od rodzaju robót budowlanych dotyczących 

nieruchomości wspólnej podejmowanych w konkretnej sytuacji przez spółdzielnię 

mieszkaniową. Zgodnie z art. 199 kc na dokonanie czynności przekraczającej zakres 

zwykłego zarządu wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a w braku takiej 

zgody, współwłaściciele których udziały wynoszą co najmniej połowę mogą żądać 

rozstrzygnięcia przez sąd który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności 

oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Zastosowanie powyższego przepisu kc w 

odniesieniu do zarządu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych wymaga uprzedniej oceny charakteru czynności podejmowanej przez 

spółdzielnię mieszkaniową, to znaczy ustalenia czy rodzaj robót budowlanych 

przekracza zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną czy też mieści się w 

ramach zarządu zwykłego. Jeżeli w konkretnej sytuacji realizacja danego zamierzenia 

budowlanego może być zakwalifikowana jako czynność przekraczająca zakres 

zwykłego zarządu, to prawo spółdzielni mieszkaniowej do dysponowania 

nieruchomością wspólną na cle budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy 

Prawo budowlane powstaje pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich 

współwłaścicieli tej nieruchomości. W rozpoznawanej sprawie organy I i II instancji nie 

rozważały charakteru robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na ich 

wykonanie. Sąd przyjął, że czynności zwykłego zarządu to załatwianie bieżących spraw 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach 

aktualnego przeznaczenia, a czynności przekraczające zwykły zarząd, to poza 

rozporządzeniem nieruchomością wspólną i jej obciążeniem, modernizacja, większy 

remont, nadbudowa, przebudowa, podział nieruchomości i łączenie lokali.  

Przedmiotem rozpoznania w sprawie sygn. akt II SA/Go 411/14 była skarga na 

decyzję Wojewody w części dotyczącej jej uzasadnienia, w którym wskazano na brak 

możliwości merytorycznej oceny przez organ wydający decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanowienia 

w przedmiocie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – 

budowlanych, które zostało wydane przed złożeniem przez inwestora wniosku 

o pozwolenie na budowę, czyli w ramach odrębnego postępowania administracyjnego. 

Podstawą wydania takiego postanowienia jest art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
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Nie jest ono uznawane za kończące postępowanie, ani też rozstrzygające sprawę co do 

istoty. Należy je traktować jako dotyczące kwestii wynikających w toku postępowania 

w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy 

Prawo budowlane, ani też przepisy k.p.a., nie przewidują na w/w postanowienie 

zażalenia. W myśl art. 141 § 1 k.p.a. na wydane w toku postępowania postanowienie 

służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Natomiast zgodnie z treścią art. 142 

k.p.a., na postanowienie na które nie przysługuje zażalenie, strona może zaskarżyć 

tylko w odwołaniu od decyzji. Powyższe prowadzi do wniosku, iż postanowienie 

w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych nie 

podlega odrębnemu zaskarżeniu i ewentualnie jego zaskarżenie może nastąpić tylko na 

etapie postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę, tj. w odwołaniu od 

decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 599/14 przedmiotem badania legalności były 

decyzje organów architektoniczno-budowlanych odmawiające uchylenia decyzji 

o pozwoleniu na budowę w konsekwencji rozpoznania podania o wznowienie 

postępowania, złożonego przez podmiot zarządzający poligonem, znajdującym się 

w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, na której miał powstać budynek 

mieszkalny objęty wspomnianym pozwoleniem. Sąd nie podzielił poglądu organu II 

instancji, który uznał, iż składający podanie podmiot jako dysponujący jedynie prawem 

użytkowania nieruchomości, nie może być uznany za stronę w postępowania 

w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Stanowisko to sprowadzało się do 

odrzucenia niejako a priori możliwości przypisania użytkownikowi przymiotu strony 

w postępowaniu o pozwolenie na budowę, bez jakiejkolwiek analizy sytuacji faktycznej 

i prawnej tegoż użytkownika. Sąd wskazał, iż interpretując powyższy przepis za pomocą 

norm prawa cywilnego, nie można kierować się automatyzmem i autorytatywnie 

przesądzać, iż podmioty, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe są albo nie 

są stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Użytkowanie ustanowione zostało 

na rzecz składającego podanie o wznowienie w tej sprawie na podstawie art. 40 ustawy 

o lasach dla realizacji celów obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zawiera ono 

w sobie swoisty sposób korzystania z nieruchomości, który nie jest w pełni tożsamym 

z tym, który wykonuje jednostka organizacyjna mająca te nieruchomości w trwałym 

zarządzie, tj. Lasy Państwowe. Tym samym – w ocenie Sądu - można przyjąć, iż tego 

rodzaju użytkownik dysponuje samodzielnym interesem prawnym w postępowaniu 

o pozwolenie budowlane, które potencjalnie może wywrzeć wpływ nie tyle na byt i treść 
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prawa hierarchicznie silniejszego tj. prawa własności, lecz na byt lub treść tego 

ograniczonego prawa rzeczowego, bezpośrednio doprowadzić do jego zniesienia lub 

ograniczenia, a mianowicie ograniczyć lub uniemożliwić realizację celów, dla których 

zostało ono ustanowiono.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 702/14 przedmiotem oceny pod względem 

legalności było rozstrzygnięcie Wojewody utrzymujące w mocy decyzję organu 

administracji architektoniczno-budowlanej o zgłoszeniu sprzeciwu w przedmiocie 

budowy urządzenia melioracji wodnej szczególnej - ziemnego stawu rybnego. Osią 

sporu w tej sprawie była kwestia, czy pojęcie „ ziemny staw hodowlany”, którym 

posługuje się art. 29 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy Prawo budowlane (na budowę, którego 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia) jest tożsamy z pojęciem „ziemny staw rybny” 

użytym w art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne. Sąd uwzględniając skargę 

stwierdził, iż organ nie dokonał wystarczających ustaleń faktycznych pozwalających na 

kwalifikację prawną zamierzonej przez skarżącego inwestycji, a ponadto błędnie uznał, 

iż wspomniane powyżej pojęcia są tożsame. Kierując się regułami wykładni 

wynikającymi z założenia, iż przepisy są tworzone przez racjonalnego ustawodawcę, 

Sąd wskazał, iż gdyby ustawodawca pojęciu „ziemny staw hodowlany” chciał nadać 

takie samo znaczenie jak pojęciu „ziemny staw rybny”, zamiast dwóch pojęć użyłby 

jednego, tj. „ziemny staw rybny”. Tym bardziej, iż podlegający wykładni art. 29 ust. 2 pkt 

9 ustawy Prawo budowlane odwołuje się do pojęcia znanego ustawie Prawo wodne, 

a mianowicie do pojęcia „urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” określonych 

w art. 73 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Skoro więc ustawodawca w tym samym przepisie 

raz używa nomenklatury z ustawy Prawo wodne („urządzenia melioracji wodnych 

szczegółowych”), a następnie nomenklatury nieznanej ustawie Prawo wodne („ziemny 

staw hodowlany”) czyni to zatem celowo. Jako, iż ani „ziemny staw rybny”, ani też 

„ziemny staw hodowlany” nie zostały prawnie zdefiniowane, Sąd uznał, iż konieczne 

jest odwołanie się w tym zakresie do terminologii powszechnie przyjętej 

w piśmiennictwie fachowym, w którym pod pojęciem staw rozumie się sztuczny zbiornik 

wodny, znacznie płytszy od jeziora, nie mający strefy głębinowej; za stawy uważa się 

tylko takie zbiorniki, które zostały sztucznie wykonane przez obwałowanie i które zasila 

woda z rzeki, potoku, źródła lub opadów atmosferycznych. Podstawowym warunkiem 

przydatności stawu do hodowli jest jego spuszczalność i możliwość całkowitego 

osuszenia dna. W praktyce spuszczenie wody i osuszenie dna stawu jest możliwe, gdy 

jego dno znajduje się powyżej zwierciadła wody gruntowej. Stąd też dla odróżnienia, 
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czy mamy do czynienia ze ziemnym stawem rybnym, czy też z ziemnym stawem 

hodowlanym, elementem decydującym będzie jego spuszczalność i możliwość 

całkowitego osuszenia, gdyż tylko taki staw rybny będzie umożliwił hodowlę, rozumianą 

jako masowy chów, a następnie odłów. 

W wyroku z dnia 3 września 2014 r. sygn. akt II SA/Go 403/14 Sąd zwrócił 

uwagę, że zmiana stanu faktycznego, polegająca na uzyskaniu przez inwestora zgody 

na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd a więc zgody na zabudowę 

części nieruchomości, nie czyni bezprzedmiotową wydaną uprzednio decyzję 

rozbiórkową. Nie sposób bowiem zaakceptować poglądu, że z chwilą uzyskania prawa 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci orzeczenia sądu 

powszechnego wydanego w oparciu o art. 199 kc przestał istnieć stosunek prawny, 

powstały na skutek wydania decyzji rozbiórkowej. Na mocy decyzji rozbiórkowej 

nawiązany został stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane pomiędzy 

skarżącym a organem wydającym decyzję, stosunek materialnoprawny, którego treścią 

jest obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego. Powstały na mocy tej decyzji stosunek 

materialnoprawny nie przestał istnieć w momencie wydania orzeczenia przez sąd 

powszechny, tym bardziej, że wyrok sądu powszechnego nie wywołuje skutku 

wstecznego. A zatem w takiej sytuacji brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia 

wygaśnięcia decyzji rozbiórkowej na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. 

W wyroku z dnia 3 września 2014 r. sygn. akt II SA/Go 413/14 Sąd przyjął, że 

definicja zawarta w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, dla zaklasyfikowania danego 

obiektu jako budowli, nie wymaga trwałego związania go z gruntem. Przepis ten 

zawiera ogólne określenie pojęcia budowli, przy czym dla łatwiejszego zidentyfikowania 

cech budowli ustawodawca posłużył się wyliczeniem przykładowym. Kierując się zatem 

treścią tego przepisu, zawierającego definicję negatywną (każdy obiekt budowlany 

niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury) oraz wyliczeniem przykładowym, 

Sąd stwierdził, że linia sortownicza do odpadów komunalnych stanowi urządzenie 

techniczne, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, czyli że jest 

budowlą.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 374/14 Sąd stwierdził, że przesłanką zastosowania 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego przepisu art. 81c ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane jest powstanie "uzasadnionych wątpliwości" co do jakości wyrobów 

budowlanych lub robót budowlanych bądź też stanu technicznego obiektu 

budowlanego. Z uwagi na to, że w powyższym przepisie ustawodawca posłużył się 
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zwrotem "może nałożyć" obowiązek dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub 

ekspertyz, zastosowanie art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane pozostawione zostało 

uznaniu organu administracyjnego. Nakładając w drodze postanowienia obowiązek 

sporządzenia i dostarczenia w odpowiednim terminie ocen i ekspertyz organ winien 

szczegółowo wykazać w jego motywach, że w danej sprawie zaistniała właśnie taka 

sytuacja, która wskazuje na powstanie "uzasadnionych wątpliwości", co do stanu 

technicznego obiektu budowlanego. Jednocześnie stanowisko to powinno mieć 

dostateczne potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Zarówno 

określenie zakresu żądanej przez organ oceny technicznej lub ekspertyzy jak również 

uzasadnienie podjętych działań w trybie art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane, musi 

oparte być na szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy i wymaga 

wyczerpującego uzasadnienia. Postanowienie wydane na tej podstawie przez organ 

nadzoru budowlanego ma charakter dowodowy, nie kończy postępowania 

administracyjnego i nie przesądza kierunku rozstrzygnięcia w konkretnym postępowaniu 

administracyjnym. Dostarczenie odpowiedniej ekspertyzy, o jakiej mowa w art. 81c ust. 

2 ustawy Prawo budowlane, ma na celu wyznaczenie przez organ w sposób 

wyczerpujący i zgodny ze stanem faktycznym granic i treści obowiązku, jaki należy 

nałożyć na właścicieli obiektu budowlanego celem usunięcia nieprawidłowości 

stwierdzonych w jego stanie technicznym. 

 

2. Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami oraz transportu 

drogowego i przewozu  

 

Wśród spraw oznaczonych symbolem 603 na szczególne uwzględnienie 

zasługują poniżej wskazane wyroki.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 145/14 przedmiotem badania legalności były 

decyzje organów administracji o odmowie wydania kierowcy prawa jazdy kategorii A,C, 

C+E, T, tj. w zakresie kategorii nieobjętych zakazem orzeczonym wyrokiem karnym. 

Podstawę materialnoprawną wydanej w powyższej sprawie decyzji administracyjnych 

stanowił przepis art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących 

pojazdami, zgodnie z którym osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii 

AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D oraz B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie 

obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego 

uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B orzeczonego prawomocnym wyrokiem 
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sądu, nie może być wydane prawo jazdy. Organy obu instancji uznały, iż powyższe 

przepisy znajdą zastosowanie także do osoby, posiadającej uprzednio uprawnienia do 

prowadzenia pojazdów w zakresie kategorii w nim wymienionych, a które nie zostały 

bezpośrednio określone w wyroku sądowym nakładającym środek karny, o którym 

mowa w art. 42 Kodeku karnego. Sąd, uchylając zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją 

poprzedzającą, uznał powyższe stanowisko za błędnie wskazując, iż art. 12 ust. 2 

ustawy o kierujących pojazdami dotyczy osób, które dopiero ubiegają się o wydanie 

prawa jazdy, a nie ma zastosowania do osób, które posiadają określone uprawnienia do 

prowadzenia pojazdów. Takie rozumienie przepisu jest na poziomie systemowym 

zgodne z normą wyprowadzoną z art. 42 Kodeksu karnego , w sytuacji w której sąd 

pozbawił sprawcę uprawnień tylko do kierowania niektórymi kategoriami pojazdów. 

Odmienna interpretacja prowadziłaby do niedopuszczalnego wniosku, że środek karny 

może być istotnie modyfikowany przez art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących. W istocie 

więc orzeczenie sądu stawałoby się iluzoryczne, gdyż surowsza dolegliwość byłaby tu 

niejako automatycznie wprowadzana przez ustawodawcę. Nie do przyjęcia jest bowiem 

rozumowanie, że dolegliwość owych skutków (wyznaczona w ustawie) będzie 

przekraczać dolegliwość odpowiadającego im środka karnego zawartego 

w rozstrzygnięciu sądu. Oznaczałoby to, że ustawodawca wkroczył nieproporcjonalnie 

daleko w zakres kognicji sądu, co budziłoby wątpliwości dotyczące zgodności 

rozważanych regulacji z Konstytucją.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 79/14 Sąd uznał, że ostateczne orzeczenie 

lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego, stwierdzające lub nie istnienie 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, jest dokumentem urzędowym 

w rozumieniu art. 76 § 2 k.p.a. i stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo 

stwierdzone. Korzysta z domniemania prawdziwości (autentyczności) oraz 

domniemania zgodności prawdą tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Sąd 

zauważył, że procedura przed jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań 

lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich w sprawie badań lekarskich kierujących 

pojazdami jest swoista, odrębna od procedury administracyjnej regulowanej przepisami 

k.p.a. Postępowanie administracyjne w przedmiocie weryfikacji uprawnień do 

kierowania pojazdami silnikowymi ze względu na stan zdrowia kierowcy jest 

dwuetapowe, kompleksowo uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami. Najpierw, prowadzone jest postępowanie 
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diagnostyczno-orzecznicze przez uprawnionych lekarzy, i w tym postępowaniu nie mają 

zastosowania reguły procedury administracyjnej. Na tym etapie, strona może 

kwestionować wyniki badań, przedstawiać posiadane dokumenty lekarskie, a w tym 

zgromadzone wyniki innych badań mających znaczenie w sprawie, może korzystać 

z możliwości wniesienia odwołania od orzeczenia lekarskiego organu I instancji. 

Natomiast decyzja w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami ze 

względu na stan zdrowia uprawnionego, wydawana jest w drugim etapie, po 

zakończeniu postępowania diagnostyczno-orzeczniczego, jeżeli w ostatecznym 

orzeczeniu lekarskim stwierdzono istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami. Procedura oceny stanu zdrowia kierowcy jest prowadzona wyłącznie przez 

uprawnione osoby (lekarzy z uprawnieniami), a orzeczenie lekarskie sporządza się 

według ustalonego urzędowo wzoru, który został określony w załączniku Nr 5 do 

rozporządzenia. Zamieszcza się w nim jedynie rozstrzygnięcie pozytywne lub 

negatywne. Wyklucza to tym samym możliwość kontrolowania treści orzeczenia 

lekarskiego przez organ administracji prowadzący postępowanie, a w dalszej kolejności 

- także przez sąd administracyjny. Jednocześnie Sąd wskazał, że organy obu instancji 

całkowicie pominęły to, że skarżący skierował do Starosty pismo, w którym stwierdził, 

że nie zgadza się z treścią wydanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 

orzeczenia lekarskiego, a zatem -w ocenie Sądu - jego intencją było zaskarżenie tego 

orzeczenia lekarskiego. Organy całkowicie pominęły przepis art. 65 § 1 k.p.a., zgodnie 

z którym jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest 

niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, 

zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Starosta powinien na 

podstawie art. 65 § 1 k.p.a. zbadać swoją właściwość do rozpatrzenia odwołania 

i przekazać je do organu właściwego. Mając na uwadze przedstawione wyżej uwagi 

dotyczące charakteru prawnego omawianego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 

brak lub istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, bardzo istotną 

okolicznością jest zbadanie przez organy administracji publicznej w postępowaniu 

weryfikującym uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi zagadnienia 

ostateczności orzeczenia lekarskiego. Ostateczność tego orzeczenia wywołuje 

poważne skutki prawne, przede wszystkim to, że na drugim etapie ww. postępowania 

nie ma możliwości kontrolowania treści orzeczenia lekarskiego, podważania go innymi 

dokumentami lekarskimi. Starosta całkowicie bezzasadnie przyjął, że skarżący nie 

złożył odwołania, a Kolegium nie zauważyło tego błędu, uznając za organem I instancji, 
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że orzeczenie lekarskie jest ostateczne. Tymczasem, dopóki nie zostanie wyjaśniona 

kwestia, czy orzeczenie lekarskie zyskało walor ostateczności, nie można uznać, by 

zachodziły przesłanki do cofnięcia skarżącemu uprawnień do kierowania pojazdami, 

albowiem tylko takie orzeczenie mogło stanowić przesłankę zastosowania omawianej 

sankcji. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 607/14 przedmiotem rozpoznania Sądu była ocena 

charakteru prawnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie przeciwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi lub brak takich przeciwskazań. Sąd, 

podobnie jak w sprawie o sygn. akt II SA/Go 79/14, wyraził pogląd, że organ 

administracji związany jest treścią orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie to wydawane 

jest przez osoby posiadające wiadomości specjalne i procedura oceny stanu zdrowia 

kierowcy ma charakter szczególny odrębny od procedury administracyjnej co wynika z 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badan lekarskich 

kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

obowiązującego w dniu wydania zaskarżonej decyzji.  Sąd przyjął, że samopoczucie 

skarżącego oraz przekonanie , iż wolny jest od choroby i uzyskane potwierdzenie przez 

lekarza w tym względzie, który jednakże nie dysponował całokształtem historii jego 

choroby, nie mogą stanowić wystarczającego dowodu na przywrócenie skarżącemu 

uprawnień do kierowania pojazdami. 

W zakresie transportu drogowego dominowały sprawy dotyczące nałożenia kar 

pieniężnych z tytułu naruszenia właściwych przepisów. Na szczególne uwzględnienie 

zasługują te sprawy, w których Sąd zajmował się przesłankami egzoneracyjnymi, 

uchylającymi odpowiedzialność przedsiębiorcy.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 975/14, w której przedmiotem kontroli sądowej 

pozostawała decyzja organu odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika 

Urzędu Celnego o nałożeniu na skarżącego kary pieniężnej, Sąd odniósł się do 

charakteru postępowania kontrolnego. Stwierdził, iż poprzedza ono wszczęcie z urzędu 

postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w trybie art. 

92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. To postępowanie kontrolne jest 

postępowaniem autonomicznym uregulowanym w rozdziale 10 ustawy o transporcie 

drogowym oraz rozdziale 11 dotyczącym kar pieniężnych. Przepisy ustawy 

o transporcie drogowym nie zawierają ogólnego odesłania do przepisów k.p.a., zatem 

do postępowania kontrolnego znajdują one zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy ustawa 

tak stanowi. Podejmowane zatem przez uprawnione organy czynności kontrolne 
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włącznie ze sporządzeniem protokołu kontrolnego pozostają poza postępowaniem 

administracyjnym o nałożenie kary pieniężnej, które w dacie sporządzenia protokołu 

jeszcze się nie toczy. Dopiero bowiem wyniki kontroli (ujawniające naruszenie 

przepisów sankcjonowane karą administracyjną) stanowią podstawę do wszczęcia 

postępowania administracyjnego (w rozumieniu przepisu art. 61 § 1 k.p.a.) w 

przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Z powyższego wynika, że postępowanie 

kontrolne i postępowanie administracyjne, o którym wyżej mowa, to dwa różne tryby 

postępowań, podlegające różnym regulacjom prawnym. Protokół z przeprowadzonych 

czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 74 ustawy o transporcie drogowym, 

podpisuje inspektor oraz kontrolowany. Kopię protokołu doręcza się kontrolowanemu 

kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu transport drogowy. 

Przedsiębiorca nie bierze udziału w czynnościach kontrolnych dokonywanych w toku 

kontroli na drodze. Przesłuchanie w toku czynności kontrolnych kierowcy wykonującego 

przewóz na rzecz przedsiębiorcy odbywa się zatem bez jego udziału. Ze względu na 

charakter postępowania kontrolnego nakierowane jest ono jedynie na fakt ujawnienia 

naruszenia. Na organie prowadzącym przesłuchanie nie ciążą obowiązki wynikające 

z art. 7 i 77 k.p.a. ani badania okoliczności egzoneracyjnych o jakich mowa w art. 92b 

i 92c ustawy o transporcie drogowym. W sytuacji gdy w okolicznościach sprawy 

przesłuchanie kierowcy odbyło się w ramach omawianego postępowania kontrolnego 

i dotyczyło jedynie okoliczności związanych z ujawnionymi naruszeniami przepisów 

w zakresie czasu jazdy bez wymaganej przerwy i skrócenia wymaganego wypoczynku 

oraz podłączenia urządzenia mającego wpływ na pracę urządzenia rejestrującego ruch 

pojazdu i jego parametry, to odmowa przeprowadzenia tego dowodu, tj. ponownego 

przesłuchania kierowcy na wniosek strony (przedsiębiorcy) zgłaszającego ten dowód 

już we wszczętym postępowaniu administracyjnym na okoliczność zaistnienia 

przesłanek egzoneracyjnych, motywowana faktem przeprowadzenia już takiego 

przesłuchania pozostawała bezpodstawna i nastąpiła z naruszeniem art. 78 k.p.a. i 10 

k.p.a. Dowód z przesłuchania kierowcy w charakterze świadka został zgłoszony dla 

wykazania istnienia okoliczności zwalniających przedsiębiorcę z odpowiedzialności za 

powstałe naruszenia, a dotyczących szkolenia, dyscyplinowania, zasad wynagradzania, 

wielokrotnego przestrzegania kierowców przed jakąkolwiek ingerencją w zapisy 

urządzenia rejestrującego. Nakierowany był zatem na inne okoliczności niż te, na które 

kierowca został przesłuchany w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym. Sąd 

podkreślił, iż nie ma żadnych przeszkód by ten sam osobowy środek dowodowy 
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(zeznanie świadka) służył wykazywaniu różnych, nie pozostających ze sobą 

w sprzeczności okoliczności. Pozbawienie strony wskazanych uprawnień stanowi 

istotne, mogące mieć wpływa na wynik sprawy administracyjnej naruszenia prawa 

strony do czynnego udziału w postępowaniu, tj. art. 10 k.p.a. Tym samym za istotnie 

naganne, w okolicznościach sprawy, Sąd uznał działanie organu, który pouczając 

stronę o możliwości złożenia dowodów dla wykazania istotnych dla jej sytuacji prawnej 

okoliczności, bezzasadnie odmówił przeprowadzenia jednego z nich, pozbawiając ją 

w ten sposób możliwości udowodnienia okoliczności zwalniających ją od 

odpowiedzialności.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 1113/13 Sąd wskazał, że przepis art. 92a ustawy 

o transporcie drogowym, stwarza domniemanie odpowiedzialności przedsiębiorcy, 

jednak ustawodawca umożliwił obalenie tego domniemania. Niemożność przewidzenia 

zdarzeń lub okoliczności, dla uwolnienia się od odpowiedzialności, powinna być 

wykazana przez przedsiębiorstwo transportowe, przy uwzględnieniu kryterium należytej 

staranności. Dlatego to nie organ, lecz przedsiębiorstwo transportowe powinno 

udowodnić, przedstawiając odpowiednie dowody, że mimo zachowania należytej 

staranności nie można było uniknąć zdarzenia lub okoliczności, z którym prawo wiąże 

naruszenie przepisów ustawy. Rzeczą przedsiębiorcy jest właściwy dobór osób 

współpracujących, tym bardziej, że to on odpowiada za naruszenia kierowców 

odnoszące się do reguł czasu pracy. Przedsiębiorca ma możliwość reagowania na 

działania osób, którymi posługuje się przy wykonywania transportu drogowego między 

innymi poprzez bieżącą kontrolę dokumentacji obrazującej czas pracy kierowcy 

i stosowanie, w przypadku stwierdzenia naruszeń właściwych środków 

dyscyplinujących. Nie można przy tym wykluczyć, że w konkretnych przypadkach mimo 

dochowania przez przedsiębiorcę staranności dojdzie do naruszenia przepisów 

o transporcie drogowym, w takim przypadku na podmiocie wykonującym transport 

drogowy spoczywa ciężar wykazania zaistnienia zdarzeń lub okoliczności, których nie 

mógł on przewidzieć. Zatem, dla zwolnienia z odpowiedzialności za naruszenie 

przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach 

odpoczynku podmiot wykonujący przewóz winien zapewnić właściwą organizację 

i dyscyplinę pracy kierowców, także poprzez różnorodne sposoby kontroli 

przestrzegania zasad przekazanych podczas szkoleń, zawartych w regulaminach itp., 

oraz prawidłowe zasady wynagradzania, a naruszanie wskazanych przepisów przez 
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kierowcę musi być wynikiem takich zdarzeń i okoliczności, na powstanie których 

podmiot nie miał wpływu lub których nie mógł przewidzieć. 

Przedmiotem kontroli sądowej w sprawie sygn. akt II SA/Go 80/14 pozostawała 

decyzja organu odwoławczego, utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji 

o nałożeniu na skarżącego kary pieniężnej z tytułu odmowy zwrotu cofniętej licencji. 

Sąd wskazał, iż dla rozpoznawanej sprawy istotne było, iż w momencie wszczęcia 

postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary w obrocie prawnym 

pozostawała ostateczna decyzja o cofnięciu stronie licencji jak też upłynął ustawowy 

termin w jakim skarżący zobligowany był zwrócić dokument licencji organowi, który go 

wydał zatem spełnione zostały formalnie warunki do wszczęcia przez organ I instancji 

postępowania w przedmiocie nałożenia na skarżącego kary pieniężnej. Okoliczność 

wniesienia przez skarżącego skargi do WSA na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia 

licencji pozostawała bez wpływu na możliwość wszczęcia przez organ I instancji 

postępowania w sprawie nałożenia kary i wydania decyzji. Samo bowiem wniesienie 

skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji ostatecznej (art. 61 § 1 p.p.s.a.). 

Podobnie skutku takiego nie wywiera sam wniosek o jej wstrzymanie (art. 61 § 2 i 3 

p.p.s.a.) skierowany do organu, który ją wydał czy do sądu administracyjnego. Sąd 

szczególnie podkreślił fakt, iż w dacie rozstrzygania przez organ I instancji o nałożeniu 

kary pieniężnej nie było jeszcze w obrocie prawnym postanowienia WSA o wstrzymaniu 

wykonania w przedmiocie cofnięcia licencji, natomiast w momencie orzekania przez 

SKO w przedmiocie kary pieniężnej wskazanego postanowienia już w obrocie prawnym 

nie było. Wiązało się to z wyrokiem WSA oddalającym skargę na decyzję w przedmiocie 

cofnięcia licencji. Z chwilą wydania wskazanego wyroku dokonane przez Sąd 

wstrzymanie wykonania decyzji "przestało działać”. Zgodnie bowiem z art. 61 § 6 

p.p.s.a. wstrzymanie wykonania aktu upada w razie wydania przez Sąd orzeczenia 

kończącego postępowanie w I instancji. 

 

3. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej 

 

W zakresie spraw z zakresu działalności gospodarczej w 2014 r. dominowały 

sprawy dotyczące gier losowych i zakładów wzajemnych (symbol 6042), z których 

zdecydowana większość została zawieszona, w związku z pytaniem prawnym do 

Trybunał Konstytucyjny, sformułowanym w postanowieniu NSA z dnia 15 stycznia 

2014 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 686/13.  Dość liczne były również sprawy dot. 
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profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustalania liczby punktów 

sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych.  

Na szczególne uwzględnienie w zakresie spraw o symbolu 604 zasługują niżej 

wskazane orzeczenia.  

Przedmiotem rozpoznania sądu w sprawie sygn. akt II SA/Go 699/14 była skarga 

na decyzję SKO, którą utrzymano w mocy decyzję Burmistrza […] w przedmiocie 

cofnięcia zezwolenia uprawniającego do sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży. Skarżąca prowadziła sklep, w którym zgodnie z udzielonym 

zezwoleniem mogła sprzedawać alkohol do spożycia poza miejscem sprzedaży. Sklep 

znajdował się na nieruchomości stanowiącej własność rodziców skarżącej, 

w pomieszczeniu oddanym jej do użytkowania na podstawie zawartej umowy 

cywilnoprawnej. Na powyższej nieruchomości rodzice skarżącej urządzili miejsce, 

w którym zezwalali osobom kupującym alkohol w sklepie córki na jego spożywanie. 

We wniesionej skardze skarżąca podniosła, że jako użytkownik pomieszczenia, 

w którym prowadziła sklep nie ma wpływy na zachowanie właścicieli nieruchomości- jej 

rodziców. Sąd stanął na stanowisku, że obowiązkiem osoby, która w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej otrzymała zezwolenie na sprzedaż określonych 

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest takie jej 

zorganizowanie, aby nie zaistniały jakiekolwiek przypadki nieprzestrzegania 

określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków sprzedaży napojów alkoholowych. 

Tolerowanie i akceptowanie sytuacji w której inne osoby stwarzają warunki 

umożliwiające spożycie napojów alkoholowych faktycznie w miejscu sprzedaży stanowi 

naruszenie warunków w/w ustawy i w oparciu o art. 18 ust. 10 pkt. 2 uzasadnia 

cofnięcie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 522/14 Sąd przyjął, że kara pieniężna wymierzona 

z tytułu urządzania gier na dwóch automatach poza kasynem gry, której podlega 

urządzający gry na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. 

o grach hazardowych powinna być traktowana jak podatek, bowiem zgodnie z art. 91 tej 

ustawy do kar tych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, w tym 

również te przepisy, które umożliwiają ich zabezpieczenie na majątku podatnika w razie 

spełnienia przesłanek z art. 33 tej ustawy. Sąd uznał również, że decyzja o wymierzeniu 
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tej kary ma charakter konstytutywny (ustalający). W przeciwieństwie bowiem do decyzji 

deklaratoryjnych - wyłącznie potwierdzających stan, który powstał już z mocy prawa - 

przewidziany decyzją właściwego naczelnika urzędu celnego obowiązek uiszczenia 

omawianej kary jest nierozerwalnie związany z koniecznością uprzedniego poczynienia 

przez organ celny własnych ustaleń w zakresie wystąpienia w danej sprawie przesłanek 

do wymierzenia kary, z nieodzownością wydania decyzji w przedmiocie jej wymierzenia, 

a także uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności. Ponadto Sąd w pełni podzielił 

stanowisko zaprezentowane w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 24 

października 2011r. (sygn. akt I FPS 1/11), w której stwierdzono, że wygaśnięcie decyzji 

o zabezpieczeniu na podstawie art. 33a § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej powoduje 

bezprzedmiotowość postępowania odwoławczego dotyczącego tej decyzji i konieczność 

zastosowania art. 233 § 1 pkt 3 tej ustawy. Wygaśnięcie decyzji powoduje, że 

postępowanie odwoławcze jest bezprzedmiotowe i należy je umorzyć, skoro nie ma 

przedmiotu zaskarżenia. Jakkolwiek uchwała ta dotyczy orzekania o zabezpieczeniu 

przy decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, to niemniej przedstawione w niej 

konsekwencje (poza terminem wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu) są identyczne 

przy mającej charakter konstytutywny decyzji organów celnych o wymierzeniu kary 

pieniężnej. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 431/14 Sąd badał legalność decyzji orzekającej 

zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślenia z urzędu przedsiębiorcy 

z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Decyzja 

wydana została na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4, art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1 lit. c 

w związku z art. 24 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

w oparciu o ustalenia faktyczne poczynione w trakcie kontroli przeprowadzonej 

w przedsiębiorstwie, gdzie stwierdzono jedenastokrotnie prowadzenie zajęć 

praktycznych pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu z uwagi na nieposiadanie 

aktualnego przeglądu technicznego. Na podstawie dokonanych wpisów w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu stwierdzono, że w okresie od sierpnia 2013 r. do listopada 2013 

r. powstała luka w badaniach technicznych pojazdu. Zgodnie z kartą prowadzonych 

zajęć na danym pojeździe prowadzone były szkolenia praktyczne w zakresie kategorii 

A1 prawa jazdy. Nadto kontrola wykazała ośmiokrotne prowadzenie zajęć praktycznych 

pojazdem – przyczepa kempingowa, która nie była dopuszczona do ruchu z uwagi na 
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nieposiadanie aktualnego przeglądu technicznego. Organ wskazał, że niebudzącą 

w sprawie okolicznością jest, iż okresy nieposiadania przeglądu technicznego pojazdów 

wykorzystywanych do szkoleń, pokrywają się z okresem prowadzenia na tych 

pojazdach zajęć praktycznych przystosowania pojazdu do prowadzenia szkolenia. Sąd 

nie uwzględnił skargi, wskazując na treść art. 45 ust.2 pkt 1 lit. ”c” ustawy o kierujących 

pojazdami, w myśl którego rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest wielokrotne 

prowadzenie szkolenia pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 

24. Natomiast z przepisu art. 24 pkt 1 ustawy wynika, że nauka jazdy może być 

prowadzona jedynie na pojeździe spełniającym łącznie wszystkie wymienione w tym 

przepisie warunki. Sąd zwrócił też uwagę, że poprzez użycie sformułowania – „jest 

prowadzona”, ustawodawca w art. 24 pkt 1 wprowadził bezwzględny nakaz spełnienia 

tychże warunków. Treść omawianego przepisu ustawy wskazuje, że niespełnienie 

któregoś z wymienionych w nim warunków stanowi o dyskwalifikacji danego pojazdu 

jako pojazdu służącego do prowadzenia na nim nauki jazdy. Za prawidłowością 

przedstawionej interpretacji przepisu art. 24 pkt 1 ustawy przemawia również jego 

wykładnia systemowa. Podniósł, że stosownie do treści art. 45 ust. 2 ustawy 

wielokrotne prowadzenie szkolenia pojazdem niespełniającym warunków, o których 

mowa w art. 24 stanowi jedną z form rażącego naruszenia warunków wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 

stanowiącą podstawę orzeczenia o zakazie wykonywania działalności gospodarczej 

oraz o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców. 

 

4. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem państwowym i komunalnym, 

w tym gospodarka nieruchomościami rolnymi 

 

W sprawach o symbolu 607 dostrzeżenia wymagają rozpatrywane przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazane wyroki.   

W sprawie sygn. akt II SA/Go 488/14 Sąd wskazał, że przepisy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których wydana została zaskarżona 

decyzja, stanowią, że podziału nieruchomości można dokonać, gdy jest zgodny 

z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

(art. 93 ust. 1 oraz 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Kolejnym 
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warunkiem jest zapewnienie nowo tworzonym działkom dostępu do drogi publicznej 

(art. 93 ust.3). Regulacja zawarta w art. 99 ustawy przewiduje, że gdy zapewnienie 

dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, decyzja 

zatwierdzająca podział nieruchomości następuje pod warunkiem, że przy zbywaniu 

wydzielonych działek służebności zostaną ustanowione. Gdyby przeniesiono własność 

wydzielonej nieruchomości bez tego obowiązku, nabywca nieruchomości pozbawionej 

dostępu do drogi publicznej, ma możliwość wystąpienia z żądaniem ustanowienia drogi 

koniecznej. Sąd podkreślił, że organ zatwierdzający podział nieruchomości nie ma 

podstaw do decydowania, jakie nieruchomości ma obciążać służebność drogowa, gdyż 

przepisy nie przyznają organom administracji publicznej uprawnień do ustanawiania 

takich służebności. Przy podziale nieruchomości należy zatem określić jedynie 

możliwość zapewnienia tego dostępu do drogi publicznej poprzez zastrzeżenie 

w decyzji o podziale. Zdaniem Sądu art. 93 ust. 3 ustawy nie wymaga, aby wydzielone 

działki przylegały bezpośrednio do drogi publicznej. Możliwe jest zapewnienie 

pośredniego dostępu przez ustanowienie służebności dla działek gruntu 

nieprzylegających do drogi publicznej na działkach, które do drogi przylegają.  

Z kolei przedmiotem rozpoznania w sprawie sygn. akt II SA/Go 468/14 była 

skarga na decyzję SKO, wydaną w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków do podłączenia 

nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Zasadniczym elementem 

spornym w sprawie było ustalenie, czy decyzja w sprawie tej opłaty wydana została w 

ustawowo określonym terminie oraz ustalenia daty, od której bieg tego terminu powinien 

być liczony. Sąd wskazał, że zgodnie z art.145 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami wymierzenie tej opłaty może nastąpić w drodze decyzji wydanej w 

terminie 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 

poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków 

do korzystania z wybudowanej drogi. Zgodnie z art. 148b ustawy, ustalenie, że zostały 

stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury albo 

warunki do korzystania z wybudowanej drogi, następuje na podstawie odrębnych 

przepisów. Tymi odrębnymi przepisami są akty normatywne dotyczące urządzeń 

infrastruktury, które pozwalają na legalne korzystanie z tych urządzeń, a więc przepisy 

prawa budowlanego, prawa wodnego i wszelkie inne przepisy obejmujące warunki 

techniczne dopuszczające możliwość korzystania z danych urządzeń infrastruktury. 

Najczęściej będzie tu chodziło o protokoły technicznych odbiorów, dopuszczenia do 
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eksploatacji czy decyzje pozwalające na użytkowanie obiektów lub urządzeń. Sąd 

uznał, że w przypadku stworzenia warunków do korzystania z drogi publicznej 

następuje to z dniem otrzymania przez organ zarządzający drogą zaświadczenia 

o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy, w którym jednocześnie stwierdza 

się, że organ nadzoru architektoniczno- budowlanego nie wnosi sprzeciwu co do 

zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowej inwestycji.  

Z kolei przedmiotem rozpoznania Sądu w sprawie sygn. akt II SA/Go 831/14 była 

skarga na decyzję SKO wydaną w zakresie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie zatwierdzenia jej podziału 

dokonanego na wniosek jej właścicieli. Sąd zakwestionował pogląd wyrażony przez 

organy, że wartość wycenianej nieruchomości odpowiada sumie wartości 

poszczególnych działek powstałych po podziale, które na potrzeby wyceny zostały 

potraktowane jako oddzielne nieruchomości gruntowe (dokonano odrębnej wyceny 

każdej z wydzielonych działek). Dokonując oszacowania wartości nieruchomości 

zarówno przed podziałem jak i po podziale rzeczoznawca zastosował podejście 

porównawcze metodę porównywania parami. Wskazał, że wycena nieruchomości to 

postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości jako 

przedmiotu prawa własności. Nie może budzić wątpliwości, że nadanie wyodrębnionym 

w wyniku podziału działkom odrębnych numerów geodezyjnych nie wywołuje skutków 

cywilnoprawnych i nadal stanowią one jedną nieruchomość. Zarówno z art. 153 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego wynika, że przy zastosowaniu podejścia 

porównawczego, metody porównywania parami, wartość nieruchomości określa się 

z uwzględnieniem cen jakie uzyskano za nieruchomości podobne. Nie budzi zatem 

wątpliwości, że punktem odniesienia przy poszukiwaniu nieruchomości podobnych jest 

nieruchomość będąca przedmiotem wyceny, a nie poszczególne jej działki. Przy 

znajdującej zastosowanie metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość 

będąca przedmiotem wyceny – której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami 

podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny 

transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

Niewłaściwym jest zatem ustalanie wartości nieruchomości po podziale jako sumy 

wartości poszczególnych działek gruntowych wycenianych jako odrębne nieruchomości, 
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albowiem mają one inne cechy niż nieruchomość podlegająca podziałowi a 

w szczególności powierzchnia, dostęp do drogi publicznej. 

 

5. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

Wzorem lat ubiegłych, także w roku 2014, orzecznictwo WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim dotyczące spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

obejmowało w zdecydowanej większości sprawy ze skarg na decyzje ustalające 

warunki zabudowy. W dalszej kolejności pod względem liczebności dominowały sprawy 

dotyczące opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 316/14 Sąd stwierdził, że przy ustalaniu warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska gospodarstwa rolnego rolą 

organu jest ustalenie, czy zastane, jak i planowane składniki mogą potencjalnie 

stanowić zorganizowaną całość gospodarczą służącą prowadzeniu działalności 

rolniczej. W przedmiotowej sprawie problemem wymagającym rozważenia był charakter 

planowanej inwestycji polegającej na budowie siedliska gospodarstwa rolnego, z uwagi 

na objęcie jego zakresem budowy instalacji biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW 

i zaistniała konieczność zbadania czy ujęta we wniosku biogazownia dotyczy zabudowy 

zagrodowej oraz czy byłaby użyteczna w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Sąd 

wskazał, że w pierwszej kolejności należy ustalić podstawowy cel planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego, czy jest nim produkcja rolna, czy też raczej zamiarem jest 

podjęcie działalności przemysłowej w postaci przedsiębiorstwa energetycznego 

w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne. Organ powinien ustalić też, czy 

zabudowa gruntów rolnych planowaną inwestycją spowoduje, że utracą one charakter 

rolny. Niewątpliwie takie obiekty jak komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu 

stanowiące część składową biogazowni, w myśl § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie należą do 

budowli rolniczych. Jednak okoliczność, że tego rodzaju budowle wchodzą w skład 

planowanej inwestycji nie uzasadnia wniosku, że całe zamierzenie inwestycyjne nie 

zmieni rolniczego charakteru gruntów, na których jest planowane. Zamierzenie to  

obejmuje obiekty o charakterze mieszanym tj. nie tylko obiekty kwalifikowane jako 

budowle rolnicze ale również inne budowle i budynki. Brak jest regulacji, która 
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dopuszczałaby zabudowę mieszaną, jak np. zagrodowo-produkcyjną, czy też odwrotnie 

produkcyjno-mieszkaniową. Każdy z rodzajów zabudowy zawiera w sobie elementy 

obiektów budowlanych o charakterze mieszanym, np. budynki mieszkalne, budynki 

gospodarcze, czy budynki produkcyjne. Zamierzenie inwestycyjne należy jednak 

postrzegać jako architektoniczną całość z uwzględnieniem funkcji, której ma ono służyć. 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, zgodnie z którym 

zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie biogazowni należy kwalifikować jako 

działanie zmierzające do podjęcia działalności przemysłowej. Sąd wskazał, że 

inwestycja służąca wywarzaniu energii elektrycznej i cieplnej z uprzednio wytworzonego 

biogazu będzie niewątpliwie "zakładem produkcyjnym" przedsiębiorstwa 

energetycznego. Uznał, że w sytuacji przyjęcia przez organ, że planowana inwestycja 

obejmująca budowę biogazowni jest działalnością przemysłową w rozumieniu art. 3 pkt 

12 ustawy Prawo energetyczne, konieczne byłoby wówczas badanie spełnienia 

warunku dobrego sąsiedztwa, zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem Sądu, mając na względzie całościową 

ocenę planowanego zamierzania inwestycyjnego, które obejmuje również 

wyszczególnione we wniosku obiekty kubaturowe (budynki i budowle), nie można tego 

zamierzenia uznać za urządzenie infrastruktury technicznej. Nie są to bowiem obiekty, 

które mogą stanowić część infrastruktury (art. 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i pkt 3 ustawy 

Prawo budowlane). Sąd stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie 

elektrociepłowni na biogaz wraz z infrastrukturą towarzyszącą winno spełniać wymóg 

dobrego sąsiedztwa, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie jest to urządzenie infrastruktury 

technicznej. W art. 61 ust. 3 tej ustawy mowa jest bowiem o urządzeniach infrastruktury 

technicznej, nie zaś o obiektach infrastruktury technicznej, zatem odniesienie do 

obiektów dotyczy jedynie obiektów liniowych.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 712/14 przedmiotem skargi do Sądu było 

uzasadnienie decyzji kasacyjnej SKO w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i sprzedażą działek na podstawie art. 36 ust. 4 i art. 

37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skarżąca mimo 

decyzji uchylającej decyzję organu I instancji ustalającej opłatę planistyczną 

i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi Miasta, uznając 

decyzję merytorycznie za prawidłową, w skardze domagała się jej uchylenia z uwagi na 
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treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Organ II instancji w uzasadnieniu decyzji 

kasacyjnej bowiem stwierdził, że operat szacunkowy będący podstawą dla ustalenia 

opłaty planistycznej jest niekompletny, nie zawiera wyceny wartości nieruchomości wg 

faktycznego sposobu jej wykorzystywania w okresie tzw. luki czasowej, w której nie 

obowiązywał już stary plan zagospodarowania przestrzennego, a nowy nie wszedł 

w życie. Tymczasem skarżąca domagała się uzasadnienia, w którym organ 

stwierdziłby, że przedmiotowy operat utracił moc dowodową jako opinia biegłego i jest 

podstawą dla przyjęcia, iż wartość nieruchomości w okresie nieobowiązywania planów 

nie wzrosła. Organ II instancji winien więc nakazać organowi I instancji umorzenie 

postępowania. Oddalając skargę Sąd wskazał, że decyzja kasacyjna organu 

odwoławczego jest dopuszczalna wyjątkowo, stanowiąc wyłom od zasady 

merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez organ II instancji. W przedmiotowej 

sprawie trafnie organ przyjął i uzasadnił, że postępowanie administracyjne winno być 

uzupełnione o wszelkie dowody zaproponowane przez stronę, jak i z urzędu, tak aby 

ustalić jak sporne działki wykorzystywane były w okresie luki czasowej z powodu braku 

planu. Tak uzupełniony materiał dowodowy będzie dla biegłego rzeczoznawcy 

podstawą do dokonania oceny czy uchwalenie planu wpłynęło na wzrost ich wartości. 

Stąd też uznając, iż skarga do Sądu jest dopuszczalna także od uzasadnienia decyzji 

należało ją oddalić, a żądanie nakazania umorzenia postępowania Sąd uznał jako 

przedwczesne. 

 

6. Sprawy wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 

 
Warte podkreślenia są sprawy dotyczące wywłaszczenia nieruchomości, 

odszkodowań oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, którymi w 2014 r. zajmował 

się WSA w Gorzowie Wielkopolskim.  

Kontroli Sądu w sprawie sygn. akt II SA/Go 928/13 podlegała prawidłowość 

ustalenia przez organy obydwu instancji wysokości odszkodowania za grunt przejęty 

pod drogę na podstawie aktualnego, uznanego przez organ za wiarygodny, operatu 

szacunkowego. Organy nie wzięły jednak pod uwagę faktu, że przed opracowaniem 

operatu szacunkowego, na szacowanych działkach została ustanowiona hipoteka. Sąd 

stwierdził, że decyzje były niezgodne z dyspozycją § 38 rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, który 

nakazuje przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnienie obciążenia 
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nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jeżeli wpływają one na zmianę tej 

wartości. Sąd podkreślił, że organy obydwu instancji nie wyjaśniły wszystkich 

okoliczności sprawy i nie zbadały treści księgi wieczystej w aspekcie obciążenia 

nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, przyjmując bezkrytycznie zapisy 

operatu. Powyższe uchybie jest naruszeniem art. 7, 77 oraz 80 k.p.a. i miało charakter 

naruszenia istotnego, albowiem brak uwzględnienia hipoteki obciążającej szacowane 

działki może mieć wpływ na wysokość rynkową wartości wycenianych nieruchomości. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 723/14 Sąd oceniał prawidłowość rozstrzygnięć 

organów administracji w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Sąd 

oddalając skargę gminy zobowiązanej do zwrotu nieruchomości następcom prawnym 

wywłaszczonego właściciela uznał, iż w stosunku do spornej nieruchomości zostały 

spełnione przesłanki zbędności określone w przepisie art. 137 ustawy o gospodarce 

gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, bowiem cel wywłaszczenia nigdy nie został 

zrealizowany. Jednocześnie Sąd podzielił stanowisko organów, iż znajdujące się na 

terenie podlegającej zwrotowi nieruchomości jedynie elementy drogi w postaci 

chodnika, nie pozwalają uznać, iż istnieje droga w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych. Nieruchomości drogowe wyłączone są z powszechnego obrotu 

cywilnoprawnego , a w konsekwencji istnienie takiej drogi na spornej nieruchomości 

wyłączałoby możliwość jej zwrotu. Za drogę można uznać jedynie taką budowlę, która 

spełnia wszystkie elementy definicji drogi określone w art. 4 pkt 2 ustawy o drogach. 

Budowa ulicy wiązać musi się z konkretnymi robotami i nakładami inwestycyjnymi 

wskazującymi na wykonywanie takiego obiektu budowlanego. Stąd Sąd uznał, iż nie 

można uznać, że równoznaczne z wybudowaniem drogi jest wyasfaltowanie chodnika. 

Co prawda chodnik stanowi część drogi, jednakże nie oznacza to, że wybudowanie 

chodnika powodować będzie, iż taki obiekt automatycznie jest drogą publiczną 

uniemożliwiającą zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Aby mówić o drodze publicznej 

musimy mieć do czynienia z budowlą wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną 

do prowadzenia ruchu drogowego. Również przeznaczenie tego terenu w planach pod 

ulice (drogi) nie może stanowić podstawy do odmowy zwrotu. 
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7. Sprawy z zakresu pracy i stosunków służbowych 

 

Spośród spraw oznaczonych symbolem 619 dostrzeżenia wymagają 

rozpatrywane sprawy z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz stosunków 

pracy i stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji. Ponadto w roku 2014 Sąd oceniał 

także procedurę przeprowadzenia i zatwierdzenia wyniku naboru na stanowisko 

dyrektora żłobka. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 352/14 Sąd uwzględniając skargę uchylił 

zaskarżone orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie, w jakim 

utrzymywało rozstrzygnięcie Komendanta Powiatowego Policji uznające skarżącego za 

winnego przewinień dyscyplinarnych oraz wymierzające karę nagany.  W sprawie tej 

czyny, za które została wymierzona skarżącemu kara nagany polegały na 

niedopełnieniu obowiązków służbowych wynikających z § 4 ust. 7 rozporządzenia MSW 

z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi 

przepisy ruchu drogowego, zgodnie z którym policjant, który zastosował postępowanie 

mandatowe lub prowadzi postępowanie w sprawie o naruszenie, niezwłocznie rejestruje 

nałożenie mandatu lub prowadzenie tych czynności na formularzu, którego wzór jest 

określony w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia. Kwestią sporną było, czy 

karalność czynów, za które skarżący został skazany uległa przedawnieniu, zgodnie 

z art. 135 ust. 4 ustawy o Policji. Organ uznał bowiem, iż czas popełnienia czynu 

wyznaczony jest między datą nałożenia przez skarżącego mandatu i powstaniem 

obowiązku jego rejestracji a datą kiedy dopełnił on ten obowiązek. Zdaniem Sądu 

stanowisko to było błędne. Jeśli chodzi o czas popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego polegającego na zaniechaniu można odwołać się do stanowiska 

wypracowanego w doktrynie prawa karnego, zgodnie z którym czyny zabronione 

popełnione przez zaniechanie charakteryzują się specyficzną temporalizacją wynikającą 

z ich istoty. Czyny zabronione polegające na niepodjęciu działania łączą się zawsze 

z naruszeniem obowiązku. Nie mogą więc być popełnione w każdym czasie, lecz tylko 

wtedy, kiedy zachodzi obowiązek działania w określonym kierunku i w określony 

sposób. Czasem popełnienia czynu zabronionego charakteryzującego się 

zaniechaniem jest czas, w którym sprawca, zgodnie z obowiązkiem, powinien działać 

w określonym kierunku i w określony sposób. Czasem zatem popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego przez skarżącego był w odniesieniu do przypisanego mu przewinienia 
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dyscyplinarnego moment wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w zarejestrowaniu 

nałożenia mandatu. 

 

8. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

W sprawach z zakresu pomocy społecznej WSA w Gorzowie Wlkp. w roku 2014 

wielokrotnie odnosił się do wykładni art. 16a oraz art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), 

wprowadzonego nowelą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r., poz. 1548), co uzasadnione 

było podjęciem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

o sygn. akt K 27/13 dot. art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1548) oraz wyroku z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 dot. art. 16a oraz 

art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. 

Nr 139, poz. 992 ze zm.). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 566/14 przedmiotem zaskarżenia był odmowa 

przyznania wnioskodawczyni świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodjęcia lub 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 

małoletnią córką na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

w okresie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Sąd 

oddalając w tej sprawie skargę uznał, że w okresie otrzymywania zasiłku 

macierzyńskiego - nawet po ustaniu stosunku pracy - nie można otrzymywać 

równocześnie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodjęcia lub rezygnacji z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną . W istocie bowiem nie może tu zaistnieć przesłanka „niepodjęcia lub 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” w celu sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym. Wskazuje na to przeprowadzona przez Sąd analiza przepisów 

Kodeksu pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Zasiłek macierzyński związany jest co do zasady z pozostawaniem w stosunku pracy, 

przy czym przysługuje on również mimo rozwiązania tego stosunku po zajściu przez 

pracownicę w ciążę. Otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia nie 

jest wymienione w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczone do 
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zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jednakże Sąd uznał, że otrzymywanie tego 

rodzaju zasiłku jest nierozłącznie związane z wcześniejszymi zatrudnieniem osoby i 

stanowi substytut świadczenia, jakie osoba otrzymywałaby, gdyby nadal pozostawała 

zatrudniona, o czym świadczy chociażby obowiązek opłacania za taką osobę składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz fakt, że zarówno osoba pozostająca w zatrudnieniu, 

jak i osoba otrzymująca opisywany rodzaj zasiłku po ustaniu zatrudnienia, nabywają 

prawo do tego zasiłku w takim samym wymiarze. Ponadto istotne znaczenie w stanie 

faktycznym tej sprawy miał art. 177 § 4 Kodeksu pracy, z którego wynika, że mimo 

niepozostawania formalnie w stosunku pracy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego 

wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Jednocześnie sąd wskazał na istotę instytucji świadczenia pielęgnacyjnego, które ma 

zrekompensować utratę szans zarobkowych na skutek poświęcenia czasu wyłącznie na 

opiekę nad bliską osobą niepełnosprawną. 

Z kolei w sprawach o sygn. akt II SA/Go 819/14 i II SA/Go 823/14, dotyczących 

odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, kwalifikacja wyniku sporu zależała 

od interpretacji treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego 

materialnoprawnej podstawy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Wyrokiem z dnia 

21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in., że 

art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób 

sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku 

określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, 

jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Sądu wskazany wyrok ma charakter 

zakresowy i odnosi się do negatywnego zakresu przepisu art. 17 ust. 1b ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, na co wskazuje użycie zwrotu „w zakresie, w jakim 

różnicuje”. Istotą tego rozstrzygnięcia jest bowiem uznanie za niezgodną 

z konstytucyjną zasadą równości pominięcia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

innych osób, niż wskazanych w tym przepisie, przy czym niekonstytucyjność takiego 

ograniczenia Trybunał upatruje w zróżnicowaniu prawa podmiotowego opiekunów osób 

niepełnosprawnych ze względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby 

wymagającej opieki. Wyrok ten należy uznać za tzw. wyrok zakresowy sensu stricte, 

gdyż jego skutkiem jest zmiana zakresu zastosowania przepisu art. 17 ust. 1b ustawy 

o świadczeniach rodzinnych w zakresie treści w nim ujętej, będącego przepisem 

szczególnym w odniesieniu do art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który 
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określa ogólne przesłanki prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zakresowe 

wyeliminowanie ograniczeń o charakterze podmiotowym (wieku powstania 

niepełnosprawności) nie powoduje dysfunkcjonalności ustawy. Możliwe jest 

odnalezienie w treści art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów z nim 

skorelowanych wszystkich elementów podmiotowych, przedmiotowych i czasowych 

koniecznych dla zrekonstruowania normy (norm) prawnej określającej prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego. Nie jest to zatem przypadek tzw. pominięcia 

prawodawczego, które polega na wskazaniu przez Trybunał braku pewnych treści 

normatywnych w kontrolowanym przepisie. Sąd wskazał, że derogując w powołanym 

wyżej zakresie przepis art. 17 ust.1b Trybunał nie skorzystał z przewidzianej art. 190 

ust. 3 Konstytucji możliwości odroczenia utraty jego mocy obowiązującej. Oznacza to, 

że bezpośrednim skutkiem orzeczenia jest utrata przez ten przepis (we wskazanym 

w wyroku zakresie) domniemania konstytucyjności. Mimo zatem tego, że 

w uzasadnieniu wyroku Trybunału (pkt 8) wskazano, że skutkiem wejścia w życie 

wyroku nie jest ani uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani 

uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie prawa do żądania 

świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli 

niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa, to 

w przedmiotowych sprawach zachodzi podstawa do odmowy zastosowania 

niekonstytucyjnego przepisu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego odniósł bowiem 

bezpośredni skutek poprzez derogację fragmentu przepisu art. 17 ust. 1b ustawy 

o świadczeniach rodzinnych. Derogacja ta nie powoduje powstania luki konstrukcyjnej. 

Zmodyfikowany przepis 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w dopełnieniu 

z ust. 1 tego artykułu może być stosowany. Za uznaniem bezpośredniego skutku 

wyroku dla sytuacji prawnej przedmiotowej sprawy przemawiają również istotne 

argumenty funkcjonalne. Nie budzi bowiem wątpliwości, że zróżnicowanie 

wprowadzone w art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych godzi 

w normatywnie określoną zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji). Honorowanie 

przepisu w dotychczasowym brzmieniu byłoby nie do pogodzenia z funkcją i modelem 

ochrony praw jednostki realizowanej przez sądy administracyjne, którym przyznaje się 

kompetencję do bezpośredniego stosowania konstytucji w przypadku usunięcia 

z porządku prawnego fragmentu przepisu. Nadto, jeśli sądy administracyjne, kierując 

się sugestią Trybunału Konstytucyjnego zawartą w pkt 8 uzasadnienia wyroku, będą 

stosować przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych 
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w dotychczasowym brzmieniu i ustawodawca nie wykona zaleceń Trybunału jednostki, 

których prawa zostały naruszone treścią tego przepisu zostaną pozbawione ochrony. 

Natomiast aktywność sądów administracyjnych może mieć decydujący wpływ na 

działania legislacyjne dopełniając w ten sposób zobowiązania wskazane dla 

ustawodawcy w pkt 7 i 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

 

9. Sprawy z zakresu zatrudnienie i bezrobocia 

 

W zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i statusu bezrobotnego na uwagę 

zasługują orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt II SA/Go 257/14 oraz II SA/Go 

258/14 dotyczących analogicznego problemu.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 258/14, w której kwestią sporną było, czy 

skarżący będąc członkiem zarządu spółki prawa handlowego mógł od określonego dnia 

listopada 2012r. legitymować się statusem osoby bezrobotnej oraz pobierać zasiłek dla 

bezrobotnych. Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji Wojewody, jak 

i poprzedzającej ją decyzji Starosty stanowił przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawierający definicję osoby bezrobotnej. 

Obowiązująca w dniu rejestracji skarżącego definicja osoby bezrobotnej wymieniała w 

odniesieniu do osób pełnosprawnych, jako jeden z warunków nieodzownych dla jej 

wypełnienia, zdolność i gotowość podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 

pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej. Dla 

uzyskania, jak i kontynuowania statusu bezrobotnego nieodzownym było, by warunek 

ten był spełniony zarówno w dniu rejestracji w charakterze bezrobotnego, jak i przez 

dalszy okres korzystania z tego statusu. Orzecznictwo sądowoadministracyjne 

"gotowość" zmiany swego statusu odnosi do sytuacji, gdy dana osoba ma zamiar, chęć 

i możliwość wykonywania pracy i jednocześnie nie występują żadne przeszkody po jej 

stronie, aby świadczyć pracę. Gotowości do pracy nie można sprowadzać wyłącznie do 

czynników subiektywnych istniejących po stronie zainteresowanego, lecz musi być ona 

oceniana również w kategoriach obiektywnych, co oznacza rzeczywistą, faktyczną 

i aktualną możliwość podjęcia pracy. Co istotne gotowość nie oznacza przy tym 

całkowitego zakazu podejmowania przez osobę bezrobotną jakiegokolwiek zajęcia. 

Uwzględniając bowiem, iż z definicji osoby bezrobotnej wynika, że jest to osoba 

niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, przyjmuje się, że zajęcia 

niezarobkowe mogą być przez osobę bezrobotną wykonywane, o ile nie kolidują 
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z możliwością podjęcia przez nią zatrudnienia. Odnosząc się do sformułowanej przez 

orzekające w sprawie organy oceny o braku gotowości skarżącego do podjęcia 

zatrudnienia, powodowanego pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu, 

Sąd zwrócił uwagę na ugruntowane stanowisko orzecznictwa 

sądowoadministracyjnego, w którym za błędną uznaje się konstatację, że samo 

pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi 

przeszkodę do uznania za osobę bezrobotną. Z art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy nie wynika, że w każdym przypadku członkostwo osoby 

(w spółce niezatrudnionej) w zarządzie tejże spółki wyklucza możliwość uznania takiej 

osoby za osobę bezrobotną. Nieodzowne jest bowiem ustalenie, czy osoba ta jest 

zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, przy czym ocena ta winna odnosić się do 

obiektywnie i realnie ocenionej sytuacji faktycznej. W świetle tak rozumianego pojęcia 

gotowości do podjęcia zatrudnienia odmowa przyznania statusu osoby bezrobotnej 

nastąpić może tylko wówczas, gdy w konkretnym przypadku organ ustali, że pełnienie 

funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego, np. z uwagi na prowadzenie przez 

spółkę działalności gospodarczej, wyklucza możliwość podjęcia zatrudnienia. 

Jednym z ciekawszych orzeczeń w sprawach o symbolu 633 był wyrok wydany 

w sprawie o sygn. akt II SA/Go 90/14, w którym Sąd uznał, że skoro organy obydwu 

instancji ustaliły, że za okres, w którym skarżący otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych, 

wypłacono w związku z wyrokiem sądowym, wynagrodzenie za czas pozostawania bez 

pracy, zatem wypełniły się przesłanki zawarte w art. 76 ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 roku promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uzasadniające 

nałożenie na skarżącego obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla 

bezrobotnych. 

 

10. Sprawy z zakresu skarg na uchwały organów jednostek 

samorządowych 

 

Wśród spraw dotyczących skarg na uchwały jednostek samorządu terytorialnego 

dominują sprawy zainicjowane skargami Prokuratora, zaś przedmiotem skarg (objętych 

symbolem 6391) były głównie uchwały dotyczące ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, zasady usytuowania miejsc oraz warunków 

prowadzenia sprzedaży napojów, a także sprzedaży i podawania napojów 
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alkoholowych, określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, utrzymania porządku i czystości w gminie, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie warto wskazać na następujące 

sprawy.  

Przedmiotem skarg w sprawach o sygn. akt II SA/Go 1122/13, II SA/Go 266/14, 

II SA/Go 282/14 były uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, zasady usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia 

sprzedaży napojów, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sąd 

oceniając uchwały podkreślił, że rada gminy nie może ponownie normować materii 

uregulowanych w obowiązujących ustawach, a uchwała zawierająca takie 

unormowania, jako istotnie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną 

w części, w jakiej zawiera takowe regulacje. Uchwała organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie 

źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze danej jednostki, musi więc 

respektować unormowania zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu. Regulowanie 

przez gminę ponownie tego co zostało już pomieszczone w źródle powszechnie 

obowiązującego prawa, może wywołać u adresatów norm przekonanie, że 

transponowane na grunt lokalny normy prawa powszechnie obowiązującego, są jedynie 

normami prawa miejscowego, które wiążą wyłącznie na obszarze właściwości lokalnego 

prawodawcy. Sąd powołując się na art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

o samorządzie gminnym wskazał, że na podstawie upoważnień ustawowych radzie 

gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na jej 

obszarze. Zatem normy prawne zawarte w uchwale muszą być zgodne 

z upoważnieniem ustawowym. Gmina nie dysponuje nieograniczoną swobodą 

w zakresie tworzenia norm prawnych ustalających zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, lecz jest ograniczona przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sąd podniósł, że uchwała może być 

wydana tylko na podstawie wyraźnego, precyzyjnego upoważnienia ustawowego i tylko 

w granicach tego upoważnienia, a przepis ustawy ustanawiający takie upoważnienie 
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podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia zakresem 

upoważnienia materii w nim nie wymienionych w drodze wykładni celowościowej.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 216/14 kwestią wymagającą rozważenia było 

ustalenie, czy w świetle art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym 

w związku z art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska była 

uprawniona do ustalenia w uchwale generalnej zgody na stosowanie odmiennych, niż to 

przewidziano w art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stawek 

oprocentowania, skutecznych wobec wszystkich potencjalnych nabywców 

nieruchomości gminnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej, którym rozłożono 

spłatę ceny na raty. Innymi słowy, czy uchwalając zasady gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, Rada Miejska w tej części 

przekroczyła normę kompetencyjną zawartą we wskazanych wyżej przepisach. Sąd 

stwierdził, że przy rozstrzyganiu tego zagadnienia istotne jest ustalenie zależności 

pomiędzy art. 70 ust. 3 i art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Stosownie do treści art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozłożona na 

raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 

procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

Natomiast zgodnie z art. 70 ust. 4 tej ustawy wojewoda w stosunku do nieruchomości 

stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do 

nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub 

województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie innej niż określona w ust. 3 stopy 

procentowej. Przepis art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustanawia 

zasadę, która ma charakter uniwersalny: obejmuje wszystkie podmioty, które nabywają 

i spłacają ratami cenę nieruchomości nabytej od gminy w trybie bezprzetargowym (art. 

70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Natomiast regulacja zawarta w art. 

70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ma charakter wyjątku od tej zasady. 

Nadto Sąd uznał, że treść przepisu art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nie pozwala na wydanie przez radę gminy aktu prawa miejscowego 

o charakterze generalnym, odnoszącym się do ogólnie określonego kręgu podmiotów, 

podejmowanego a priori przed wnioskiem zawierającym cenę w odniesieniu do 

wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

i potencjalnie podlegających sprzedaży w trybie bezprzetargowym. W ramach 

kompetencji ustanowionej w art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rada 

gminy upoważniona jest jedynie do wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż 
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przewidziana w ustawie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty 

ceny nieruchomości, nie zaś do wprowadzenia generalnej możliwości stosowania 

wobec nabywców nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości odmiennych stawek oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na 

raty ceny nieruchomości. Rada Miejska nie miała więc uprawnienia do określenia 

w akcie prawa miejscowego generalnej i abstrakcyjnej możliwości zastosowania innych 

stawek oprocentowania niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Uchwała o wyrażeniu zgody ma charakter indywidualny i musi 

dotyczyć zbycia nieruchomości na rzecz konkretnego nabywcy. Na indywidualny 

i konkretny charakter aktu wyrażenia zgody jednoznacznie wskazuje treść art. 70 ust. 4 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 1/14 Sąd stwierdził częściowo nieważność 

uchwały Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a mianowicie w zakresie ustalającym przebieg tranzytowego gazociągu 

wysokiego ciśnienia oraz strefę kontrolowaną przez teren oznaczony na planie jako 

ZP1. Podstawą stwierdzenia nieważności tego aktu prawa miejscowego było ustalenie, 

iż doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania planu w rozumieniu art. 28 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ bowiem nie ponowił 

procedury planistycznej zgodnie z art. 19 ust.1 powyższej ustawy, mimo iż dokonał 

istotnej merytorycznej zmiany treści projektu planu miejscowego po wyłożeniu tego 

projektu do publicznego wglądu. Projekt wyłożony do publicznego wglądu przewidywał 

przebieg tranzytowego gazociągu wysokiego ciśnienie przez teren oznaczony jako 

KLD1 i KLD2. Natomiast w uchwalonym planie ostatecznie przebieg tego gazociągu 

został zmieniony i objął również teren oznaczony jako ZP1. Ponadto Sąd uznał, iż 

skarżąca ma interes prawny w zaskarżeniu powyższej uchwały, mimo iż nie była 

właścicielką nieruchomości objętej planem w chwili jej podjęcia. U podstaw legitymacji 

skargowej wynikającej z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym leży bowiem 

aktualny interes prawny. Nowy właściciel nieruchomości wstępuje w prawa i obowiązki 

o charakterze publicznoprawnym wynikające z uprawnień, o jakich mowa w art. 101 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym, które posiadał poprzedni właściciel. Dotychczasowy 

właściciel wraz ze zbyciem nieruchomości traci na rzecz nowego właściciela, będącego 

jego następcą prawnym, niezrealizowane uprawnienie z art. 101 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym. Z dniem zbycia nieruchomości legitymacja skargowa w 

zakresie uprawnień, z których zbywca nieruchomości nie skorzystał, przechodzi na 
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nabywcę. Jednocześnie sąd uznał, iż możliwe było stwierdzenie nieważności 

zaskarżonej uchwały jedynie "w granicach" interesu prawnego skarżącej. 

W sprawie II SA/Go 178/14 przedmiotem zaskarżenia była uchwała o zmianie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu 

przeznaczonego pod gminne lądowisko. Sąd ustalił, że nieruchomość skarżącej, 

bezpośrednio graniczyła z terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, zaś nieruchomość skarżącego położona była w odległości około 1000 

metrów od planowanego lądowiska. Sąd uznał legitymację procesową skarżącej 

natomiast w odniesieniu do skarżącego stwierdził brak przesłanek wskazujących na 

naruszenie jego interesu prawnego, skoro nieruchomość jego nie graniczyła z terenem 

lądowiska, lecz była znacząco oddalona. Sąd powołując się na przepisy ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazał, że pierwszym 

i najwcześniejszym aktem w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest uchwała w sprawie studium, skoro jego ustalenia wiążą gminę przy 

ustalaniu planu miejscowego albowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 wójt, burmistrz albo 

prezydent sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi. Stwierdzone w sprawie równoległe wykonywanie czynności 

poprzedzających samo uchwalenie studium i planu miejscowego oraz podjęcie uchwał 

o uchwaleniu tych aktów w tym samym dniu nie można uznać za zachowanie 

prawidłowej realizacji przepisów ustawy. Procedura tworzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wymaga dokonania określonych czynności 

w zgodzie z ustaloną w ustawie kolejnością, jej niezachowanie powoduje, że projekt 

planu miejscowego nie będzie oparty na uchwalonym studium, a czynności takie jak 

wnioski, opinie i uzgodnienia oraz jego wyłożenie i wniesienie uwag zostaną wykonane 

także wobec takiego „ułomnego” projektu planu. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 588/14 WSA przyjął, iż w celu realizacji 

obowiązku ochrony i kształtowania ładu w przestrzeni Rada Miejska na podstawie art. 

15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązana 

jest określić sposób prezentacji reklam, w tym gabaryty nośników reklamowych, a także 

standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane. Nieuwzględnienie przez Radę Miejską w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wymaganych regulacji może w niekorzystny sposób 

rzutować na zagospodarowanie przestrzeni, a w konsekwencji sprawiać, iż uchwalony 

plan nie spełni jednej ze swych podstawowych funkcji, tj. funkcji ochronno-regulacyjnej. 
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Stwierdzone uchybienie Sąd zakwalifikował jako naruszenie zasad sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 

ustawy, które skutkować musi stwierdzeniem nieważności zaskarżonego uchwały. 

Ponadto Sąd wskazał, że przepis art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje radzie przyjęcie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. Z ww. przepisu nie wynika norma prawna, która 

pozwalałaby Radzie Miejskiej na zamieszczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego nakazu uwzględnienia określonych warunków 

ustalonych przez właściciela sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Sąd przyjął, że 

brak jest podstawy prawnej dla sytuowania w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego regulacji, która uzależnia możliwość dokonania określonych czynności 

od wypełnienia przez adresatów planu miejscowego warunków właściciela sieci. 

Wskazane przepisy rangi ustawowej przewidują natomiast przyjęcie w planie 

miejscowym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej, a w pojęciu tym nie mieści się kwestia tego, w jaki sposób 

adresaci planu mają się porozumiewać z właścicielami odpowiednich sieci. Nie ulega 

wątpliwości, że zapisy wskazujące na konieczność spełnienia warunków ustalonych 

przez właściciela sieci - wobec braku wyraźnego upoważnienia ustawowego - są 

nieprawidłowe, zaś ich regulowanie w akcie prawa powszechnie obowiązującego (akcie 

prawa miejscowego) nie jest dopuszczalne. Sąd uznał też, że przekroczeniem delegacji 

ustawowej było uchwalenie przez Radę Miejską obowiązku prowadzenia segregacji 

odpadów. Sąd zakwestionował możliwość umieszczenia uregulowań odnoszących się 

do gromadzenia i usuwania odpadów wśród regulacji uchwalanych w ramach władztwa 

planistycznego gminy, które z samej istoty odnosi się wyłącznie do sposobu 

zagospodarowania nieruchomości, a nie zachowania osób fizycznych lub prawnych 

w związku z ich obowiązkiem, jako właścicieli, utrzymania czystości i porządku na 

terenie nieruchomości. Zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów zostały 

uregulowane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sąd uznał, że Rada 

Miejska w ramach kształtowania zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej nie była uprawniona do nakładania obowiązku 

prowadzenia segregacji odpadów, co w konsekwencji skutkowało koniecznością 

stwierdzenia nieważności uchwały, jako naruszającego zasady sporządzania planu 

miejscowego. 
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Przedmiotem kontroli sądowej w sprawie II SA/Go 167/14 pozostawała uchwała 

rady miejskiej podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3. W ocenie Sądu, w § 1 zaskarżonej uchwały rada miejska, zgodnie z dyspozycją 

zawartą w przepisie art. 43 ustawy o opiece, określiła maksymalne wynagrodzenie 

dziennego opiekuna i nie zasługiwał na uwzględnienie zawarty w skardze zarzut 

prokuratora ustalenia przez radę konkretnej, stałej i sztywnej stawki godzinowej 

wynagrodzenia dziennego opiekuna zamiast określenia maksymalnej wysokości tego 

wynagrodzenia. O zgodności z prawem wskazanej regulacji świadczy w szczególności 

użycie w § 1 uchwały sformułowania: "ustala się maksymalne wynagrodzenie". Przy 

takim sformułowaniu sąd zaakcentował, że użycie słowa "maksymalne" przesądza, iż 

ustalone wynagrodzenie, wbrew wywodom skargi, nie ma charakteru sztywnej, 

konkretnej i stałej stawki. Zwrócił też uwagę, że ustawodawca w art. 43 ustawy nie 

wskazał, czy maksymalna wysokość wynagrodzenia ma zostać oznaczona w wymiarze 

godzinowym, dziennym czy też miesięcznym, zatem i w tym zakresie regulacja § 1 

uchwały odpowiada prawu. 

W konsekwencji Sąd uznał, że organ uchwałodawczy gminy prawidłowo zrealizował 

przyznaną mu kompetencję i dokonał określenia maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia dziennego opiekuna poprzez ustalenie stawki godzinowej ze 

wskazaniem jego górnego pułapu (tj. wynagrodzenia maksymalnego). W ocenie Sądu 

postanowienia § 1 zaskarżonej uchwały w żaden sposób nie stoją w kolizji z regulacją 

art. 36 ust. 3 pkt 6 i umożliwiają stronom umowy ustalenie wynagrodzenia dziennego 

opiekuna przy zastosowaniu niższej stawki godzinowej niż stawka maksymalna 

określona w tym przepisie. Stawka określona w § 1 zaskarżonej uchwały nie jest 

bowiem sztywną stawką godzinową, a stawką maksymalną, której przy ustalaniu 

wynagrodzenia dziennego opiekuna strony umowy nie mogą przekroczyć. Sąd zgodził 

się natomiast ze skarżącym, że postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia 

opiekuna dziennego oraz sposobu i terminu jego wypłaty opiekunowi, jak również czasu 

sprawowania opieki powinny znaleźć się w umowie zawartej pomiędzy opiekunem 

a gminą, co wprost wynika z postanowień art. 36 ust. 3 ustawy. 

 

 

 



87 
 

11. Sprawy z zakresu skarg organów nadzoru na uchwały jednostek 

samorządowych 

 

Wśród skarg wniesionych przez Wojewodę na podkreślenie zasługują 

następujące sprawy.  

Sprawa o sygn. akt II SA/Go 611/14 zainicjowana została skargą Wojewody na 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej. W kwestionowanym zarządzeniu Prezydent powierzył 

pełnienie obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej na okres od […] listopada 

2013 r. do czasu rozstrzygnięcia naboru na to stanowisko oraz udzielił dyrektorowi 

Domu Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do działania w imieniu Miasta. Sąd wskazał, 

że przepis art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

stanowiący podstawę prawną zarządzenia, nie upoważnia do wydania zarządzenia 

powierzającego pełnienie obowiązków dyrektora w jednostce organizacyjnej pomocy 

społecznej, jaką jest dom pomocy społecznej. W świetle tego przepisu zarząd powiatu 

zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa 

w ust. 8 (czyli ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej), zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego 

centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na 

prawach powiatu. Z treści cytowanego przepisu nie wynika upoważnienie do wydawania 

zarządzeń w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora domu pomocy 

społecznej. Upoważnienia takiego nie stwarza również żaden inny przepis 

obowiązującego prawa. Powierzenie pełnienia obowiązków kierownika jednostki 

organizacyjnej musi wynikać wprost z przepisów powszechnie obowiązujących. Sąd 

podkreślił, że mimo praktyki w administracji państwowej „powierzania pełnienia 

obowiązków” instytucja ta nie znajduje oparcia w prawie. Nie przewiduje jej zwłaszcza 

wskazany jako podstawa prawna zarządzenia przepis art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz inne przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o 

pomocy społecznej. Brak przepisu przyznającego expressis verbis upoważnienie do 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora domu pomocy społecznej oznacza 

niedopuszczalność wydania zarządzenia o tej treści. Zarządzenie w tym przedmiocie 
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musiałoby opierać się na swoistej analogii, niedopuszczalnej ze względu na 

fundamentalną dla prawa publicznego zasadę praworządności, która wymaga, aby 

każde działanie organu administracji publicznej miało niebudzącą wątpliwości podstawę 

prawną w przepisach prawa obowiązującego. Wzgląd na tę zasadę sprzeciwia się 

przyjmowaniu domniemania istnienia kompetencji niewyrażonych wprost w przepisach. 

Sąd stwierdził, że zaskarżone zarządzenie podjęte zostało bez podstawy prawnej w 

obowiązujących przepisach prawa, co musiało skutkować stwierdzeniem nieważności 

zaskarżonego aktu.  

W wyroku z 24 września 2014 r. sygn. akt II SA/Go 601/14 Sąd wyraził pogląd, 

że brak wskazania w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, forma jaką przybiera informacja z § 12 ust. 3b ww. 

rozporządzenia o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków 

Funduszu, nie stanowi przeszkody dla uznania, iż informacja ta stanowi decyzję 

administracyjną. Art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej stanowi bowiem, 

iż w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się k.p.a., kc oraz kp. 

Powyższa regulacja stanowi podstawę do zastosowania art. 104 § 1 k.p.a. Zgodnie 

z jego brzmieniem organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie 

decyzji, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Przy zastosowaniu takiej 

wykładni podstawą do zaskarżenia do sądu administracyjnego jest art. 3 § 2 pkt 1 

p.p.s.a, zaś w administracyjnym toku instancji przysługuje prawo wniesienia odwołania 

na podstawie art. 127 § 1 i 2 k.p.a. 

 

12. Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych 

 

W 2014 r. po raz pierwszy pojawiły się sprawy o symbolu 652 dotyczące 

ubezpieczeń zdrowotnych.  

Sprawy o sygn. akt II SA/Go 657/14, II SA/Go 681/14 i II SA/Go 691/14 

dotyczyły postępowania w przedmiocie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Kontrola sądowa obejmowała rozstrzygnięcia Dyrektora Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oddalające odwołania uczestników 

konkursów, wydane w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
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opieki zdrowotnej. W sprawach tych, uwzględniając skargi WSA wskazał, że zakres 

kontroli w postępowaniu administracyjnym wszczętym odwołaniem wniesionym na 

podstawie art. z 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmuje całe postępowanie 

dotyczące wyboru świadczeniodawców i nie ma podstaw do ograniczenia tego środka 

zaskarżenia wyłącznie do „sprawy” wnoszącego odwołanie, rozumianej jako 

rozpatrzenie okoliczności dotyczących oceny jego tylko oferty z punktu widzenia 

zgodności z regułami przeprowadzania postępowania o zawarcie umowy o udzielanie 

świadczeń. Organ odwoławczy jest zatem zobowiązany ocenić prawidłowość decyzji 

pierwszoinstancyjnej nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz 

także pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają 

zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją. Dwuinstancyjność postępowania 

oznacza, że złożenie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji (w 

ww. sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy) powoduje, że sprawa 

rozpoznawana jest ponownie przez organ odwoławczy. Natomiast odnosząc się do 

sporu dotyczącego zawartego w art. 148 pkt 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych kryterium „ciągłości”, które spowodowało 

zróżnicowanie punktacji oferentów Sąd wskazał, że przepis ten budzi spory 

interpretacyjne. Sprowadzają się one do dwu opozycyjnych stanowisk. Wedle 

pierwszego „ciągłość” to minimalizacja ryzyka przerwania procesu leczenia 

świadczeniobiorców, a nie zapewnienie możliwości kontynuacji leczenia u tego samego 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz ma podpisaną umowę. 

W rozpatrywanej sprawie organy Narodowego Funduszu Zdrowia uznały, że 

zachowanie kryterium ciągłości następuje poprzez ustalenie, że w dniu złożenia oferty 

oferent realizuje proces leczenia na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartej uprzednio z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokonana zmiana 

stanu prawnego i wprowadzenie do ustawy definicji legalnej terminu „ciągłość”, zdaniem 

Sądu, zmieniła zasadniczo metodykę i rezultaty wykładni. Zmiana ta miała bowiem 

charakter normatywny. W tej perspektywie kryterium „ciągłości” należy rozumieć jako 

organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą ciągłość procesu 

diagnostycznego lub terapeutycznego oraz ograniczającą ryzyko przerwania procesu 

leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń. Kryterium to 

premiować będzie oferty świadczeniodawców realizujących obecnie umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Każda zmiana świadczeniodawcy 
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udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zakłóca proces leczenia, a także skutkuje 

przerwaniem ciągłości kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia. Oferta nowego 

świadczeniodawcy powinna zatem być lepsza, aby uzasadniać związane z jej wyborem 

zmiany. Jednocześnie Sąd stwierdził, że takie rozumienie kryterium ciągłości nie 

dyskryminuje przedsiębiorców działających na rynku usług medycznych, gdyż nie jest 

ono kryterium wyłącznym, lecz preferencją usprawiedliwioną dobrem pacjentów. Ilość 

punktów przewidziana w przepisach wykonawczych za zagwarantowanie „ciągłości” 

stanowi kilka procent łącznej możliwej do uzyskania w konkursie sumy punktów. 

Zastrzeżenia kierowane przeciwko temu kryterium sprawiają jednak, że jego stosowanie 

ma mieć charakter proporcjonalny i nie może stanowić obejścia zasady równości 

uczestników postępowania konkursowego. Ze stanu faktycznego jednej ze spraw 

wynika, że skarżący nie jest podmiotem „nowym” i uprzednio świadczył już takie same 

usługi. Do przerwania ciągłości, rozumianej przez organ ściśle jako kontynuacja 

świadczenia w każdym kolejnym roku, doszło na skutek nierozstrzygnięcia konkursu na 

udzielanie świadczeń w poprzednim roku. W ten sposób - niewykazany przez organ 

jako zawiniony przez skarżącego - doszło do utraty istotnej dla wyników konkursu utraty 

prawa do preferencji. Z tych też względów odmowa przyznania skarżącemu punktów 

w tym zakresie nie może być usprawiedliwiona wyłącznym odwołaniem się do „przerwy” 

w świadczeniu przedmiotowych usług. 

 

13. Sprawy z zakresu pomocy finansowej z Unii Europejskiej 

 

W roku 2014 wśród spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy finansowej 

z Unii Europejskiej przedmiot rozpoznania tutejszego Sądu stanowiły w głównej mierze 

sprawy dotyczące: płatności obszarowych oraz negatywnych ocen wniosków 

o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programów operacyjnych, zwrotu 

dofinansowania tych projektów. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 348/14 Sąd rozważał pojęcie „beneficjent” 

w kontekście przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisów 

wspólnotowych oraz regulacji regionalnego programu operacyjnego. Stwierdził, iż 

analizowane regulacje pozwalają na uznanie, iż dla celów dotyczących udzielania 

pomocy w ramach, objętego wnioskiem złożonym w ww. sprawie, działania 

regionalnego programu operacyjnego, pojęcie „beneficjent” pozostaje tożsame 

z pojęciem „przedsiębiorstwo” zdefiniowanym w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 
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364/2004 (a następnie także rozporządzenia nr 800/2008). Analiza przepisów 

wspólnotowych i krajowych oraz dokumentacji dotyczącej realizacji RPO, w tym 

przedstawionej dokumentacji konkursowej, nie pozostawia bowiem wątpliwości co do 

tego, że beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 1083/2006 

w zakresie właściwego priorytetu RPO, a zatem w konsekwencji adresatem pomocy, 

pozostaje nie przedsiębiorca, a „przedsiębiorstwo” w rozumieniu przywołanej definicji 

z art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 364/2004 (zastąpionej analogiczną definicją 

z art. 1 załącznika I do rozporządzenia 800/2008). Tym samym, przy rozstrzyganiu 

kwestii jaki podmiot posiada status beneficjenta, nie znajdują zastosowania przepisy 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie odnosi się ona bowiem do pojęcia 

„przedsiębiorstwo” stanowiąc jedynie o przedsiębiorcy (którym jest, stosownie do art. 4 

ust. 1, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą) i rozstrzygając, iż status przedsiębiorców przysługuje 

tylko wspólnikom spółki cywilnej (art. 4 ust. 2). Odniósł się też do kwestii ewentualnej 

sprzeczności między przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

a rozporządzenia nr 1083/2006 w kwestii definicji beneficjenta, przyznając prymat 

przepisom wspólnotowym. W konsekwencji uznał, że wnioskodawcą, a w rezultacie 

i beneficjentem środków pomocowych nie pozostawali - jak to przyjął organ - jako 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (każdy 

oddzielnie) wspólnicy spółki cywilnej. Beneficjentem pozostawało bowiem 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 

(rozporządzenia 800/2008), prowadzone w formie prawnej spółki cywilnej przez 

wspólników. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 713/14 dotyczącej negatywnej oceny projektu 

(wniosku o dofinansowanie) Sąd wyraził pogląd, że instytucja zarządzająca rozpoznając 

protest naruszyła standardy proceduralne. Zdaniem Sądu rozpoznanie protestu, 

o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju następuje w granicach sprawy czyli oceny projektu, nie 

zaś w granicach protestu. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty: 

1) protest jest jedynym i wyłącznym środkiem zaskarżenia oceny projektu (wniosku) 

w postępowaniu konkursowym. Zgodnie z art. 78 zdanie drugie Konstytucji 

uregulowanie danego środka prawnego i trybu zaskarżania pozostawiono 

ustawodawcy. Przyjmuje się jednak, że środek taki musi być dostępny, zatem jego 
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uruchomienie powinno zależeć od woli strony i nie może być poddane nadmiernie 

skomplikowanym rygorom. Środek ten musi być efektywny, czyli musi stwarzać realną 

możliwość oceny pierwszoinstancyjnego rozstrzygnięcia i dokonania jego uchylenia 

bądź zmiany. Podobną gwarancję proceduralną statuuje art. 13 Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w którym wyrażono jedną 

z fundamentalnych zasad sprawiedliwości proceduralnej, mianowicie prawo do 

skutecznego środka odwoławczego; 

2) wprawdzie protest ma charakter sformalizowany co istotnie odróżnia go od odwołania 

z kodeksu postępowania administracyjnego, ale ustawa nie zawiera przepisów 

ograniczających zakres postępowania protestowego. Przy założeniu, że protest jest 

jedynym środkiem odwoławczym wprowadzenie takiego limitu (pomijając wątpliwości 

natury konstytucyjnej) musi być wyraźne, w szczególności dlatego, że konstrukcja 

zarzutów przewidziana w art. 30b ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju jest wadliwa pod względem logicznym (zakresowym), zastrzeżenia 

budzi zwłaszcza wymóg „wskazania wszystkich zarzutów o charakterze 

proceduralnym”. Nadto taki rygoryzm dozwolony jest przy środkach odwoławczych o 

charakterze nadzwyczajnym skorelowanych z instytucją „przymusu adwokackiego”; 

3) przewidziane w art. 30b ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

sposoby merytorycznego rozstrzygnięcia protestu wskazują, że kontrola ma charakter 

reformatoryjny, nie zaś kasatoryjny; 

4) przyjęcie ograniczonego charakteru protestu godziłoby w realizację celów ewaluacji 

wskazanych w art. 47 i 60 rozporządzenia ogólnego (1083/2006); 

5) za pełnym charakterem protestu przemawia również wzgląd na granice i przedmiot 

kontroli sądu administracyjnego. Jeśli bowiem kontrola sądowa przewidziana w ustawie 

dotyczy „oceny projektu”, nie zaś rozstrzygnięcia organu odwoławczego (por. art. 30c 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30c ust. pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz art. 30e tej ustawy w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a.), to przyjmując stanowisko organu 

zakres kontroli sądowej byłby szerszy od zakresu kontroli organu odwoławczego. 

Konkludując Sąd uznał, że w aspekcie gwarancji wynikających z art. 2 i 78 Konstytucji 

oraz art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, mając 

również na względzie wady konstrukcyjne wymogów określonych w art. 30b ust. 6 pkt 4 

i 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy uznać, że właściwa 

instytucja nie jest związana zarzutami protestu. 
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14. Skargi na niewykonanie w określonym terminie czynności 

wynikających z przepisów odrębnych oraz na przewlekłe prowadzenie 

postępowania przez organy administracji publicznej. 

 

W 2014 roku dość liczne były skargi na bezczynność oraz przewlekłe 

prowadzenie postępowań przez organy administracji publicznej lub innego podmiotu 

zobowiązanego na mocy przepisów szczególnych. W tym zakresie najliczniejszą grupę 

stanowiły skargi związane z dostępem do informacji publicznej oraz informacji prasowej. 

Pojawiały się również skargi dotyczące bezczynności organów służby geodezji 

i kartografii, nadzoru budowlanego oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji 

Rolnictwa.  

Przedmiotem postępowania w sprawie sygn. akt II SAB/Go 58/14 była skarga 

z zakresu geodezji i kartografii (6129) dot. bezczynności Starosty na załatwienie 

wniosku skarżącego z dnia […] lutego 2014 roku o wydanie określonej treści 

zaświadczenia. Zasadnicze znaczenie do rozstrzygnięcia niniejszej sprawie w pierwszej 

kolejności miała odpowiedź na pytanie, czy w przypadku wnoszenia skargi na 

bezczynność organu administracji publicznej, polegającej na braku wydania 

zaświadczenia w trybie działu VII ustawy kodeks postępowania administracyjnego, 

strona przed wniesieniem skargi zgodnie z treścią art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. obowiązana 

jest do wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy 

w terminie i trybie art. 37 § 1 k.p.a., czy też właściwym środkiem jest wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa kierowane do organu pozostającego w bezczynności. 

Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one 

skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę 

wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez 

wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie 

przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie od wniosku lub 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Niewypełnienie 

przez stronę tego warunku skutkuje odrzuceniem skargi jako niedopuszczalnej na 

podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a. Sąd rozpatrujący skargę w ww. sprawie opowiedział się 

za poglądem, zgodnie z którym jako warunek dopuszczalności skargi na bezczynność 

organu administracji, polegającej na braku wydania zaświadczenia jest uprzednie 

wniesienie zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. Postępowanie w sprawie wydania 
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zaświadczenia ma na celu wyjaśnienie stanu faktycznego lub prawnego, który ma być 

przedmiotem zaświadczenia. K.p.a. w dziale VII nie precyzuje, według jakich zasad ma 

być prowadzone to postępowanie oraz nie zawiera odpowiedniego odesłania do 

odpowiedniego stosowania przepisów ogólnego postępowania administracyjnego. 

Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie wielokrotnie podkreślono jednak, że w tym 

przypadku powinno się stosować odpowiednio przepisy k.p.a., dotyczące postępowania 

przed organem pierwszej instancji. Organy do którego zwrócono się o wydanie 

zaświadczenia, w kwestiach nieuregulowanych w dziale VII k.p.a. obowiązane są 

w każdym przypadku do odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu 

jurysdykcyjnym, zwłaszcza tam, gdzie kodeks używa tych samych określeń, takich jak: 

postępowanie wyjaśniające, postanowienie, zażalenie. Stosownie do treści art. 217 § 3 

k.p.a. zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni. Datą wszczęcia takiego postępowania jest data doręczenia żądania 

wydania zaświadczenia właściwemu organowi. Od tego momentu zaczyna biec termin 

załatwienia sprawy. Zaświadczenie powinno być wystawione niezwłocznie, 

a w przypadku konieczności dokonania pewnych czynności technicznych lub 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego obowiązuje organ termin maksymalny 

ustalony na siedem dni. Niedotrzymanie przez organ tego terminu oznacza 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Nie budzi zatem wątpliwości, 

że przepis art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. oraz art. 219 k.p.a. 

dopuszczają wniesienie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność organu 

w sprawie wydania zaświadczenia, jak również, że przesłanką dopuszczalności skargi 

do sądu administracyjnego jest wyczerpanie środków zaskarżenia. W ww. sprawie 

takim środkiem zaskarżenia jest złożenie zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. Przepis ten 

stanowi, że na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach 

szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania 

stronie służy zażalenie do organy wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – 

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zażalenie w trybie art. 37 k.p.a. jest możliwe, 

gdy przewidują go przepisy prawne oraz gdy istnieje organ administracji publicznej 

wyższego stopnia, do którego można wnieść zażalenie. Natomiast wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa jest przesłanką dopuszczalności skargi do sądu w sytuacji, 

gdy przepisy nie przewidują żadnego środka zaskarżenia aktu lub czynności ze 

względu na jednoinstancyjny tryb wydawania aktu lub podejmowanej czynności albo ze 

względu na brak organu wyższego stopnia, do którego można byłoby wnieść właściwy 
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środek zaskarżenia. Przepis art. 219 k.p.a. przewiduje wydanie postanowienia 

o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie. Dopuszcza zatem 

kontrolę instancyjną postanowienia wydanego w tym trybie. Przyjąć zatem należy, że 

możliwa jest także kontrola instancyjna stanu bezczynności organu niewydającego 

zaświadczenie, uruchomiona na skutek zażalenia wniesionego na podstawie art. 37 

k.p.a. Podkreślić nadto należy, że wymóg określony w art. 52 § 2 i 3 p.p.s.a., 

tj. wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa obowiązuje wtedy, gdy nie 

mamy do czynienia z zastrzeżeniem wskazanym w art. 52 § 2, 3, i 4 p.p.s.a. Przyjąć 

bowiem należy, że ustawodawca określił pierwszeństwo zastosowania przewidzianych 

w stosownych przepisach środków zaskarżenia, a dopiero w przypadku ich braku 

zastosowanie znajdzie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

W sprawie z zakresu dostępu do informacji publicznej, WSA w wyroku 

z 10 września 2014 r. sygn. akt II SAB/Go 74/14 stwierdził, że protokoły kontroli 

sanitarnej organów państwowej inspekcji sanitarnej stanowią informację publiczną. 

Natomiast przepis art. 29a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej stanowiąc, iż uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie 

chronioną kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, 

jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, 

z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem, 

nie wyłącza dokumentacji pokontrolnej z pojęcia informacji publicznej. Przeciwnie, 

protokoły z kontroli zakładu pracy powiatowego inspektora sanitarnego mają walor 

informacji publicznej, lecz informacja w tych protokołach zawarta i tylko w zakresie 

objętym tajemnicą prawnie chronioną np. tajemnicą przedsiębiorcy, podlega 

ograniczeniu.  

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd w sprawie II SAB/Go 98/14 była skarga – 

redaktora naczelnego dziennika na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego 

Związku Łowieckiego w zakresie udzielenia informacji prasowej. Zgodnie z art. 4 ust.1 

ustawy Prawo prasowe. przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów 

publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia 

prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów 

informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności Natomiast 

zgodnie z art. 3 a ustawy Prawo prasowe w zakresie prawa dostępu prasy do informacji 

publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
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Z powyższych regulacji wynika, że udostępnianie informacji publicznej prasie odbywa 

się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej Natomiast art. 4 ust. 1 ustawy 

Prawo prasowe poszerza katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania prasie 

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

o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz 

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

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

jakie pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie. Dla wskazania właściwego trybu 

dostępu do określonej informacji, w sytuacji, gdy wnioskuje o nią prasa, decydujące 

znaczenie ma ocena charakteru tej informacji oraz adresata wniosku. Jeżeli wniosek 

taki będzie dotyczył informacji publicznej i zostanie skierowany do podmiotu 

zobowiązanego na mocy art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej do 

udostępniania informacji publicznej właściwym dla jego załatwienia będzie tryb 

określony w przepisach tej właśnie ustawy. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do 

udzielenia informacji publicznej prasie informacji tej nie udziela i nie wydaje w tym 

przedmiocie żadnego aktu redaktorowi naczelnemu czasopisma przysługuje skarga do 

sądu administracyjnego na bezczynność na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 

pkt 4 p.p.s.a. 

Przedmiotem rozważań Sądu w sprawie II SAB/Go 124/14 była bezczynność 

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w załatwieniu wniosku 

o udzielenie informacji prasowej. W pierwszej kolejności Sąd, mając na uwadze 

wątpliwości, czy występujący z wnioskiem K.M., w którym wskazał jako podstawę art. 4 

ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy Prawo prasowe złożył wniosek jako osoba fizyczna, czy też 

wniosek pochodzi od dziennika, a zatem od prasy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 i 5 

ustawy Prawo prasowe. Sąd przyjął, że wprawdzie wskazana osoba nie powoływała się 

we wniosku na żadne pełnomocnictwo, jednak biorąc pod uwagę, że przedmiotowy 

wniosek został w nagłówku oznaczony logo dziennika, złożony na druku firmowym 

redakcji z podaniem danych w tym numeru rejestru sądowego, numerów telefonów, 

faxów, adresów poczty elektronicznej i strony internetowej, zaś jako jego podstawę 

prawną wskazano przepisy ustawy Prawo Prasowe, to redaktorowi naczelnemu takiego 

dziennika - jako osobie kierującej na mocy art. 25 ust. 1 ustawy Prawo prasowe jego 

redakcją – przysługuje legitymacja do wniesienia skargi w takim postępowaniu. W tej 

sprawie WSA stanął na stanowisku, że Polski Związek Łowiecki jest podmiotem 

wykonującym zadania publiczne, a przez to objętym regulacją art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy 
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o dostępie do informacji publicznej, jest bowiem zrzeszeniem osób fizycznych 

i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie 

zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulacje liczebności populacji 

zwierząt łownych. Ustawodawca w art. 34 ustawy Prawo łowieckie przekazał temu 

podmiotowi szereg zadań z zakresu administracji publicznej, w tym m.in.: prowadzenie 

gospodarki łowieckiej w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia i w obwodach 

wydzierżawionych przez koła łowieckie, troskę o rozwój łowiectwa i współdziałanie 

z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami 

społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, a także w zachowaniu i rozwoju 

populacji zwierząt łownych i innych dziko żyjących. Związek realizuje również inne 

zadania powierzone mu przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. 

Wymienione zadania, nałożone na związek w drodze ustawy, ze względu na ich cel 

i mają charakter publiczny. O publicznoprawnym charakterze działalności Polskiego 

Związku Łowieckiego świadczy także konieczność odbycia, przez osoby ubiegające się 

o uprawnienia do polowania, szkolenia prowadzonego przez Związek (art. 42 ust. 4 -7 

ustawy Prawo łowieckie). WSA kierując się szeroką interpretacją pojęcia informacji 

publicznej uznał, że skoro organizacja szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia 

należy do powierzonych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu zadań publicznych, to 

w konsekwencji informacje dotyczące kosztów tych szkoleń oraz ilości osób biorących 

w nich udział uznać należy za informację publiczną. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 62/14 w pierwszej kolejności zachodziła 

konieczność odniesienia się przez WSA do możliwości wniesienia skargi na 

przewlekłość w sytuacji gdy stan ten ustąpił przed wniesieniem takiej skargi. 

W rozpoznawanej sprawie skarga na przewlekłość Starosty została bowiem wniesiona 

w chwili, gdy postępowanie administracyjne przed tym organem zostało już zakończone 

decyzją, a nawet po wydaniu decyzji ostatecznej przez organ odwoławczy. Odnosząc 

się do tego zagadnienia WSA analizując regulację art. 149 p.p.s.a. stwierdził, że 

powołany przepis zawiera normę, według której uwzględnienie skargi na bezczynność 

lub przewlekłe prowadzenie postępowania polega nie tylko na zobowiązaniu organu do 

wydania aktu w określonym terminie, ale także na rozstrzygnięciu o tym, czy 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym 

naruszeniem prawa, albo nie miały charakteru rażącego. Podkreślił przy tym, iż 

wniesienie skargi na bezczynność lub przewlekłość organu nie zostało przez 
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ustawodawcę ograniczone terminem. W związku z tym wskazał, iż sam fakt wydania 

decyzji przez organ (czy też podejmowania przez organ innych czynności procesowych) 

nie zwalnia z konieczności dokonania w postępowaniu sądowym oceny, czy w sprawie 

miało miejsce przewlekłe prowadzenie postępowania i wydania orzeczenia w oparciu 

o art. 149 p.p.s.a., z ewentualnym pominięciem zobowiązywania organu do wydania 

konkretnego aktu administracyjnego. Stwierdził, iż przesłanki określone w art. 149 § 1 

p.p.s.a. nie pozostają ze sobą w ścisłym związku funkcjonalnym, co oznacza, że brak 

zobowiązania organu do wydania aktu nie wyklucza orzekania w przedmiocie 

wystąpienia przewlekłości oraz jej charakteru. Orzeczenie w zakresie przewlekłości 

postępowania ma bowiem charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt przewlekłego 

postępowania. Środki stosowane przez sąd administracyjny na podstawie art. 149 

p.p.s.a. nie mają służyć bowiem wyłącznie dyscyplinowaniu organów administracji, ale 

mają w szerszym zakresie przeciwdziałać ich opieszałości w prowadzeniu spraw oraz 

powodować usuwanie negatywnych skutków wynikających z bezczynności lub 

przewlekłości postępowań administracyjnych. Uprawniony zatem wydaje się pogląd, że 

skarga na przewlekłość postępowania ma za zadanie stwierdzenie, iż postępowanie 

jest lub było prowadzone w sposób przewlekły, bez względu na to, czy sprawa została 

załatwiona wydaniem orzeczenia przed wniesieniem skargi na przewlekłość, czy też 

nie. 

 

15. Zagadnienia procesowe 

 

Na gruncie spraw rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gorzowie Wielkopolskim w 2014 r.  przedmiotem rozważań były problemy 

procesowe, pojawiające się na etapie postępowania administracyjnego.  

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie sygn. akt II SA/Go 548/14 była decyzja 

SKO umarzająca postępowanie odwoławcze wszczęte przez spółkę jawną od decyzji 

organu I instancji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

pawilonu usługowego inwestorów osób fizycznych. Organ II instancji stwierdził, iż 

w księdze wieczystej odwołującej się spółki jawnej w dziale II widnieje zapis, że 

wieczystymi użytkownikami działki sąsiadującej z działką, dla której ustalono warunki 

zabudowy, nie jest przedmiotowa spółka,  lecz osoby fizyczne jako spółka cywilna. Stąd 

też organ uznał, iż spółka jawna nie ma przymiotu strony w sprawie i wobec braku 

interesu prawnego należało postępowanie odwoławcze umorzyć. Uchylając zaskarżoną 
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decyzję Sąd musiał rozstrzygnąć zagadnienie czy skarżąca spółka jawna winna zostać 

uznana za stronę w sprawie o ustalenie warunków zabudowy po przekształceniu ze 

spółki cywilnej. W tej mierze Sąd przywołał uchwałę składu siedmiu sędziów z dnia 

18 maja 2010 r. sygn. akt III CZP 134/09, w której Sąd Najwyższy podkreślił, że jedyną 

drogą umożliwiającą trwałe i skuteczne wobec wszystkich obalenie domniemania 

ustanowionego w art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest powództwo 

przewidziane w art. 10 ust. 1 tej ustawy. Ale możliwe jest podważenie tych domniemań 

także w innych postępowaniach, w których rzeczywisty stan prawny ma znaczenie, ale 

skutki tego obalenia ograniczają się do tego postępowania i jego stron. Co prawda 

obalenie prawdziwości wpisu odnosi się w zasadzie do prawa własności, jako wpisu 

deklaratoryjnego, a w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z prawem rzeczowym 

ograniczonym jakim jest wieczyste użytkowanie, jako wpisu konstytutywnego. Sąd 

powołał się także na uchwałę składu siedmiu sędziów z 9 listopada 1998 r. sygn. akt III 

CZP 33/98, z której wynika, że wymaganie konstytutywnego wpisu użytkowania 

wieczystego dotyczy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste umową. Jeśli nabycie 

użytkowania wieczystego nastąpiło w mocy prawa – np. uwłaszczenie osoby prawnej, 

dziedziczenie, zasiedzenie, to wpis do księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny. 

Dalej WSA wskazał, że zgodnie z treścią art. 26 ustawy Kodeksu spółek handlowych 

spółka, o której mowa w art. 860 kc / spółka cywilna/, może być przekształcona 

w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez 

wspólników i z chwilą wpisania do rejestru spółka staje się spółką jawną. Spółce tej 

przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Sąd 

stwierdził, że oznacza to, że mamy do czynienia z zasadą kontynuacji w sferze praw 

i obowiązków cywilnoprawnych, administracyjnych, członkowskich i pracowniczych. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 581/14 Sąd musiał dokonać oceny zagadnienia 

o charakterze proceduralnym, dotyczącego postanowienia wydanego na podstawie art. 

81 c ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tj. kwestii sposobu ustalenia kręgu stron 

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na tej podstawie. W tej sprawie 

skarżąca złożyła zażalenie na postanowienie o nałożeniu na inwestorów obowiązku 

przedstawienia oceny technicznej przeprowadzonych robót budowlanych. 

Postanowieniem wydanym na podstawie wyżej przywołanego przepisu prawa 

budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

po powzięciu uzasadnionych wątpliwości co do jakości robót budowlanych i stanu 

technicznego obiektu budowlanego nałożył w drodze postanowienia na inwestorów 
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obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych 

i ekspertyz. Postanowienie to nie rozstrzyga istoty sprawy i nie kończy prowadzonego 

postępowania administracyjnego i nie jest orzeczeniem merytorycznym. Jest ono 

częścią innego toczącego się przed organem postępowania. Stroną tego postępowania 

prowadzonego na podstawie art. 81 c ust. 2 ustawy Prawo budowlane jest wyłącznie 

uczestnik procesu budowlanego – właściciel lub zarządca obiektu. Do podmiotów tych 

nie należy właściciel sąsiedniej nieruchomości i to nawet jeśli jest inicjatorem 

postępowania, któremu ma służyć ekspertyza przedłożona w następstwie tego 

postanowienia. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że choć zdarzają się odmienne 

stanowiska w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych to zadaniem składu 

orzekającego w tej sprawie za uzasadnione można uznać dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 81 c ust. 2 ustawy 

Prawo budowlane innych niż uczestnik procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy 

obiektu budowlanego jedynie w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych konkretnym 

stanem faktycznym np. w sytuacji gdy obowiązek został nałożony na jednego ze 

współwłaścicieli obiektu / pozostali współwłaściciele są wówczas stronami 

postępowania/. Sąd stwierdził, że skarżąca, będąca właścicielką sąsiedniej 

nieruchomości, a więc osobą trzecią w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo 

budowlane, nie może uzyskać przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym nałożenia 

obowiązku przedstawienia przedmiotowej oceny technicznej. Stąd też umorzenie 

postępowania odwoławczego wszczętego z jej wniosku Sąd uznał za zgodne z prawem. 

Wskazać można też sprawy, w których Sąd zajmował się zagadnieniem 

legitymacji procesowej stron postępowania administracyjnego Wyrokiem z dnia 16 

stycznia 2014 r. sygn. akt II SA/Go 881/14 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję 

ją poprzedzającą, wydane w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Przedmiotowe decyzje zapadły po przeprowadzeniu postępowania 

wznowieniowego. Skarżąca złożyła wniosek o wznowienie postępowania zakończonego 

ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 

budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

techniczną - ETAP I w […], na dz. nr […], kategoria obiektu XIII, wskazując, że działka 

na której ma zostać zrealizowana inwestycja jest obciążona służebnością gruntową, 

polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę działkę na rzecz każdoczesnych 

właścicieli działki nr […]. Dodała też, że jako współwłaścicielka działki nr […] powinna 

brać udział w postępowaniu zmierzającym do udzielenia inwestorom pozwolenia na 
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budowę wskazując, że budowa doprowadzi do znacznego ograniczenia w wykonywaniu 

prawa służebności gruntowej, co stanowić będzie naruszenie jej uzasadnionego 

interesu prawnego, tymczasem została pominięta przez organ. Organ I instancji 

odmówił uchylenia powyższej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę. Organ II instancji podzielił stanowisko zaprezentowane w 

zaskarżonej odwołaniem decyzji i utrzymał ją w mocy. Sąd, uznając skargę za 

uzasadnioną, wskazał, że zagadnienie kręgu podmiotów, którym przysługuje przymiot 

strony w postępowaniu, którego przedmiotem jest pozwolenie na budowę reguluje art. 

28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Stosownie do treści przywołanego przepisu 

stronami w tym postępowaniu są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub 

zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 

Prawidłowe określenie obszaru oddziaływania obiektu jest niezbędne do zdefiniowania 

interesu prawnego osób trzecich w ramach postępowania o pozwolenie na budowę. 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu powinno nastąpić, biorąc pod uwagę 

funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne cechy charakterystyczne oraz 

sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej 

inwestycji, z uwzględnieniem treści nakazów i zakazów zawartych w przepisach 

odrębnych. Właściciel (użytkownik wieczysty lub zarządca) działki znajdującej się w 

obszarze oddziaływania inwestycji, w toku postępowania powinien mieć możliwość 

sprawdzenia, czy faktycznie ograniczenia związane z zagospodarowaniem i zabudową 

działki zostaną zachowane i nie zostaną naruszone. Jeżeli jakikolwiek przepis prawa 

podmiotowego wiąże sposób zagospodarowania działki sąsiedniej z faktem powstania 

obiektu na działce inwestora, to wówczas właściciel tej działki ma prawo żądać 

sprawdzenia przez organ, czy zamierzona inwestycja ograniczy jego prawo. Przepis art. 

28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nie wymaga, aby oddziaływanie danego obiektu 

pozbawiło właściciela nieruchomości sąsiedniej przysługujących jej praw związanych z 

tą nieruchomością, wystarczy natomiast, że dany obiekt wpłynie na to prawo i sposób 

jego wykonywania. W ocenie Sądu wzniesienie dwóch projektowanych budynków 

wielorodzinnych na działce, na której ustanowiona jest służebność gruntowa polegająca 

na prawie przechodu i przejazdu, wpłynie na sposób wykonywania tegoż prawa, 

pomimo że osoby uprawnione nie zostaną pozbawione prawa przechodu i przejazdu 

przez daną działkę. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 382/14 Sąd zajmował się zagadnieniem 

dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym 
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w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków 

geologiczno – inżynierskich pod projektowane zwałowisko zewnętrzne dla złoża węgla 

brunatnego. Fundacja na podstawie art. 31 k.p.a., zwróciła się do Starosty 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót 

geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich pod 

projektowane zwałowisko zewnętrzne dla złoża węgla brunatnego. W uzasadnieniu 

wniosku Fundacja wskazała, że za dopuszczeniem jej do prowadzonego postępowania 

przemawia interes społeczny, gdyż prace objęte postępowaniem mają na celu 

dokonania rozpoznania możliwości realizacji inwestycji, która dotyczy większości 

mieszkańców regionu, tj. inwestycji polegającej na budowie kopalni odkrywkowej węgla 

brunatnego. Wnioskodawczyni podała, że jest uczestnikiem na prawach strony 

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego prowadzonego przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nadto Fundacja wskazała na treść § 8 

pkt 3 Statutu, zgodnie z którym realizuje ona swoje cele poprzez uczestniczenie w 

postępowaniach administracyjnych i innych, w których mogą być naruszone interesy 

ochrony środowiska naturalnego, prawa konsumentów i inne interesy publiczne. 

Starosta odmówił dopuszczenia Fundacji do udziału na prawach strony w 

przedmiotowym postępowaniu. Decyzję tą organ odwoławczy utrzymał w mocy. Sąd, 

uznając za błędne stanowisko organów obydwu instancji, zwrócił uwagę, że istota 

problemu w analizowanej sprawie administracyjnej sprowadzała się do ustalenia, czy 

wniosek skarżącej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno 

– inżynierskich pod projektowane zwałowisko zewnętrzne dla złoża węgla brunatnego 

powinien być rozpatrzony na podstawie art. 31 k.p.a., czy też z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Stwierdził, iż należy mieć na uwadze, że nie wszystkie 

roboty geologiczne wymagają uzyskania koncesji. Postępowanie, którego przedmiotem 

jest zatwierdzenie projektu robót geologicznych w oparciu o przepis art. 80 ustawy 

Prawo górnicze i geologiczne, nie jest postępowaniem koncesyjnym, a jego 

zakończenie nie następuje poprzez udzielenie lub odmowę udzielenia koncesji, lecz 

poprzez zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia projektu (art. 80 ust. 7). 
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Przedmiotowe postępowanie, w którym skarżąca wnioskowała o dopuszczenie do 

udziału na prawach strony, toczyło się w oparciu o przepis art. 80 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze, w związku z czym do postępowania, którego przedmiotem jest 

zatwierdzeniem projektu robót geologicznych nie wymagających koncesji, nie będzie 

miał zastosowania przepis art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku (…), zgodnie z którym wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem koncesji wydawanej na podstawie 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wydanie decyzji zatwierdzającej lub 

odmawiającej zatwierdzenia projektu robót geologicznych nie jest poprzedzone 

postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej - w myśl ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku (…). W tej sytuacji, wniosek strony należało rozpatrzyć 

w oparciu o przepis art. 31 k.p.a. Sąd wskazał, że przepis art. 31 § 1 k.p.a. jest 

przepisem ogólnym, wszelkie odstępstwa, zarówno zapewniające „ułatwiony” dostęp do 

postępowania (por. przykładowo przytoczony powyżej art. 44 ust. 1 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku (…)), bądź też ograniczające lub wyłączające 

dostęp do postępowań dotyczących innych osób (por. przykładowo art. 28 ust. 3 ustawy 

Prawo budowlane) są wyraźnie wyartykułowane w aktach prawnych rangi ustawowej. 

Ograniczenia przyznanych ustawowo praw nie można domniemywać, czy też wywodzić 

poprzez interpretację przepisów innych ustaw. 

Na gruncie rozpatrywanych spraw przedmiotem oceny Sądu były również 

kwestie związane z relacjami pomiędzy decyzjami administracyjnymi wydanymi przez 

organ w konkretnej sprawie, kwestia związania wydaną decyzją, podstawy wznowienia 

postępowania administracyjne wynikające z tych zagadnień oraz kwestia charaktery 

sprostowania decyzji administracyjnej. 

Wyrokiem z dnia 26 marca 2014r. sygn. akt II SA/Go 51/14 Sąd uchylił decyzje 

organów obydwu instancji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niespełnienie 

wymagań określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 

w załączniku II w rozdziale II pkt 1 lit. a). Badając legalność zaskarżonej decyzji Sąd 

stwierdził, że wydana ona została z naruszeniem przepisów prawa, bowiem w toku 

postępowania organ wydawał orzeczenia (w wyniku decyzji kasacyjnych organu drugiej 

instancji oraz wyroku kasacyjnego WSA), na mocy których za nieprawidłowości 

stanowiące te same naruszenia przepisów, wymierzał kolejno skarżącej kary w różnych 

wysokościach. Stosownie do treści art. 110 k.p.a. organ administracji publicznej, który 
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wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks 

nie stanowi inaczej. Związanie organu administracji publicznej wydaną przez siebie 

decyzją jest doniosłe zarówno w aspekcie zmiany tej decyzji po jej doręczeniu lub 

ogłoszeniu stronie, jak i w aspekcie podejmowania przez ten organ innych decyzji 

administracyjnych w należących do jego właściwości sprawach administracyjnych, które 

są w różnoraki sposób powiązane ze stanem prawnym i faktycznym ustalonym 

w decyzji wydanej przez ten organ. Podejmując rozstrzygnięcia organ nie może tracić 

z pola widzenia okoliczności, że w ten sposób kształtuje kulturę prawną społeczeństwa, 

a nadto powinien budować zaufanie obywateli do organów państwa (art. 8 k.p.a.). 

Nieuzasadniona zmiana stanowiska organu orzekającego powoduje, że jego autorytet 

ulega osłabieniu, to z kolei musi negatywnie oddziaływać na sposób respektowania 

i wykonywania podejmowanych przez organ rozstrzygnięć. Zdaniem Sądu skoro nie 

zaistniała zmiana stanu prawnego i faktycznego przedmiotowej sprawy, to diametralna 

zmiana oceny prawnej uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia konsumentów stwierdzonych 

naruszeń prawa, jaką sformułował w zaskarżonej decyzji organ, nie wyjaśniając przy 

tym przyczyn odstąpienia od swojej pierwotnej oceny, narusza ustanowioną w art. 110 

k.p.a. zasadę związania organu własnym rozstrzygnięciem, jak też godzi w wyrażoną 

w art. 8 k.p.a. zasadę pogłębiania zaufania uczestników postępowania do organów 

administracji publicznej.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 587/14 Sąd badał legalność decyzji 

odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

czterdziestu jeden budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą 

techniczną. Przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy jest brak możliwości 

zaopatrzenia w wodę i gaz planowanych 41 budynków mieszkalnych (co wynika 

z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego), a zatem nie został spełniony jeden 

z pięciu wymaganych warunków z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest 

możliwe w przypadku łącznego spełnienia warunków zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co w ocenie organu nie zostało 

zachowane, gdyż nie został spełniony warunek art. 61 ust. 1 pkt 3. W odwołaniu od 

decyzji organu pierwszej instancji strona podniosła, że pismem z dnia 3 lutego 2014 r. 

skarżący zmienił wniosek, w ten sposób iż przewiduje różne metody ogrzewania 

budynków, dla których nie jest już potrzebne zapewnienie dostaw gazu z sieci 

przedsiębiorstwa przesyłowego. Zmiana wniosku została dokonana w dniu 3 lutego 
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2014 r. (termin nadania pisma zmieniającego wniosek), zatem organ I instancji winien 

przyjąć dokonaną przez skarżącego modyfikację wniosku i uwzględnić ją w swoim 

rozstrzygnięciu. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję Wójta Gminy w całości i przekazało 

sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, wskazując że organ ten 

powziął wiedzę o zmianie wniosku już po wydaniu zaskarżonej decyzji. Pismo 

zmieniające wniosek o wydanie warunków zabudowy zostało nadane w placówce 

pocztowej jeden dzień  przed wydaniem decyzji organu I instancji. Natomiast 

zaskarżona decyzja wysłana została do inwestora dopiero po trzech dniach od jej 

podpisania, a doręczona dopiero po sześciu dniach od jej podpisania. Ustalenie tych 

okoliczności jest istotne z uwagi na treść art. 110 k.p.a., który stanowi, że organ 

administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia 

lub ogłoszenia. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 307/14 skargę wniesiono na ostateczną decyzją 

Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, w którą organ wznowił postępowanie, 

wskazując jako podstawę przepis art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a., regulujący sytuację, w której 

decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało 

następnie uchylone lub zmienione. Sąd stwierdził, że związek, o którym mówi art. 145 § 

1 pkt 8 k.p.a., obrazuje się jako pewną sekwencję "działań prawnych" organu 

administracyjnego, zgodnie z logiką których jedna decyzja lub orzeczenie sądu stanowi 

podstawę wydania innej decyzji (ta druga decyzja zależna jest od decyzji pierwszej, 

a jej wydanie nie będzie możliwe bez wcześniejszego wydania decyzji pierwszej). 

Pojęcie użyte przez ustawodawcę w art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. należy zatem rozumieć 

szeroko, jako związek pomiędzy decyzjami, bądź decyzją i orzeczeniem sądu 

administracyjnego. Omawiana norma wymienia jako przesłankę wznowienia 

postępowania administracyjnego przypadek, w którym zachodzi potrzeba rozpoznania 

wpływu zmiany, czy też uchylenia decyzji administracyjnej na bezpośrednio zależną od 

niej decyzję administracyjną. Chodzi tu o rozstrzygnięcie jakiejś sprawy lub pojedynczej 

kwestii zawartej w decyzji administracyjnej wydanej w odrębnej i samodzielnej sprawie 

stanowiącej istotny fakt prawotwórczy w następnej, już innej sprawie administracyjnej, 

w sytuacji, w której albo w ogóle nie mogłaby być wydana decyzja administracyjna, albo 

nie mogłaby być wydana decyzja administracyjna określonej treści bez stanu prawnego 

lub faktycznego ukształtowanego lub stwierdzonego wcześniejszym rozstrzygnięciem 

administracyjnym innej, odrębnej sprawy. Zmiana, bądź uchylenie decyzji 

administracyjnej powoduje, że od określonej daty albo upada istotny dla późniejszej 



106 
 

sprawy fakt prawotwórczy, albo też zmienia się jego treść. W obu przypadkach jest to 

podstawa do ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej co do istoty. Uchylenie 

lub zmiana tej podstawy powinna wywrzeć odpowiedni wpływ na moc obowiązującej 

decyzji i doprowadzić do rozpatrzenia sprawy w nowych warunkach prawnych. 

W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie istniały przesłanki do wznowienia 

postępowania, bowiem pomiędzy decyzją o przyznaniu renty strukturalnej, a decyzją 

o jej zwiększeniu niewątpliwie istniał związek przyczynowo-skutkowy. Podstawą do 

zastosowania § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent 

strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich i wydania decyzji z dnia [….] 

marca 2009r. była okoliczność uprzedniego przyznania uprawnienia do renty 

strukturalnej na mocy decyzji z [...] lipca 2006r. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 371/14 uchylając zaskarżoną decyzję SKO, Sąd 

uchylił też postanowienie tego organu o sprostowaniu oczywistej omyłki, prostującego 

jej sentencję, jako aktu wydanego w graniach tej samej sprawy administracyjnej. Sąd 

wskazał, że już tylko pobieżna analiza kontrolowanej decyzji Kolegium, w brzmieniu 

jakie miał ten akt przed wydaniem postanowienia o sprostowaniu jego sentencji w trybie 

oczywistej omyłki, pozwala na stwierdzenie, iż dotknięta była ona oczywistą 

wadliwością polegającą na rozbieżności między zawartym w niej rozstrzygnięciem 

(które wskazuje, że podstawą działania organu był przepis art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.) 

a jego uzasadnieniem, świadczącym o tym, że organ orzekał na podstawie przepisu art. 

138 § 2 k.p.a. Sąd stwierdził, iż tego typu wadliwość decyzji administracyjnej nie może 

być usuwana postanowieniem organu w trybie sprostowania oczywistej omyłki. Zatem 

w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie było dopuszczalne prostowanie sentencji 

decyzji w sposób w jaki dokonało tego kolegium. W odniesieniu do postanowienia 

o sprostowaniu oczywistej omyłki (art. 113 § 1 k.p.a.) Sąd wskazał, że granice 

ingerencji w treść decyzji administracyjnej w drodze sprostowania oczywistej omyłki są 

ograniczone. Instytucja sprostowania oczywistej omyłki dotyczy oczywistych omyłek 

pisarskich, polegających na niewłaściwym - wbrew zamierzeniu organu – użyciu 

wyrazu, jego widocznie mylnej pisowni, opuszczeniu jednego bądź kilku wyrazów. Inne 

oczywiste omyłki to omyłki stojące na równi z błędami pisarskimi, polegające na tym, że 

w decyzji wyrażono treść, która widocznie jest niezgodna z myślą organu, a została 

wpisana przez przeoczenie, tj. niewłaściwy dobór słowa. Prostowanie decyzji w trybie 

art. 113 § 1 k.p.a. może zatem dotyczyć tylko nieistotnych wadliwości decyzji, 
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polegających na prostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych 

oczywistych omyłek. Różnica pomiędzy zmianą decyzji a jej sprostowaniem wynika 

z tego, czy decyzja jest dotknięta wadą istotną czy też nieistotną i decyduje to również 

o formie rozstrzygnięcia, które następuje odpowiednio decyzją lub postanowieniem. 

Sprostowanie na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. nie może jednak prowadzić do 

merytorycznej zmiany orzeczenia i to nawet wówczas, gdy zaistniały rozbieżności 

pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a uzasadnieniem, wyrażającym wolę organu. 

Sprostowaniu nie podlegają wady (błędy i omyłki) istotne m.in. w zakresie konsekwencji 

prawnych zastosowania określonej normy prawnej. W tej formie nie jest zatem możliwe 

takie ingerowanie w treść decyzji administracyjnej, które - co do zasady - mogłoby 

przyczynić się do zmiany jej rozstrzygnięcia merytorycznego.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 563/14 była kwestia zasadności 

zawieszenia postępowania administracyjnego z powodu doręczenia decyzji osobom 

nieżyjącym, które organ pierwszej instancji uznał za strony postępowania. 

Sąd stwierdził, że obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie w sprawie zmiany 

decyzji ostatecznej winno być każdorazowo ustalenie kręgu stron postępowania, 

a zatem podmiotów, które wykażą istnienie interesu prawnego, wynikającego 

z możliwości zastosowania wobec nich normy prawa materialnego. W przedmiotowej 

sprawie organy za podstawę zawieszenia uznały art. 97 ust. 1 pkt 1 k.p.a. Zdaniem 

Sądu zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego, ze względu na 

śmierć strony, może nastąpić tylko w przypadku, gdy strona zmarła w czasie tego 

postępowania. Skoro kontrolowane postępowanie administracyjne zostało wszczęte po 

śmierci W.D. i J.D., zatem żadne z nich nie mogło stać się stroną tego postępowania. 

Sąd podkreślił, że skoro ustawodawca przewidział obligatoryjne zawieszenie 

postępowania administracyjnego wyłącznie w przypadku śmierci strony, która nastąpiła 

w toku postępowania i to tylko w sytuacji gdy wezwanie spadkobierców nie jest 

możliwe, znaczy to, że w pozostałych przypadkach nie ma podstaw do wstrzymywania 

biegu postępowania, a rolą organu jest podjęcie próby ustalenia spadkobierców zmarłej 

strony i to bez względu czy krąg spadkobierców został już wyznaczony na podstawie 

orzeczenia sądu bądź innego organu. Z tych przyczyn Sąd uchylił zaskarżone 

postanowienie. 

Jednym z istotniejszych zagadnień procesowych jakim zajmował się WSA 

w Gorzowie Wielkopolskim w 2014 r. była ocena charakteru dowodowego dokumentów 

oraz czynności podejmowanych przez organy administracji publicznej.  



108 
 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 274/14 Sąd zajmował się charakterem prawnym 

raportu oddziaływania na środowisko. Uznał, że raport oddziaływaniu na środowisko 

stanowi kluczowy dowód w sprawach dotyczących ustalenia środowiskowych 

uwarunkowań dla danego przedsięwzięcia. Stanowi on podstawowy dokument, na 

którym opiera się organ wydając decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. Raport jest 

dokumentem prywatnym, opracowywanym na zlecenie podmiotu zainteresowanego 

realizacją określonej inwestycji Organy administracji mają obowiązek ocenić jego 

wartość dowodową na podstawie art. 80 k.p.a. Rzeczą więc organu administracji jest 

rzetelna, wnikliwa i wszechstronna ocena raportu przy zachowaniu wszystkich 

obowiązujących reguł dowodowych. Stosownie do treści art. 66 ust. 1 pkt 5 z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis 

analizowanych wariantów, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę 

oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. W rozpoznawanej sprawie raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera opis wariantu polegającego na 

tym, że przedsięwzięcie nie będzie podejmowane, co Sąd uznał za naruszenie ww. 

przepisu. Wariant alternatywny w istocie rzeczy został przedstawiony jedyne w sposób 

fragmentaryczny. Nie został on bowiem dokładnie opisany, ani przeanalizowany. 

Zdaniem Sądu, taka ocena narusza w sposób oczywisty przepis art. 66 ust. 1 pkt 5 

ustawy.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zajmował się także 

zagadnieniami związanymi z procedurą uregulowaną w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 

r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  

Przedmiotem sporu w sprawie sygn. akt II SA/Go 591/14 była bezczynność 

organu w wykonaniu wydanego przez tutejszy Sąd wyroku. Wedle organu wskazany 

wyrok (o charakterze kasacyjnym – uchylającym decyzję organu II instancji również 

kasacyjną) nie mógł być wykonany (poza punktem dotyczącym kosztów), gdyż przed 

wydaniem wyroku sprawa została ponownie rozstrzygnięta zarówno przez organ 

pierwszej, jak i drugiej instancji. Zdaniem Sądu, który uwzględnił skargę i stwierdził 

bezczynność po uprawomocnieniu wyroku będącego przedmiotem wykonania, powstała 

niedopuszczalna sytuacja, w której w obrocie prawnym funkcjonują dwie decyzje 

organu I instancji: pierwotna, o umorzeniu postępowania administracyjnego oraz nowa 
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o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania 

oraz ponowna decyzja organu II instancji. Uchylenie pierwszej decyzji organu drugiej 

instancji sprawiło również, że „odżyło” odwołanie strony od pierwotnej decyzji organu 

pierwszej instancji o umorzeniu postępowania administracyjnego. Trafnie więc zarzucił 

skarżący, że obowiązkiem organu było podjęcie działań zmierzających do przywrócenia 

stanu legalności i usunięcia z obrotu zbędnej decyzji. Organ wykonując jedynie wyrok 

sądowy w zakresie kosztów w pozostałym zakresie pozostawał na dzień orzekania 

w sprawie w bezczynności w rozumieniu art. 154 § 1 p.p.s.a., gdyż nie wdrożył żadnego 

postępowania w przedmiocie wyeliminowania którejkolwiek z nowych decyzji oraz nie 

rozpoznał odwołania od decyzji organu pierwszej instancji. Gdyby bowiem przepis art. 

154 § 1 p.p.s.a. rozumieć, tak jak przedstawiono w odpowiedzi na skargę, to 

w przypadku skarg na decyzje kasacyjne (wydawane w trybie art. 138 § 2 k.p.a. organ 

administracyjny podważałby sens kontroli sądowej rozstrzygając sprawę ponownie 

przed wyrokowaniem. To, że przepisy prawa nie zawierają wprost obowiązku 

oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji ostatecznej (w szczególności 

w przypadku, gdy jest ona kasacyjna) oraz nie zabraniają ponownego rozpatrywania 

sprawy, nie zmienia faktu, że ponowne rozstrzygnięcie sprawy jest obarczone ryzykiem, 

jeśli decyzja sądu będzie kasacyjna. Sąd wyraził pogląd, że ryzyko zbiegu 

postępowania sądowego i odwoławczego, w przypadku uchylenia przez sąd 

administracyjny decyzji kasacyjnej wydanej w tej samej sprawie sprawia, że skargę na 

decyzję kasacyjną należy uznawać za środek otwierający drogę do rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego. W takiej sytuacji ilekroć zostanie wniesiona skarga na decyzję 

kasacyjną, należałoby zawieszać ponownie podjęte postępowanie, by nie „prowokować” 

takiego zbiegu.  

Przedmiotem rozpoznania Sądu w sprawie sygn. akt II SA/Go 393/14 była 

skarga o wznowienie postępowania sądowego toczącego się przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. zakończonym prawomocnym 

postanowieniem z dnia 15 października 2014 roku, którym to postanowieniem 

odrzucono skargę na uchwałę Rady Miejskiej. Jako podstawę wznowienia 

postępowania skarżący podał art. 273 § 2 p.p.s.a. tj. późniejsze wykrycie środków 

dowodowych, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy, a z którego strona nie mogła 

skorzystać w poprzednim postępowaniu. W oparciu o powyższy przepis strona może 

wnieść o wznowienie postępowania sądowego w przypadku późniejszego wykrycia 

okoliczności faktycznych lub dowodów, z których nie mogła skorzystać w poprzednim 
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postępowaniu. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez sąd wykrycie nowych 

okoliczności lub środków dowodowych, o jakich mowa w art. 273 § 2 p.p.s.a., odnosi się 

do okoliczności i dowodów w poprzednim postępowaniu w ogóle nieujawnionych 

i podówczas niezgłoszonych, bowiem nie były one znane stronom. Do sytuacji takiej nie 

można zaliczyć powołanie się na okoliczność i dowody jawne, wynikające z materiału 

poprzedniego postępowania, ale tylko niedostrzeżone przez stronę czy też nawet 

orzekający w sprawie sąd. Z brzmienia cytowanego przepisu wynika, że ,,wykrycie” 

odnosić się może jedynie do środków dowodowych nieujawnionych w poprzednim 

postępowaniu i wówczas nie ujawnionych z tego powodu, że nie były stronie znane i dla 

niej niedostępnych. Natomiast nie odnosi się to do okoliczności i dowodów jawnych, 

wynikających z materiału poprzedniego postępowania, a tylko przez stronę 

niedostrzeżonych. Nie może stanowić podstawy wznowienia postępowania okoliczność 

faktyczna czy też środek dowodowy istniejący w materiale poprzedniego postępowania, 

a tylko niedostrzeżony przez stronę. A zatem fakty i dowody, które strona powinna znać 

tj. miała możliwość dostępu do nich, a ich nie przedstawiła wobec braku zachowania 

należytej staranności, nie są objęte hipotezą przepisu art. 273 § 2 p.p.s.a.. 
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 
 

1. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 

 

W 2014 r. Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

realizował czynności określone w szczególności w § 5 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r.  Regulamin wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646), 

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, obsłudze medialnej Sądu, prowadzeniu statystki 

sądowej oraz wykonywaniu obowiązków administratora systemu informatycznego. 

W sekretariacie Wydziału III udzielano odpowiedzi na pytania zadawane osobiście, 

telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bieżące informacje 

o działalności  tutejszego Sądu były udostępniane również w ramach Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej, pod 

adresem: www.gorzow.wsa.gov.pl. Do stałych zadań Wydziału Informacji Sądowej 

należało także udostępnianie stronom i pełnomocnikom  akt spraw toczących się przed 

tutejszym Sądem.  

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik Prasowy 

Sądu udzielał informacji dotyczących wydawanych przez Sąd orzeczeń, co dotyczyło 

przede wszystkim spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej.  

W omawianym okresie sprawozdawczo-statystycznym Wydział Informacji 

Sądowej udzielał odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim w trybie skargowym i wnioskowym, a nadto udzielał innych informacji 

oraz wyjaśnień, dotyczących np. właściwości rzeczowej sądów administracyjnych,  

sposobu i trybu wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz różnych kwestii 

procesowych.  

Sprawy załatwiane przez Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim to także wnioski o udzielenie informacji publicznej, których w 2014 r. 

zarejestrowano 10. Wszystkie wnioski zostały załatwione przez udostępnienie żądanej 

informacji albo w formie odesłania zainteresowanej osoby do wiadomości 

umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnej Bazie Orzeczeń 

http://www.gorzow.wsa.gov.pl/
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Sądów Administracyjnych. Wnioski załatwiano w formie tradycyjnej (pisma), 

jak i elektronicznej, na podany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.  

Tak jak w poprzednich latach, zainteresowanie wnioskodawców dotyczyło 

danych statystycznych związanych z działalnością sądów administracyjnych. Wnioski 

o udostępnienie informacji publicznej odnosiły się do danych dotyczących m.in. wpływu 

i sposobu załatwieniu spraw na posiedzeniach mediacyjnych, udostępnienia aktów 

prawnych dotyczących funkcjonowania Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji 

o Sprawach czy informacji dotyczących prowadzonego przez WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim rejestru umów z przedsiębiorcami. 

W ramach dostępu do informacji publicznej udzielano odpowiedzi na wnioski 

o udostępnienie danych statystycznych dotyczących wpływu i sposobu załatwiania 

określonych kategorii spraw administracyjnych, , czy rozstrzygnięć podejmowanych 

w sprawach określonych rodzajów. 

W 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach, nie wydano żadnej decyzji 

administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

W wykonaniu Zarządzenia nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 11 lipca 2007 r. 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 wydanych przez tutejszy Sąd orzeczeń w bazie orzeczeń. 

Od lipca 2014 r. funkcjonuje Elektroniczny Terminarz Rozpraw, który stanowi 

narzędzie usprawniające przepływ informacji dotyczących wokand sądowych. Za 

pośrednictwem terminarza dostępnego na stronie internetowej Sądu można ustalić 

dane dotyczące: terminu rozprawy, godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia 

sądowego i numeru sali sądowej. Terminarz nie zawiera informacji o stanie załatwienia 

sprawy sądowoadministarcyjnej. Na prowadzonej w Biuletynie Informacji Publicznej 

stronie internetowej sądu wprowadzono także ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 

poprzez wdrożenie modułu czytania treści strony przez elektronicznego lektora.  

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. 

Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Wydział Informacji Sądowej przesłał do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 56 prawomocnych wyroków 

uwzględniających skargi na akty prawa miejscowego.  
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Wydział Informacji Sądowej sporządza analizy i informacje statystyczne 

dotyczące działalności orzeczniczej Sądu. Prowadzi również bibliotekę sądową, w której 

są gromadzone zbiory zawierające przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz 

komentarze i publikacje naukowe, przydatne w realizacji zadań, w tym w działalności 

orzeczniczej Sądu. W tym zakresie WIS służy pomocą i informacją sędziom 

i pracownikom a także dokonuje analizy wydawnictw, przedstawia propozycje zakupów 

poszczególnych publikacji i realizuje zakupy.  

 

2. Konferencje i szkolenia. 

 

16 – 17 stycznia 2014 r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego 

Ośrodka Szkoleniowego Sądów Administracyjnych odbyło się spotkanie sędziów 

z Gorzowa, Szczecina i Kielc.  W trakcie spotkania przedstawiono do omówienia 

następujące zagadnienia: 

 „Skutki procesowe uchylenia przepisu prawnego przez Trybunał Konstytucyjny dla 

postępowań sądowoadministracyjnych (sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

Jacek Niedzielski); 

 „Wykładnia prawa unijnego w sprawach pomocy finansowej i innych związanych  

z członkostwem w Unii Europejskiej” (sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim  

dr Jacek Jaśkiewicz); 

 „Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym – wybrane zagadnienia” (Dyrektor Biura Orzecznictwa 

sędzia NSA Barbara Wiśniewska); 

 „Wybrane problemy w sprawach sądowoadministarcyjnych w przedmiocie 

bezczynności organów w administracji” (sędzia NSA Marzenna Linska – Wawrzon). 

 

24 lutego 2014 r. zorganizowano naradę wewnętrzną, której celem było omówienie 

pisma Biuro Orzecznictwa NSA z dnia 12 lutego 2014r. BO/WIZ-460-90/14 w sprawie 

kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego z urzędu.  

 

10 - 11 kwietnia 2014 r. odbyły się warsztaty dla referendarzy i asystentów sędziego z 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Kielcach, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i 
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Gorzowie Wielkopolskim. W ramach spotkania szkoleniowego wygłoszono wykłady na 

temat: 

 „Pełnomocnicy stron i uczestników postępowania w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym. Wybrane problemy”. (referendarze sądowi Jarosław Piątek 

i Zbigniew Kruszewski); 

 „Bezczynność i przewlekłość postępowania. (asystent sędziego Jan Szuma); 

 „Reprezentacja gminy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

(referendarze sądowi - Jarosław Piątek i Zbigniew Kruszewski); 

 Treść, znaczenie i funkcja formuły „w granicach sprawy, której dotyczy skarga”. 

Art. 135 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

(referendarz sądowy Sebastian Michalski); 

 

14 maja 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Sądów Administracyjnych 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dla sędziów, asystentów 

sędziego i referendarzy. W trakcie spotkania wysłuchano następujących referatów: 

 „Opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie – postępowanie cywilne 

a postępowanie administracyjne w tym przedmiocie” (Prezes Sądu Apelacyjnego 

w Krakowie Krzysztof Sobieralski); 

 „Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny” (Prof. Bogusław 

Banaszak - Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Zielonogórski). 

 

19 maja 2014 r. w miejscowości Uniejów odbyła się konferencja sędziów wojewódzkich 

sądów administracyjnych zorganizowana przez WSA w Łodzi. Udział w niej wzięli: 

Prezes, Wiceprezes, sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko – Przewodnicząca 

Wydziału Informacji Sądowej, sędzia WSA Alina Rzepecka, sędzia WSA Michał 

Ruszyński i sędzia WSA Stefan Kowalczyk. Dyskusja obejmowała m.in. zagadnienia 

dotyczące: zmian w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

bezczynności i przewlekłości postępowania, prawa ochrony środowiska, prawa 

upadłościowego i wybranych zagadnień dotyczących skutków czasowych orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego.  
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16 – 18 czerwca 2014 r. w zorganizowanym w Augustowie szkoleniu sędziów Izby 

Finansowej NSA z udziałem sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych 

uczestniczyli: Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia NSA Jan Grzęda, 

Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej sędzia WSA Krystyna Skowrońska – 

Pastuszko oraz sędziowie orzekający w Wydziale I WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

sędzia WSA Alina Rzepecka i sędzia WSA Barbara Rennert. W trakcie spotkania 

szkoleniowego zaprezentowano i przedyskutowano problematykę: 

 „Obowiązek dowodzenia w postępowaniu podatkowym oraz jego 

sądowoadministarcyjna kontrola w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

18 lipca 2013r., sygn. akt SK 18/09” (prof. zw. dr hab. sędzia NSA Antoni Hanusz); 

 „Relacja między postępowaniem podatkowym a kontrolą podatkową w świetle 

przepisów Ordynacji podatkowej (sędzia NSA Małgorzata Niezgódka – Medek); 

 „Nadanie decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności” (sędzia WSA 

Hieronim Sęk, Naczelnik Wydziału Biura Orzecznictwa NSA); 

 „Opodatkowanie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych” 

(prof. zw. dr hab. Leonard Etel, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku); 

 „Ustalenie spadkobierców w toku postępowania podatkowego” (sędzia NSA Stefan 

Babiarz); 

 Wybrane problemy z zakresu postępowania podatkowego 

i sądowoadministracyjnego” (sędzia NSA Bogusław Dauter i Prezes WSA we 

Wrocławiu sędzia NSA Ryszard Pęk). 

 

8 – 9 września 2014r. w ramach jubileuszu utworzenia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano IX - Warsztaty Sądowe.  

W trakcie warsztatów przedstawiono następujące referaty wprowadzające do dyskusji: 

 „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle orzecznictwa 

sądowoadministracyjego” (sędzia WSA w Poznaniu Jakub Zieliński); 

 Wykonalność decyzji podatkowej (sędzia WSA w Kielcach Mirosław Surma); 

 Odpowiedzialność osób trzecich – wybrane zagadnienia (sędzia WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim Dariusz Skupień); 

Dyskusję po wygłoszonych wykładach moderowali kolejno: Prezes WSA w Poznaniu 

sędzia NSA Jerzy Stankowski, sędzia NSA Bogusław Dauter oraz Prezes WSA 

w Kielcach sędzia WSA Andrzej Jagiełło.  

 



116 
 

10 – 12 września 2014 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja szkoleniowa 

sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych z udziałem sędziów Izby 

Ogólnoadministracyjnej NSA. Uczestnicy spotkania szkoleniowego poruszyli 

zagadnienia dotyczące prawa budowlanego, samorządu terytorialnego, wynagrodzenia 

za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi czy aktualnych problemów w sprawach o 

świadczenia społeczne. Uczestnicy konferencji poddali też dyskusji zagadnienia 

procesowe dotyczące m.in. orzekania w sprawach skarg na wznowienie postępowania 

sądowego, odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego czy udziału organizacji 

społecznych w postępowaniu sądowadministarcyjnym. Z WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim w konferencji uczestniczył Wiceprezes WSA  sędzia WSA Mirosław 

Trzecki wraz z sędziami orzekającymi w Wydziale II sędzią WSA dr Jackiem 

Jaśkiewiczem i sędzią WSA Markiem Szumilasem. 

 

1 – 3 października 2014 r. w miejscowości Zubrzyca odbyły się warsztaty sędziowskie 

z udziałem przedstawicieli WSA w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Poznaniu 

i Szczecinie. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące:  

 „Problem głębokości orzekania sądów administracyjnych przy kontroli decyzji 

wydanej w trybie autokontroli - art. 135 w zw. z art. 54 § p.p.s.a.” (wprowadzenie: 

sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim dr Jacek Jaśkiewicz, moderator: sędzia 

NSA Marzenna Linska – Wawrzon); 

 „Pełnomocnik organu administracji publicznej w postępowaniu 

sądowoadministarcyjnym (wprowadzenie: sędzia WSA w Szczecinie Arkadiusz 

Widak, moderator: prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia NSA Jan 

Grzęda); 

  „Środki zastępcze i postępowanie administracyjne prowadzone w związku z 

ujawnieniem wytwarzania lub wprowadzania ich do obrotu” (sędzia WSA 

w Poznaniu Tomasz Świstak, moderator: Prezes WSA w Poznaniu sędzia NSA 

Jerzy Stankowski); 

 Podatek od towarów i usług w przypadku usługi kompleksowej - wyrok NSA z dnia 

22 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1231/13 (sędzia WSA w Kielcach Ewa Rojek, 

moderator: prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia NSA Jan Grzęda); 

  Postępowanie przed sądami administracyjnymi – wybrane zagadnienia (wznowienie 

postępowania art. 250 p.p.s.a.), związanie oceną prawną (art. 153, art. 170 i art. 190 
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p.p.s.a.), podstawy kasacyjne; przedstawienie pytań prawnych Trybunałowi 

Konstytucyjnemu (sędzia NSA Bogusław Dauter). 

 

6 października 2014 r. Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim i sędzia WSA 

Jacek Niedzielski uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Izbę Finansową 

NSA dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu prawa podatkowego: nowelizacji 

ustawy o VAT po 1 stycznia 2014r., wykładni gospodarczej przepisów prawa 

podatkowego w zakresie CIT i PIT oraz problematyki skutków prawnych 

posługiwania się „pustymi fakturami”.  

 

8 – 10 października 2014 r. w miejscowości Jaworze koło Bielsko – Białej odbyła 

się konferencja szkoleniowa sędziów orzekających w sprawach objętych 

właściwością Izby Gospodarczej NSA. W trakcie spotkania dyskutowano nad 

problematyką dotyczącą spółki cywilnej w stosunkach publicznoprawnych, 

klasyfikacji towarowej pojazdów samochodowych w sprawach akcyzowych, 

odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia związane z wykonaniem 

przewozu drogowego, następstwa prawnego czy zwrotu środków przekazywanych 

z programów operacyjnych na dofinansowanie projektów. Poruszono też 

zagadnienia dotyczące wpływu zmiany właściciela (posiadacza) gospodarstwa 

rolnego na uprawnienia do otrzymania dopłat rolniczych oraz ogłoszenia upadłości 

i jego wpływu na postępowanie sądowadministarcyjne. W naradzie szkoleniowej 

wzięli udział z WSA w Gorzowie Wielkopolskim: Prezes WSA sędzia NSA Jan 

Grzęda, sędzia WSA Dariusz Skupień i sędzia WSA Jacek Niedzielski.  

 

19 – 21 listopada 2014 r. w Międzyzdrojach zorganizowano konferencję 

szkoleniową sędziów sądów administracyjnych. Z WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

uczestniczyli w niej: Prezes WSA sędzia NSA Jan Grzęda, Wiceprezes WSA sędzia 

WSA Mirosław Trzecki, Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej sędzia WSA 

Krystyna Skowrońska – Pastuszko, sędzia WSA Alina Rzepecka i sędzia WSA 

Adam Jutrzenka Trzebiatowski. W trakcie spotkania, z podziałem na grupę 

finansową i ogólnoadministracyjną, zaprezentowano i przedyskutowano 

problematykę: 
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 „Wybrane aspekty proponowanych zmian do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sędzia NSA Marzenna 

Linska - Wawrzon); 

 „Informacja publiczna (sędzia WSA w Szczecinie Marzena Iwankiewicz); 

 „Wynagrodzenie za wykonywanie dozoru nad pojazdem oaz zwrot kosztów 

związanych z wykonywaniem dozoru. Zagadnienia wybrane. (sędzia WSA 

w Szczecinie Arkadiusz Windak); 

 „Dobra wiara podatnika a możliwość obniżenia podatku należnego o podatek 

naliczony w orzecznictwie TSUE oraz orzecznictwie sądów polskich.” (sędzia 

WSA w Szczecinie Anna Sokołowska); 

 „Rozstrzygnięcia w sprawach przychodów nieznajdujących pokrycia 

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych na gruncie 

zapadłych wyroków Trybunału Konstytucyjnego w powiazaniu z analizą orzeczeń 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 

w sprawach wznowienia postępowań zakończonych prawomocnymi wyrokami”. 

(sędzia WSA w Szczecinie Nadzieja Kaczmarczyk Gawęcka). 

 

27 - 28 listopada 2014 r. odbyły się warsztaty dla referendarzy i asystentów sędziego 

z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Kielcach, Poznaniu, Szczecinie, 

Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Tematem spotkania szkoleniowego były 

następujące zagadnienia:  

 "Doręczenie w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu w sprawie 

wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wybrane 

zagadnienia" (referendarze WSA w Gorzowie Wielkopolskim: Jarosław Piątek 

i Zbigniew Kruszewski); 

 "Umorzenie postępowania przed sądem administracyjnym. Wybrane 

zagadnienia" (starszy specjalista WSA w Gorzowie Wielkopolskim Damian 

Bronowicki); 

 "Zmiana i uchylenie postanowień niekończących postępowania - art. 165 

p.p.s.a." (referendarz sądowy Sebastian Michalski WSA w Poznaniu); 

 "Doręczenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi" (asystent 

sędziego Radosław Bulejak WSA we Wrocławiu). 
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W dniu 3 grudnia 2014 r. Informatyk z WSA w Gorzowie Wielkopolskim Jacek 

Tomczak uczestniczył w naradzie szkoleniowej poświęconej kierunkom rozwoju 

zastosowań informatyki w działalności sądów administracyjnych w latach 2015-2017. 

Celem spotkania było przedstawienie planowanych rozwiązań informatycznych 

związanych z projektem OPSAD (Obsługa Postępowania Sądowoadministarcyjnego), 

którego zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie nowego, systemowego rozwiązania 

informatycznego wspierającego funkcje orzecznicze jednostek organizacyjnych 

sądownictwa administracyjnego, zgodnie z wymogami art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 

2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183) oraz stanu prac nad 

wyżej wymienionym projektem oraz zadań służb informatycznych sądownictwa 

administracyjnego w trakcie jego realizacji.   

 

11 – 12 grudnia 2014 r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się 

warsztaty szkoleniowe kierowników sekretariatów wydziałów orzeczniczych 

wojewódzkich sądów administracyjnych w Kielcach, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i 

Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie spotkania przedyskutowano zagadnienia dotyczące: 

 Modelowa struktura organizacyjna sekretariatów procesowych. Zakresy 

obowiązków, relacje w zespole i skuteczna motywacja pracowników. (Kierownik 

Sekretariatu Izby Finansowej NSA Dorota Lato); 

 Racjonalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem sekretariatów procesowych 

(Dyrektor WSA w Warszawie Wojciech Kitka); 

 Istota i znaczenie pracy zespołowej. Rola kierownika sekretariatu. Organizacja 

i zarządzanie. Organizacja pracy sekretariatu sądowego a problem organizacji pracy 

własnej. Etyka urzędnika. (Kierownik Sekretariatu Izby Finansowej NSA Dorota 

Lato). 
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VII. Tabele statystyczne. 
 

 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2014. 
 

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 

 
 
 

Wpływ skarg kasacyjnych 2014 
 
 

L.p. 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono 

skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 374 19 345 

2 SAB 3 - 3 
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Udział pełnomocników w rozprawach w 2014r. 
 
 

Udział w rozprawach 
Wydział I 

w liczbach 
Wydział II 
w liczbach 

Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 

185 134 319 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

42 69 111 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

59 82 141 

Doradców podatkowych 62 - 62 

Rzeczników patentowych - - - 

Prokuratorów - 4 4 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

- - - 

Ogółem 348 289 637 

 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2014 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 84 744 698 496 202 130 

Wydział II 171 1.088 1.129 718 411 130 

Razem 255 1.832 1.827 1.214 613 260 
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Wpływ i załatwienia skarg za rok 2014 w podziale na rodzaje spraw 
 
 

Rodzaj 
spraw 

Pozostało 
z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

Załatwiono 
Pozostało 

na 
następny 

okres 
Łącznie 

w tym 

na 
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

SA 222 1.635 1.617 1.109 508 240 

SAB 28 177 187 95 92 18 

SO 5 20 23 10 13 2 

Razem 255 1.832 1.827 1.214 613 260 

 


