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I.         Informacje wstępne 

Rok 2013 był ósmym rokiem działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach. Sąd funkcjonuje w strukturze dwóch wydziałów 

orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej. 

Do zakresu działania Wydziału I należą sprawy z zakresu cen, zobowiązań 

podatkowych, ubezpieczeń majątkowych, ceł, papierów wartościowych, funduszy 

powierniczych, bankowości i finansów publicznych. 

Do właściwości Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości 

rzeczowej sądu. 

Obsadę orzeczniczą Sądu w 2013r. stanowiło 14 sędziów (w tym 2 sędziów 

NSA w WSA) oraz dwóch referendarzy sądowych. Uwzględnić przy tym należy, że w 

2013r. dwóch sędziów NSA z Wydziału II orzekało w ramach delegacji w Izbie 

Ogólnoadministracyjnej NSA przez 6 i 5 miesięcy. Dwóch sędziów z Wydziału I 

orzekało w NSA w Izbie Finansowej, w tym jeden sędzia przez 10 miesięcy, a drugi 

przez 3 miesiące. 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów 

orzecznictwa w 2013r.  

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

W 2013r. wpłynęły łącznie 1921 sprawy, z czego 1852 spraw zarejestrowano w 

repertorium SA, 52 sprawy w repertorium SAB oraz 17 w repertorium SO. Na koniec 

2013r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 276 spraw. 

Wpływ spraw w 2013r., w porównaniu z 2012r.(1698 spraw) był wyższy o 223 

sprawy, to jest o 13%. 

Analizując strukturę wpływu skarg w 2013r. według ich rodzaju, najwięcej skarg 

na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło w 

następujących kategoriach spraw: 

1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 629,  

2. pomocy społecznej (symbol 632) – 200, 

3. budownictwa (symbol 601) – 132, 

4. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 91, 
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5. subwencji unijnych (symbol 655) – 87, 

6. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 83, 

7. utrzymania i ochrony dróg publicznych, ruchu na tych drogach (symbol 603) – 76, 

8. działalności gospodarczej (symbol 604) - 71 

9. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 54, 

10. geodezji i kartografii (symbol 612) – 51, 

11. gospodarki nieruchomościami (symbol 607) – 50, 

12. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (symbol 618) – 49, 

13. oświaty, szkolnictwo wyższe (symbol 614) -37, 

14. stosunków pracy (symbol 619) – 29, 

15. ewidencji ludności (symbol 605) – 27.  

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 52 sprawy. 

 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne - 1894 (w wielu 

sprawach skarżącymi było kilka osób) oraz osoby prawne - 413, w 17 przypadkach 

były to organizacje społeczne, 27 skarg wniósł prokurator i 2 Rzecznik Praw 

Obywatelskich. 

Udział w rozpoznawanych w 2013r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników 

stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco: 

- pełnomocnicy administracji publicznej - 962 

- adwokaci      - 220, 

- radcowie prawni     - 155, 

- doradcy podatkowi    - 114 

- prokuratorzy     - 46. 

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym 

zakresie, wpłynęło łącznie 603 wniosków.  

W 2013r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego oraz nie rozpoznawano 

spraw w postępowaniu uproszczonym. W okresie tym wpłynęło 5 wniosków o 

wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 §1 p.p.s.a. Nie stosowano instytucji 

sygnalizacji, o której mowa w art. 155 §1 p.p.s.a. 

W 2013r. załatwiono ogółem 1940 spraw, z tego 1866 z repertorium SA, 57 z 

repertorium SAB oraz 17 sprawy z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1377 

sprawy, natomiast 563 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. 
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Terminowość załatwień spraw SA i SAB (1923) przedstawia się następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu    - 981 (51,01%), 

- powyżej 2 do 3 miesięcy           - 424 (22,05%), 

- powyżej 3 do 4 miesięcy    - 170 (4,70%), 

- powyżej 4 do 6 miesięcy     - 210 (8,84 %), 

- powyżej 6 do 12 miesięcy          - 110 (5,72%), 

- powyżej 12 do 24 miesięcy   - 28  (1,46%). 

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 73,06 % 

spraw załatwionych zostało do 3 miesięcy od daty wpływu, a należy jeszcze 

uwzględnić fakt orzekania przez sędziów WSA w Kielcach, w ramach delegacji w 

NSA, o czym wyżej już wspomniano. 

Biorąc pod uwagę obsadę sędziowską w 2013r., średnie obciążenie wpływem 

na osobę wynosiło 147,8 spraw, natomiast średnie załatwienie 149,2 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosła 276 spraw, co stanowi 1,72 

średniego miesięcznego wpływu. Tym samym wskaźnik szybkości postępowania 

wynoszący 1,72 średniego miesięcznego wpływu uzyskany w 2013r. jest lepszy od 

wskaźnika szybkości postępowania osiągniętego w 2012r., w którym to wynosił 2,08. 

Należy więc podkreślić, że wskaźnik szybkości postępowania uzyskany w 2013r. jest 

na bardzo dobrym poziomie, ponieważ sprawy rozpoznawane są bardzo szybko od 

daty wpływu do Sądu. 

Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na decyzje organów administracji 

publicznej przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych wyrokiem): 

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 390 spraw, uwzględniono skargę 

w 88, co stanowi 22,56%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 310 spraw, uwzględniono 

skargę w 72 tj. w 23,23 %, 

- Dyrektor Izby Skarbowej - załatwiono 147 spraw, uwzględniono skargę w 23,  

co stanowi 15,65%,  

- Dyrektor Izby Celnej - załatwiono 199 spraw, uwzględniono skargę w 59 tj. w 

29,65%. 

- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy –

załatwiono 130 sprawy, uwzględniono skargę w 54, co stanowi 41,54%. 

W 2013 r. sporządzono łącznie 1396 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego sporządzono 1364 w ustawowym terminie, czyli 97, 
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71%, do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w 23 sprawach (1,65 %), w 6 

powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (0,43 %), a w 3 sprawach powyżej 1 m-ca 

po terminie (0,21). Uchybienie terminu w większości przypadków jest 

usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. Powyższe 

świadczą o tym, że sprawność postępowania w WSA w Kielcach jest bardzo dobra. 

W 2013r. wniesiono 425 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 10 skarg odrzucono, a 367 przedstawiono wraz z 

aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Zaskarżalność orzeczeń 

kończących postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone 

wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi 24,6%. 

W 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 305 skarg kasacyjnych od 

orzeczeń WSA w Kielcach. W 200 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone 

(65,57%), uwzględniono skargi kasacyjne w 99 sprawach (32,46%), w inny sposób 

załatwiono 6 skarg kasacyjnych, co stanowi 1,97 %. Jakkolwiek procent 

uwzględnionych skarg kasacyjnych wynika w dużej mierze z rozbieżności w 

orzecznictwie sądów administracyjnych w niektórych kategoriach spraw (np. sprawy o 

przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz sprawy z zakresu ustawy o grach 

hazardowych), to jednak wskaźnik ten nie może zostać uznany za optymalny. 

Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień 

merytorycznych w różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach 

orzeczniczych także przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania. 

 
Wydział I 
 W 2013r. do Wydziału I wpłynęły łącznie 722 sprawy, z czego 713 sprawy 

zarejestrowano w repertorium SA, 2 sprawy w repertorium SAB i 7 spraw w 

repertorium SO. W dalszym ciągu najliczniejszą kategorie spraw stanowią sprawy z 

zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611). Ich szczegółowa problematyka 

przedstawia się następująco: 

- podatek od towarów i usług      - 194 sprawy 

- podatek akcyzowy        - 164 spraw 

- podatek dochodowy od osób fizycznych           - 65 spraw 

- podatek dochodowy od osób prawnych     - 17 spraw 

- podatek od spadków i darowizn      - 16 spraw 

-podatek od nieruchomości       - 73 sprawy 
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-podatek od czynności cywilnoprawnych     - 50 spraw 

- ulgi płatnicze        - 28 sprawy 

-egzekucja świadczeń pieniężnych      - 16 spraw 

-należności celne        - 1 sprawa 

-dotacje i subwencje z budżetu państwa     - 1 sprawa 

-sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego  - 33 sprawy 

-absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego 

          - 3 sprawy 

-ulgi w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 

podatkowej         - 25 spraw 

-egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 

podatkowej         - 1 sprawa 

-finanse publiczne, inne       - 20 spraw 

-sprawy inne objęte symbolem 6119     - 6 spraw. 

W tym: 

-indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych           - 62 sprawy 

-indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez inny organ  

           - 3 sprawy  

W symbolach łamanych dotyczących skarg na uchwały rady gminy objętych 

symbolem 6391 statystyka przedstawia się następująco: 

 -6391/6539          - 1 sprawa 

 -6391/6115         - 18 spraw 

 - 6391/6532         - 1 sprawa 

Zarejestrowano również 46 spraw dotyczących skarg na uchwały rady powiatu 

objętych łamanym symbolem 6392/6532. 

  W repertorium SAB (bezczynność organów administracji publicznej) 

zarejestrowano - 2 sprawy. 

 

 Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne - 465, osoby 

prawne - 231 i w 17 sprawach prokurator. Udział profesjonalnych pełnomocników 

stron w rozstrzygniętych sprawach przedstawia się następująco: pełnomocnicy 

administracji państwowej 446, adwokaci 45, radcowie prawni 85, doradcy podatkowi 

114, prokuratorzy 9. 
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 W 2013r. załatwiono łącznie 811 spraw, w tym na rozprawie 543, zaś na 

posiedzeniu niejawnym 259. Na dzień 31 grudnia 2013r. pozostało do załatwienia 74 

sprawy. Uprawniona zatem jest teza, że sprawy w Wydziale I załatwiane są na 

bieżąco, w terminie wynikającym z zasad postępowania.  

W 2013r. obsada orzecznicza wydziału wynosiła 5 sędziów, co oznacza, że 

statystyczny wpływ na 1 sędziego wyniósł 144,4 sprawy a załatwienie 162,2 sprawy. 

Nadto sędziowie orzekali w razie potrzeby, także jako sprawozdawcy w sprawach 

Wydziału II (w tym w składach z losowania). 

 Z 543 spraw załatwionych na rozprawach uwzględniono skargi w 124 sprawach 

(23%), w 321 sprawach skargi oddalono (59%), w 4 sprawach skargę odrzucono (1%), 

a 94 sprawy (17%) załatwiono w inny sposób – w większości przypadków przez 

połączenie spraw do wspólnego rozstrzygnięcia w trybie art. 111 p.p.s.a. 

Na posiedzeniu niejawnym zapadło 259 orzeczeń kończących postępowanie, z czego 

w 218 sprawach skargę odrzucono (84%). 

 Z repertorium SAB na posiedzeniu niejawnym załatwiono 2 sprawy, czyli 100%. 

 Terminowość załatwienia spraw, od daty ich wpływu do ich załatwienia z 

repertorium SA (802) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy - 385 

spraw, w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy -129 spraw, w terminie powyżej 3 do 4 

miesięcy - 82 spraw, w terminie powyżej 4 po 6 miesięcy -144 sprawy, w terminie 

powyżej 6 do 12 miesięcy- 38 spraw i w terminie powyżej 12 do 24 miesięcy - 27 

spraw. Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro większość spraw 

załatwionych zostało przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza 

wykazuje, że w dłuższym terminie załatwiane są przede wszystkim sprawy, w których 

prowadzone jest postępowanie wpadkowe z postępowaniem zażaleniowym włącznie, 

ale też sprawy, w których uchylono wyrok sądu I instancji i przekazano je do 

ponownego rozpoznania przez WSA.  

 Nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych, po 

uprawomocnieniu się orzeczenia. Łącznie zwrócono 364 sprawy, w tym do 1 miesiąca 

287 spraw, od 1 do 2 miesięcy - 52 sprawy, od 2 do 3 miesięcy - 18 spraw, od 3 do 6 

miesięcy - 6 spraw oraz 1 powyżej 6 miesięcy. 

 W 2013r. sędziowie Wydziału I sporządzili łącznie 580 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie. Z tej liczby jedynie 1 uzasadnienie sporządzone 

zostało w terminie powyżej 14 dni z uwagi na urlop sędziego, 1 powyżej miesiąca po 
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terminie, w związku z czym pracę sędziów w tym zakresie ocenić należy bardzo 

wysoko. 

 W okresie tym wpłynęło 215 skarg kasacyjnych, z czego 196 przekazano do 

NSA a 3 odrzucono. Zaskarżalność orzeczeń kończących postępowanie skargami 

kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone wyrokami i postanowieniami o 

odrzuceniu skargi wynosi zatem 32%. Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych, Naczelny 

Sąd Administracyjny zwrócił akta 111 spraw, z czego w 80 sprawach (72%) oddalono 

skargę kasacyjną, w 28 sprawach (25%) uchylono zaskarżone orzeczenie, a 3 sprawy 

(3%) załatwiono w inny sposób. Stabilność orzecznictwa pozostaje zatem na 

podobnym poziomie, jak w roku poprzednim i należy uznać ją za zadawalającą. 

 W 2013r. zarejestrowano łącznie 288 wniosków o przyznanie prawa pomocy, z 

czego wszystkie wnioski załatwiono. Prawo pomocy w całości przyznano w 81 

sprawach, a częściowo w 50 sprawach. W 135 sprawach odmówiono udzielenia 

prawa pomocy, zaś 21 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, a jeden wniosek 

załatwiono w inny sposób.  

W 2013 roku w Wydziale I, Zastępca Przewodniczącego Wydziału organizował narady 

sędziowskie, których celem było śledzenie bieżących problemów orzeczniczych. Na 

tematycznie organizowanych naradach omawiano tak bieżące orzecznictwo 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej i Trybunału Konstytucyjnego.  

Przeprowadzona w dniu 23 stycznia 2013r. narada obejmowała problematykę 

związaną z podatkiem akcyzowym. Asumptem do jej przeprowadzenia był wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I GSK 204/12.  

Narada z dnia 4 i 11 marca 2013r. obejmowała problematykę obowiązywania zasady 

reformationis in peius oraz projektowanych zmian zasad ponoszenia 

odpowiedzialności za niektóre wykroczenia.  

W dniu 14 kwietnia 2013r., na zebraniu sędziów Wydziału I, omówiono problematykę 

poświęconą zagadnieniu właściwego terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie 

nadpłaty na tle orzeczenia II FSK 202/11. 

Narada z dnia 21 czerwca 2013r. poświęcona została problematyce dobrej(złej) wiary 

w orzecznictwie TSUE, w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług przy 

prawie do odliczenia VAT, zwolnieniu przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i 

korekcie podatku wykazanego na fakturze. W naradzie tej wykorzystano dokument 
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roboczy I Izby Finansowej przygotowany na naradę z dnia 17 XII 2012r. przez sędzię 

WSA we Wrocławiu Dagmarę Dominik-Ogińską.  

W dniu 2 września 2013r. zorganizowano naradę w całości poświęconą omówieniu 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie SK 18/09. 

Ostatnia z narad odbytych w 2013r. przeprowadzona została w dniu 22 listopada i 

poświęcona była omówieniu wyroków tutejszego Sądu uchylonych przez Naczelny 

Sąd Administracyjnych. Na naradzie tej zwrócono uwagę na doniosłość prawidłowo 

sporządzonych uzasadnień w kontekście kontroli instancyjnej. 

 
 

Wydział II 
W roku 2013 do Wydziału II wpłynęło 1199 spraw, z czego: 

1139 – stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA) 

50 – skargi na bezczynność organów (repertorium SAB) 

10 - wniosków zarejestrowanych w repertorium SO.  

Wpływ ten był wyższy niż w roku 2012r. o 245 spraw. 

Największą ilość skarg, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowano w sprawach z 

zakresu pomocy społecznej, których zarejestrowano 200. Odnotowano zwiększony 

wpływ w sprawach dotyczących budownictwa – 132, zagospodarowania 

przestrzennego – 91, działalności gospodarczej – 71, utrzymania i ochrony dróg 

publicznych – 76, a także skarg na uchwały organów jednostek samorządowych – 

128. 

Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2013 było 

1331 spraw, w tym: 

1264 – skarg z repertorium SA 

57 – skarg z repertorium SAB  

10 - wniosków z repertorium SO. 

 

W roku 2013 w Wydziale II odbyto 78 rozpraw i 311 posiedzeń niejawnych, w tym 

110 posiedzeń referendarza sądowego. 

W omawianym okresie załatwiano 1064 skargi na akty i czynności (repertorium 

SA), co stanowi 94% wszystkich załatwień, z czego na rozprawach 804 skargi, zaś na 

posiedzeniach niejawnych 260 skarg. 
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Na rozprawach wydano 783 wyroki, w 196 sprawach uwzględniono skargi (25%), a 

w 587 sprawach oddalono skargi (75%). 

Odrzucono 225 skarg, w tym: na rozprawach – 9 i na posiedzeniach niejawnych – 

216. W inny sposób załatwiono 56 spraw (na rozprawach 12, na posiedzeniach 

niejawnych – 44). 

Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 55 sprawach, z 

czego na rozprawach – 29, a na posiedzeniach niejawnych – 26. Spośród skarg 

załatwionych na rozprawach w 25 wydano wyroki (w 14 sprawach uwzględniono 

skargę, zaś w 11 oddalono skargę). 

Odrzucono 25 skarg na bezczynność organów, z czego na rozprawach 2, a na 

posiedzeniach niejawnych 23. 

W inny sposób załatwiono 5 skarg: na rozprawach - 2, na posiedzeniach 

niejawnych - 3. 

Spośród załatwionych 10 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO: 
- 4 dotyczyły wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z czego 

w 3 sprawach wymierzono grzywnę, a w 1 oddalono wniosek; 

- 1 dotyczył wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie (wniosek został przekazany przez Naczelny Sąd Administracyjny w trybie 

art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi), wniosek został oddalony; 

- 5 dotyczyło przyznania prawa pomocy, z czego referendarz sądowy, co do 

4 wniosków przyznał prawo pomocy, 1 wniosek został odrzucony. 

 

Do rozpoznania na 2014r. w Wydziale II pozostało 202 sprawy (SA – 200, SAB – 

2). 

Wpływ spraw w 2013r. (1199) nie został opanowany o 70 spraw. 

Usprawiedliwione to jest znacznie zwiększonym wpływem spraw w porównaniu z 

2012r. (o 245 spraw), w szczególności zauważonym w II połowie 2013r., a nadto 

nieobecnością jednego z sędziów - od listopada do końca grudnia 2013r. Ponadto w 

2013r. w 33 sprawach zostało na rozprawach zawieszone postępowanie sądowe – 

m.in. w związku z pytaniami prawnymi skierowanymi do Trybunału Konstytucyjnego. 

W związku z powyższym szybkość postępowania w roku 2013r. wyniosła 2,02. 
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W Wydziale II w 2013r. orzekało 8 sędziów, w tym jego Przewodniczący i 

Wiceprezes Sądu. Dwóch sędziów było delegowanych do orzekania w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym: sędzia NSA Anna Żak w okresie od 1 stycznia do 30 

czerwca 2013r., sędzia NSA Teresa Kobylecka w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 

2013r – w wymiarze 1 sesji w miesiącu. Sędzia WSA Dorota Chobian przebywała na 

dłuższym zwolnieniu lekarskim od 11 listopada do 31 grudnia 2013r. 

 

W 2013r. w 1189 sprawach (SA – 1139, SAB – 50) skargi na akty i czynności, jak 

również na bezczynność organów wniosło: 

- 1420 osób fizycznych, 

- 181 osób prawnych; 

- 17 organizacji społecznych. 

Odnotowano 10 skarg wniesionych przez prokuratora. 

Nie odnotowano skarg wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 

W 10 sprawach zarejestrowanych w repertorium SO wnioski złożyło: 

- 9 osób fizycznych 

- 1 osoba prawna. 

 

W rozstrzygniętych w 2013r. sprawach odnotowano udział: 

- pełnomocników administracji publicznej – 516, 

- adwokatów jako pełnomocników skarżących – 162, 

- adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania – 13, 

- radców prawnych jako pełnomocników skarżących – 62, 

- radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania – 8, 

- prokuratorów jako uczestników – 37. 

Nie odnotowano udziału Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Sędziowie w 2013 roku sporządzili łącznie 816 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 786 (96,32%). 

 

Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1119 spraw) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 594 sprawy, w 

terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 295 spraw, w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy – 

88 spraw, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 69 spraw, powyżej 6 miesięcy do 12 



 13  

miesięcy - 72 sprawy, powyżej 1 roku – 1 sprawę. Terminowość załatwiania spraw 

należy ocenić jako dobrą, skoro 79,4% spraw załatwionych jest przed upływem 3 

miesięcy od daty wpływu. 

 

W roku 2013 do Wydziału II wpłynęło łącznie 431 środków odwoławczych, w tym 

210 skarg kasacyjnych i 221 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach odrzucił 7 skarg kasacyjnych i 61 zażaleń. 

W 2013r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 171 skarg 

kasacyjnych i 167 zażaleń. 

W 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 179 skarg kasacyjnych od 

orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 113 sprawach 

orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zostały 

utrzymane w mocy ( 63,13%), w 63 sprawach uchylono orzeczenie ( 35,19%), w 3 

sprawach umorzono postępowanie kasacyjne(1,68%). 

 

W 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 182 sprawy z rozpoznanymi 

zażaleniami, z czego: 

- w 168 sprawach zażalenia oddalono, a w 14 sprawach uwzględniono. 

 

W 2013r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosków o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego. Nie przeprowadzono postępowania uproszczonego. 

 

W roku 2013 w Wydziale II rozpoznano 316 wniosków o przyznanie prawa 

pomocy, w tym 5 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO. 

 

W Wydziale II w 2013r. odbyło się 9 narad sędziów, których przedmiotem było: 

- w dniu 11 lutego - omówienie analizy „Zgłoszenie robót budowlanych w świetle 

orzecznictwa sądowoadministracyjnego”, nadesłanej przez Biuro Orzecznictwa NSA 

oraz omówienie wyników wizytacji sądu przeprowadzonej w 2012r. przez Biuro 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

- 18 lutego - omówienie analizy „Organizacje społeczne w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym stowarzyszenia zwykłego”, nadesłanej przez Biuro 

Orzecznictwa NSA; 
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- 4 marca - omówienie zagadnień zawartych w „Projekcie założeń projektu ustawy o 

zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące 

wykroczenia oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia”; 

- 8 kwietnia – omówienie analizy orzecznictwa: „Postępowanie dyscyplinarne w 

służbach mundurowych”, nadesłanej przez Biuro Orzecznictwa NSA; 

- 22 kwietnia – omówienie analizy „Ewidencja gruntów i budynków”, nadesłanej przez 

Biuro Orzecznictwa NSA; 

- 6 maja - omówienie opracowania „Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu w orzecznictwie sądów administracyjnych”, nadesłanego 

przez Biuro Orzecznictwa NSA; 

- 20 września – omówienie zagadnienia dot. m.in. rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Omówiono także zagadnienia dot. nieprawidłowości jakie występują przy 

przedstawieniu akt sądowych ze środkami zaskarżenia NSA przez wojewódzkie sądy 

administracyjne zawarte w informacji zbiorczej Biura Orzecznictwa NSA z 

przeprowadzonych lustracji oraz omówiono wyniki wizytacji przeprowadzonej przez 

Wydział Informacji Sądowej NSA w 2013r.; 

- 25 września - omówiono orzecznictwo i występujące zagadnienia prawne związane 

ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych i 

oceną, czy podlegają one notyfikacji przewidzianej w dyrektywie 98/34/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998r. stanowiącej procedurę 

udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dot. 

usług społeczeństwa informacyjnego; 

- 16 grudnia – narada poświęcona analizie orzecznictwa „Interes prawny uczestników 

postępowania w procesie inwestycyjnym siłowni wiatrowych i masztów telefonii 

komórkowej”, nadesłanej przez Biuro Orzecznictwa NSA. 

Z powyższych narad były sporządzane sprawozdania i przedstawione Prezesowi 

WSA.  

Ponadto odbywały się stałe narady, których przedmiotem było omawianie 

wyników statystycznych wydziału, dot. wpływu spraw i ich załatwień oraz 

orzecznictwa, w tym wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących 

orzeczeń WSA w Kielcach. 
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  W roku 2013 zgłoszono istotne zagadnienia, zauważone przy rozpoznawaniu 

spraw, dot. spraw z zakresu pomocy i opieki społecznej, które pojawiło się po 

nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, dokonanej 

ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw a także istotne zagadnienia związane ze stosowaniem 

przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, które zostały 

zgłoszone Przewodniczącemu Wydziału Informacji Sądowej WSA. 

W roku 2013 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi 

grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. Wpłynęło natomiast 6 wniosków o wymierzenie 

organowi grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. Łącznie spraw z tego zakresu 

zakończono 7, z uwagi na załatwienie wniosku, który wpłynął w roku poprzednim. W 5 

przypadkach skargę oddalono, w jednym odrzucono, a w jednym wymierzono 

grzywnę. W roku 2013 do Wydziału II wpłynęły ponadto 4 wnioski o wymierzenie 

organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Wszystkie te sprawy zostały 

zakończone, w 3 przypadkach orzeczono o wymierzeniu grzywny, w jednym wniosek 

oddalono. Wpłynął ponadto jeden wniosek o wymierzenie organowi grzywny w trybie 

art. 149 § 2 p.p.s.a. W sprawie tej (II SAB/Ke 24/23) Sąd oddalił skargę na 

bezczynność organu. W roku 2013 nie zauważono uchybień w działalności 

administracji publicznej, w związku z czym nie dokonano sygnalizacji w oparciu o art. 

155 § 1 p.p.s.a. 

W sprawie II SA/Ke 897/12 WSA w Kielcach w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. 

wymierzył Wójtowi Gminy Klimontów grzywnę w wysokości 500 zł za niewykonanie 

prawomocnego wyroku WSA w Kielcach, sygn. II SAB/Ke 28/12 w sprawie 

bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej. Wyrok ten został przez NSA 

uchylony wyrokiem wydanym w sprawie I OSK 1043/13. 

W sprawie II SA/Ke 711/13 WSA w Kielcach oddalając skargę wyjaśnił, że 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest orzeczeniem wydanym w sprawie 

skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. O bezczynności 

organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, w 

rozumieniu art. 154 § 1 p.p.s.a., można mówić wówczas, gdy organ po wydaniu przez 

sąd administracyjny prawomocnego wyroku uwzględniającego na podstawie art. 145 § 

1 pkt 1 lub 2 albo § 2 P.p.s.a., art. 146 - 148 lub 150 p.p.s.a, skargę na akt lub 

czynność w zakresie określonym w art. 3 § 2 pkt 1-7 p.p.s.a. i uchylającego lub 

stwierdzającego nieważność zaskarżonego aktu lub czynności, nie wydał stosownego 
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aktu lub nie dokonał stosownej czynności w powtórnym postępowaniu prowadzonym 

w wykonaniu wyroku sądu administracyjnego w terminach w prawie określonych. Nie 

zawsze przy tym w rezultacie wyroku uwzględniającego skargę konieczne będzie 

wydawanie nowego aktu lub czynności organu administracji publicznej. Nie każdy też 

akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7 p.p.s.a. jest wydawany w 

postępowaniu, w którym przepisy regulują terminy do ich wydania (na wzór art. 35 kpa 

w odniesieniu do decyzji regulowanych przepisami tego kodeksu). W konsekwencji, 

jeśli stosownych terminów nie ma, nie można zarzucać organowi, że pozostaje w 

bezczynności po wyroku sądu administracyjnego. WSA w Kielcach podzielił 

stanowisko prezentowane w wyroku WSA w Poznaniu w sprawie II SA/Po 604/10, że 

ani przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ani przepis art. 147 § 1 p.p.s.a, który 

stanowił podstawę rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny w zw. z art. 

188 i 193 p.p.s.a., nie dają sądowi kompetencji do nakładania - w wyroku 

stwierdzającym nieważność aktu jednostki samorządu terytorialnego - na tę jednostkę 

obowiązku podjęcia działania w celu odtworzenia stanu sprzed wydania 

zakwestionowanego aktu. Obowiązek taki nie wynikał również z innych przepisów, w 

szczególności przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Z 

przepisów ustawy o systemie oświaty i regulacji dotyczących samorządu gminnego 

nie sposób wyprowadzić obowiązku gminy zorganizowania i prowadzenia konkretnej 

szkoły w określonym miejscu. Dotyczy to również przypadku, gdy stwierdzono 

nieważność uchwały o likwidacji konkretnej szkoły. Stwierdzenie przez NSA 

nieważności uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej, 

która faktycznie przestała już funkcjonować, nie powoduje automatycznie prawnego 

obowiązku odtworzenia szkoły. Orzeczenie Sądu przesądza jedynie o niezgodności z 

prawem trybu likwidacji. W tej sytuacji wykonanie wyroku NSA polegać może jedynie 

na respektowaniu dokonanej w nim oceny prawnej przeprowadzonej procedury 

likwidacyjnej, którą Sąd uznał za wadliwą. Wyrok ten nie jest natomiast równoznaczny 

z nałożeniem na organy gminy obowiązku odtworzenia szkoły. W konsekwencji nie 

można było mówić o niewykonaniu wyroku przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

Jedyne orzeczenie WSA w Kielcach, w którym oddalono wniosek o 

wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a (w sprawie II SO/Ke 3/13) 

zostało uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny. W rezultacie po ponownym 

rozpoznaniu wniosku WSA w Kielcach wydał w sprawie II SO/Ke 8/13 postanowienie o 

wymierzeniu grzywny w wysokości 200 zł. W sprawie tej Sąd ustalił, że organ nie 
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dotrzymał 15-dniowego terminu na przesłanie skargi do sądu, wynikającego z art. 21 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, a opóźnienie w tym zakresie wyniosło 12 

dni. 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2013 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali 

z instytucji prawa pomocy. Wpłynęły 603 wnioski o przyznanie prawa pomocy.  

W porównaniu z rokiem 2012 wpływ zwiększył się o 52 wnioski. W 223 przypadkach 

wnioski zostały uwzględnione w całości, w 96 zostały uwzględnione częściowo, w 175 

przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 98 wniosków pozostawiono bez 

rozpoznania, a 12 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie  

w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

W Wydziale I, tak jak w latach ubiegłych najwięcej wniosków o przyznanie 

prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, w 

dalszej kolejności w sprawach z podatku akcyzowego oraz podatku od gier.  

W Wydziale II, najliczniejszą grupę stanowiły wnioski złożone w sprawach skarg na 

uchwały jednostek samorządu terytorialnego, z których zdecydowana większość 

została wniesiona przez tego samego skarżącego.  

Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 91 wniosków 

złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W porównaniu z latami ubiegłymi zdecydowanie zwiększył się wpływ wniosków o 

przyznanie prawa pomocy złożonych przez spółki prawa handlowego oraz 

stowarzyszenia. 

 W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wzywano w trybie art. 255 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz.270, zwanej dalej w opracowaniu - p.p.s.a.) 

ubiegających się o przyznanie prawa pomocy do przedłożenia w zakreślonym terminie 

dodatkowych oświadczeń i dokumentów dotyczących stanu majątkowego, dochodów 

oraz stanu rodzinnego. Brak odpowiedzi na wezwanie Sądu był podstawą do odmowy 

przyznania prawa pomocy.  

Odmawiając stronie skarżącej przyznania prawa pomocy w sprawie o sygn. akt 

I SA/Ke 512/13 kolejno: referendarz sądowy i Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach zaakcentował, że okoliczność spłaty mieszkania wobec byłego męża, której 
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rata miesięczna wynosi 3333,33 zł, nie może przesądzać o możliwości udzielenia 

prawa pomocy. Podkreślono, że zapłata kosztów powstałych z tytułu prowadzonego 

postępowania sądowego jest rodzajem należnego od strony zobowiązania o 

charakterze publicznoprawnym. Spłata mieszkania na rzecz byłego męża skarżącej 

stanowi zaś zobowiązanie cywilnoprawne. W ocenie orzekającego, przyznanie w 

takiej sytuacji prawa pomocy oznaczałoby de facto, że Sąd niepublicznoprawne 

zobowiązania uznaje za ważniejsze od tych, które dotyczą postępowania 

sądowoadministracyjnego, a tym samym chroni lub też wzbogaca majątek podmiotów 

prywatnych. Zaznaczono również, że w niniejszej sprawie skarżąca uiściła wpis w 

wysokości 100 zł, zatem warunek dostępu do sądu został już w podstawowym 

zakresie spełniony. Zestawienie wysokości innych kosztów sądowych, których 

powstanie było na tym etapie postępowania jedynie hipotetyczne, z wielkością 

miesięcznego dochodu strony oraz jej wydatkami doprowadziło do wniosku, że 

udzielenie prawa pomocy, choćby tylko w częściowym zakresie, było nieuzasadnione.  

Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy w sprawach o sygn. akt od I 

SA/Ke 474/13 do I SA/Ke 502/13 referendarz sądowy, a następnie Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach doszedł do przekonania, że również te wnioski nie 

zasługują na uwzględnienie i odmawiając ich uwzględnienia spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością wskazał, że Spółka nie wykazała, że nie ma dostatecznych 

środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. W świetle uzyskiwanych 

przez nią przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej - od początku 2013 r. 

do końca sierpnia 2013 r. w wysokości 1 500 803 zł, wartości jej majątku trwałego w 

kwocie 1 837 062 zł oraz stanu konta bankowego na dzień złożenia wniosku o prawo 

pomocy w wysokości 38 819,58 zł niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że Spółka 

spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy. Wskazane wielkości przekraczały 

wielokrotnie nie tylko kwotę wpisu należną w jednej sprawie, ale także łączną kwotę 

wpisów od wszystkich 29 wniesionych przez Spółkę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skarg, która wynosiła 4950 zł.  

W rozpatrywanej sprawie o posiadaniu środków finansowych świadczyło także 

ponoszenie przez skarżącą kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Z bilansu 

zysku i strat Spółki za okres od początku roku do końca sierpnia 2013 r. wynikało, że 

w tym okresie koszty te wyniosły 1 689 319 zł. Z kolei wskazane przez Spółkę koszty 

tj. należności z tytułu urządzanych gier, w tym podatek od gier, czynsz najmu lokali 

stanowią natomiast normalne koszty prowadzonej działalności gospodarczej. 
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Wymienione zobowiązania, zarówno publicznoprawne, czy pieniężne zobowiązania 

umowne należy traktować na równi z innymi kosztami prowadzonej działalności. 

Wbrew twierdzeniom skarżącej koszty wynikające z prowadzonej działalności 

gospodarczej nie mogą być traktowane priorytetowo w stosunku do kosztów 

sądowych. Jak wynika natomiast z przedstawionej przez skarżącą historii rachunku 

bankowego za okres od lipca do końca września 2013 r., tj. także za okres w którym 

wniesiono skargi i toczyło się postępowanie w przedmiocie prawa pomocy, skarżąca 

na bieżąco regulowała koszty prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w 

tym m. in. koszty obsługi prawnej (w dniu 18 września 2013 r. i 19 sierpnia 2013 r. 

przelewy na kwoty odpowiednio 15 409,84 zł i 13 989,73 zł). Zdaniem orzekającego 

wniosek skarżącej nie mógł zostać uwzględniony również z uwagi na posiadanie przez 

nią środków trwałych. Nie można bowiem było uznać, że skarżąca dysponująca wciąż 

majątkiem, którego wartość wielokrotnie przekracza wysokość wpisu, powinna zostać 

zwolniona z kosztów postępowania Wpływu na treść rozstrzygnięcia nie miał też fakt 

pogorszenia się sytuacji finansowej skarżącej w związku z prowadzonymi zmianami 

legislacyjnymi w zakresie podatku od gier. Orzekający wskazał, że możliwościach 

płatniczych spółki świadczył choćby fakt, że w dalszym ciągu prowadziła ona 

działalność gospodarczą, a przedłożone dokumenty dowodziły, że jest to działalność 

prowadzona na dużą skalę. Podkreślono, że Spółka obecna w obrocie prawnym, 

winna być gotowa nadal ponosić ryzyko gospodarcze, z którym związana jest 

konieczność prowadzenia ewentualnych sporów prawnych. Przyjmuje się bowiem, że 

przedsiębiorstwo, które nie wykazało, że utraciło płynność finansową i nadal 

funkcjonuje w obrocie gospodarczym, nawet pomimo trudności finansowych powinno 

partycypować w kosztach postępowania sądowego. 

Podkreślono, jak w wielu innych sprawach, że udzielenie stronie prawa pomocy 

jest formą dofinansowania jej z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w 

sytuacjach, w których zdobycie środków na koszty sądowe jest rzeczywiście 

niemożliwe. Opłaty sądowe należy zaliczyć do danin publicznych, a zatem zwolnienie 

z tego rodzaju opłat stanowi odstępstwo od konstytucyjnego obowiązku ich 

powszechnego i równego ponoszenia, co wynika z art. 84 Konstytucji RP. Dlatego też 

zastosowanie wyjątku odnosi się do szczególnych sytuacji, gdy istnieją uzasadnione 

powody do przerzucenia ciężaru tych wydatków na współobywateli. Z tych bowiem 

środków pochodzą dochody z budżetu państwa, z których pokrywa się koszty 
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postępowania sądowego w razie zwolnienia skarżącego z obowiązku ich ponoszenia. 

W niniejszej sprawie taka szczególna sytuacja nie wystąpiła. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 55/13 referendarz sądowy, stosownie do 

złożonego wniosku, zwolnił stronę skarżącą od kosztów sądowych w całości oraz 

ustanowił fachowego pełnomocnika. Z oświadczenia skarżącego o stanie rodzinnym, 

majątkowym i uzyskiwanych dochodach wynikało, że pozostaje on w gospodarstwie 

domowym wraz z żoną oraz dwoma synami w wieku 20 i 13 lat. Jako posiadany 

majątek wykazał dom wielkości 70m². Jako źródło utrzymania wskazał świadczenie w 

kwocie 520 zł miesięcznie z tytułu opieki nad żoną oraz świadczenie rehabilitacyjne w 

kwocie 700 zł miesięcznie uzyskiwane przez żonę. W uzasadnieniu wniosku skarżący 

wskazał, że zrezygnował z pracy zarobkowej z uwagi na sprawowanie opieki nad 

chorą żoną. Sam skarżący wymaga rehabilitacji z powodu poważnego wypadku 

komunikacyjnego. Ponadto skarżący musi sprawować opiekę nad małoletnim synem. 

Mając na względzie okoliczności przedstawione przez skarżącego w 

rozpoznawanym wniosku oraz zawarte w aktach administracyjnych sprawy, przede 

wszystkim stan zdrowia skarżącego oraz jego żony, wysokość i źródła dochodów jak 

również brak możliwości podjęcia pracy przez skarżącego orzekający uznał, że 

skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, w tym nie tylko sądowych 

opłat i wydatków, ale także kosztów wynagrodzenia fachowego pełnomocnika.  

W postanowieniu z dnia 11 października 2013 r. referendarz sądowy stwierdził, 

że analiza złożonego przez stronę skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wykazała, że nie zachodzą okoliczności, 

które dawałyby podstawę do zwolnienia strony w całości od kosztów sądowych, o co 

się ubiega. Jako uzasadnienie wniosku strona wskazała, że mieszka w domu 

stanowiącym własność syna, miesięczny koszt bieżących opłat oszacowała na kwotę 

ok. 350 zł plus koszt wyżywienia, środków czystości, ubranie. Oświadczyła, że sama 

pozostaje w gospodarstwie domowym, nie posiada majątku ani oszczędności, jest 

zatrudniona na umowę zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem od 300 zł do 1.100 zł 

(wynagrodzenie prowizyjne).  

Biorąc pod uwagę powyższe orzekający uznał, że rozpatrywany wniosek o przyznanie 

prawa pomocy zasługuje na częściowe uwzględnienie poprzez zwolnienie od 

uiszczenia wpisu od skargi. Orzekając o zakresie i rodzaju przyznanego skarżącej 

zwolnienia wzięto pod uwagę czynności warunkujące skuteczne wniesienie skargi, 

czyli m.in. wniesienie wpisu. Stąd przyjmując, że sytuacja materialna strony skarżącej 
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nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie całkowitym, uznano, że 

dla realizacji jej prawa do sądu istotne znaczenie ma zwolnienie od ponoszenia wpisu 

od wniesionej skargi. Zaś przyznane zwolnienie, umożliwi skarżącej skorzystanie z 

prawa do rozpoznania niniejszej sprawy przez sąd administracyjny, bowiem na 

obecnym etapie postępowania nie ma innych kosztów sądowych, które blokowałyby 

skarżącej prawo dostępu do sądu (sygn. akt I SA/Ke 586/13). 

W kilku sprawach rozpoznawano wnioski o przyznanie prawa pomocy w 

oparciu o dodatkowy materiał dowodowy niepochodzący od wnioskodawcy.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 240/13, uczestnik postępowania po zapoznaniu się z 

aktami sprawy i wnioskiem o przyznanie prawa pomocy złożonym przez skarżącego, 

będącego jego sąsiadem, wniósł pismo, w którym szczegółowo podał zatajone przez 

wnioskodawcę informacje o sytuacji majątkowej. Syn, który stosownie do treści 

wniosku o prawo pomocy miał pozostawać na utrzymaniu wnioskodawcy, pracuje 

świadcząc usługi transportowe własnym samochodem, a cyklicznie pobiera zasiłek dla 

bezrobotnych. W kilkukondygnacyjnym domu wnioskodawcy mieszkają inni 

członkowie jego rodziny, którzy posiadają stałe dochody i ponoszą opłaty związane z 

użytkowaniem nieruchomości. Ponadto uczestnik postępowania podał marki i numery 

rejestracyjne samochodów należących do wnioskodawcy oraz poinformował, że 

sąsiad w ostatnich miesiącach wymienił wszystkie okna w domu i zainstalował 

monitoring. Ponadto przedłożył fotografie potwierdzające podane informacje.  

W świetle materiału dowodowego, zarówno pochodzącego od wnioskodawcy, jak i 

jego sąsiada, referendarz sądowy uznał, że skarżącego stać na ustanowienie 

profesjonalnego pełnomocnika prawnego z wyboru, uiszczenie wpisu sądowego od 

skargi kasacyjnej w wysokości 250 zł i poniesienie innych ewentualnych kosztów 

sądowych. Wniosek o przyznanie prawa pomocy został oddalony. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 850/13 skarżąca złożyła formularz urzędowy PPF 

wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jej 

skargi na decyzję w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności 

nieruchomości. W złożonym formularzu wnioskodawczyni podała, że prowadzi 

gospodarstwo domowe wspólnie z matką oraz dwiema córkami – roczną i trzyletnią. 

Przebywa na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje z tego tytułu świadczenie w wysokości 

900-1000 zł miesięcznie, ponadto otrzymuje na starszą córkę alimenty w wysokości 

300 zł miesięcznie. Jej matka ma 83 lata, jest osobą niepełnosprawną, pobiera rentę 

w wysokości 920 zł miesięcznie. Wnioskodawczyni nie wykazała innego majątku 
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oprócz domu wielkości 150m² i nieruchomości rolnej o powierzchni 3,57ha. Nadto 

stwierdziła, że ponosi wysokie koszty utrzymania domu, musi wynajmować osoby 

postronne do prac przydomowych. W dniu 3 grudnia 2013 r. Miejski Zarząd Dróg na 

wezwanie referendarza sądowego nadesłał potwierdzenie przelewu bankowego na 

rzecz skarżącej kwoty 306 370 zł dokonanego w dniu 29 sierpnia 2013 r. tytułem 

wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. 

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 6 grudnia 2013 r. oddalił wniosek o 

zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata. W sprzeciwie od 

powyższego postanowienia wnioskodawczyni wskazała, że ze względu na zły stan 

zdrowia całą kwotę otrzymaną od Miejskiego Zarządu Dróg przeznaczyła na 

zabezpieczenie przyszłości swoich córek. Dodała, że od października 2013 r. jej 

zwolnienie lekarskie przestaje być płatne, z kolei alimenty w kwocie 300 zł pokrywają 

jedynie wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz dojazdy i koszty lekarstw. Zaznaczyła 

także, że ponosi wysokie koszty utrzymania domu. W końcowej części sprzeciwu 

stwierdziła, że rezygnuje z przyznania jej adwokata. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalając wniosek o zwolnienie od 

kosztów sądowych uznał, że skarżąca nie wykazała należycie, iż znajduje się w 

sytuacji materialnej kwalifikującej do przyznania prawa pomocy. Zasadnicze 

znaczenie miał fakt otrzymania przez wnioskodawczynię odszkodowania za przejęcie 

z mocy prawa własności nieruchomości w kwocie 306 370 zł, czego nie ujawniła w 

rubryce 7 złożonego przez siebie formularza PPF. Nie można w tej sytuacji uznać, że 

skarżąca jest osobą żyjącą w ubóstwie, pozbawioną środków do życia, a niewątpliwie 

do takich przypadków powinno sprowadzać się udzielenie prawa pomocy. Odnosząc 

się do kwestii, że otrzymana przez skarżącą kwota została w całości przeznaczona na 

zaspokojenie przyszłości jej córek, Sąd stwierdził, że wnioskodawczyni nie 

przedstawiła żadnych dowodów na to, że kwoty tej już nie posiada. Ponadto 

możliwość zainwestowania kwoty 306 370 zł w majątek córek tym bardziej świadczy o 

tym, że skarżąca nie jest osobą żyjącą w ubóstwie, która nie posiada środków 

materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych własnych i swojej 

rodziny i w związku z tym wymaga pomocy państwa, polegającej na zwolnieniu od 

kosztów sądowych. 

W sprawie sygn. akt II SO/Ke 7/13 prawomocnym postanowieniem 

referendarza sądowego z dnia 21 czerwca 2013r. ustanowiono dla wnioskodawczyni 

adwokata z urzędu do sporządzenia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium 
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Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego. Na tej podstawie Dziekan Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Kielcach zarządzeniem z 25 czerwca 2013 r. wyznaczył 

pełnomocnikiem skarżącej wymienionego z imienia i z nazwiska adwokata.  

W dniu 9 lipca 2013 r. wnioskodawczyni złożyła do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach akt notarialny zawierający oświadczenie, że jest jej 

życzeniem i wolą, aby wszystkie procesy sądowe związane z jej osobą, jak i jej synem 

w danym okresie czasu prowadził jeden adwokat. Zakres jego uprawnień jak i okres 

ich obowiązywania poda wraz z nazwiskiem adwokata. Następnie złożyła do Sądu 

pismo z dnia 17 lipca 2013 r. zatytułowane „Wniosek”, w którym zwróciła się o zmianę 

postanowienia referendarza sądowego z dnia 21 czerwca 2013r. sygn. akt II SO/Ke 

7/13 „o ustanowieniu dla M. K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada 

Adwokacka w Kielcach” na postanowienie o „prawie M. K. i M. S. do adwokata z 

urzędu”, którego ona i jej syn wybiorą „z zasobów Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Kielcach”. Wnioskodawczyni domagała się zatem, aby w samym postanowieniu Sąd 

upoważnił ją do wyboru konkretnego adwokata, a po drugie, aby adwokat ten z 

urzędu, a więc na koszt Skarbu Państwa, prowadził wszystkie sprawy jej i jej syna, 

jakie toczą się obecnie i będą toczyć się w przyszłości przed różnymi sądami, 

zarówno administracyjnymi jak i powszechnymi.  

Referendarz sądowy, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, 

rozpatrujący wniosek po sprzeciwie, odmówili zmiany dotychczasowego 

postanowienia w sprawie przyznania prawa pomocy.  

Mając na uwadze regulację zawartą w art. 243 § 1, art. 244 i art. 235 p.p.s.a., Sąd 

stwierdził, że po pierwsze, postępowanie w przedmiocie prawa pomocy nie sprowadza 

się do wyznaczenia konkretnego pełnomocnika lub zobowiązania rady adwokackiej do 

wyznaczenia konkretnego pełnomocnika, czy też jak chce tego skarżąca, do 

umożliwienia jej samodzielnego wyboru takiego pełnomocnika. Kognicja sądu 

administracyjnego w tych sprawach ogranicza się bowiem - oprócz samego 

przyznania prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata - do wystąpienia do 

okręgowej rady adwokackiej o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Jak wynika z art. 

244 § 3 p.p.s.a., to do kompetencji organu samorządu korporacyjnego należy 

wyznaczenie określonego adwokata wskazanego przez stronę. Przepisy ustawy 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie uprawniają sądu 

administracyjnego do ingerowania w powyższe czynności. Sąd administracyjny nie ma 

więc żadnego wpływu na to, kto będzie świadczył pomoc prawną stronie uprawnionej. 
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Tym samym znajdujące się we wniosku żądanie, aby w sentencji postanowienia o 

przyznaniu prawa pomocy Sąd zawarł zwrot, że to do skarżącej będzie należał 

wiążący wybór konkretnego adwokata, jest pozbawione podstaw prawnych, a co za 

tym idzie nie może zostać uwzględnione. Skarżąca może ewentualnie zwrócić się do 

właściwego organu samorządu zawodowego (w rozpoznawanej sprawie do okręgowej 

rady adwokackiej) z wnioskiem o wyznaczenie jej konkretnego pełnomocnika, ale jej 

wskazanie nie będzie dla rady adwokackiej bezwzględnie wiążące. 

Po drugie, brak jest podstawy prawnej do ustanowienia przez wojewódzki sąd 

administracyjny dla rodziny skarżącej, a więc dla niej i jej pełnoletniego syna, 

adwokata, który prowadziłby dla nich całościową obsługę prawną, polegającą na 

prowadzeniu wszystkich spraw przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, jakie 

toczą się z ich udziałem. Jak to bowiem wynika z powołanej wyżej regulacji prawnej, 

prawo pomocy jest przyznawane do konkretnej sprawy i jedynie wyjątkowo obejmuje 

ono także postępowanie egzekucyjne. Postanowieniem, którego zmiany skarżąca się 

domaga, zostało jej przyznane prawo pomocy do sprawy ze skargi, jaką zamierzała 

ona wnieść na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 

zasiłku celowego. Stroną tego postępowania była tylko skarżąca, skoro zasiłek celowy 

został jej przyznany przy uwzględnieniu faktu, że prowadzi ona jednoosobowe 

gospodarstwo domowe. Tak więc i z tego powodu brak jest podstaw do domagania się 

przez nią zmiany tego postanowienia i ustanowienia adwokata także dla jej dorosłego, 

prowadzącego oddzielne gospodarstwo domowe i niebędącego stroną postępowania 

zakończonego wyżej opisaną decyzją, syna. 

Podsumowując, należy podkreślić, że celem instytucji prawa pomocy jest 

zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji osobom, które znajdują się 

w sytuacji finansowej uniemożliwiającej im poniesienie kosztów z tym związanych. Z tego 

względu odmawiano przyznania prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z oświadczeń 

wnioskodawców i innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wskazywały, że 

osoby te stać na poniesienie kosztów postępowania sądowego. Przy wydawaniu orzeczeń 

w przedmiocie prawa pomocy konieczne było sięganie do orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz zastosowanie 

wykładni systemowej i celowościowej. 
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IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług. 

Podatek od towarów i usług 

W sprawach rozpoznawanych w 2013 roku dominowały sprawy tyczące określania 

prawidłowego zobowiązania podatkowego w związku z wystawianiem przez 

podatników faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane ( art. 88 ust. 

3a pkt 4 lit a ustawy o VAT). Przykładem takiej sprawy może być nieprawomocnie 

rozpoznana sprawa I SA/Ke 152/13. W stanie faktycznym organ prawidłowo zdaniem 

Sądu ustalił, że strona skarżąca w miesiącu lutym 2008r. odliczyła podatek naliczony z 

faktury na zakup złomu nieodzwierciedlającej rzeczywiście dokonanej czynności. 

Jednocześnie organ poprawnie ustalił, że skarżąca wiedziała, że uczestniczy w 

nielegalnym obrocie „pustymi fakturami”. 

W tak ustalonym stenie faktycznym Sąd wskazał, że organ dokonał prawidłowej 

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

Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej jako ustawa o VAT)). Organ wskazał bowiem, że 

stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są 

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w 

fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 

pkt 1 lit a ustawy o VAT). Z treści tego przepisu wynika zatem, że aby wystąpiła 

możliwość odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego muszą być 

spełnione dwa warunki: a. objęta fakturą transakcja musi rzeczywiście dojść do 

skutku; b. transakcja musi być zrealizowana pomiędzy podmiotami wykazanymi na 

fakturze VAT. Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit.a ustawy o VAT nie stanowią 

podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 

podatku naliczonego, faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w 

części dotyczących tych czynności. Jednocześnie organ poprawnie wskazał, że w 

kontekście pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego należy 

mieć na uwadze treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 czerwca 2012r. 

w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11. W wyroku tym Trybunał wskazał 

bowiem, że organ podatkowy odmawiając prawa do odliczenia musi wykazać, że 
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podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę do 

odliczenia wiązały się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny 

podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu. Jednocześnie organ zasadnie 

przywołał wyrok Trybunału w sprawie C 188/09 gdzie podkreślono, że zwalczanie 

oszustw podatkowych, unikanie opodatkowania i ewentualnych nadużyć jest celem 

uznawanym i wspieranym przez VI Dyrektywę VAT. 
       Sprawa rozpoznana nieprawomocnie pod sygnaturą I SA/Ke 632/12, dotyczyła 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Decyzją z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dyrektor 

Izby Skarbowej w Kielcach utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Kielcach z dnia określającą „A(…)P(…)” Sp. z o.o. w Kielcach nadwyżkę 

podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za listopad 2010 

r. w wysokości 44.902zł. 
Organ drugiej instancji ustalił następujący stan faktyczny. „A(…)P(…)” Sp. z o.o. 

(dalej: Spółka) prowadziła działalność w zakresie zakupu i sprzedaży piwa. W 

listopadzie 2010 r. Spółka zadeklarowała wyłącznie wewnątrzwspólnotową dostawę 

towarów w kwocie 1.073.728zł, którą opodatkowała stawką 0%. Nabywcą piwa według 

wystawionych w listopadzie 2010 r. trzynastu faktur była firma z Anglii – „GREG 

EXPORTER LIMITED”, jako miejsce dostawy wskazano „TIME” w CALAIS. Organ 

ustalił ponadto, że firma „GREG EXPORTER LIMITED” w listopadzie 2010 r. 

wystawiła trzynaście faktur sprzedaży piwa tylko na rzecz jednego odbiorcy firmy 

„TIME „ w Calais we Francji. Firma nie rozliczyła nabycia wewnątrzwspólnotowego ani 

na terenie Francji, ani Wielkiej Brytanii. Organ ustalił, że firma francuska ustanowiła 

fikcyjnego reprezentanta w osobie E. L. i została założona w celu ukrycia 

rzeczywistego przebiegu zdarzeń związanych z realizowanym nieformalnie obrotem 

gospodarczym. Spółka uczestniczyła zatem świadomie w oszustwie mającym na celu 

uniknięcie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towaru. Organ 

nie uznał wykazanych przez Spółkę dostaw, za wewnątrzwspólnotowe dostawy 

towarów, ponieważ w jego ocenie nie były one realizowane na rzecz podmiotu 

wskazanego w fakturach jako nabywca. 

W związku z tym organ ustalił, że Spółka zawyżyła kwotę nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy o 193.623zł przez 

zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%, podczas gdy do dostaw 

zrealizowanych w listopadzie 2010 r. powinna zastosować stawkę podatku VAT w 

wysokości 22%. 
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Organ podniósł, że nie kwestionował faktu wywozu towarów z terytorium kraju na 

terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, kwestionował natomiast, 

że wskazany przez Spółkę na wystawionych fakturach sprzedaży w listopadzie 2010 r. 

nabywca tj. firma „GREG EXPORTER LIMITED” był rzeczywistym nabywcą towaru. W 

ocenie organu dokonana przez Spółkę dostawa piwa zrealizowana została na rzecz 

niezidentyfikowanego kontrahenta, a co za tym idzie nie zadeklarował on 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od Spółki i nie rozliczył należnego podatku 

VAT z tytułu przeprowadzonych transakcji. Zebrany w sprawie materiał dowodowy 

jednoznacznie wskazywał, że Spółka nie tylko nie dołożyła należytej staranności w 

celu upewnienia się, że dokonywane przez nią czynności nie prowadzą do 

uczestnictwa w oszustwie podatkowym, lecz także miała świadomość uczestniczenia 

w takim oszustwie i realizacji tego oszustwa sprzyjała. Spółka dokonując dostawy 

piwa na rzecz firmy „GREG EXPORTER LIMITED”, które było dostarczane 

bezpośrednio do Francji do fikcyjnej firmy „TIME „ miała świadomość, że transakcje 

dokonywane fakturami wystawionymi na rzecz firmy „GREG EXPORTER LIMITED” 

stanowią nadużycie prawa i że uczestniczy w oszustwie podatkowym. 

Powyższe ustalenia faktyczne Sąd w całości podzielił, a przechodząc do mających w 

sprawie zastosowanie przepisów prawa materialnego wskazał, że definicję 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej WDT) zawiera art. 13 ust. 1 ustawy 

VAT. Wynika z niej jednoznacznie, że aby daną czynność uznać za WDT to konieczny 

jest wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa Unii oraz to, że 

wywóz musi nastąpić w wyniku dostawy co oznacza, że nabywca musi nabyć prawo 

do rozporządzenia towarem jak właściciel. Innymi słowy WDT jest specyficznym 

przypadkiem dostawy towarów, korzystającym ze zwolnienia od opodatkowania z 

zachowaniem prawa do odliczenia (stawka 0%), z uwagi na rozliczenia podatku przez 

nabywcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia (dalej WNT). Takiej samej 

wykładni definicji WDT dokonał Trybunał Sprawiedliwości w sprawach m.in. Teleks C-

409/04 (pkt 42), Twoh C-184/05 (pkt 23) i sprawie C-285/09 (pkt 41). Podniósł, że 

zwolnienie WDT znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzenia 

towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy towar 

przetransportowany został do innego państwa członkowskiego a w wyniku wysyłki 

opuścił terytorium państwa dostawy. 

Prawidłowo zatem organ podniósł, że skarżąca Spółka nie wykazała, aby prawo do 

rozporządzania towarem jak właściciel przeszło na wykazaną w fakturach jako 
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nabywcę towaru spółkę „GREG EXPORTER”. Okoliczność, że faktury formalnie 

wystawione zostały poprawnie na podatnika zarejestrowanego w państwie 

członkowskim nie ma decydującego znaczenia wobec tego, że jak wskazano wyżej 

podatnik ten jak sam wyjaśnił był jedynie pośrednikiem nieustalonej osoby a nie 

nabywcą. Oznacza to, że nie został spełniony jeden z elementów pozwalający na 

uznanie transakcji za WDT ( podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 29.06.2012r. I FSK 1064/11 – baza cbois.nsa.gov.pl). Okoliczność, że towar 

dotarł z terytorium Polski do innego państwa Wspólnoty sporna nie była. 

Poprawnie też zdaniem Sądu organ wskazał, że zastosowanie stawki 0% w myśl art. 

42 ust. 1 ustawy o VAT możliwe jest jedynie wtedy gdy podatnik dokonujący WDT 

pozostaje w dobrej wierze, że dokonywana przez niego czynność nie prowadzi do 

udziału w oszustwie. Teza ta nie budzi wątpliwości tak w orzecznictwie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (np. I FSK 790/11 cbois.nsa.gov.pl) jak i w dorobku 

Trybunału Sprawiedliwości UE. W powoływanej wyżej sprawie Teleos (teza 65) 

Trybunał wskazał, że „nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym wymaganie, by 

dostawca przedsięwziął wszystkie środki, których zastosowania można od niego 

racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, by dokonana przez niego czynność nie 

prowadziła do udziału w oszustwie podatkowym.” Oznacza to, że od podatnika 

chcącego skorzystać ze zwolnienia podatkowego (stawki 0%) wymagać należy 

dołożenia należytej staranności w prowadzeniu swych spraw, co oznacza, że chodzi 

nie tylko o winę umyślną ale i nieumyślną. W sprawie C-285/09 Trybunał 

Sprawiedliwości wprost wskazał (teza 49), że „ prawo Unii nie sprzeciwia się temu, 

aby państwa członkowskie uznały wystawienie fałszywych faktur za stanowiące 

oszustwo podatkowe i aby odmawiały w takim przypadku zwolnienia”. 

Istotnym zagadnieniem w sprawie było czy organ zasadnie opodatkował czynność 

stawką VAT właściwą dla dostawy towaru w sytuacji gdy nabycie opodatkowane 

zostało w Wielkiej Brytanii w sposób o jakim mowa w art. 41 Dyrektywy 2006/112/WE 

Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej (dalej Dyrektywa 112). Nie jest w sprawie sporne, że firma „GREG 

EXPORTER” na rzecz, której w fakturach zadeklarowano WDT miała nadany brytyjski 

numer identyfikacyjny VAT i spełniała wszelkie formalne warunki konieczne do 

prowadzenia działalności w kraju jej położenia ( Wielka Brytania). Zasadą jest, że 

miejscem WDT jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Wynika 

to z art. 40 Dyrektywy 112 ( tak samo - art. 25 ust. 1 ustawy o VAT). Celem 
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powyższego rozwiązania było przeniesienie wpływów podatkowych do państwa 

ostatecznej konsumpcji, poprzez opodatkowanie WDT w państwie zakończenia 

wysyłki. Konstrukcja ta oparta jest na założeniu, że każdemu WNT odpowiada 

dostawa zwolniona z opodatkowania w państwie członkowskim, w którym rozpoczęła 

się wysyłka lub transport towarów. W sytuacji zatem, gdy tak jak w sprawie niniejszej 

dostawa nie jest opodatkowania w państwie przeznaczenia to zgodnie a art. 41 

Dyrektywy 112 należy ją opodatkować na terytorium państwa członkowskiego, które 

nadało numer identyfikacyjny VAT, pod którym nabywca dokonał takiego nabycia. 

Rozwiązanie to zastosowane w sprawie przez brytyjskie władze skarbowe ma na celu 

m.in.„uszczelnienie” systemu VAT poprzez zmniejszenie ryzyka braku opodatkowania. 

Nie jest objęta sporem okoliczność, że administracja brytyjska opodatkowując sporne 

transakcje zgodnie z art.41 Dyrektywy 112 pozbawiła firmę „GREG EXPORTER” 

prawa do odliczenia, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 

22.04.2010r. C-536/08. W orzeczeniu tym Trybunał wskazał, że takie WNT nie może 

korzystać z ogólnego systemu odliczenia przewidzianego w art. 28b część A ust. 2 

akapit 1 VI Dyrektywy. 

W związku z pobraniem od spornych transakcji podatku VAT na terenie Wielkiej 

Brytanii strona skarżąca podniosła, że ponowne opodatkowanie jej w Polsce jest 

sprzeczne z art. 40, 41 i 138 Dyrektywy 112 albowiem prowadzi do ich podwójnego 

opodatkowania. 

W ocenie Sądu poprawny jest pogląd organu podatkowego, że opodatkowanie 

transakcji w okolicznościach wskazanych wyżej na terenie Wielkiej Brytanii nie ma 

znaczenia dla możliwości opodatkowania transakcji na terenie kraju. Prawo 

wspólnotowe nie stoi na przeszkodzie, aby formalnie ta sama transakcja była 

oceniana niezależnie przez właściwe państwa członkowskie. Złożona zaś, w kraju 

identyfikacji podatkowej deklaracja podatkowa, nie wiąże organów podatkowych w 

państwie pochodzenia towarów przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z podatku 

Dla rozstrzygnięcia sprawy istotnym było, że udział w oszustwie podatkowym 

wyklucza możliwość skorzystania z uprawnień przysługujących z Dyrektywy. Szeroko 

na ten temat wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Halifax C-255/02. 

W tezach 68 – 86 tego orzeczenia Trybunał wskazał, że uprawnienia z Dyrektywy 

przysługują wyłącznie jeśli transakcje będące ich podstawą nie mają oszukańczego 

charakteru. Nadto wskazał (teza 90-98), że jeśli mamy do czynienia z nadużyciem 

(oszustwem) należy przedefiniować pojęcia w taki sposób, aby odtworzyć sytuację, 
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która istniałaby, gdyby nie dokonano transakcji stanowiących nadużycie. Skoro zatem 

skarżąca Spółka uczestniczyła w oszustwie podatkowym, to stanęła tym samem poza 

systemem zwolnień o jakich mowa w Dyrektywie 112, konsekwencją czego było 

prawo organu do obciążenia transakcji stawką podatku należną dostawie towarów. 

Obciążenie w takiej sytuacji dostawcy podatkiem od wartości dodanej nie jest 

sprzeczne ani z zasadą neutralności i ochrony uzasadnionych oczekiwań ani z zasadą 

proporcjonalności. Jak bowiem wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu C-

285/09 na zasady te nie może powoływać się podatnik, który umyślnie uczestniczył w 

oszustwie podatkowym i naraził na niebezpieczeństwo funkcjonowanie wspólnego 

systemu podatku VAT. W tym kontekście wskazać też należy na to, że odstąpienie od 

opodatkowania dostawy w sytuacji jak w sprawie niniejszej, zachęcałoby podatników 

do udziału w oszustwach podatkowych tego typu. Opodatkowanie zatem dostawy 

zgodnie ze stawką krajową nie może być uznane za zbyt restrykcyjne w kontekście 

oszukańczego charakteru transakcji. Sposób opodatkowania transakcji na terenie 

Wielkiej Brytanii w sposób korekcyjny a więc zgodnie z art. 41 Dyrektywy 112 

świadczy jedynie, że władze brytyjskie dostrzegły oszustwo podatkowe, gdyż 

pozbawiły firmę „GREG EXPORTER” prawa do odliczenia, wobec ustalenia, że nabyte 

w ten sposób towary nie służyły wykonywaniu czynności podatnika podlegających 

opodatkowaniu. 
 

2. Cła i podatek akcyzowy 

Prawo celne 

W prawomocnie rozpoznanej sprawie I SA/Ke 522/12, istota sporu sprowadzała 

się do rozstrzygnięcia, czy organy w sposób uprawniony zakwestionowały 

zastosowaną przez skarżącą taryfikację celną importowanego przez nią towaru, a 

mianowicie, czy zgłoszone do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu towary 

w postaci mieszaniny gazów skroplonych propan-butan (LPG-MIX) winny być 

zakwalifikowany do kodu 2711 19 00 00, czy też do kodu 2711 13 97 00.  

W wyniku analizy załączonych do zgłoszenia celnego dokumentów, w tym m.in. 

dokumentów o nazwie „paszport", organ prawidłowo ustalił, że przedmiotowe towary 

to mieszanina gazu propan-butan z przeważającą ilością butanu (50,16 %, 50,59 %, 

51,87 %). Poza sporem w sprawie było, że sprowadzony przez skarżącą towar 
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powinien być klasyfikowany w pozycji 2711 obejmującej "Gazy ziemne i pozostałe 

węglowodory gazowe". Sporna była natomiast kwestia, według którego kodu w tej 

pozycji klasyfikacja ta powinna być dokonana. W pozycji 2711 nie występuje odrębna 

podpozycja obejmująca mieszaninę propanu i butanu. W tej sytuacji organy 

prawidłowo sięgnęły do metod klasyfikacji zawartych w ORINS (Ogólne Reguły 

Interpretacji Nomenklatury Scalonej) stanowiących załącznik I do rozporządzenia 

odwołując się do reguł 1, 3b i 6. 

Wskazał następnie, że mieszaninami są substancje płynne, stałe gazowe połączone w 

taki sposób, że mogą być rozpatrywane jako jeden produkt. Stosownie do reguły 3b 

mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub składające się z 

różnych składników oraz wyroby w kompletach przeznaczone do sprzedaży 

detalicznej, które nie mogą być sklasyfikowane na podstawie reguły 3a, 

sklasyfikowane będą tak, jakby składały się z materiału lub składnika, który nadaje im 

zasadnicze cechy w granicach możliwości zastosowania tego kryterium. Natomiast 

reguła 6 nakazuje przy dokonywaniu klasyfikacji towarów do podpozycji kierować się 

treścią właściwej dla niej pozycji. 

Organ prawidłowo przyjął, że aby dane substancje mogły być uważane za mieszaninę, 

każda z nich musi należeć do innej podpozycji. W przedmiotowej sprawie mieszaniny 

propanu i butanu spełniały zdaniem Sądu ww. kryteria z uwagi na fakt, że są 

naturalnymi mieszaninami głównie dwóch gazów - propanu klasyfikowanego do 

podpozycji 2711 12 oraz butanu klasyfikowanego do podpozycji 2711 13 - wobec 

czego zastosowanie reguły 3b jest w pełni uzasadnione. Zgodnie z notami 

wyjaśniającymi do reguły 3b ORINS zawartymi w obwieszczeniu w oparciu o regułę 3b 

towary powinny być klasyfikowane tak, jak gdyby składały się z materiału lub 

komponentu nadającego im zasadniczy charakter, jeżeli takie kryterium jest możliwe 

do zastosowania. 

Czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie różny dla różnych 

rodzajów wyrobów. Zależeć może np. od właściwości materiału lub składnika, jego 

wielkości, ilości, masy lub wartości lub od roli jaką odgrywa zasadniczy materiał przy 

zastosowaniu towaru. Treść przytoczonych not wyjaśniających wskazuje, że 

czynnikiem, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru może być ilość, a 

więc także procentowy udział materiałów (komponentów) w mieszaninie (por. wyroki 

NSA z dnia 17 grudnia 2009 r. sygn. akt I GSK 1112/09, I GSK 106/09; dostępne na 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). 



 32  

Wobec powyższego organ prawidłowo przyjął, że przedmiotowy towar to mieszanina 

gazu propan-butan z przeważającą ilością butanu w ilości 50,16 %, 50,59 %, 51,87 %. 

Tym samym, kryterium ilościowe (procentowe) udziału butanu rozstrzyga w ocenie 

Sądu o zasadniczym charakterze mieszaniny i uzasadnia jej klasyfikację do 

podpozycji 2711 13. 

 

Podatek akcyzowy 
 W rozpoznanej nieprawomocnie sprawie pod sygn. I SA/Ke 646/12, Dyrektor Izby 

Celnej w Kielcach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z 

dnia 28 lipca 2011 r. określającą Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku 

akcyzowym za grudzień 2006 r. w kwocie 123.474 zł. 

W uzasadnieniu decyzji organ ustalił następujący stan faktyczny. R(..) S.A. w 

Pińczowie, dalej zwana Spółką, prowadziła działalność gospodarczą między innymi w 

zakresie sprzedaży oleju opałowego. Organ podatkowy stwierdził nieprawidłowości w 

dokumentacji Spółki powodujące pozbawienie jej możliwości zastosowania 

preferencyjnej stawki podatku akcyzowego przy sprzedaży oleju opałowego. Ustalił, 

że Spółka sprzedała olej opałowy dla W(…) S.A. nie dołączając do faktur sprzedaży 

oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. Nie składano go również na fakturach. 

W toku czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy celne, W(…) S.A. 

potwierdziła, że przy zakupie oleju opałowego nie były wystawiane ze strony tej firmy 

żadne, dodatkowe oświadczenia.  

Uchylając powyższą Sąd decyzję Sąd wskazał, że w sprawie bezsporne było, że 

nabywca oleju opałowego, tj. W(…) S.A. jest osobą prawną. Dlatego też Spółka 

sprzedając temu podmiotowi olej opałowy miała dopuszczalną prawem możliwość 

uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego w dwojaki sposób: bądź 

odbierając oświadczenia na fakturach sprzedaży, bądź odbierając je na odrębnym od 

faktur VAT dokumencie, który stosownie do wymogów § 4 ust. 1 pkt 1 in fine powinien 

zawierać także dane dotyczące nabywcy i datę złożenia tego oświadczenia. Z analizy 

akt sprawy wynika, że Spółka uzyskiwała od W(…) S.A. oświadczenia o 

przeznaczeniu oleju opałowego zawierając je na fakturach VAT wystawionych dla tego 

nabywcy, a więc oświadczenia opisane w wariancie pierwszym. Treść zapisu na 

fakturach tj. „olej opałowy tylko do celów grzewczych” jest w pełni czytelna i zgodna z 

funkcją, jaką oświadczenie to ma spełniać. Nabywcy przyjmującemu fakturę pozwala 

jednoznacznie stwierdzić, że nabywa olej opałowy tylko na cele opałowe. Zapis ten 
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niewątpliwie więc wskazuje, że oświadczenie to spełnia wymogi z § 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia stawiane dla oświadczeń zawartych na fakturach VAT. Wbrew 

twierdzeniom organu, oświadczeń tych nie dyskwalifikuje brak pod nimi podpisów 

nabywcy. Jak wynika z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, oświadczenie zawarte na 

fakturze VAT ma charakter uproszczony wobec oświadczenia uzyskiwanego na 

odrębnym od faktury dokumencie. Jeżeli zaś ustawodawca stawia wymóg, by to 

odrębne od faktury VAT oświadczenie zawierało dane dotyczące nabywcy oraz datę 

złożenia tego oświadczenia, to nielogicznym jest stawianie uproszczonej formie 

oświadczenia dodatkowych wymogów. Innymi słowy, jeśli ustawodawca przy drugim 

wariancie oświadczenia nie postawił konieczności umieszczenia na nim podpisu 

nabywcy oleju opałowego, to tym bardziej konieczność taka nie istnieje, w przypadku 

uproszczonego wariantu pierwszego.  

Należy przy tym zauważyć, że przy sprzedaży oleju opałowego osobom prawnym 

pozostawiona sprzedawcom możliwość wyboru pomiędzy uzyskiwaniem oświadczenia 

na fakturze VAT lub odrębnie od niej jest równorzędna. Sprzedawca może uzyskać 

bądź oświadczenie opisane w wariancie 1/, bądź oświadczenie opisane w wariancie 

2/. Spółka decydując się na zastosowanie wariantu 1/ uczyniła to więc w ramach 

zakreślonych przez powołane wyżej przepisy prawa. Dlatego nie znajduje żadnego 

uzasadnienia twierdzenie organu, że zasadą jest składanie oświadczeń na odrębnym 

dokumencie.  

Nie można przy tym pominąć kwestii, że oświadczenia zawarto na fakturach VAT 

wystawionych stosownie do wymogów obowiązującego w 2006 r. rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 

zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95 poz. 798 ze zm.). W sprawie 

nie było też sporne, że olej opałowy został sprzedany Spółce W(…). Organy celne nie 

miały żadnego problemu z identyfikacją nabywcy, o czym świadczy chociażby 

przeprowadzenie wobec tego podmiotu czynności sprawdzających w dniu 7 

października 2008 r. W trakcie tych czynności stwierdzono zgodność faktur 

wystawionych przez skarżącą Spółkę z fakturami znajdującymi się w W (…) S.A. 

Prawidłowość tych faktur i transakcji nimi stwierdzonych nie została przez organy 

zakwestionowana na żadnym etapie postępowania.  



 34  

Powoływanie się przez organ na okoliczności potwierdzone przez pracownika 

Spółki W(…) S.A., że Spółka ta nie wystawiała odrębnych oświadczeń, nie miała dla 

rozstrzygnięcia sprawy znaczenia wobec ustalenia, że oświadczenia te składane były 

na fakturach. Skoro bowiem W(…) S.A. przyjął prawidłowo wystawione przez Spółkę 

faktury, to uczynił to nieodłącznie z ich integralną częścią, tj. oświadczeniem „olej 

opałowy tylko do celów grzewczych”. Jak wskazano wyżej, ustawodawca przewidział 

dwie równorzędne formy składania oświadczeń w przypadku osoby prawnej. Oznacza 

to, że jeśli oświadczenie złożono na fakturze to nie było konieczności składania 

dodatkowego oświadczenia.  
W nieprawomocnie rozpoznanej sprawie I SA/Ke 372/13 w poprawnie 

ustalonym stanie faktycznym spór obejmował dokonaną przez organ wykładnię 

przepisu prawa materialnego tj. art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o 

podatku akcyzowym (Dz.U. 2011.108.626 ze zm. dalej u.p.a.). Spór dotyczył bowiem 

wpływu braku u podatnika pisemnej ewidencji, na powstanie obowiązku podatkowego 

w podatku akcyzowym, w związku z zakupem i zużyciem miału węglowego na 

potrzeby prowadzonego przez skarżącego gospodarstwa ogrodniczego. 

Zdaniem organu brak zadeklarowanej na piśmie ewidencji jest naruszeniem warunków 

zwolnienia od akcyzy o jakim mowa w art. 31a ust. 2 pkt 6 u.p.a. w zw. z ust. 4 tego 

przepisu, w konsekwencji czego następuje opodatkowanie tym podatkiem zgodnie z 

art. 8 ust. 2 pkt 1 lit „b”. Zdaniem skarżącego organ dokonał zbyt rygorystycznej 

wykładni przepisu prawa materialnego tj. art. 9a pkt 6 u.p.a. poprzez uznanie, że 

każdy brak ewidencji skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku, w sytuacji gdy 

skarżący prowadził inną ewidencję umożliwiającą skontrolowanie przeznaczenia 

zakupionego węgla. 

Zdaniem Sądu dokonana przez organ wykładnia prawa nie była poprawna. Na wstępie 

Sąd przypomniał, że wobec przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 maja 

2004r. do Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Akcesyjnego, prawo wspólnotowe 

stało się od tej daty częścią porządku prawnego obowiązującego w Polsce. Istotnym 

jest, że w przypadku kolizji z prawodawstwem krajowym, prawo wspólnotowe ma 

pierwszeństwo za względu na treść art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Oznacza to, że 

dokonując wykładni przepisu prawa krajowego nie można pominąć prawa 

wspólnotowego w tym dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej.  
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Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd wskazał, że poprawna wykładnia 

art. 9a ust. 1 pkt 6 u.p.a. uwzględniać musi dorobek prawny Unii Europejskiej. 

Dokonana przez organ wykładnia literalna wskazanego wyżej przepisu doprowadziła 

do wniosku, że czynnością podlegającą opodatkowaniu jest każde naruszenie 

warunków formalnych zwolnienia od akcyzy. Tymczasem wypracowana przez prawo 

wspólnotowe zasada proporcjonalności zakłada, że nałożenie określonych warunków 

formalnych może zostać dokonane jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

realizacji celów chronionych jak w sprawie niniejszej dyrektywą akcyzową. W art. 14 

ust. 1 lit „a” Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 X 2003r. w sprawie 

restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 

produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE L 2003.283.51 ze zm.) 

prawodawca wspólnotowy wskazał, że poza przepisami ogólnymi wymienionymi w 

starej dyrektywie horyzontalnej (dyrektywa 92/12/EWG) aktualnie zastąpionej 

dyrektywą 2008/118/WE w sprawie zwolnionych zastosowań produktów 

podlegających opodatkowaniu i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, 

państwa członkowskie zwalniają od podatku m.innymi produkty energetyczne na 

warunkach, które ustanawiają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego 

stosowania takich zwolnień oraz zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, 

unikaniu opodatkowania lub nadużyciom. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 lit „b” tej 

dyrektywy, dla jej celów pojęcie „produkty energetyczne” obejmuje produkty objęte 

m.in. kodem CN 2701 czyli węgiel (miał węglowy). 

Sąd zwrócił uwagę, że zasada proporcjonalności nie wynika tylko ze wskazanej wyżej 

dyrektywy akcyzowej. Zasada ta jest bowiem jedną z fundamentalnych zasad prawa 

wspólnotowego wypracowaną i powoływaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w 

swoich orzeczeniach. Trybunał wielokrotnie wskazywał, że przy wykonywaniu 

kompetencji do ustanowienia środków mających na celu zwalczanie oszustw 

podatkowych państwo członkowskie musi przestrzegać ogólnych zasad prawa 

stanowiących część wspólnotowego porządku prawnego, wśród których znajdują się 

m.in. zasady proporcjonalności i pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych 

oczekiwań ( np. wyroki ETS z dnia 18 XII 1997r. w sprawach połączonych C-286/94, 

C-340/95, C-401/95 i C-47/96). W odniesieniu do zasady proporcjonalności Trybunał 

orzekł, że zgodnie z nią państwa członkowskie muszą stosować środki, które przy 

jednoczesnym umożliwieniu im efektywnego osiągnięcia realizowanego celu w jak 

najmniejszym stopniu zagrażać będą celom i zasadom wynikającym z odpowiednich 
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przepisów unijnych ( np. wyrok ETS z dnia 27 IX 2007r. w sprawie C-409/04 Teleos i 

inni. W sprawie TSUE z dnia 29 VII 2010r. C-188/09 Profaktor Kulesza Trybunał 

wskazał, że państwa członkowskie wprowadzając środki mające zapobiegać uchylaniu 

się od podatków muszą mieć na uwadze, że środki te nie powinny wykraczać poza to, 

co jest niezbędne do realizacji celów w postaci zapewnienia prawidłowego poboru 

podatku i unikaniu oszustw podatkowych. Na gruncie podatku od wartości dodanej 

TSUE w wyroku z dnia 27 IX 2007r. w sprawie C-146/05 Collee (pkt 31) wskazał, że 

prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno zasadniczo zostać przyznane w 

razie spełnienia przesłanek merytorycznych, nawet jeśli podatnik pominął pewne 

wymogi formalne. Dodał, że inaczej byłoby tylko w wypadku, gdyby naruszenie tych 

wymogów formalnych uniemożliwiało przedstawienie przekonywującego dowodu 

spełnienia przesłanek merytorycznych. 

Przenosząc powyższą zasadę na grunt prawa krajowego Sąd wskazał, że warunki 

formalne nakładane na wyroby akcyzowe podlegające zwolnieniu od akcyzy powinny 

być proporcjonalne do celu, jakiemu służą tj. zapobieganiu oszustwom podatkowym, 

lub uchylaniu się od przepisów dotyczących zwolnień od akcyzy, ich omijaniu lub 

naruszaniu. Oznacza to, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym art. 9a ust. 1 pkt 

6 należy interpretować w ten sposób, że nie każde naruszenie warunków zwolnienia 

skutkować będzie opodatkowaniem użycia wyrobów węglowych. W konsekwencji 

czynnością opodatkowaną akcyzą na podstawie tego przepisu będzie wyłącznie takie 

naruszenie warunków formalnych, które uniemożliwia osiągnięcie skutku 

przewidzianego przez ustanowione warunki formalne, czyli potwierdzenia 

wykorzystania wyrobów węglowych na cele zwolnione z podatku akcyzowego. Jeśli 

bowiem warunki formalne zostaną naruszone w niewielkim stopniu, czyli w takim, 

który umożliwia potwierdzenie rzeczywistego wykorzystania wyrobów węglowych na 

cele zwolnione z podatku akcyzowego, skutek dla którego zostały ustanowione, 

zostanie osiągnięty. 

W niespornie ustalonym stanie faktycznym organ wskazał, że M. G. zgodnie z treścią 

art.31a ust. 5 u.p.a., pismem z dnia 28 XII 2011r. zawiadomił organ celny, że będzie 

prowadził papierową ewidencję wyrobów akcyzowych ( miału węglowego) 

zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Mimo złożonej 

deklaracji podatnik ewidencji takiej nie prowadził, a zamiast niej ewidencjonował swoje 

zakupy w formie elektronicznej. W prowadzonej w systemie EXEL ewidencji skarżący 

wpisywał datę i ilość zakupionego węgla (miału węglowego), nr dokumentu dostawy i 
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faktury. Stojąc na stanowisku, że brak zadeklarowanej a wymaganej prawem 

ewidencji pozbawia podatnika prawa do zwolnienia, gdyż opodatkowane akcyzą jest 

użycie wyrobów węglowych niezgodnie z przeznaczeniem, zaś za niezgodnie z 

przeznaczeniem uważa się naruszenie warunków zwolnienia tj. m.in. brak ewidencji, 

organ nie zbadał czy ewidencja prowadzona przez skarżącego pozwalała na ustalenia 

użycia zakupionego miału węglowego zgodnie z przeznaczeniem. Organ dokonując 

jedynie wykładni literalnej art. 9a ust. 1 pkt 6 u.p.a. wskazał, że skoro skarżący nie 

prowadził ewidencji, którą zadeklarował, to po stronie organu nie ma obowiązku 

badania, czy zakupiony miał węglowy zużył zgodnie z przeznaczeniem powodującym 

zwolnienie od podatku. 

Stanowisko takie z przyczyn omówionych wyżej nie jest poprawne. Zgodnie bowiem 

ze wskazaną prowspólnotową wykładnią art. 9a ust. 1 pkt 6, organ powinien zbadać, 

czy prowadzona przez skarżącego ewidencja wskazywała na użycie węgla (miału 

węglowego) na cele zwolnione z podatku. Podobne stanowisko najęły sądy 

administracyjne w sprawach opodatkowania podatkiem akcyzowym innych wyrobów 

akcyzowych. W cytowanej przez organ sprawie I SA/Bk 443/11 tyczącej 

opodatkowania alkoholu etylowego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

wskazał, że nie każde naruszenie warunków formalnych (w przeciwieństwie do 

naruszenia warunków materialnych) spowoduje utratę zwolnienia z opodatkowania. 

Wskazał, że „uchybienia formalne, które nie wskazują na celowe uchylanie się, 

omijanie lub naruszanie przepisów same w sobie nie mogą stanowić podstawy do 

kwestionowania prawa do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania wyrobów 

akcyzowych (skażonego alkoholu etylowego) ze względu na przeznaczenia w sytuacji, 

gdy nie ma wątpliwości, że nie naruszono warunków materialnoprawnych tego 

zwolnienia tj. że wyrób akcyzowy zużyty został z przeznaczeniem objętym 

zwolnieniem.” Podobny pogląd w odniesieniu do innego wyroby akcyzowego (oleju 

napędowego) wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 VI 2012r. w 

sprawie I GSK 75/12 (cbois.nsa.gov.pl). Wskazał bowiem, że „ nie każde naruszenie 

sposobu prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 

akcyzy (warunków formalnych), ze względu na ich przeznaczenia, może spowodować 

powstanie zobowiązania podatkowego w stosunku wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenia.” 
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3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

W 2013 r. sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 

osób prawnych dotyczyły różnorodnych zagadnień. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 257/13, I SA/Ke 261/13, I SA/Ke 260/13, I 

SA/Ke 262/13 dotyczących skarg na indywidualne interpretacje Ministra Finansów 

spór dotyczył kwestii powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od 

osób fizycznych u akcjonariusza spółki komandytowo akcyjnej (SKA) w związku z 

przydzieleniem nowych akcji, powstałych z podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

komandytowo akcyjnej po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie o przekazaniu 

środków zgromadzonych na kapitale zapasowym pochodzące w dwóch pierwszych 

sprawach ze zgromadzonych przez spółkę zysków, w tym zysków z lat ubiegłych, 

natomiast w dwóch kolejnych sprawach pochodzących z tzw. agio emisyjnego. W 

sprawach tych Sąd nie podzielił stanowiska Ministra Finansów o powstaniu w 

wymienionych sytuacjach obowiązku podatkowego. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd 

wskazał m.in., że powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty dywidendy (w 

rozumieniu k.s.h.) było przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

który w uchwale składu 7 sędziów z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12. 

przyjął, że datą powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób 

fizycznych dla osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, 

w myśl art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej jako „u.p.d.o.f.").jest dzień 

faktycznego otrzymania dywidendy. Dopiero wówczas dywidenda będzie niewątpliwie 

w sensie ekonomicznym przysporzeniem majątkowym dla akcjonariusza SKA. Od 

tego czasu przychód z tytułu udziału w zysku (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.) staje się 

przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, należnym w rozumieniu art. 

14 ust. 1 u.p.d.o.f., stanowiącym podstawę do wyliczenia obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego nie można w 

sposób uprawniony twierdzić, że przychód w postaci dywidendy (rzeczowej w formie 

akcji) powstaje z momentem przydzielenia akcjonariuszom akcji z nowej emisji. 

Moment uzyskania przychodu z udziału (dywidendy) nie jest tożsamy z momentem 

nabycia akcji, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku przydzielenie 

nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego). Akcje są papierami 

wartościowymi, które inkorporują zarówno prawa jak i obowiązki akcjonariusza w 
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stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Cechą akcji jest to, że generują dochód w 

przyszłości w postaci dywidendy, czy też przychód w przypadku ich odpłatnego zbycia 

(tak wyrok NSA z dnia 21 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1268/11). Zgodnie z 

interpretacją udzieloną przez Ministra Finansów dochodziłoby do opodatkowania 

przychodów, których skarżący nie tylko nie otrzymał faktycznie, ale i są mu 

nienależne. W ocenie Sądu nie jest zatem uprawniony pogląd wyrażony w 

interpretacji, że otrzymanie nowych akcji w wyniku podwyższenia kapitału 

zakładowego ze środków kapitału zapasowego jako dywidenda rzeczowa stanowi 

przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 u.p.d.o.f. 

podlegający opodatkowaniu. Samo otrzymanie akcji wbrew stanowisku interpretacji 

nie generuje dochodu stwarza tylko potencjalną możliwość jego uzyskania. Sąd nie 

podzielił również stanowiska Ministra Finansów w sprawie sygn. akt I SA/Ke 658/13, w 

której spór dotyczył istnienia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od 

osób fizycznych w związku z przekazaniem wspólnikowi spółki jawnej, należącej do 

spółki, nieruchomości tytułem wypłaty zysku (wypłata zysku w formie rzeczowej). 

Zdaniem Ministra Finansów obowiązek ten istnieje po stronie spółki jawnej. Sąd 

stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko skarżącego, zgodnie z którym czynność ta 

jest obojętna podatkowo. Przeniesienie nieruchomości na rzecz wspólnika z tytułu 

wypłaty zysku nie ma bowiem charakteru odpłatnego, a spółka jawna nie uzyskała 

żadnych korzyści. Tym samym nie osiągnęła przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 

2 pkt 1 lit. "a" u.p.d.o.f. Mająca formę rzeczową wypłata z zysku spowoduje jedynie 

przesunięcie danej pozycji w bilansie spółki z aktywów na pasywa. Wypłata z zysku 

nie spowoduje, zatem zachwiania równowagi bilansu Spółki. W wyniku tego rodzaju 

wypłaty bilans aktywów i pasywów nie ulegnie zmianie, gdyż obniżenie aktywów 

będzie powiązane z jednoczesnym obniżeniem pasywów. Spółka, wydając rzecz jako 

zysk ureguluje tylko ciążące na niej zobowiązanie z art. 52 Kodeksu spółek 

handlowych (wypłata zysku). W takiej sytuacji mamy do czynienia z jednostronną 

czynnością prawną polegającą na przeniesieniu rzeczy (praw) na wspólnika 

uprawnionego do udziału w zysku. Wypłata z zysku na rzecz wspólnika Spółki nie jest 

też czynnością wzajemną, gdyż świadczeniu Spółki nie odpowiada jakiekolwiek 

świadczenie wspólnika. Czynność ta nie prowadzi również do zwolnienia spółki  

z długu, jak twierdzi Minister Finansów, bowiem Spółka przekazuje wspólnikom część 

posiadanego majątku w formie pieniężnej bądź rzeczowej z tego powodu, że 

spełnione zostaną przewidziane umową Spółki i przepisami prawa wymogi dotyczące 
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podziału zysku. Dodatkowo Sąd nawiązał do kwestii opodatkowania przychodów 

spółki jako przychodów jej wspólników i wskazał, że pozyskanie środków na zakup 

nieruchomości zostało już opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

jako przychód wspólników spółki jawnej. Uznanie, że przeniesienie własności 

nieruchomości tytułem podziału zysku spółki stanowi przychód wspólników 

oznaczałoby de facto ponowne opodatkowanie zysku spółki (wspólników), co byłoby 

nieuzasadnione. Z tych względów Sąd, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

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

270 ze zm. – „ustawa p.p.s.a.”), uchylił zaskarżoną interpretację. W sprawie o sygn. 

akt I SA/Ke 336/13 Sąd zaakceptował wyrażone przez organ stanowisko, że 

uzyskiwane przez wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce 

cypryjskiej będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, gdyż wnioskodawca jako osoba 

fizyczna, mająca w Polsce miejsce zamieszkania, nie jest zwolniona podmiotowo od 

podatku dochodowego, a dochody te nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z 

opodatkowania w Polsce. W związku z tym nie można też przyjąć, że dochody te 

powinny zostać uwzględnione tylko dla potrzeb obliczania stawki podatku od 

pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Jako podstawę 

prawną rozstrzygnięcia powołano umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania 

zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i 

majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, 

poz. 523), zmienioną ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie ww. umowy, 

podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 960). Sąd w pełni 

potwierdził przy tym prawidłowość procesu interpretacyjnego organu. Podniósł 

ponadto, że postulaty skarżącego o zbadanie zgodności z Konstytucją 

wprowadzonych zmian, bo tego w istocie dotyczą zarzuty skargi, nie mogą odnieść w 

niniejszym postępowaniu skutku. Przedmiotem kontroli Sądu jest akt indywidualnej 

interpretacji, co znamienne, dotyczący przedstawionego we wniosku zdarzenia 

przyszłego. Podjęta interpretacja antycypuje więc status podatkowy wnioskodawcy. 

Pytający niejako upewnia się, jakie skutki podatkowe wywoła zaistnienie w przyszłości 

przedstawionego stanu faktycznego; poszukuje gwarancji podatkowych dla 

ewentualnych przyszłych zdarzeń faktycznych. Akt ten nie jest przejawem ani 

stosowania prawa, ani jego stanowienia, a do tych działań można odnosić powinności 
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wynikające z art. 2 Konstytucji RP. W związku z powyższym, na podstawie art. 151 

ustawy p.p.s.a., Sąd oddalił skargę. 

Oddalając skargi w sprawach I SA/Ke 142/13, I SA/Ke 541/13 Sąd wskazał na 

przepisy definiujące pojęcie kosztów uzyskania przychodu oraz określające warunki 

zaliczenia określonych wydatków do tej kategorii. Podniósł, że do uznania za koszt 

uzyskania przychodów niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia 

gospodarczego polegającego na zakupie towaru u konkretnego sprzedawcy, za 

konkretną cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy 

wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć go w działalności 

gospodarczej, aby wydatek ten móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 

(wyroki NSA z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt II FSK 418/09, z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

sygn. akt II FSK 615/09, z dnia 7 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 462/11, z dnia 29 

maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2323/10; orzeczenia dostępne na 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego koszt 

dokumenty księgowe, które nie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji 

gospodarczej, którą dokumentują, a więc nierzetelne przez to, że np. wykazują na 

udział w tej operacji gospodarczej strony, która w niej nie brała udziału. Zdaniem Sądu 

w omawianych sprawach organy wykazały, że faktury wystawione przez X nie 

dokumentowały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Oceniając postępowanie 

organu, Sąd stwierdził, że organ sprostał stawianym mu wymaganiom. Wydał 

zaskarżone decyzje w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania 

dowodowego, które pozwoliło ustalić fakty zgodnie z rzeczywistością i prawidłowo je 

ocenić. W sprawie sygn. akt I SA/Ke 217/13 osią sporu była ocena prawidłowości 

zastosowanej przez skarżącego metody ustalenia wartości początkowej środka 

trwałego. Organ odwoławczy nie podzielając zasadności argumentów podatnika - 

odmówił zastosowania przewidzianego przez ustawodawcę sposobu ustalenia 

wartości początkowej środka trwałego w oparciu o art. 22g ust 1 pkt 3 u.p.d.o.f. oraz 

sposobu szczególnego uregulowanego w art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. W ocenie Sądu 

natomiast wymagał rozważenia pogląd skarżącego, że w sytuacji, gdy podatnik 

wprowadza do majątku swego przedsiębiorstwa jako środek trwały samochód 

ciężarowy uprzednio nabyty do celów prywatnych i tak wykorzystywany, to dochodzi 

do swoistego nabycia środka trwałego, bowiem wprawdzie nie zmienia się właściciel 

pojazdu, jednakże pojazd ten zaczyna z momentem przekazania go na cele związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą służyć uzyskiwaniu przychodu przez 
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podatnika, podczas gdy w okresie wcześniejszym nie pozostawał z tą działalnością w 

żadnym związku. W konsekwencji nabycie „w inny nieodpłatny sposób" może 

oznaczać także przekazanie przez podatnika rzeczy dotychczas używanej do celów 

osobistych podatnika dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle 

powyższej argumentacji oraz okoliczności faktycznych zdaniem Sąd uznał za 

konieczne rozważenie zastosowania art. 22g ust 1 pkt 3 u.p.d.o.f. W ocenie Sądu 

ponadto, niekwestionowane przez organy podatkowe okoliczności faktyczne 

dotyczące zakupu samochodu, jego stanu technicznego wskazującego na znaczne 

uszkodzenia i ich usunięcia w drodze remontu, przemawiają także za koniecznością 

rozważenia, czy w niniejszej sprawie nie należało zastosować przepisu art. 22g ust. 8 

u.p.d.o.f. Organy podatkowe nie podważały bowiem, że podatnik poczynił znaczne 

nakłady na remont samochodu w okresie od jego zakupu do przekazania celem 

używania na potrzeby działalności. Przyjmując wskazaną przez organy podatkowe 

metodę wyliczenia wartości środka trwałego, nie budzi wątpliwości, że nie uwzględnia 

ona nakładów na dostosowanie tego środka jako zdatnego do użytku w dniu przyjęcia 

do używania stosownie do art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. W ocenie Sądu, organ nie 

dostrzegając wszystkich istotnych elementów wadliwego zastosowania regulacji 

prawa materialnego z art. 22g u.p.d.o.f. - odnoszących się do wartości początkowej 

środków trwałych, naruszył przepisy prawa materialnego, skutkujące uchyleniem 

zaskarżonej decyzji na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy p.p.s.a. Kwestia kosztów 

uzyskania przychodów była też przedmiotem sprawy o sygn. akt I SA/Ke 695/12. Spór 

dotyczył zasadności zaliczenia przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, 

związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wydatków z tytułu 

obciążeń za dostawy wadliwego towaru. Sąd powołał art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f., 

zgodnie z którym nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na spłatę 

kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót 

i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad 

towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis ten dotyczy sytuacji, kiedy podatnik 

ponosi pewne wydatki na rzecz osób trzecich w związku z nienależytym wykonaniem 

umowy. Kosztem uzyskania przychodu nie będą mogły być między innymi 

odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych umów. Przypadki których mowa w art. 

23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. klasyfikowane są w prawie cywilnym, jako nienależyte 

wykonanie umowy (art. 471 w związku z art. 354 K. c.). W orzecznictwie oraz 

piśmiennictwie akcentuje się, że aby wypłacone świadczenie uznać  
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za odszkodowanie, konieczne jest wystąpienie: szkody, która musi być spowodowana 

przez jakiś fakt (działanie lub inne zdarzenie), z którym ustawa łączy obowiązek 

odszkodowawczy, między szkodą a faktem musi istnieć związek przyczynowy. Sąd 

stwierdził, że w niniejszej sprawie wypłacona przez skarżącego kwota na rzecz firm X i 

Y spełnia wszystkie wymienione kryteria, gdyż wynikała z nienależycie wykonanego 

zobowiązania (art. 471 w związku z art. 354 K. c.). W takim stanie faktycznym Sąd 

wskazał, że skarżący wypłacając kontrahentom niemieckiemu oraz włoskiemu należne 

im kwoty, nie mógł ich kwalifikować jako wydatku ponoszonego w innym celu niż 

zapłata odszkodowania stanowiące formę realizacji odpowiedzialności wynikającej z 

zawartej przez podatnika ustnej umowy, niezależnie od tego jak sam interpretował tę 

wypłatę. W związku z powyższym Sąd oddalił skargę. Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 

379/13 i I SA/Ke 468/13 dotyczyły skarg na indywidualne interpretacje Ministra 

Finansów, w których kwestie sporne dotyczyły ustalenia czy poniesione przez 

skarżących wydatki (w pierwszej z ww. spraw: opłata za udział w egzaminie na 

aplikację radcowską, wpis na listę aplikantów, opłaty roczne za I, II, III i IV rok aplikacji 

radcowskiej w latach 2009 - 2012, składki członkowskie z tytułu przynależności do 

samorządu radcowskiego, opłata za egzamin radcowski, wpis na listę radców 

prawnych wraz z opłatą manipulacyjną; w drugiej z ww. spraw analogicznych opłat 

związanych z odbywaniem aplikacji adwokackiej) mogą być zakwalifikowane do 

kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, której prowadzenie w 

formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego (adwokata) skarżący podjęli po 

ukończeniu aplikacji. W sprawie dotyczącej wydatków poniesionych z tytułu 

odbywania aplikacji radcowskiej Sąd oddalił skargę. Zdaniem Sądu bowiem 

prawidłowo organ interpretacyjny uznał, że wskazane we wniosku wydatki miały 

charakter wydatków osobistych. Organ nie neguje stanowiska skarżącego, że 

ponoszenie tych wydatków ma charakter obowiązku ustawowego dla osób 

odbywających aplikację radcowską. Jakkolwiek działalność gospodarcza w formie 

indywidualnej kancelarii radcowskiej może być wykonywana wyłącznie przez podmioty 

do tego uprawnione, to nie sposób przyjąć, że kwalifikacje radcy prawnego mogą być 

wykorzystywane wyłącznie w procesie świadczenia usług w ramach kancelarii radcy 

prawnego. Ponadto należy zauważyć, że elementy edukacyjne aplikacji, mogą być 

wykorzystane poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego, świadczą bowiem o 

podniesieniu poziomu wykształcenia prawniczego w ogólności, rzutują na zwiększenie 

atrakcyjności osoby z wykształceniem wyższym prawniczym na rynku zatrudnienia. 
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Uzyskanie kwalifikacji radcy prawnego stwarza warunki wykonywania zawodu w 

jednej z form przewidzianych w ustawie o radcach prawnych, w tym podjęcia 

działalności gospodarczej w formie indywidualnej kancelarii radcowskiej. Samo 

przystąpienie do egzaminu na aplikację jak i odbywanie aplikacji nie determinuje formy 

w jakiej zawód radcy prawnego będzie wykonywany. Ponoszenie wydatków 

wymaganych w związku z aplikacją nie jest zatem działaniem zdeterminowanym na 

uzyskanie przychodu, ale na zdobycie wymaganych ustawą uprawnień do 

wykonywania zawodu radcy prawnego, bez względu na formę w jakiej ten zawód ma 

być wykonywany. Stąd zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Sąd uznał za 

nieuzasadniony. Odmienny pogląd wyraził natomiast Sąd w sprawie dotyczącej 

wydatków poniesionych z tytułu odbywania aplikacji adwokackiej. Zdaniem Sądu 

wydatki te mają charakter kosztów specjalistycznego szkolenia zawodowego, 

niezbędnego dla osiągnięcia tytułu adwokata i świadczenia usług prawniczych w 

ramach indywidualnej kancelarii. Aplikacja adwokacka wraz z egzaminami: wstępnym 

i adwokackim stanowi szkolenie dodatkowe, niestanowiące typowego etapu edukacji 

(jak, np. studia magisterskie) podnoszącego ogólny poziom wiedzy i wykształcenia. 

Nie jest także uzasadnionym argument organu, że zawód adwokata można 

wykonywać w różnych formach, nie tylko w formie działalności gospodarczej lecz 

także w ramach stosunku pracy. Wbrew twierdzeniom organu bowiem w myśl art. 4b 

ust. 1 pkt 1 pr. o adw., adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w 

stosunku pracy. Pytanie zadane organowi nie dotyczyło ponadto wydatków 

związanych ze stosunkiem pracy, lecz z prowadzeniem kancelarii adwokackiej 

będącej formą co najmniej równoprawną ze stosunkiem pracy. Podsumowując Sąd 

stwierdził, że poniesienie przedmiotowych wydatków było niezbędne dla rozpoczęcia 

zarobkowej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawniczych 

w ramach kancelarii adwokackiej. Skoro zatem wydatki zostały poniesione w celu 

osiągnięcia przychodu i nie są wymienione w katalogu wyłączeń z art. 23 u.p.d.o.f. 

oznacza to, że winny być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. Stąd zarzut 

naruszenia art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. jest uzasadniony. W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 

334/13 i I SA/Ke 335/13 sporne pomiędzy stronami było, czy jako wydatki 

akcjonariusza na objęcie akcji spółki komandytowo akcyjnej, które pomniejszają 

przychód z odpłatnego ich zbycia na rzecz spółki, (w tym w celu ich umorzenia), 

można uznać środki własne spółki przekazane z kapitału zapasowego na kapitał 

zakładowy w części przypadającej na zbywane akcje. Oddalając skargi Sąd podzielił 
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stanowisko organu i wskazał, że kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia 

akcji są wydatki poniesione na ich objęcie (art. 23 ust 1 pkt 38 u.p.d.o.f.). Interpretacja 

sformułowania „wydatków na objęcie udziałów (akcji)", zakłada istnienie związku 

pomiędzy poniesieniem wydatku a nabyciem (objęciem) udziałów (akcji) i oznacza 

wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące (objęcie) nabycie tych udziałów (akcji), bez 

których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie (objęcie) tych udziałów 

(akcji). Jakkolwiek ustawodawca zawęził zakres wydatków zaliczanych do kosztów 

uzyskania przychodów poprzez wskazanie konkretnego ich przeznaczenia na nabycie 

(objęcie) udziałów, to nie oznacza, że wydatek może być rozumiany z pominięciem 

ogólnej zasady określonej w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f, czyli, że nie zachodzi konieczność 

wykazania jego poniesienia. Oznacza powyższe, że wydatkiem na objęcie akcji nie 

może być sama utrata możliwości otrzymania dywidendy jak również domniemanie 

zrzeczenia się przez akcjonariusza prawa do środków, jakie mogły mu być wypłacone. 

Sąd podziela argumentację organu, że skoro środki tak z agio emisyjnego jak i z 

zysków zostały przekazane na kapitał zapasowy, stały się środkami spółki i nie zostały 

przeznaczone dla wspólników, tym samym akcjonariusz nie nabył do nich prawa, 

którego mógłby się zrzec. Brak przysporzenia po stronie akcjonariusza, nie daje 

podstaw do kwalifikowania środków własnych spółki komandytowo akcyjnej 

przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego jako wydatków akcjonariusza 

na objęcie akcji. Uchylając indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego 

w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 178/13 i I SA/Ke 179/13 Sąd nie podzielił stanowiska 

Ministra Finansów, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów dla 

wnioskodawcy jako komandytariusza spółki komandytowej będą - proporcjonalnie do 

jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej - odpisy amortyzacyjne od 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych należących do spółki komandytowej 

(spółki przekształconej), dokonywane od wartości tych składników majątkowych 

wykazanej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem 

ograniczenia wnikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze 

zm., dalej jako „u.p.d.o.p.") w związku z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej, 

w sytuacji gdy spółka komandytowa przyjęła w ewidencji środków trwałych te same 

wartości początkowe, jakie były w ewidencji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Sąd wyjaśnił, że istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy sukcesję podatkową 

regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej: 
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osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, 

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie 

przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki. Stosownie 

natomiast do art. 93a § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się 

odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku 

przekształcenia spółki kapitałowej. Z brzmienia powyższych przepisów wyprowadzić 

należy wniosek, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, 

spółka ta staje się sukcesorem generalnym spółki kapitałowej. W takiej sytuacji spółka 

osobowa, na podstawie art. 22g ust. 12 w związku z art. 22g ust. 22 u.p.d.o.f., 

uprawniona (i obowiązana) jest do kontynuowania amortyzacji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanej uprzednio przez spółkę 

przekształconą. Stosownie natomiast do art. 22h ust. 3 u.p.d.o.f., podmioty powstałe w 

wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w 

art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem 

dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą 

przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z 

uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7. Spółka osobowa, której wspólnikiem będzie 

wnioskodawca, stosownie do art. 22h ust. 3 u.p.d.o.f., obowiązana będzie zatem do 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości 

odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę wnoszącą 

wkład. Przepisy u.p.d.o.f. w żaden sposób nie ograniczają możliwości zaliczania do 

kosztów uzyskania przychodu przez wspólnika spółki osobowej (powstałej w wyniku 

przekształcenia spółki kapitałowej) odpisów amortyzacyjnych od wartości środków 

trwałych, które w spółce kapitałowej podlegały ograniczeniu wynikającemu z art. 16 

ust. 1 pkt 63 lit. d) u.p.d.o.p. Przekształcona spółka kapitałowa przybierze postać 

spółki osobowej (komandytowej), a spółka osobowa, w przeciwieństwie do spółki 

kapitałowej nie posiada kapitału zakładowego i zapasowego. Ograniczenia wynikające 

z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) u.p.d.o.p. o braku możliwości rozpoznawania jako koszt 

podatkowy odpisów amortyzacyjnych od tej części środków trwałych, które zostały 

przekazane na kapitał zapasowy dotyczą więc spółki kapitałowej do której został 

wniesiony aport. Nie powinny natomiast wywoływać skutków podatkowych po stronie 

wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki osobowej powstałej w wyniku 

przekształcenia spółki kapitałowej. Po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, 
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wnioskodawca wobec powyższego będzie miał prawo zaliczać do kosztów 

podatkowych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f.) pełne odpisy amortyzacyjne 

od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej 

znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom 

opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. 

Przedmiot spraw o sygn. akt I SA/Ke 66/13, I SA/Ke 55/13, I SA/Ke 396/13, I 

SA/Ke 415/13, I SA/Ke 214/13, I SA/Ke 221/13 i I SA/Ke 542/13 dotyczył ulg 

podatkowych. Rozstrzygnięcie w sprawie I SA/Ke 66/13 zdeterminowane było treścią 

uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FPS 3/11, w której stwierdzono, że 

ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f., w stanie 

prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko 

przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub 

udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został 

posadowiony. Sporną kwestią w sprawie było bowiem udzielenie odpowiedzi na 

pytanie, czy ulga meldunkowa ustanowiona przez art. 21 ust. 1 pkt 126 lit a. u.p.d.o.f. 

obejmuje cały przychód z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego posadowionego 

na gruncie będącym przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, czy też dotyczy 

części tego przychodu odnoszącej się jedynie do budynku mieszkalnego. Organ nie 

uwzględnił tego rozstrzygnięcia NSA w związku z czym Sąd uchylił zaskarżoną 

interpretację. Sąd wskazał, że wpływu rozważań zawartych w ww. uchwale na 

rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie zmienia okoliczność, że uchwała ta nie została 

podjęta stricte w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku 

mieszkalnego wraz z gruntem stanowiącym przedmiot prawa użytkowania 

wieczystego. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 237 k.c. do przeniesienia 

użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności 

nieruchomości. Natomiast stosowanie do art. 235 § 2 k.c. przysługująca wieczystemu 

użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem 

związanym z użytkowaniem wieczystym. W konsekwencji, własność budynków może 

być przenoszona tylko łącznie z prawem użytkowania wieczystego i wygasa łącznie z 

wygaśnięciem tego prawa. Powyższe oznacza, że przychód osiągnięty z tytułu 

odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z 

prawem własności posadowionego na gruncie budynku mieszkalnego, korzysta w 

całości ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., o ile zostaną 
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spełnione inne - wskazane przez ustawę - warunki zwolnienia. W sprawie I SA/Ke 

55/13 istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy wartość rynkowa lokalu 

otrzymana zgodnie z art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez 

byłego członka spółdzielni, po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego, może podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 

u.p.d.o.f., jeżeli kwota ta została przeznaczona na własne cele mieszkaniowe 

podatnika. Wskazany przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody 

z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w 

wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków 

poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie 

później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło 

odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa 

majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane 

wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego 

zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Sąd podzielił stanowisko organu, że 

skarżący nie mógł uzyskać przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, 

udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej czy prawa wieczystego użytkowania gruntów (praw majątkowych, o 

których mowa w art. 30e u.p.d.o.f.). Nie był bowiem ani właścicielem sprzedawanej 

nieruchomości, ani względem tej nieruchomości nie przysługiwało mu żadne z wyżej 

wskazanych praw. Nie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia ustanowionego 

przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., ze względu na fakt, że nie spełnił 

przesłanki, o której mowa w powyższym przepisie (uzyskanie dochodu z odpłatnego 

zbycia). Skarżący uzyskał bowiem przychód nie z tytułu odpłatnego zbycia 

jakiejkolwiek rzeczy lub prawa, ale z tytułu wypłaty przez spółdzielnię wartości 

rynkowej lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego było ustanowione wcześniej 

wygasłe spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Dla przychodu 

takiego ustawodawca przewidział natomiast zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 

pkt 50 u.p.d.o.f. niezależnie od celu, na który przychód ten zostanie wydatkowany. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody 

otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości 

wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Istota sporu w sprawie I SA/Ke 
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396/13 sprowadzała się do kwestii prawidłowości ustalenia momentu wyznaczającego 

początek biegu 5-cio letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b 

u.p.d.o.f. W ocenie skarżącej moment ten wyznacza data nabycia wraz z mężem w 

ramach wspólności małżeńskiej spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. 

Zdaniem organu natomiast, moment ten można odnieść wyłącznie do nabycia ½ 

udziału w prawie do mieszkania, a z chwilą ustania małżeństwa (np. w wyniku śmierci 

jednego z małżonków) i dalszego przysporzenia małżonka (tu: w drodze 

spadkobrania) obowiązek podatkowy niejako odżywa ponad tą ½. Podzielając 

stanowisko skarżącej Sąd wskazał, że z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.d.o.f. 

wynika, że źródłem przychodów jest tylko takie odpłatne zbycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli nie następuje w wykonaniu 

działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym, jeśli do zbycia 

tego prawa dochodzi po upływie 5 lat od jego nabycia, należy przyjąć, że nie dochodzi 

do powstania źródła przychodu. Zdaniem Sądu, wykładania powyższego przepisu nie 

uprawnia do przyjęcia tezy organu podatkowego, że ww. termin 5-letni ma swój 

początek w dwóch datach: 2004 r. - nabycie mieszkania przez skarżącą i jej męża na 

zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej oraz 2007 r. nabycie 1/6 prawa do 

mieszkania w wyniku spadkobrania po zmarłym małżonku skarżącej. Bezsporne jest, 

że małżonkowie nabyli na zasadzie wspólności małżeńskiej przedmiotowe mieszkanie 

w 2004 r. i od końca tego roku należy liczyć pięcioletni termin, o którym mowa w art. 

10 ust.1 pkt 8 lit. b u.p.d.o.f. Nie znajduje natomiast podstawy prawnej rozdzielanie 

momentu nabycia mieszkania. Skarżąca nabyła mieszkanie na zasadach wspólności 

ustawowej małżeńskiej. Wspólność małżeńska jest zaś szczególnym rodzajem 

współwłasności – tzw. współwłasność łączna. Jest to wspólność bezudziałowa, a w 

czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku 

wspólnego jako całości. Wspólność ta jest wspólnością masy majątkowej i obejmuje 

cały zbiór praw majątkowych, takich jak własność i inne prawa rzeczowe czy 

wierzytelności. Tym samym, każdy z małżonków już w 2004 r. nabył 100% udziałów – 

skoro wspólność ustawowa jest bezudziałowa. Od tej daty należy zatem liczyć 5-letni 

termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.d.o.f. W związku z powyższym 

Sąd uchylił. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że zasadne było uwzględnienie 

skargi, stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy p.p.s.a. Uchylając 

zaskarżoną decyzję w sprawie I SA/Ke 542/13 Sąd wskazał, że istota sporu dotyczyła 
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możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów, uzyskanych przez skarżącego z 

tytułu zbycia nieruchomości, w części wydatkowanej na cele określone w art. 21 ust.1 

pkt 32 lit. "a" u.p.d.o.f. Sąd stwierdził, że skarżący spełnił warunki uprawniające go do 

zwolnienia od opodatkowania całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży 

nieruchomości. Faktem bezspornym w sprawie jest, że podatnik złożył w stosownym 

terminie oświadczenie o wydatkowaniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na 

cele mieszkaniowe i w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży wydatkował w całości 

pozyskane ze sprzedaży środki na cel mieszkaniowy. Przy czym, wbrew twierdzeniom 

organu, wskazać należy, że wydatki czynione przez podatnika posłużyły nabyciu 

gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Skutek ten nastąpił, w 

wyniku aktu darowizny zabudowanej nieruchomości dokonanej z majątku odrębnego 

przez żonę podatnika na jego rzecz. W wyniku tego aktu podatnik stał się 

właścicielem, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, gruntu wraz z 

posadowionym na nim budynkiem. Wbrew również twierdzeniu organu nie można 

pozbawić waloru umowy przedwstępnej zawartego przez małżonków porozumienia 

małżeńskiego. Niezachowanie formy aktu notarialnego takiej umowy powoduje to, że 

nie może ona rodzić skutków w zakresie roszczeń rzeczowych do właściciela. W 

niniejszej sprawie skutek rzeczowy niewątpliwie nastąpił stąd kwestia ewentualnych 

roszczeń rzeczowych została skonsumowana. W związku z tym Sąd uznał, że organy 

podatkowe dokonały błędnej wykładni ww. przepisów, czego wynikiem było 

uwzględnienie skargi. W sprawie I SA/Ke 415/13 Sąd również stwierdził, że organy 

podatkowe dokonały błędnej wykładni przepisów prawa materialnego. Istotą sporu 

była wykładnia pojęcia z art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. „dochodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b". Zdaniem Sądu 

odwołanie się w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. do przepisów art. 27 i 30b tej ustawy 

oznacza, że przy określaniu ulgi prorodzinnej, należy uwzględnić określone w tych 

unormowaniach kwoty odpowiadające podstawie obliczenia podatku. Mimo, że pojęcie 

dochodów podlegających opodatkowaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 u.o.d.o.f nie jest tożsame 

z pojęciem podstawy obliczenia podatku z art. 26 tej ustawy, to jednak z perspektywy 

realizacji celu społecznego z art. 27f u.p.d.o.f. należy przyjąć, że wskazują na to 

samo. Błędem byłoby uznanie za tożsame pojęcia „dochodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b" z ogólnym pojęciem 

dochodów podlegających opodatkowaniu z art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. Nie wydaje się, by 

właśnie taki był cel przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania. Zgodnie z 
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orzecznictwem sądownictwa administracyjnego i doktryną prawa, odczytując normę 

prawną odnoszącą się do ulgi czy zwolnienia, powinno uwzględniać się, że są to tzw. 

normy celu społecznego, który polega na realizacji polityki w dziedzinie nauki, ochrony 

zdrowia, zatrudnienia, inwestycji, itp. Zadaniem tych norm jest rozwój określonych 

dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Wykładnia celowościowa powinna być 

zatem stosowana w ścisłym powiązaniu z wykładnią językową i systemową. Pełna 

realizacja celu społecznego, jaki został ustanowiony w art. 27f u.p.d.o.f., oznacza, iż w 

realiach niniejszej sprawy przyznanie podatnikom preferencji podatkowej jest jak 

najbardziej uzasadnione. Pomoc Państwa w ponoszeniu kosztów utrzymania i 

wychowania dzieci wyraża się przez to, że osiągnięcie przez dziecko dochodu w 

wysokości nie powodującej powstania obowiązku podatkowego, oznacza, że jego 

rodzice czy też opiekunowie prawni mają prawo do odliczenia od podatku z tytułu 

powyższej ulgi. W sprawach I SA/Ke 214/13 i I SA/Ke 221/13 Sąd oddalił skargi, 

podzielając dokonaną przez Ministra Finansów interpretację art. 21 ust. 1 pkt 46 

u.p.d.o.f. Zdaniem Sądu, zastosowanie powołanego przepisu w stanie faktycznym 

rozpoznawanych spraw, prowadzi do konkluzji, że prawidłowe było stanowisko 

Ministra Finansów, sprowadzające się do odmowy uznania dochodów skarżących za 

wolne od podatku dochodowego. Co prawda, środki służące realizacji programu przez 

pracodawcę skarżących, istotnie pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f., jednakże 

zwolnienie obejmuje dochody osób, do których pomoc ta skierowana jest 

bezpośrednio. Nie dotyczy ona bowiem pracowników zatrudnionych przez takich 

beneficjentów i to, jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, bez względu na rodzaj 

umowy, na mocy której podmiot bezpośrednio realizujący cel programu 

finansowanego z bezzwrotnej pomocy, zlecił wykonanie określonych czynności czy 

zadań w ramach tego programu. W niniejszych sprawach bezpośrednim 

beneficjentem jest X. Skarżące na podstawie umowy o pracę, a nie w oparciu o 

postanowienia jednostronnej deklaracji podmiotu międzynarodowego lub umowy 

zawartej przez ten podmiot z organami rządu polskiego bądź z upoważnień zawartych 

w tych dokumentach dla podmiotów rozdzielających środki bezzwrotnej pomocy, 

wykonują powierzone im zadania związane z realizacją projektu. Skarżące nie są 

stroną umowy o dofinansowanie projektu ani podmiotem, który otrzymał przedmiotową 

dotację. W orzecznictwie NSA ugruntował się pogląd, że podatnikiem bezpośrednio 

realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f., może 
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być jedynie ten podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym 

realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za jego 

prawidłowe wykonanie. Bezpośrednia realizacja nie jest równoznaczna z obowiązkiem 

osobistego wykonania przez tego podatnika czynności w ramach programu.  

Sprawy I SA/Ke 348/13, I SA/Ke 349/13, I SA/Ke 377/13, I SA/Ke 376/13, I 

SA/Ke 416/13, I SA/Ke 536/16 dotyczyły zobowiązania podatkowego w 

zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Podstawę 

materialnoprawną rozstrzygnięć stanowił art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Wydając wyroki w ww. 

sprawach Sąd miał na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 

r. w sprawie o sygn. akt SK 18/09, w którym powołany przepis w brzemieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. został uznany za 

niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP. Konsekwencją wyroku 

jest pozbawienie mocy obowiązującej zakwestionowanej regulacji prawnej. W 

uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał bowiem, że „stwierdzenie 

niekonstytucyjności powodując eliminację normy kompetencyjnej z systemu 

prawnego, wyklucza kontynuowanie dotychczasowych lub wszczynanie nowych 

postępowań. W konsekwencji, możliwość prowadzenia postępowań w sprawie 

podatku od dochodów nieujawnionych na podstawie art. 20 ust 3 u.p.d.o.f. w 

brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. ustanie z chwilą 

ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw". W związku z powyższym, skoro 

decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym 

od osób fizycznych za 2005 i 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach przychodu zostały wydana na podstawie niekonstytucyjnego 

przepisu art. 20 ust 3 u.p.d.o.f., to oznacza że zostały wydane w okolicznościach 

braku materialnoprawnej podstawy do orzekania. Taka sytuacja zobowiązuje Sąd do 

przywrócenia stanu konstytucyjności orzeczenia. Zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji 

RP orzeczenie Trybunału o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub 

ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne 

orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych 

sprawach stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub 

innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonym w przepisach o właściwości 

dla danego postępowania. Pojęcie "wznowienia postępowania", o którym mowa w art. 

190 ust 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ma szersze znaczenie niż pojęcie 
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"wznowienia" w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach 

regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do 

dyspozycji stron i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu 

konstytucyjności orzeczeń (por. postanowienie TK z dnia 14 kwietnia 2004 r., sygn. 

akt SK 32/01, OTK-A 2004/4/35). Instrumentem, o którym mowa wyżej jest uchylenie 

decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "b" ustawy p.p.s.a. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 701/12, I SA/Ke 702/12, I SA/Ke 703/12, I 

SA/Ke 704/12, I SA/Ke 693/12 Sąd uchylił interpretacje indywidualne Ministra 

Finansów dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 

opodatkowania przychodów akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej. Wskazał, 

że zasadniczym elementem interpretacji indywidualnej jest wyrażenie oceny, co do 

stanowiska wnioskodawcy, zaprezentowanego we wniosku. Ocena ta wyrażana jest 

poprzez stwierdzenia dwojakiego rodzaju: „stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe" 

albo „stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe". W razie negatywnej oceny 

stanowiska wnioskodawcy konieczne jest zawarcie w interpretacji wskazania 

stanowiska, które organ uznał za prawidłowe oraz uzasadnienia prawnego tego 

stanowiska. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 

art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zawierająca ocenę prawną stanowiska pytającego 

wraz z uzasadnieniem prawnym, musi być na tyle konkretna, aby podatnik mógł się do 

niej zastosować. W szczególności wymóg ten dotyczy interpretacji zawierającej 

negatywną ocenę stanowiska wnioskodawcy (dotyczy to rozpatrywanego przypadku), 

co wprost wynika z powołanego wyżej art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej. Z 

interpretacji powinna wynikać wyraźne stanowisko organu co do stanowiska 

wnioskodawcy, a jednocześnie jasno powinno być zaprezentowane stanowisko 

prawidłowe (w ocenie organu interpretacyjnego), poparte jednoznacznym i czytelnym 

dla adresata uzasadnieniem prawnym tego stanowiska. Z zaskarżonych interpretacji 

nie wynika natomiast czy opisywane we wniosku przyszłe zdarzenia co do działań 

spółki, mają wpływ na ocenę trafności stanowiska skarżącego, co do kwalifikacji 

dywidendy do źródła przychodu, czy nie. Organ nie wskazał czy te konkretne 

zachowania spółki, w jego ocenie uniemożliwiają zakwalifikowanie dywidendy do 

przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Tym samym interpretacje nie spełniają wymogów 

określonych w art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej. Sąd, mimo że kontrolę działalności 

administracji publicznej w sprawach skarg na interpretacje wydane na podstawie  
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art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, sprawuje również z punktu widzenia poprawności 

merytorycznej dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania 

prawa podatkowego (uchwała NSA z dnia 8 stycznia 2007 r., I FPS 1/06), to nie jest 

jednakże władny dokonywać interpretacji za organ interpretacyjny. 

Sprawa I SA/Ke 215/13 dotyczyła skargi na postanowienie Ministra Finansów 

odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej 

interpretacji prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób 

prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 

odszkodowania stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy 

najmu. Podstawą i przesłanką wydania zaskarżonego postanowienia było uznanie 

przez organ, że wnioskodawca będący spółką komandytowo-akcyjną niej jest 

zainteresowanym w niniejszej sprawie, gdyż interpretacja indywidualna nie 

dotyczyłaby indywidualnej sprawy spółki komandytowo-akcyjnej, ale indywidualnych 

spraw niezindywidualizowanych podmiotów (wspólników). Uwzględniając skargę Sąd 

wskazał, że stanowisko organu jest nieprawidłowe. Wniosek w zakresie podatku 

dochodowego dotyczy okresu sprzed przekształcenia skarżącego ze spółki akcyjnej w 

spółkę komandytowo-akcyjną, które miało miejsce w dniu 2 lipca 2012 r. Zgodnie z art. 

12 ust. 2 pkt 3 ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 

poz.330), na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej zamyka się księgi 

rachunkowe. Zamknięcie ksiąg pociąga za sobą pewne konsekwencje w sferze 

podatkowoprawnej. Stosownie do treści art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym odo osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011. Nr 74, poz. 397 

ze zm.), jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg 

rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku 

podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia 

ksiąg rachunkowych. W konsekwencji powstaje obowiązek złożenia zeznania 

podatkowego, a wraz z nim sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.). 

Powstała spółka komandytowa natomiast zobligowana jest założyć „na nowo" księgi 

rachunkowe, co wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, to jest na 

dzień zmiany formy prawnej. Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit b Ordynacji podatkowej 

osobowa spółka handlowa zawiązana w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej 

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i 

obowiązki przekształconej osoby lub spółki. Tym samym wszelkie nieprawidłowości 
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wskazane w księgach spółki akcyjnej, będą prowadziły do błędów i konsekwencji 

wobec skarżącego, jako spółki. Zdaniem sądu skarżący, wbrew twierdzeniom organu, 

jest osobą legitymowaną do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej 

albowiem jest osobą, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny, 

który może powodować określone konsekwencje w zakresie prawa podatkowego 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 206/13 była decyzja w 

przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób 

prawnych za 2007 r. Decyzja ta stanowi konsekwencję zakwestionowania przez organ 

części wykazanych przez skarżącą w zeznaniu podatkowym za 2007 r. kosztów 

uzyskania przychodów. Spór w sprawie dotyczy podniesionego w skardze zarzutu 

braku prawnego uzasadnienia decyzji w zakresie rozliczenia kosztów poniesionych 

przez Spółkę z tytułu opłat za ubezpieczenia komunikacyjne. Oddalając skargę Sąd 

wskazał, że zaskarżona decyzja zawiera wszystkie wymagane elementy określone w 

art. 210 Ordynacji podatkowej, w tym uzasadnienie faktyczne i prawne. Wbrew 

zarzutowi skargi przede wszystkim w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ powołał 

treść przepisu stanowiącego podstawę prawną do prawidłowego rozliczenia kosztów 

poniesionych przez Spółkę z tytułu opłat za ubezpieczenia komunikacyjne, tj. art. 15 

ust. 4d u.p.d.o.p. Organ wyjaśnił przy tym, że stosownie do powołanego przepisu 

wydatki Spółki na ubezpieczenia komunikacyjne powinny być zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów 2007 r. tylko w tej części, która dotyczyła tego roku 

podatkowego. Jednocześnie przedstawił szczegółowe wyliczenie tych kosztów. Istotne 

jest przy tym, że skarżąca składając korektę zeznania podatkowego, wykazała 

omawiane koszty uwzględniając ustalenia zawarte w tym zakresie w protokole 

kontroli. Nie ma więc racji skarżący, że organ nie wskazał w zaskarżonej decyzji 

przepisów, na podstawie których dokonał podziału kosztów na lata 2007 i 2008, w 

związku z czym nie jest możliwa kontrola poprawności zaskarżonego aktu. Dokonana 

ponadto z urzędu przez Sąd kontrola w zakresie nieobjętym skargą, w tym innych 

zakwestionowanych przez organ kosztów uzyskania przychodów Spółki w 2007 r., nie 

wykazała jakichkolwiek uchybień. 

W sprawie I SA/Ke 602/13 przedmiot sprawy dotyczy kwestii oceny 

prawidłowości określenia przez organy podatkowe skarżącej Spółce zobowiązania 

podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. Podstawą dla 

określenia tego zobowiązania była korekta podstawy opodatkowania, będąca 

wynikiem zaniżenia przez skarżącą przychodu uzyskanego z działalności 
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gospodarczej w zakresie sprzedaży usług gastronomicznych, zawyżenia przychodu 

uzyskanego z tytułu usług remontowych oraz zawyżenia kosztów uzyskania 

przychodów. Oddalając skargę Sąd wskazał, że organ uznając księgi za nierzetelne, 

ustalił że nie zostały w nich zaewidencjonowane wszystkie przychody osiągnięte przez 

Spółkę z tytułu sprzedaży usług gastronomicznych w okresie od września do grudnia 

2006 r. Ponadto zawyżono przychody z tytułu usług remontowych, których jak 

ustalono nie wykonano, a także zawyżono koszty uzyskania przychodów. Na 

okoliczność stwierdzenia nierzetelności ksiąg rachunkowych sporządzony został 

protokół z badania ksiąg rachunkowych prowadzonych przez skarżącą w 2006 r. 

Powyższych ustaleń dokonano w wyniku przeprowadzonego przez organy 

postępowania dowodowego. Oceniając postępowanie organów należy wskazać, że 

naczelną zasadą postępowania jest zasada prawdy obiektywnej określona w art. 122 

Ordynacji podatkowej, której rozwinięciem jest przepis art. 187 § 1 tej ustawy. Zgodnie 

z powyższą zasadą organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu 

podatkowym, w tym zobowiązane są zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały 

materiał dowodowy. Ponadto oceniając zgromadzony materiał dowodowy organy 

podatkowe muszą kierować się regułami zapisanymi w art. 191 Ordynacji podatkowej. 

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie proces decyzyjny organu spełnia powyższe 

wymagania. Na potwierdzenie, że księgi podatkowe prowadzone przez skarżącą były 

nierzetelne organ podatkowy przedstawił w uzasadnieniu decyzji szereg ustaleń i 

argumentów. Wskazał na konkretne środki i źródła dowodowe oraz kryteria, jakim się 

kierował dokonując oceny dowodów. Realizując zasadę prawdy obiektywnej 

zgromadził obszerny materiał dowodowy m.in. w postaci dokumentów źródłowych, 

zeznań świadków oraz dokumentów wypełnionych odręcznie przez barmanów i 

kelnerów. Uprawnione stało się twierdzenie, ze Spółka nie ewidencjonowała 

wszystkich przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży usług gastronomicznych. 

Przedmiot sprawy dotyczy kwestii oceny prawidłowości określenia przez organy 

podatkowe skarżącej Spółce zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od 

osób prawnych za 2009 r. Podstawą dla określenia tego zobowiązania była, będąca 

wynikiem ustalenia zawyżenia przez skarżącą kosztów uzyskania przychodów, 

korekta podstawy opodatkowania. 

Istota sporu w sprawie I SA/Ke 378/13 sprowadza się do rozstrzygnięcia czy 

organy w sposób uprawniony zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania 
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przychodu prowadzonej w 2009 r. przez Spółkę działalności gospodarczej wydatków z 

tytułu wynagrodzenia należnego za 2008 r. i wypłaconego za 2008 r., wydatków w 

wysokości z tytułu składek ZUS należnych od wynagrodzeń za 2008 r. i zapłaconych 

w 2008 r. oraz wydatków w wysokości na zakup od firmy X materiałów 

udokumentowanych fakturą. Ocena ustaleń organu, co do braku podstaw do 

zaliczenia spornych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, wymagała 

uwzględnienia treści przepisów definiujących pojęcie kosztów uzyskania przychodu 

oraz określających warunki zaliczenia określonych wydatków do tej kategorii. Prawna 

konstrukcja kosztów uzyskania przychodów zawarta została w art. 15 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów są koszty 

poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 

źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie 

zaś do art. 16 ust. 1 pkt 57 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 

niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń 

oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 

oraz w art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(u.p.d.o.f.), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych 

przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g. Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 

57a kosztami uzyskania przychodów nie są nieopłacone do ZUS składki, z 

zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika 

składek. W niniejsze sprawie jest poza sporem, że wydatki w wysokości z tytułu 

wynagrodzenia należnego za 2008 r. i wydatki z tytułu należnych od nich składek ZUS 

zostały zapłacone w 2008 r. W świetle powołanych przepisów nie mogą więc stanowić 

kosztów uzyskania przychodów w 2009 r. Wbrew twierdzeniom skarżącej Spółki 

wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2009 r. na 

podstawie art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. Zgodnie z powołanym przepisem koszty uzyskania 

przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach 

poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku 

podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z 

zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Przepis ten reguluje więc kwestię potrącalności kosztów 

bezpośrednich czyli takich, które można bezpośrednio przypisać konkretnemu 

wyrobowi na podstawie odpowiednich dokumentów. Przepis ten nie ma natomiast 

zastosowania do kosztów pośrednich jakimi są wynagrodzenia oraz składki ZUS. 
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Kwestia potrącalności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek ZUS została uregulowana odrębnie w przepisach art. 15 ust. 4g i ust. 4h 

u.p.d.o.p., które są przepisami szczególnymi w stosunku do art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. 

Przepisy te nie dają więc możliwości obciążenia kosztów uzyskania przychodów za 

2009 r. wynagrodzeniami należnymi i wypłaconymi w 2008 r. oraz należnymi i 

zapłaconymi w 2008 r. składkami ZUS. Stąd zarzut naruszenia art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. 

jest nieuzasadniony. 

Sąd wydając wyroki w sprawach I SA/Ke 473/13, I SA/Ke 472/13, I SA/Ke 

506/13, I SA/Ke 504/13. I SA/Ke 505/13, I SA/Ke 508/13, I SA/Ke 507/13, I SA/Ke 

503/13 związany był zarówno wykładnią prawa zawartą w wyrokach NSA jak i 

własnymi orzeczeniami z dnia, niezależnie od tego, że w całości podziela wyrażone w 

nich poglądy. Zgodnie z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego 

postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, 

którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było 

przedmiotem zaskarżenia. Zasada związania orzeczeniem Sądu oznacza, że 

orzeczenie oddziałuje na przyszłe postępowanie tak administracyjne, jak i 

sądowoadministracyjne. Związanie oceną prawną, jak i zawartymi w orzeczeniu 

wskazaniami co do dalszego postępowania, powoduje, że determinują one działania 

każdego organu w postępowaniu administracyjnym, podejmowane w sprawie, której 

dotyczyło postępowanie sądowoadministracyjne, aż do czasu jej rozstrzygnięcia. W 

przypadku rozpoznawania sprawy przez sąd oznacza ono z kolei, że ilekroć dana 

sprawa będzie przedmiotem rozpoznania sądu, będzie on związany oceną prawną 

wyrażoną w tym orzeczeniu. Sąd nie stwierdził, aby zaistniały okoliczności 

umożliwiające odstąpienie od oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania 

sformułowanych w przywołanych wyrokach. Przypomniał zatem, że przekształcenie 

samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na 

skutek likwidacji tego zakładu, o której mowa w art. 22 ust. 1 i art. 22 ust. 3 u.g.k. nie 

oznacza likwidacji przedmiotowej i podmiotowej, lecz tylko zmianę formy 

organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku o 

wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawczyni przedstawiła przekształcenie 

zakładu budżetowego w spółkę z o.o., które polegało na tym, że spółka wstąpiła we 

wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształcanego, zgodnie z art. 

93a § 1 w zw. z art. 93b Ord. pod. Zgodnie z art. 16g ust. 10a u.p.d.o.p. nabycie w 

drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
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wyczerpuje dyspozycję art. 16 ust. 9 tej ustawy, który stanowi, że w razie 

przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z 

zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość 

początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w 

wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., podmiotu 

przekształconego, połączonego albo podzielonego. Warunkiem zastosowania 

przepisu art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p., w którym obok art. 16h ust. 3 wyrażona została 

zasada kontynuacji odpisów amortyzacyjnych, jest wcześniejsze prowadzenie przez 

podmiot przekształcony ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, a także wprowadzenie do tej ewidencji składników majątków, które mają 

być objęte kontynuacją odpisów amortyzacyjnych (por. także wyrok NSA z dnia 13 

stycznia 2011 r., sygn. akt II FSK 1634/09, publ.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl) Jeżeli 

warunek ten nie został spełniony to dopiero wówczas zastosowanie może znaleźć 

zarówno art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p. jak i art. 16g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., który stanowi, 

że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

uważa się - w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do 

spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień 

wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. 

Kluczowe zatem znaczenie dla rozpoznawanej sprawy miało doprecyzowanie stanu 

faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

przepisów prawa podatkowego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w powołanych 

wyżej wyrokach sądów obu instancji. Skoro wnioskodawczyni w odpowiedzi na 

wezwanie do doprecyzowania wniosku podała, że Zakład budżetowy prowadził 

ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to Spółka zobowiązana 

będzie do kontynuacji odpisów amortyzacyjnych a zatem do ustalenia wartości 

początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych zgodnie z art. 16g ust. 9 i 

10a w zw. z art.16g ust. 18 u.p.d.o.p., a zgodnie z art. 16h ustawy do dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem ich dotychczasowej wysokości oraz 

kontynuowania metody amortyzacji stosowanej przez zakład budżetowy. Ewidencja 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p.) 
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pozwala bowiem na rzeczywiste określenie od jakich wartości początkowych środków 

trwałych przekształconego Zakładu budżetowego Spółka może kontynuować odpisy 

amortyzacyjne. Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., 

oddalił skargi. 

4. Podatki i opłaty lokalne 

W sprawach I SA/Ke 464/13, I SA/Ke 528/13, I SA/Ke 351/13, I SA/Ke 668/12, I 

SA/Ke 662/12, I SA/Ke 661/12 Sąd zwrócił uwagę na szczególne znaczenie dla 

wymiaru podatku od nieruchomości danych zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków. Zgodnie z treścią art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego podstawę 

wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i 

budynków. Również ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 

2006 r., nr 236, poz. 969, ze zm.) w art. 4 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że podstawę 

opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba 

hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas 

użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Natomiast ustawa z 12 

stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 

ze zm.) wskazuje w art. 1a ust. 3, że przez użyte w ustawie określenia, m.in.: użytki 

rolne, lasy, nieużytki, rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji 

gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków wskazuje na przedmiot 

opodatkowania oraz zawiera także dane podmiotu zobowiązanego do zapłaty 

podatku. Ustalenia organów podatkowych oparte o treść ewidencji gruntów stanowią 

istotny element określenia podatkowego stanu faktycznego. Organ jest związany 

zarówno zakresem przedmiotowym jak i podmiotowym zapisów zawartych w ewidencji 

gruntów i nie jest uprawniony do dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie. 

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu urzędowego, o 

którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej, stanowią więc dowód tego co zostało 

w nich urzędowo stwierdzone. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym 

źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach 

administracyjnych i w każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji, czy 

informacji złożonej przez podatnika są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji, 

rozstrzygające znaczenie dla opodatkowania gruntów mają zapisy wynikające z 

ewidencji.  
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W sprawie I SA/Ke 723/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję uznając, że organ 

nie dokonał pełnej oceny umowy użyczenia części nieruchomości przez skarżących 

na rzecz stowarzyszenia i nie zastosował zwolnienia podatkowego przewidzianego 

zapisem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, dalej jako „u.p.o.l.”). Organ stwierdził, że 

stowarzyszenie, z którym podatnicy zawarli umowę, nie jest zarejestrowane w KRS (a 

taki wymóg wynika z art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach) i w związku z tym nie zwolnił częściowo przedmiotowego budynku 

z podatku od nieruchomości. Zdaniem sądu kwestia wpisania stowarzyszenia do KRS 

nie ma przesądzającego znaczenia. Od 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze 

zm.), która postanowiła, że stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może 

rozpocząć działalność z chwilą wpisania do KRS. Przepisy wprowadzające powyższą 

ustawę nie uzasadniają poglądu, że - w przypadku dotychczasowego zarejestrowania 

stowarzyszenia w rejestrze prowadzonym przez sąd wojewódzki z mocy art. 17 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 

79, poz. 855 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2000 r. − 

podmiot ten traci osobowość prawną. Taka sankcja mogłaby wynikać tylko z ustawy. 

Do wniosku, że umowa użyczenia części nieruchomości występującemu w sprawie 

stowarzyszeniu nie powoduje zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 7 ust. 1 

pkt.5 u.p.o.l. nie może upoważniać tylko analiza KRS, ale także kwestie związane z 

wcześniejszą rejestracją stowarzyszenia i jego rzeczywistą działalnością. W ocenie 

Sądu nie zasługiwał natomiast na uwzględnienie zarzut błędnego nieuznania przy 

opodatkowaniu nieruchomości, że jej część zajęta jest na świadczenie usług 

zdrowotnych. Osoba prowadząca w wynajmowanym budynku działalność w zakresie 

fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych oraz usług związanych z poprawą 

kondycji fizycznej nie może być bowiem uznana, za podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych. Sąd uznał ponadto za bezzasadny zarzut błędnego przyjęcia, że 

powierzchnia gruntu, na którym znajdują się krzewy, drzewa i oczka wodne, nie 

stanowi gruntów rolnych. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 234/13 skarżący zakwestionował przepis 

uchwały rady miejskiej, wskazujący, że od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. do 100 m2 stawka 
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od 1 m2 pow. użytkowej wynosić będzie 20 zł, natomiast w przypadku takich 

budynków lub ich części o pow. powyżej 100 m2 stawka od 1 m2 pow. użytkowej 

wynosić będzie 21,68 zł. W ocenie skarżącego zapis uchwały różnicujący stawki 

podatku narusza jego interes społeczny jako przedsiębiorcy, ogranicza wolność 

gospodarczą i dzieli przedsiębiorców na mniej i bardziej uprzywilejowanych. 

Rozstrzygnięcia wymagała więc kwestia czy treść zaskarżonej uchwały obiektywnie 

narusza interes prawny lub uprawnienie skarżącego w zakresie, w jakim różnicuje 

roczne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarzącej oraz czy dzieje się to w zgodzie z obowiązującym prawem. Sąd nie 

zgodził się z argumentacją skarżącego. Wskazał, że istnieje poprawność więzi 

kompetencyjnej między normą ustawową a kwestionowaną normą uchwały rady 

miejskiej. Jednostki samorządu terytorialnego mają zagwarantowane konstytucyjnie 

prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w 

ustawie (art. 168 Konstytucji RP), którego rozwinięciem jest przepis art. 5 u.p.o.l., w 

którym stwierdzono, że rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek 

podatku od budynków lub ich części. Może przy tym różnicować ich wysokość dla 

poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w 

szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny 

oraz wiek budynków (art. 5 ust. 3 u.p.o.l.). Sąd stwierdził, że rada miejska, której 

uchwała była przedmiotem kontroli, określając stawki podatkowe w sposób 

uzasadniony prawem wprowadziła kategorię budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej o pow. do 100 m2 oraz budynków o pow. powyżej 100 m2. O 

naruszeniu prawa można by mówić, gdyby wprowadzone przez nią zróżnicowanie 

wykraczało poza limity ustawowe lub łączyło się z przesunięciami 

"międzykategorialnymi", a więc powodowało modyfikację ustawowej konstrukcji 

podatku od nieruchomości. Za zróżnicowaniem stawek podatku od nieruchomości w 

zależności od powierzchni budynków przemawia samorządność gmin polegająca na 

zapewnieniu właściwego poziomu dochodów własnych gminy. O zasadności skargi 

nie stanowi wysokość stawek przyjętych uchwałą i to w granicach prawem 

dozwolonych, w sytuacji, kiedy są one jednakowe dla wszystkich podatników, do 

których uchwała ma zastosowanie. Podobnie nie stanowi o tym odczucie skarżącego, 

że stawki są dla niego niesprawiedliwe społecznie. Jedynie w przypadku naruszenia 

przedmiotowego kryterium ustawowego wynikającego z art. 5 ust. 3 u.p.o.l. można by 

uznać za zasadną argumentację, że uchwała narusza wolność gospodarczą. 
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Naruszeń takich jednak nie stwierdzono. Swoboda działalności gospodarczej i 

równość wobec prawa polega między innymi na tym, że każdy przedsiębiorca 

prowadzący działalność gospodarczą w budynku do 100 m2 płaci podatek w takiej 

samej wysokości. Podobna zasada obowiązuje każdego przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność gospodarczą na pow. powyżej 100 m2. Naruszeniem 

równości podatkowej byłoby natomiast określenie preferencyjnych stawek dla 

określonej podmiotowo grupy podatników. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 417/13 i I SA/Ke 418/13 Sąd oddalił skargi. 

Spór dotyczył prawidłowości opodatkowania budynku byłych warsztatów szkolnych. 

Skarżąca wykazała ten obiekt do opodatkowania wg stawki dla budynków 

pozostałych, twierdząc, że nie jest on związany z działalnością gospodarczą z uwagi 

na jego zły stan techniczny. Natomiast zdaniem organu nie zaistniały względy 

techniczne uniemożliwiające opodatkowanie budynku stawką jak dla budynku 

związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sąd wyjaśnił, że posiadanie 

przez przedsiębiorcę gruntu, budynku lub budowli skutkuje tym, że są one uznawane 

za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyłączenie przedmiotu 

opodatkowania z tej kategorii umożliwiające opodatkowanie wg preferencyjnych zasad 

następuje, gdy przedmiot ten, ze względów technicznych, nie jest i nie może być 

wykorzystany do prowadzenia działalności. Względy techniczne to trwała i obiektywna 

przeszkoda w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź budowli do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Jest to przeszkoda niedeterminowana wolą podatnika i nie 

może mieć charakteru przejściowego. Normatywna treść pojęcia "względy techniczne" 

i redakcja przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., wskazuje nie tylko na stan obecny 

przedmiotu opodatkowania, ale też na ulokowane w przyszłości możliwości jego 

wykorzystywania. Sąd stwierdził, że tak rozumiane "względy techniczne" w niniejszej 

sprawie nie miały miejsca. Organy podatkowe prawidłowo wywiodły, że stan spornego 

budynku nie ma charakteru obiektywnego i trwałego, co upoważniłoby do 

zastosowania obniżonej stawki opodatkowania. Choć budynek ten nie mógł być 

wykorzystywany do działalności gospodarczej w 2009 r. gdyż był remontowany, to 

remont pozwolił na takie jego wykorzystanie w przyszłości. Faktyczne, okresowe 

niewykorzystanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej nie 

stanowi wystarczającej okoliczności do uznania, że nie jest ona związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej ze względów technicznych. Te ostatnie nie 

mogą być bowiem ograniczane wyłącznie do roku podatkowego, za który deklarowany 
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jest podatek od nieruchomości. Fakt modernizacji budynku dowodzi, że nie występuje 

trwała niemożność wykorzystywania nieruchomości do działalności gospodarczej ze 

względów technicznych, lecz stan przejściowy. Sąd podkreślił nadto, że zakup 

spornych nieruchomości był determinowany wolą spółki, a ona nie kwestionowała, że 

nabyła je na cele działalności gospodarczej, o czym świadczy wpisanie do ewidencji 

środków trwałych. Wskazał też, że brak przyłączy elektrycznych i 

wodnokanalizacyjnych nie dotyczy konstrukcji budynku i nie stanowi obiektywnej 

przeszkody wyłączającej możliwość wykorzystywania budynku w przyszłości, gdyż 

brak ten może zostać zlikwidowany przez przyłączenie budynku do sieci. Sąd 

zaznaczył nadto, że zły stan budynków, uniemożliwiający wykorzystanie ich do 

prowadzonej działalności gospodarczej był determinowany wolą skarżącej, gdyż 

przeprowadzenie koniecznych remontów to okoliczność, na którą tylko ona miała 

wpływ, a termin względy techniczne nie obejmuje swoim zakresem przyczyn 

technologicznych, ekonomicznych czy finansowych. W związku z powyższym sąd za 

nieuzasadnione uznał zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.  

Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 361/13 do I SA/Ke 365/13 dotyczyły oceny podstaw 

do wznowienia postępowania podatkowego, zakończonego ostateczną decyzją w 

przedmiocie opodatkowania nieruchomości. Sąd wyjaśnił, że - zgodnie z brzmieniem 

art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej - w sprawie zakończonej decyzją ostateczną 

wznawia się postępowanie jeżeli: 1) wyjdą na jaw nowe okoliczności lub nowe 

dowody; 2) okoliczności te nie były znane organowi wydającemu decyzję w dniu jej 

wydania; 3) są one istotne dla sprawy. Przez "nowe okoliczności faktyczne" należy 

rozumieć zdarzenia faktyczne, które miały miejsce przed wydaniem decyzji 

ostatecznej, a ujawnione zostały po jej wydaniu, przy czym, bez znaczenia pozostaje 

to, dlaczego organ nie dysponował wiedzą o tych okolicznościach. Sąd uznał, że 

organ właściwie ocenił, iż w sprawie ujawnione zostały nowe okoliczności istniejące w 

dniu wydania decyzji, a nieznane organowi, mające wpływ na wielkość opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości. Stanowiąca przedmiot wznowienia decyzja organu I 

instancji wydana została w oparciu o zapisy zawarte w ewidencji. Skarżący, pomimo 

obowiązku wynikającego z treści art. 6 ust 6 u.p.o.l., nie zgłaszali żadnych zmian 

dotyczących sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania czy też podstawy 

opodatkowania w okresie, kiedy organ wydawał decyzje podatkowe. Dopiero w 

okresie późniejszym złożona została "korekta" informacji za lata 2006-2009 oraz 

"korekta" informacji za lata 2009-2011. Złożenie powyższej informacji stanowiło 
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podstawę do wznowienia postępowania w oparciu o przepis art. 240 § 1 pkt 5 

Ordynacji podatkowej, w zakresie nieznanej organowi, a istniejącej w dacie wydania 

decyzji podatkowej okoliczności wynajmowania przez podatników części budynku 

mieszkalnego pod działalność gospodarczą. Powyższej okoliczności organ nie mógł 

znać skoro skarżący o powyższym go uprzednio nie informowali. Za taką informację 

nie można uznać złożenia w urzędzie miasta dokumentu inwentaryzacji 

przedmiotowego budynku mieszkalnego, gdyż nie wynika z niego, w jaki sposób 

lokale są wykorzystywane w rzeczywistości. Dopiero informacje zawarte w złożonych 

korektach wskazały organowi sposób wykorzystywania lokali i związanie ich z 

działalnością gospodarczą.  

W sprawach I SA/Ke 667/13, od I SA/Ke 671-676/13 oraz I SA/Ke 681/13 i I SA/Ke 

683/13 sąd stwierdził częściową nieważność uchwał podjętych przez poszczególne 

rady gmin w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. Wnoszący w niniejszych sprawach skargę prokurator zarzucał w/w 

uchwałom, że stanowiące ich załączniki wzory deklaracji i informacji podatkowych 

wprowadzają obowiązek składania oświadczenia zawierającego pouczenie o 

odpowiedzialności określonej w art. 233 § 1 kodeksu karnego, który nie ma podstawy 

w przepisach obowiązującego prawa. Rozpatrując skargę sąd wskazał, że zaskarżone 

uchwały są niewątpliwie aktami prawa miejscowego, a w takim przypadku wnoszący 

skargę prokurator nie jest ograniczony terminem (art. 53 § 3 ustawy p.p.s.a.). W razie 

stwierdzenia naruszenia prawa nie ma zatem przeszkód do stwierdzenia jej 

nieważności, mimo że od daty podjęcia aktu upłynął ponad rok. Sąd wyjaśnił nadto, że 

zmiana skarżonej uchwały przez organ nie spowodowała, że postępowanie sądowe 

stało się bezprzedmiotowe. Zmiana lub utrata mocy uchwał oznacza bowiem 

wyeliminowanie odpowiednich przepisów ze skutkiem od daty uchylenia lub zmiany 

(ex nunc). Stwierdzenie nieważności uchwały (lub jej poszczególnych zapisów) 

wywołuje natomiast skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc), a uchwałę należy traktować 

tak, jakby nigdy nie została podjęta. Zmiana lub uchylenie zaskarżonej do sądu 

uchwały nie czyni zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała 

może być zastosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Natomiast 

w okresie obowiązywania skarżonej uchwały podatnicy mogli złożyć oświadczenia po 

uprzedzeniu o treści art. 233 § 1 kodeksu karnego, których skutki mogą wystąpić po 

zmianie zaskarżonej uchwały. W ocenie sądu nie można też traktować zmiany 

skarżonej uchwały przez organ, który ją wydał, w kategoriach autokontroli 
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zaskarżonego aktu (art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a.). Wniosek skargi dotyczył bowiem 

stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, a organ stanowiący gminy nie posiada 

możliwości ani stwierdzenia nieważności swojej uchwały, ani stwierdzenia jej 

niezgodności z prawem.  

Dokonując kontroli uchwał sąd stwierdził, że brak było podstaw prawnych 

(upoważnienia ustawowego) do zawarcia w nich zakwestionowanych zapisów. W 

podstawie prawnej uchwał wskazano zaś art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 13 u.p.o.l. oraz art. 6 ust. 

9 ustawy o podatku leśnym. Sąd dodał, że z unormowania art. 233 § 6 kodeksu 

karnego wynika, że warunkiem odpowiedzialności za złożenie fałszywego 

oświadczenia jest to, by przepis ustawy, na podstawie której oświadczenie jest 

składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Jeżeli więc ustawodawca zamierza nadać rygor 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten 

wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji 

do określenia przez organ samorządu wzoru informacji i deklaracji, winien przewidzieć 

w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń (zeznań). Przepisy u.p.o.l., ustawy o podatku rolnym czy 

ustawy o podatku leśnym nie przewidują zaś takiej możliwości. Ustawowego 

upoważnienia dla rady nie można zaś domniemywać, szczególnie stosować dla 

ustalenia jego zakresu wykładni celowościowej. Sąd uznał zatem, że żaden z 

przepisów przywołanych jako podstawa prawna zaskarżonych uchwał, jak też 

obowiązujących w dacie ich podjęcia, nie zawierał upoważnienia do zamieszczenia we 

wzorach informacji i deklaracji obowiązku składania oświadczeń pod rygorem z art. 

233 kodeksu karnego.  

5. Ulgi płatnicze 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu umorzeń należności 

pieniężnych, w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS), Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 

oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy: ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749), dalej „Ordynacja 

podatkowa”, ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
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społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), dalej jako „u.s.u.s.”, 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1365), dalej „rozporządzenie”, 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2008r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), dalej „ustawa o u.s.r.”. 

Przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w 

2013 r. były m.in. decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wniosków  

o umorzenie należności składkowych (sygn. akt I SA/Ke 521/12, I SA/Ke 699/12,  

I SA/Ke 3/13, I SA/Ke 29/13, I SA/Ke 189/13, I SA/Ke 61/13, I SA/Ke 331/13, 

I SA/Ke 423/13, I SA/Ke 234/12). W sprawach tych podstawę prawną rozstrzygnięć 

stanowi art. 28 ust. 2, 3 i 3a u.s.u.s., zgodnie z którym należności z tytułu składek 

mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Ponadto w 

świetle art. 28 ust. 3a u.s.u.s. w sprawach dotyczących należności z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne ubezpieczonego będącego równocześnie płatnikiem tych 

składek, pomimo braku całkowitej nieściągalności organ ma możliwość umorzenia 

tych należności także w innych uzasadnionych przypadkach, na które wskazuje § 3 

rozporządzenie. W związku z powyższym dla uruchomienia postępowania w sprawie 

umorzenia zaległości na ubezpieczenie własne płatnika jak i innych osób kwestią 

pierwszorzędną jest ustalenie czy w sprawie zachodzi całkowita nieściągalność 

należności. Decyzje w sprawach umorzeń mają charakter uznaniowy. Oznacza to, że 

w przypadku stwierdzenia przesłanki, organ ma prawo wyboru rozstrzygnięcia, może 

zatem uwzględnić wniosek lub odmówić jego uwzględnienia. Rozstrzygnięcie to nie 

może mieć jednak charakteru dowolnego, lecz musi być wynikiem wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy (art. 7 kpa), wszechstronnego zebrania oraz rozpatrzenia w 

sposób wyczerpujący materiału dowodowego (art. 77 § 1 kpa), zaś decyzja winna 

spełniać wymogi określone w art. 107 § 1 i § 3 kpa W celu ustalenia istnienia 

przesłanek umorzenia należności składkowych niezbędne jest zbadanie sytuacji 

finansowej, określenie dochodów i wydatków, relacji pomiędzy tymi wielkościami oraz 

sytuacji rodzinnej i zdrowotnej osoby zobowiązanej. Ustalając istnienie przesłanek 

organ bierze przy tym pod uwagę aktualną sytuację życiową i majątkową osoby 

wnoszącej o umorzenie zaległości. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 29/13, oddalając skargę Sąd stwierdził, że organ 

oceniając dokonane ustalenia w zakresie ponoszonych przez wnioskodawczynię 



 68  

wydatków i uzyskiwanych dochodów prawidłowo wskazał, że skoro wydatki znacznie 

przekraczają uzyskiwane przez nią przychody to oznacza to, że skarżąca nie 

wykazała w toku postępowania całych swoich przychodów w szczególności tych z 

prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek taki w świetle zasad logiki i 

doświadczenia życiowego jest w pełni uprawniony co oznacza, że nie można organowi 

zarzucić dowolności w ustaleniu i rozważeniu materiału dowodowego. Nadto wskazać 

należy, że wykazanie straty z działalności gospodarczej nie oznacza braku 

przychodów albowiem koszty generujące wykazywaną stratę mogą być ponoszone w 

większości wg uznania przedsiębiorcy. Sąd podniósł przy tym, że ustawodawca w 

będącym podstawą rozstrzygnięcia § 3 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia nałożył na 

starającego się o uzyskanie ulgi w spłacie zaległości obowiązek udowodnienia 

okoliczności wskazujących na stan majątkowy i sytuacje rodzinną. Innymi słowy ciężar 

wykazania okoliczności uzasadniających rozważenie możliwości przyznania ulgi 

spoczywa na starającym się o taką. Skoro skarżąca nie wykazała całych swoich 

przychodów to prawidłowo organ wskazał, że nie wykazała okoliczności skutkujących 

możliwością umorzenia zaległości składkowych. Oddalając skargę w sprawie o sygn. 

akt I SA/Ke 189/13 Sąd wskazał, że sprawa była już przedmiotem kontroli Sądu, który 

prawomocnym wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 346/12 uchylił 

zaskarżoną decyzję ZUS w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu 

składek. Oznacza to, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy ma zastosowanie 

przepis art. 153 ustawy p.p.s.a, zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do 

dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ. 

Ponowny proces decyzyjny organów odbywał się zatem w warunkach związania 

wyrażoną przez Sąd oceną prawną oraz wskazaniami co do dalszego postępowania. 

W związku z tym kontrola sądowa zaskarżonej decyzji wydanej w powyższych 

warunkach, polegać musi również na zbadaniu prawidłowości wypełnienia przez organ 

zaleceń Sądu. Wykonując wskazania Sądu wyrażone w wyroku z 29 sierpnia 2012 r., 

organ zweryfikował wysokość dochodów osiąganych przez męża skarżącej z tytułu 

dorywczej pracy w postaci pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Banku S. 

Zbadał także wysokość dochodów osiąganych przez córkę skarżącej, zwłaszcza z 

tytułu wynagrodzenia za pracę. Na podstawie danych statystycznych oszacował 

ponadto wysokość dochodów osiąganych z gospodarstwa rolnego stanowiącego 

własność córki skarżącej. Ustalił również, że skarżąca nie czerpie korzyści ani nie 

pobiera pożytków naturalnych z nieruchomości położonej w miejscowości T., w której 
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– jako współwłaściciel – skarżąca ma 1/3 udziału. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji 

organ dokonał analizy dochodów uzyskiwanych przez skarżącą i osoby pozostające z 

nią we wspólnym gospodarstwie, a wynik tego zabiegu zestawił z ponoszonymi przez 

skarżącą i jej rodzinę wydatkami. Nieuwzględnienie wydatków na żywność, odzież, 

środki czystości i edukację wnuczki nie mogło mieć istotnego wpływu na wynik sprawy 

z uwagi na ustalenie przez organ średniomiesięcznego dochodu rodziny w kwocie 

znacznie wyższej od podawanej przez skarżącą. Należy przyjąć, że wysokość tej 

kwoty pozwala zabezpieczyć egzystencję rodziny, nawet w sytuacji prowadzenia 

przez Zakład egzekucji należności składkowych. Dokonane przez Zakład ustalenia 

wystarczyły by mógł jednoznacznie stwierdzić, że nie zaszła żadna z podstaw 

umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie. W sprawie sygn. 

akt I SA/Ke 61/13 Sąd wskazał, że ustalenia, dokonane przez ZUS na podstawie 

dowodów przeprowadzonych z urzędu, oświadczeń zobowiązanego oraz 

przedłożonych przez niego dokumentów, doprowadziły organ do wniosku, że nie 

istnieją podstawy do umorzenia zaległości skarżącego także na podstawie art. 28 ust. 

3a w zw. § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia; skarżący nie wykazał przesłanek 

wskazanych w tym przepisie i istnieje realna możliwość uzyskiwania dochodu na 

spłatę należności. Zdaniem Sądu, wniosek został wyciągnięty w granicach 

określonych w art. 80 k.p.a. Nie zasługuje zatem na uwzględnienie zarzut wadliwego 

ustalenia, że nie zachodzą przesłanki umorzenia określone w art. 28 ust. 2 i 3 u.s.u.s. 

oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia. Organ był uprawniony do stwierdzenia, że nie 

zachodzą nadzwyczajne okoliczności, które to zdarzenia mogłyby mieć wpływ na 

możliwości płatnicze zobowiązanego, osiągane dochody jego i małżonki mają 

charakter stałych, przekraczają znacznie minimum socjalne, co pozwala na racjonalne 

ich wydatkowanie. Organ rozważył fakt choroby skarżącego i związane z leczeniem 

wydatki z tym, że zasadnie wskazał, że koszty związane z leczeniem nie zostały, poza 

oświadczeniem skarżącego w żaden sposób udokumentowane. Istotnym jest, że 

pomimo choroby jedynym zadłużeniem zobowiązanego jest zadłużenie z karty 

kredytowej. Rozstrzygnięcie uzasadnia również fakt, iż skarżący jest w stanie 

regulować zobowiązania wobec innych niż Zakład dłużników. Należy zauważyć, że 

Zakład nie może rozpatrywać wniosku o umorzenie zaległości tylko pod kątem 

wsparcia socjalnego dla skarżącego i przyznawać pierwszeństwa zadłużeniu 

skarżącego wobec innych dłużników. Odnosząc się do argumentacji zawartej w 

skardze należy wskazać, że nie może mieć decydującego wpływu podnoszona w 
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skardze okoliczność powstania zadłużenia. Zasadnie organ wskazał, że działalność 

gospodarcza jest działalnością prowadzoną na własne ryzyko, które ponosi osoba 

prowadząca. Na niej spoczywają obowiązki związane z regulowaniem różnych 

należności, w tym obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Skutki tej 

działalności, w tym niewywiązanie się z umów przez kontrahentów, nie stanowią 

podstawy umorzenia należności. W sprawie sygn. akt I SA/Ke 331/13 Sąd oddalając 

skargę wskazał, że organ ustalił, że sytuacja materialna zobowiązanego jest trudna, 

nie mniej osiąga on stały dochód z tytułu renty oraz posiada majątek w postaci 

ruchomości, jak i nieruchomości. Fakt posiadania majątku, jak prawidłowo wskazał 

organ, daje możliwość uregulowania powstałego zadłużenia, chociażby przez zbycie 

samochodu osobowego, który stanowiłby źródło pokrycia długu. Nadto spłata nie 

spowoduje znacznego uszczerbku dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

zobowiązanego i jego rodziny. Oświadczenie zobowiązanego, że samochód figuruje 

na niego z uwagi na ulgę ubezpieczeniową nie może być przesłanką przemawiającą 

za umorzeniem należności z tytułu składek. Organ dogłębnie przeanalizował dochody 

i wydatki skarżącego, a także sytuację zdrowotną jego rodziny. Bilans wykazał, że nie 

zachodzi sytuacja, gdy ze względu na stan majątkowy i rodzinny zobowiązany nie jest 

w stanie opłacić należności składkowych, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie 

skutki dla niego i rodziny, w szczególności pozbawiłoby ich możliwości zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych. Poprawny jest zatem pogląd organu, że sytuacja 

materialna skarżącego jakkolwiek trudna nie wypełnia przesłanek z § 3 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne. W sprawie sygn. akt I SA/Ke 423/13 Sąd podzielił stanowisko ZUS, że 

sytuacja finansowa skarżącego nie jest drastyczna i nie może być uznana za 

wyjątkową. Zasadne jest stwierdzenie, że sytuacja ta umożliwia skarżącemu spłatę 

zobowiązań wobec ZUS. Wnioskodawca posiada bowiem stałe źródło dochodu w 

postaci wynagrodzenia za pracę w wysokości około 2000 zł miesięcznie brutto. Z kolei 

udokumentowane przez skarżącego wydatki to kwota 724 zł na opłaty związane z 

utrzymaniem domu oraz opłata za zakwaterowanie córki w internacie w wysokości 35 

zł miesięcznie oraz jej koszty wyżywienia w tej placówce (10 zł wg stawki dziennej). 

Skarżący wskazał wprawdzie na ponoszenie miesięcznych kosztów utrzymania domu 

w kwocie około 1200 zł, kosztów związanych z utrzymaniem uczących się dzieci w 

kwocie około 1000 zł oraz kosztów na zakup leków w kwocie około 100 zł, jednak nie 
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udokumentował ich. Istotne natomiast jest, że w przypadku postępowania w sprawie 

wniosku o umorzenie, ciężar dowodzenia zdecydowanie przesuwa się na 

zobowiązanego. To w interesie strony leży podanie do wiadomości organów 

wszystkich istotnych okoliczności sprawy i dopilnowanie utrwalenia ich w 

dokumentach. Odnosząc się do wydatków związanych z utrzymaniem domu należy 

ponadto zaznaczyć, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe m.in. z dwoma 

dorosłymi, pracującymi synami, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie w kwocie 

2072 zł i 2670 zł, co oznacza możliwość partycypowania przez nich w tych wydatkach. 

Wpływu na treść rozstrzygnięcia nie ma też okoliczność, że na utrzymaniu skarżącego 

pozostaje jego żona. Zobowiązany nie wskazał bowiem na żadne okoliczności 

uzasadniające brak podjęcia przez nią zatrudnienia. Ustalono ponadto, że E. W., nie 

jest nawet zgłoszona jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy w urzędzie pracy. 

Zasadą jest płacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Umorzenie zaległości jest 

natomiast instytucją wyjątkową, zastrzeżoną dla drastycznych przypadków. W 

przypadku, gdy składki na określone fundusze nie są odprowadzane, ciężar ich 

uiszczenia przerzucany jest na ogół społeczeństwa. Trudno zatem oczekiwać, aby 

Zakład uznał za zasadne, by inni ubezpieczeni pokrywali zadłużenie tych nie 

płacących należności, w okoliczności gdy żona zobowiązanego, będąca osobą młodą 

(51 lat) i zdrową, prowadzącą z nim wspólne gospodarstwo nie podejmuje pracy. 

Istotne przy tym jest, że znaczna część zadłużenia skarżącego została już przez ZUS 

umorzona. Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 521/12 była decyzja ZUS 

umarzająca skarżącemu należności własne na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz 

Pracy i odmawiająca umorzenia należności na ubezpieczenia własne z tytułu składek 

na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz składek za ubezpieczonych nie będących 

płatnikami w części finansowanej przez płatnika na Fundusz Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych. Sąd 

zaznaczył, że rozstrzyganie kwestii umorzenia - w zakresie należności składek za 

ubezpieczonych niebędących płatnikami składek w części finansowanej przez płatnika 

możliwe jest w oparciu o treść art. 28 ust. 3 u.s.u.s. Przepis art. 28 ust. 3 a u.s.u.s ma 

zastosowanie jedynie w sprawach dotyczących umorzenia składek osobistych 

płatnika. Dotyczy bowiem tylko i wyłącznie należności ubezpieczonych będących 

równocześnie płatnikami składek, którymi zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 lit. d u.s.u.s. 

jest ubezpieczony zobowiązany do opłacania składek na własne ubezpieczenie 

społeczne. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że proces decyzyjny organu 



 72  

odwoławczego został przeprowadzony wadliwie. Organ zgromadził materiał 

dowodowy dotyczący sytuacji materialnej, rodzinnej, ale sprzeczności uzasadnienia 

zaskarżonej decyzji nie pozwalają stwierdzić, czy rozstrzygniecie w przedmiocie 

umorzenia części należności na ubezpieczenia własne osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą odnośnie składek na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i 

odmowa umorzenia należności odnośnie składek na ubezpieczenia własne osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą (FUS) oraz ubezpieczonych nie będących 

płatnikami składek w części finansowanej przez płatnika (FUS oraz Fundusz Pracy i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) jest konsekwencją 

stwierdzenia braku przesłanek do zastosowania preferencji w spłacie należności czy 

konsekwencją korzystania z uprawnienia do uznania administracyjnego. Organ w 

uzasadnieniu decyzji stwierdził, że zachodzi przesłanka określona w art. 28 ust 3 pkt 3 

u.s.u.s. bowiem skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada 

majątku, z którego należność może być egzekwowana jak również sytuacja 

majątkowa i rodzinna spełnia przesłanki określone w § 3 pkt 1 rozporządzenia. 

Uzasadnia to w ocenie organu umorzenie części zaległości, bowiem wskazane 

przepisy dają organowi prawną możliwość umorzenia zaległości w całości lub w 

części, nie obowiązek umorzenia. Jednocześnie organ odwoławczy odwołując się do 

nadzwyczajnego charakteru instytucji umorzenia należności, wskazał, że nie 

stwierdzono w sytuacji zobowiązanego żadnych sytuacji drastycznych, 

nadzwyczajnych zdarzeń, strat spowodowanych klęską żywiołową. Skarżący nie 

posiada innych zobowiązań publicznoprawnych i jakkolwiek nie uzyskuje dochodów to 

jest w pełni aktywności zawodowej, skoro nie orzeczono w stosunku do niego 

niepełnosprawności.  

Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego nie wynika jakich ustaleń co do 

przesłanek umorzenia dokonał organ. Stwierdzenie, że zachodzą przesłanki tak z art. 

28 ust 3 pkt 3 u.s.u.s. oraz w § 3 pkt 1 rozporządzenia wskazywać by mogło, że 

korzysta z instytucji uznania administracyjnego. Z kolei wskazanie na możliwość 

podjęcia pracy, brak nadzwyczajnych okoliczności, strat spowodowanych klęską 

żywiołową, innych zadłużeń sugeruje brak podstaw do zastosowania preferencji, 

bowiem nie zachodzą przesłanki umorzenia. Jak wyjaśniono wyżej czym innym jest 

dokonanie przez organ ustaleń faktycznych w przedmiocie czy zachodzą przesłanki 

przewidziane w art. 28 ust 2 i 3 u.s.u.s. oraz § 3 a rozporządzenia a czym innym 

możliwość odmowy preferencji z uwagi na skorzystanie przez organ z instytucji 
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uznania administracyjnego. Uzasadnienie decyzji nie wyjaśnia stronie czym kierował 

się organ podejmując decyzję i nie poddaje się kontroli sądu i narusza wyrażoną w art. 

8 kpa zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego 

uczestników do władzy publicznej. Ponadto przedmiotem postępowania były 

należności z tytułu składek z tytułu należności na ubezpieczenie własne skarżącego 

oraz - należności za zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez 

płatnika. Jak wyjaśniono wyżej przepis art. 28 ust. 3a u.s.u.s. nie może stanowić 

materialno-prawnej podstawy umorzenia składek za zatrudnionych pracowników w 

części finansowanej przez płatnika. Umorzenie tych należności może być rozważane 

tylko w aspekcie przesłanek opisanych w art. 28 ust. 3 pkt 1 - 6 u.s.u.s. Nieprawidłowe 

jest zatem prowadzenie postępowania dotyczącego różnych rodzajowo należności 

składkowych, w oparciu o treść art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i § 3 rozporządzenia. 

Twierdzenie takie jest uprawnione jedynie wobec składek na ubezpieczenie własne 

zobowiązanego. Rozstrzyganie natomiast kwestii umorzenia - w zakresie należności 

składek za ubezpieczonych niebędących płatnikami składek w części finansowanej 

przez płatnika prowadzone mogło być tylko w oparciu o art. 28 ust. 3 u.s.u.s. W 

sprawie sygn. akt I SA/Ke 699/12, Sąd również uchylił zaskarżoną decyzję. Stwierdził 

bowiem, że organ zgromadził wprawdzie obszerny materiał dowodowy w zakresie 

sytuacji materialnej i rodzinnej zobowiązanego jednak jego ocena okazała się 

dowolną, przekraczającą granice określone przepisem art. 80 kpa Zakład stwierdził 

bowiem, że trudności finansowe skarżącego nie mogą stanowić przesłanki do 

umorzenia należności. Przedstawionych okoliczności organ nie odniósł jednak i nie 

ocenił w kontekście przesłanek ujętych w § 3 rozporządzenia, w szczególność 

przesłanki z pkt 1 przedmiotowego przepisu dotyczącej sytuacji gdy opłacenie 

należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Innymi słowami ZUS nie dokonał 

prawidłowej subsumcji ustalonego stanu faktycznego do norm zawartych w 

rozporządzeniu. Wnioskowaniu Zakładu należy ponadto zarzucić sprzeczność 

polegającą na stwierdzeniu, że trudności finansowe skarżącego nie mogą stanowić 

przesłanki do umorzenia należność, by w drugim akapicie wskazać, że te problemy 

finansowe i bytowe skarżącego były podstawą do wydania decyzji częściowo 

umarzającej należność skarżącego co mogłoby świadczyć o istnieniu przesłanek 

umorzenia należności składkowych. Jak już wskazano do uznania administracyjnego, 

a więc możliwości wyboru określonego kierunku rozstrzygnięcia, dochodzi jednak 
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dopiero po ustaleniu zaistnienia którejś z wymienionych w przepisach prawa 

przesłanek. Jeśli jednak żadna z tych przesłanek nie zostanie spełniona to nie ma już 

możliwości wyboru konsekwencji prawnych i bezwzględnie zobowiązany jest odmówić 

przyznania ulgi. W przedmiotowej sprawie z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie 

wynika natomiast czy organ odmówił udzielenia ulgi w ramach decyzji uznaniowej, czy 

odmówił udzielenia ulgi, bo uznał, że po stronie skarżącego w ogóle brak jest 

przesłanek do umorzenia należności. Uchylając decyzję ZUS w sprawie I SA/Ke 3/13 
Sąd również stwierdził że proces decyzyjny organu został przeprowadzony wadliwie. 

Ocena materiału dowodowego w zakresie sytuacji materialnej i rodzinnej 

zobowiązanego okazała się dowolną, przekraczającą granice określone przepisem art. 

80 kpa, czego konsekwencją jest formułowanie nielogicznych wniosków, jako efektu 

przeprowadzonego postępowania. W świetle zasad doświadczenia życiowego nie 

znajduje uzasadnienia stwierdzenie, że sytuacja skarżącego nie jest wyjątkowa i 

umożliwia opłacenie należności w sytuacji gdy skarżący nie uzyskuje żadnych 

dochodów, nie posiada żadnego majątku, ma problemy zdrowotne (został zaliczony 

do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Zakład skupił się bowiem na 

obowiązkach osoby prowadzącej działalność gospodarczą, pominął natomiast kwestię 

możliwości zaspokajania przez skarżącego i jego żonę niezbędnych potrzeb 

życiowych. Zbagatelizował fakt, że z powodu trudnej sytuacji finansowej żona 

skarżącego musiała zająć się zbieraniem jagód, a skarżący surowców wtórnych. 

Podkreślić należy, że zarówno w dacie podjęcia zaskarżonej decyzji oraz decyzji 

organu I instancji, zajęcia te stanowiły dla skarżącego i jego żony jedyne źródło 

dochodu. Uwadze organu uszło również, że skarżący z powodu braku środków 

finansowych nie wykupuje leków. Wskazane okoliczności są zasadnicze w kontekście 

przesłanki § 3 pkt 1 rozporządzenia dotyczącej sytuacji gdy opłacenie należności z 

tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych. Na ocenę sytuacji skarżącego wpływu nie może mieć 

zarzucany przez organ fakt nie wykazania przez niego kosztów utrzymania 

gospodarstwa domowego. Okolicznością powszechnie znaną jest konieczność 

ponoszenia podstawowych wydatków związanych z zaspakajaniem niezbędnych 

potrzeb życiowych np. na żywność, ogrzewanie, leczenie. Wydatki te jako konieczne 

ponosić musi bez wątpienia skarżący oraz jego żona, które nawet w najmniejszej 

wysokości stanowią znaczne obciążenie finansowe dla budżetu domowego.  
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Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje Prezesa KRUS dotyczące 

wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Podstawę 

prawną umorzenia tych składek stanowił art. 41 a. ust 1 ustawy o u.s.r, zgodnie z 

którym organ może umorzyć w całości lub w części należności z tytułu składek na 

ubezpieczenie, na wniosek zainteresowanego, w przypadkach uzasadnionych jego 

ważnym interesem, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan 

finansów funduszów emerytalno rentowego i składkowego.  

Uchylając decyzję Prezesa KRUS w sprawie I SA/Ke 696/12 Sąd wskazał, że 

uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie odpowiada dyspozycji art. 107 § 1 i 3 kpa. 

Przede wszystkim z uzasadnienia decyzji nie wynika dlaczego nie uwzględniono 

wniosku małżonków w przedmiocie umorzenia należności na ubezpieczenie 

emerytalno rentowe. Organ wskazał jedynie, że analiza złej sytuacji materialnej i 

zdrowotnej wnioskodawców (bez wskazania świadczących o tym faktów) powodowała, 

że wniosek był zasadny częściowo. Takie ogólne stwierdzenie nie wyjaśnia dlaczego 

zdaniem organu wniosek był niezasadny w dalszej części. Organowi umknęło nadto, 

że ustalając przesłankę ważnego interesu obok możliwości płatniczych winien wziąć 

pod uwagę również stan finansów funduszów emerytalno – rentowego i składkowego. 

Kwestia ta w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nie została poruszona. Należy bowiem 

wskazać, że uzasadnienie nie może ograniczać się tylko do zacytowania przepisu, 

lecz winno wyjaśnić jak w ocenie organu, stan finansów funduszu wpływa na 

rozpoznanie konkretnego wniosku o umorzenie zaległości. Odmawiając umorzenia 

należności organ powołał się nadto na rozporządzenie prawa wspólnotowego tj. 

rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze 

produkcji rolnej (Dz. UE L 337 z 21.12.2007r.). Wskazał, że zgodnie z tym 

rozporządzeniem pomoc de minimis nie może być udzielana gospodarstwom rolnym 

nie rokującym stałej poprawy. Tym samym organ popadł w sprzeczność albowiem z 

jednej strony udzielił pomocy poprzez częściowe umorzenie zaległości mimo, że jak 

prawidłowo wskazał pomocy de minimis nie można udzielać gospodarstwom 

zagrożonym. Takie niepełne i wewnętrznie sprzeczne uzasadnienie nie spełnia 

wymogów o jakich mowa w art. 107 § 3 kpa. W sprawie I SA/Ke 41/13 Sąd również 

uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa KRUS. Organ bowiem uznając, że wnioskodawca 

nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i bytowej nie ustalił relacji pomiędzy 

uzyskiwanymi przez skarżącego dochodami, a ponoszonymi wydatkami, ale także nie 



 76  

przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji precyzyjnie dochodów i wydatków. W 

zakresie ponoszonych przez skarżącego wydatków organ bez dokonania uprzedniej 

analizy rodzaju i wysokości tych wydatków ograniczył się do stwierdzenia, że podobne 

wydatki ponosi wielu rolników, a zestawienie kosztów bytowych oraz związanych z 

prowadzeniem działalności rolniczej nie nosi cech wydatków nadzwyczajnych. 

Wymaga przy tym podkreślenia, że w aktach sprawy znajduje się materiał dowodowy 

dający możliwość ustalenia części z powyższych okoliczności. Zdaniem Sądu brak w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji rozważenia wszystkich okoliczności związanych z 

sytuacją majątkową strony skarżącej stanowi naruszenie art. 107 § 3 kpa w stopniu 

mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd stwierdził, że w sprawie I SA/Ke 350/13 
zaskarżona decyzja Prezesa KRUS również nie spełnia wymogów z art. 107 § 3 kpa 

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nie zawarł własnych ustaleń faktycznych, 

przywołując jedynie na tę okoliczność tezy wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 

złożonego przez skarżącą. Takie rozstrzygnięcie narusza też zasadę 

dwuinstancyjności o jakiej mowa w art. 15 kpa Oznacza to po stronie organów 

obowiązek przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego, a celem 

postępowania odwoławczego nie jest weryfikacja decyzji, a ponowne rozpoznanie 

sprawy administracyjnej. Uzasadnienie decyzji nie zawiera też wskazania i omówienia 

podstawy prawnej rozstrzygnięcia (poza wskazaniem art. 41a ust.1 ustawy o u.s.r. w 

komparycji rozstrzygnięcia). Brak w tym zakresie powoduje, że rozstrzygnięcie i z tego 

powodu nie jest możliwe do skontrolowania. związku z powyższym Sąd uchylił 

zaskarżone rozstrzygnięcia. Naruszenie art. 107 § 3 kpa było również powodem 

uchylenia zaskarżonej decyzji Prezesa KRUS w sprawie I SA/Ke 195/13. W sprawach 

I SA/Ke 668/13 i I SA/Ke 652/13 przyczyną uchylenia zaskarżonych decyzji i 

poprzedzających je decyzji organu pierwszej instancji było natomiast naruszenie art. 

24 § 1 pkt 5 kpa, który przewiduje, że pracownik organu administracji publicznej 

podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w 

wydaniu zaskarżonej decyzji. Zasada ta ma zastosowanie do wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 

§ 3 kpa stanowi bowiem zwykły środek zaskarżenia, różniący się od odwołania jedynie 

brakiem dewolutywności. Jego istotą i celem jest zagwarantowanie stronie prawa do 

dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy w postępowaniu 

administracyjnym, przy zapewnieniu obiektywizmu i bezstronności przy jej 

rozpatrzeniu. Wskazana reguła określona w art. 24 § 1 pkt 5 kpa znajduje 
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zastosowanie w każdym przypadku, gdy funkcje organu wykonuje upoważniony 

pracownik, który wydał decyzję objętą wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jak 

zauważył NSA w wyroku z dnia 15 września 2011 r. sygn. akt. II GSK 831/10 

przywołując treść uchwały NSA z 20 maja 2010 r. sygn. akt I OPS 13/09 "jedynie 

piastun funkcji ministra, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 kpa nie podlega wyłączeniu, gdy 

na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. – wydaje decyzję w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy. (...). Podsumowując powyższe rozważania trzeba stwierdzić, że tylko Prezes 

KRUS jako piastun funkcji organu nie podlega wyłączeniu przy ponownym 

rozpatrzeniu sprawy, nie dotyczy to jednak pracownika jednoosobowego organu 

administracji publicznej(...)". Stanowisko to zostało potwierdzone przez NSA w 

uchwale z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. akt II GSP 4/12, w której wyrażono pogląd, ż 

przepis art. 24 § 1 pkt 5 kpa miał zastosowanie do pracownika organu 

jednoosobowego w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem, o którym mowa w art. 

127 § 3 kpa Jakkolwiek teza uchwały dotyczy poprzednio obowiązującego stanu 

prawnego – poprzedniego brzmienia art. 24 § 1 pkt 5 kpa - to zachowuje aktualność. 

W rozpatrywanych sprawach w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy została wydana decyzja podpisana przez upoważnionego przez organ 

pracownika, który podpisał decyzję wydaną pierwotnie. Oznacza powyższe, że w 

niniejszej sprawie zarówno pierwsza decyzja jak i decyzja wydana po ponownym 

rozpatrzeniu sprawy, zostały wydane przez tego samego pracownika organu, nie 

będącego piastunem urzędu. Postępowanie wywołane wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy dotknięte jest zatem kwalifikowaną wadą formalną. Zgodnie z art. 

145 § 1 pkt 3 kpa wydanie decyzji przez pracownika organu, który podlega wyłączeniu 

stosownie do art. 24, 25 i 27 k.p.a. jest podstawą wznowienia postępowania 

administracyjnego i skutkuje koniecznością uchylenia zaskarżonej decyzji stosownie 

do art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy p.p.s.a. Sąd oddalił natomiast skargę w sprawie I 
SA/Ke 196/13. Wskazał, że kontrola zaskarżonej decyzji wykazała, że organ 

prawidłowo ustalił stan faktyczny, a następnie prawidłowo zastosował przepis prawa 

materialnego. Mimo, że skarżący powoływał się we wniosku o umorzenie na swoją 

trudną sytuację majątkową to odmówił współpracy z organem w ustalaniu potrzebnych 

faktów. W związku z tym stan faktyczny sprawy organ ustalił w oparciu o zewnętrzne 

oględziny posesji i będące w jego posiadaniu dokumenty. Ustalając dochody 

skarżącego organ prawidłowo wobec odmowy współpracy przyjął do wyliczeń dane 

statystyczne. Zarzuty skargi, że dochód obliczony w ten sposób jest zawyżony nie 
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mogą się ostać wobec odmowy ich podania przez skarżącego. Przypomnieć w tym 

miejscu należy, że w sytuacji gdy skarżący stara się o ulgę płatniczą na nim ciąży 

obowiązek wykazania stosownych przesłanek. Po drugie organ, co kwestionowane nie 

było ustalił, że skarżący pobierał w 2011 r. płatności obszarowe, skorzystał też z 

pomocy de minimis w postaci umorzenia podatku rolnego w wysokości 275 zł. W tak 

ustalonym stanie faktycznym prawidłowo organ wskazał, że po stronie skarżącego nie 

zaszła ważna przyczyna o jakiej mowa w art. 41a ust. 1 pkt 1 u.u.s.r. pozwalająca na 

rozważenie uwzględniania wniosku skarżącego, albowiem posiada on środki 

pozwalające tak na utrzymanie jak i na zaspokojenie roszczeń organu. W orzeczeniu 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 VIII 2010r. II FSK 620/09 (LEX nr 

745770) wskazano, że przez ważny interes rozumieć należy względy nadzwyczajne, 

które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika. Jednodniowy pobyt w 

szpitalu zrefundowany przez NFZ za taką sytuacje uznany być nie może. 
Sprawy I SA/Ke 707/12 i I SA/Ke 649/13 dotyczyły skarg na decyzje Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego odmawiającą umorzenia należności pieniężnej w 

kwocie z tytułu kary pieniężnej nałożonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. 

dalej u.t.d). W pierwszej z ww. spraw istotą sporu było to czy organ prawidłowo zebrał 

i ocenił materiał dowodowy. Podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia był art. 56 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 

ze zm. dalej u.f.p.). W przepisie tym ustawodawca określił enumeratywnie zamknięty 

katalog przesłanek warunkujących umorzenie należności określonych w art. 55 u.f.p. 

Jedną z nich na którą powołała się skarżąca Spółka jest ważny interes podatnika lub 

interes publiczny ( art. 56 ust. 1 pkt 5). Ważnego interesu Spółka upatrywała w swojej 

złej kondycji finansowej zobrazowanej żądanymi przez organ dokumentami. Nie jest 

poprawny pogląd organu, że trudna sytuacja podatnika nie może być samodzielną 

podstawą w ubieganiu się o umorzenie należności. Oznacza to, że postępowanie 

dowodowe musi być prowadzone w taki sposób, aby odpowiedzieć na pytanie czy 

sytuacja finansowa dłużnika jest na tyle zła z przyczyn obiektywnych, aby można ja 

kwalifikować jako nadzwyczajną w rozumieniu przepisu prawa materialnego. W tym 

kontekście poprawny jest natomiast pogląd organu, że sytuacje materialną 

zobowiązanego należy skonfrontować z interesem publicznym. Odnosząc powyższe 

na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że organ wydając zaskarżoną 

decyzję przeprowadził postępowanie z naruszeniem normujących je przepisów w 
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wyniku czego zaskarżona decyzja nosi znamiona dowolności. Podstawowym 

argumentem organu na okoliczność sytuacji finansowej skarżącej Spółki był fakt, że 

wykazana przez nią w latach 2011 i 2012 strata nie obrazuje faktycznie jej sytuacji 

albowiem wygenerowana została wysokimi kosztami uzyskania przychodu, co 

automatycznie nie świadczy o złej sytuacji ekonomicznej. Wskazać należy, że organ 

mimo posiadania bilansów Spółki nie przeanalizował czego dotyczyły jej koszty. 

Zasadnie w skardze podniesiono, że większość kosztów zgodnie ze złożonym do akt 

administracyjnych bilansem dotyczyło wydatków osobowych (wynagrodzenia, 

ubezpieczenia społeczne) a nie inwestycyjnych. Oznacza to, że wniosek organu, iż 

strata nie ma znaczenia dla ustalenia sytuacji ekonomicznej Spółki nie był poparty 

analizą zgromadzonych dowodów. Kolejne naruszenie procedury mającej wpływ na 

treść rozstrzygnięcia sprawy było naruszenie przez organy obu instancji zasady 

czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażonej w art. 10 kpa W związku z 

powyższym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu 

pierwszej instancji. W sprawie I SA/Ke 649/13 Sąd również uchylił zaskarżoną 

decyzję. Sąd wskazał bowiem, że na datę złożenia wniosku o umorzenie nie było kary 

podlegającej wykonaniu, co czyniło postępowanie w tym zakresie bezprzedmiotowym. 

Wobec tego wydanie decyzji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

którą odmówił skarżącemu umorzenia przedmiotowej kary pieniężnej, stanowiło 

obrazę przepisu art. 61a § 1 kpa  

Przedmiotem kontroli Sądu były także decyzje w przedmiocie umorzenia 

zaległości podatkowych, których podstawą materialno – prawną jest art. 67a § 1 

Ordynacji podatkowej, z którego wynika, że podstawowym kryterium oceny 

zasadności udzielenia ulgi jest istnienie przesłanek „ważnego interesu podatnika" lub 

„interesu publicznego". Dla organu podatkowego oznacza to, że w każdej 

rozpatrywanej sprawie indywidualnie musi on ustalić i ocenić na czym polega ważny 

interes podatnika oraz interes publiczny. O istnieniu ważnego interesu podatnika nie 

decyduje subiektywne przekonanie podatnika, lecz decydować powinny kryteria 

zobiektywizowane, zgodne z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości, w której 

wysoką rangę mają zdrowie i życie, a także możliwości zarobkowe w celu zdobycia 

środków utrzymania dla siebie i rodziny. Ważny interes podatnika należy rozumieć 

jako nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji 

podatnika. Ważny interes podatnika musi charakteryzować się nieprzewidywalnością  

i niezależnością od sposobu postępowania podatnika. Z kolei przez interes publiczny 
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rozumie się dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie 

wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, 

bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy. 

W sprawach sygn. akt I SA/Ke 135/13, SA/Ke 633/12, I SA/Ke 422/13 Sąd 

oddalił skargi na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 

odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. Sąd 

wskazał, że w przedmiotowych sprawach organ prawidłowo, w oparciu o zebrany 

materiał dowodowy, ustalił że przesłanki umorzenia nie występują. W sprawach I 

SA/Ke 135/13 i I SA/Ke 422/13 Sąd stwierdził, że organy obu instancji prawidłowo 

przeprowadziły postępowanie. Zgromadziły materiał dowodowy co do sytuacji 

materialnej skarżącego, w zakresie w jakim było to możliwe przy postawie skarżącego 

i stwierdziły, że w ostatnim czasie u podatnika nie wystąpiły żadne okoliczności, 

wskazujące na istnienie wyżej opisanych przesłanek wnioskowanej ulgi podatkowej. 

Uzasadnione jest twierdzenie organów, że zapłata podatku przez skarżącego jest 

możliwa. Świadczy o tym posiadanie przez skarżącego majątku w postaci 

gospodarstwa rolnego o dużej powierzchni, które może przynosić dochód. Na ocenę 

możliwości płatniczych wpływa również fakt, że wnioskodawca nie ma nikogo na 

utrzymaniu i posiada dwa budynki mieszkalne. Ustalono też, że dopłaty bezpośrednie 

z AR i MR w latach 2006 i 2007 na grunty figurujące w rejestrach geodezyjnych na 

nazwisko skarżącego pobierał jego syn. Informacje te podważają więc wiarygodność 

twierdzeń skarżącego o utrudnieniach w dostępie do jego pola. Za trafny i 

przekonywujący należy również uznać argument organów, że skarżący będąc 

posiadaczem stosunkowo dużego gospodarstwa powinien przewidywać konsekwencje 

prawnopodatkowe związane z tym faktem. Niewątpliwie niegospodarność i 

zaniechania nie mogą uzasadniać przyznania ulgi podatkowej. Wymaga podkreślenia, 

że to podatnik występuje ze stosownym wnioskiem o umorzenie zaległości 

podatkowych i to podatnik powinien wykazać, że znajduje się w sytuacji 

uzasadniającej przyznanie ulgi, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. To w 

interesie podatnika leży podanie do wiadomości organów wszystkich istotnych 

okoliczności sprawy i dopilnowanie utrwalenia ich w dokumentach. Sąd podziela 

również stanowisko organu, że w sprawie brak jest przesłanki interesu publicznego 

przemawiającego za umorzeniem podatku, co więcej zdaniem Sądu udzielenie 

wnioskowanej ulgi pozostawałoby w sprzeczności z interesem publicznym. W tym 

zakresie istotne jest, że skarżący korzystał już z wnioskowanej ulgi w latach 
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poprzednich, a zaległości za lata 2001 – 2004 przedawniły się. W dalszym jednak 

ciągu skarżący nie podejmuje działań zmierzających do uregulowania zaległości 

podatkowych tylko ponawia wnioski o ich umorzenie. W sprawie I SA/Ke 633/12 Sąd 

również podzielił stanowisko Kolegium, że skarżący nie wykazał okoliczności 

świadczących o obniżeniu się jego zdolności płatniczych. Stwierdzając możliwość 

zapłaty przez skarżącego zaległości organy prawidłowo przede wszystkim wskazały 

na posiadany przez skarżącego i jego żonę majątek w postaci gruntów o powierzchni 

0,9539 ha. Istotne przy tym jest, że na gruntach tych została ustanowiona hipoteka 

przymusowa, co zabezpiecza spłatę zaległości. Co znamienne również, przedmiotowe 

zaległości (stosownie do treści art.70 § 8 Ordynacji podatkowej) mogą być 

egzekwowane wyłącznie z przedmiotu hipoteki. Tym samym, ich egzekucja wprost nie 

wpłynie na pogorszenie sytuacji bytowej dłużników. Wpływu na treść rozstrzygnięcia 

nie ma też zarzut naruszenia art. 70 Ordynacji podatkowej. Przedmiotowe zaległości 

podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002-2004 zostały, jak już wyżej 

wskazano, zabezpieczone hipoteką, tym samym stosownie do art. 70 § 8 Ordynacji 

podatkowej nie ulegają one przedawnieniu, z tym że po upływie terminu 

przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki. 

Stąd w sprawie nie miał zastosowania art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Uchylając 

natomiast decyzję Kolegium w sprawie I SA/Ke 445/13 Sąd wskazał, że na możliwości 

płatnicze podatnika mają wpływ nie tylko dochody, ale także niezbędne wydatki. Jako 

takie organy przyjęły wskazane w decyzji koszty bytowe pomijając natomiast 

wysokość niezbędnych kosztów utrzymania (zakup żywności, środków czystości, 

odzieży itp.). Ustalenia odnośnie majątku nie zwalniają organu od zbadania, zgodnie z 

zasadami wyznaczonymi w art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, wszystkich 

okoliczności faktycznych dotyczących sytuacji materialnej, zdrowotnej podatnika i jego 

rodziny, istotnych dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego oraz pozwalających 

na ocenę czy zachodzą przesłanki określone w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji 

podatkowej. Kolegium odmawiając umorzenia zaległości wskazało, że organ I instancji 

prawidłowo ustalił, iż nie zachodzi przesłanka ważnego interesu podatnika i interesu 

publicznego. Zauważyć należy, że postawiona teza, że uprawnienie Kolegium jako 

organu odwoławczego ogranicza się do oceny czy organ I instancji uwzględnił 

całokształt okoliczności faktycznych mających wskazywać na ważny interes podatnika 

i czy w ramach swego uznania nie naruszył zasady swobodnej oceny dowodów, nie 

jest uzasadniona. Przepis art. 233 § 3 Ordynacji podatkowej ogranicza bowiem 
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sposób rozstrzygnięcia Kolegium, nie oznacza natomiast, że przy rozpoznawaniu 

sprawy nie obowiązuje zasada dwuinstancyjności, obligująca organ do dwukrotnego 

jej rozpatrzenia. Uchylając z kolei decyzję Kolegium w sprawie I SA/Ke 410/13 Sąd 

zarzucił Kolegium, że w uzasadnieniu swej decyzji, poza przywołaniem treści przepisu 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, ograniczyło się jedynie do lakonicznego 

zrelacjonowania przebiegu postępowania przed organem I instancji. Wbrew nakazowi 

wynikającemu z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej w związku z art.121 § 1 i art.124 tej 

ustawy organ odwoławczy nie przedstawił przyjętych, w kontekście przesłanek 

umorzenia zaległości podatkowych, ustaleń faktycznych, a następnie nie odniósł ich 

do przepisu prawa materialnego. Tym samym, można stwierdzić, że Kolegium z 

naruszeniem zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego uchyliło się od 

ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy.  

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawach I SA/Ke 199/13, I SA/Ke 237/13, I 

SA/Ke 236/13, I SA/Ke 586/13, I SA/Ke 615/13, I SA/Ke 448/13 były decyzje 

Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach odmawiające umorzenia zaległości 

podatkowych. W sprawie I SA/Ke 199/13 Sąd podzielił stanowisko organu, że nie 

wystąpiły przesłanki z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej co organy trafnie przede 

wszystkim uzasadniły możliwością uzyskania przez skarżącego środków finansowych 

ze sprzedaży znajdującej się w jego posiadaniu nieruchomości o powierzchni 56 arów, 

tym bardziej, że skarżący podjął już w tym kierunku kroki. Kwota jaką planuje uzyskać 

z dokonanej transakcji to 30 000 zł, podczas gdy zaległość podatkowa o umorzenie, 

której wniósł to 1790 zł i 388 zł odsetek. Z kolei posiadane przez skarżącego 

kwalifikacje zawodowe idące w parze z doświadczeniem oraz podejmowanie przez 

podatnika działań w celu podjęcia zatrudnienia stwarzają realną możliwość zdobycia 

zatrudnienia. Oceniając możliwości zarobkowe skarżącego organy przeanalizowały 

także informacje dotyczące jego stanu zdrowia, stwierdzając że ma problemy 

zdrowotne, które jednak nie stanowią przeszkody w podjęciu pracy zawodowej. 

Organy wzięły pod uwagę ponadto fakt, że skarżący na bieżąco spłaca raty kredytu 

mieszkaniowego, nie sygnalizował innych zadłużeń i co istotne, zgodnie z informacją 

uzyskaną od podatnika kredyt został nadpłacony, w związku z czym planuje podjąć z 

bankiem renegocjacje warunków umowy kredytowej w celu obniżenia rat, co daje 

możliwość pozyskania dodatkowych środków w budżecie domowym, tym bardziej że 

skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i nie ma innych osób na 

utrzymaniu. W sprawie I SA/Ke 586/13 Sąd również podzielił stanowisko organu, że w 
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przypadku skarżącej nie wystąpiły wyjątkowe okoliczności, świadczące o istnieniu 

ważnego interesu podatnika. Z akt sprawy wynika, że jakkolwiek sytuacja jej jest 

niewątpliwe trudna, to jednak nie została spowodowana nagłą przyczyną losową, która 

doprowadziła do niemożności uiszczenia zaległego podatku. Powołane przez 

skarżącą przyczyny powstania zaległości podatkowej (nieuczciwość wspólnika  

i kontrahentów) związane są z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej  

i dotyczą wielu przedsiębiorców. Nie mogą one stanowić jedynego uzasadnienia dla 

przyznania ulgi i być przenoszone na całe społeczeństwo. Istotne przy tym jest, że 

skarżąca posiadała majątek w postaci nieruchomości, który został spieniężony. W 

wyniku licytacji komorniczej skarżąca uzyskała kwotę 565 000 zł. Kwota ta, nawet po 

uregulowaniu ciążących na niej zobowiązań podatkowych pozwalałaby na 

samodzielne utrzymanie i regulowanie niezbędnych, codziennych kosztów utrzymania. 

Skarżąca jednak wyzbyła się dobrowolnie części środków z tej kwoty (230 000 zł), 

darując je synowi. Wpływu na ocenę przesłanki ważnego interesu w niniejszej sprawie 

nie mają też problemy zdrowotne skarżącej. Skarżąca, na co sama wskazała, nie 

ponosi bowiem związanych z nimi znacznych wydatków. Ponadto, co istotne, ich 

charakter nie pozbawia podatniczki możliwości zarobkowania. Oddalając natomiast 

skargę w sprawie I SA/Ke 615/13 Sąd wskazał m.in., że zasadnie organ wskazując na 

stan majątkowy i realną możliwość otrzymania świadczeń emerytalnych przez 

skarżącego ocenił, że nie zachodzi przesłanka ważnego interesu podatnika. Dla 

uznania zaistnienia "ważnego interesu podatnika" nie wystarczy bowiem ustalenie 

trudnej sytuacji finansowo-osobistej, ale musi mieć ona charakter wyjątkowy, różniący 

się od sytuacji innych podatników. Ważny interes podatnika należy rozpatrywać przy 

uwzględnieniu nie tylko z osiąganych dochodów, ale także z posiadanego majątku, 

który może stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązań (hipoteka, zastaw). Przyjęcie 

odmiennego poglądu prowadziłoby do sytuacji, że każdy podatnik znajdujący się w 

trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, bez względu na wielkość posiadanego 

majątku, spełniałby przesłankę do przyznania ulgi. Sąd podzielił również stanowisko 

organu, że w sprawie brak jest przesłanki interesu publicznego przemawiającego za 

umorzeniem podatku, co więcej zdaniem Sądu, udzielenie wnioskowanej ulgi 

pozostawałoby w sprzeczności interesem publicznym. Budżet podatnika obciążają 

bowiem zobowiązania o charakterze prywatnym, o czym świadczy zbieg egzekucji 

administracyjnej i sądowej a których spłata nie może odbywać się kosztem spłaty 

wierzytelności budżetowych. Sprzeciwia się temu interes publiczny. Wymaga przy tym 
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zaznaczenia, że podatnik już kilkakrotnie korzystał z ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych, a także umorzono znaczną część jego zaległości z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne. W takiej sytuacji umorzenie wnioskowanej przez 

skarżącego kwoty zaległości podatkowych stanowiłoby odstąpienie od zasady 

sprawiedliwości, stanowiącej jedną z wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, 

którą należy uwzględnić oceniając przesłankę interesu publicznego. Sąd 

uwzględniając natomiast skargę w sprawie I SA/Ke 448/13 skazał, że proces 

decyzyjny organów nie wypełnia w całości nałożonych na organy podatkowe 

obowiązków procesowych. Dokonując kwalifikacji sytuacji ekonomicznej 

wnioskodawczyni, w aspekcie przesłanek przyznania ulgi, organy podatkowe pominęły 

wysokość niezbędnych kosztów utrzymania (zakup żywności, środków czystości, 

odzieży itp.). Organy ograniczyły się jedynie do uwzględnienia wydatków na 

utrzymanie domu (opłaty eksploatacyjne). Przy tym należy zauważyć, że 

wnioskodawczyni m.in. w odwołaniu wskazywała, iż "pozostała kwota z emerytury 

wystarcza jedynie na zaspokojenie minimum potrzeb w zakresie wyżywienia i 

ubrania." To twierdzenie nie zostało poddane ocenie organu, nie dokonano też ustaleń 

odmiennych. W związku z powyższym organy dopuściły się naruszenia art. 122, 187 § 

1 Ordynacji podatkowej w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

Oddalając skargi w sprawach I SA/Ke 236/13 i I SA/Ke 237/13 Sąd wskazał, że 

zgodnie z brzmieniem art. 67b o.p. zostały uregulowane trzy tryby udzielania 

podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych. Pierwszy z nich dotyczy ulg, które nie są traktowane jako forma pomocy 

publicznej. Ich udzielanie odbywa się w oparciu o ogólne przesłanki przyznawania ulg 

wszystkim podatnikom, tj. "ważny interes podatnika" lub "interes publiczny". Drugi tryb 

obejmuje stosowanie ulg w ramach tzw. pomocy de minimis, której szczegółowe 

warunki są określone w przepisach wspólnotowych. Trzeci i ostatni, to udzielanie ulg 

zaliczanych do pomocy publicznej. Są one przyznawane z uwzględnieniem szeregu 

wymogów wynikających z przepisów regulujących dopuszczalność tego rodzaju 

pomocy. Z reguły do projektów decyzji przyznających ten rodzaj ulg znajduje 

zastosowanie postępowanie notyfikacyjne z udziałem Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Ministra Rolnictwa oraz Komisji Europejskiej (zob. 

Leonard Etel Komentarz do Komentarz do art.67(b) ustawy - Ordynacja podatkowa, 

Lex). W niniejszych sprawach zasadnie organ przyjął, że brak jest podstaw do 

przyjęcia, że ewentualne udzielenie ulgi skarżącemu należałoby uznać za pomoc 
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publiczną. Stanowisko takie jest całkowicie zasadne zważywszy, że w przedmiotowej 

sprawie nie zostają wypełnione warunki z art. art. 107 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Pomocą publiczną jest wsparcie udzielane 

przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki jest 

przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na 

warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny 

(uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję 

określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na 

wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. W tym zakresie trafnie 

ustalono, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą jedynie na danym terenie, 

jego podstawowym odbiorcą są podmioty krajowe, a zatem kwestia udzielenia ulgi nie 

jest związana z pomocą publiczną. Tym samym brak jest podstaw do uznania za 

zasadne zarzutu skarżącego, że doszło do naruszenia art.67b § 1 pkt. h Ordynacji 

podatkowej w sytuacji gdy przepis ten dotyczy szczególnej formy pomocy publicznej. 

Zasadnie w tej sytuacji dokonano oceny przesłanki przyznawania ulg wszystkim 

podatnikom, tj. "ważny interes podatnika" lub "interes publiczny" – art. 67a §1 pkt.2 

Ordynacji podatkowej. 

6. Egzekucja należności pieniężnych 

Przedmiotem spraw o sygn. akt I SA/Ke 254/13, I SA/Ke 64/13 i I SA/Ke 713/12 

była kwestia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Oddalając skargę na 

postanowienie SKO w pierwszej z tych spraw Sąd – przywołując m.in. treść art. 33 pkt 

1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, dalej jako „u.p.e.a.”) i art. 13 f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., nr 71, poz. 838 ze zm., dalej 

jako "u.d.p."- wskazał, że istotą sporu w sprawie jest istnienie obowiązku zapłaty przez 

skarżącego opłaty dodatkowej związanej z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie w 

Strefie Płatnego Parkowania (SPP). Wyjaśnił, że w sprawie powstania obowiązku 

uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacenie należności za parkowanie w SPP nie 

prowadzi się postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga w drodze decyzji 

administracyjnej, lecz w/w obowiązek powstaje z mocy prawa. Możliwość obrony 

swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie postępowania 

egzekucyjnego, przez zgłoszenie zarzutu. Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 
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1-7, 9 i 10, u.p.e.a., organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska 

wierzyciela, a w zakresie zarzutów z art. 33 pkt 1-5 wypowiedź wierzyciela jest dla 

organu wiążąca. Wierzyciel zajmujący stanowisko ma możliwość przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego wg przepisów k.p.a., co ma mu pomóc zweryfikować 

zasadność zgłoszonych zarzutów. W niniejszej sprawie Sąd uznał, że wobec 

skarżącego istnieje obowiązek egzekucyjny z tytułu nieopłaconej opłaty parkingowej, a 

wierzyciel nie naruszył art. 7 i 77 k.p.a. przez niewyjaśnienie stanu faktycznego 

sprawy i przyjęcie a priori istnienia obowiązku. Zgromadzony w sprawie materiał 

dowodowy jednoznacznie wskazuje bowiem, że samochód skarżącego był 

zaparkowany przy ulicy objętej SPP i nie uiszczono opłaty parkingowej. Z takim 

stanem faktycznym normodawca wiąże zaś powstanie obowiązku zapłaty opłaty 

dodatkowej. Odnosząc się do zarzutu pominięcia dowodu z dokumentacji 

fotograficznej i oparcia rozstrzygnięcia tylko na zawiadomieniu-wezwaniu, Sąd 

stwierdził, że organ wziął pod uwagę dokumentację fotograficzną, a sformułowana 

przezeń teza o braku konieczności istnienia takiej dokumentacji dla powstania 

obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej podkreśla jedynie okoliczność, że obowiązek 

opłacenia tej opłaty powstaje z mocy samego prawa. Dokumentacja ta może być 

konieczna w postępowaniu egzekucyjnym w sytuacji wniesienia zarzutów, gdyż może 

pomóc wykazać, że zarzut jest lub nie jest zasadny. Odnosząc się do twierdzenia 

skarżącego, że odległość dzieląca jego miejsce zamieszkania od Kielc uniemożliwiała 

mu zapoznanie się z dokumentacja fotograficzną, Sąd wskazał, że skarżący mógł 

wystąpić o przesłanie mu kserokopii fotografii. Sąd - w obliczu istnienia dokumentacji 

fotograficznej i niewskazania przez skarżącego żadnych dowodów - nie uwzględnił 

również zarzutu o możliwości wpisania w zawiadomieniu-wezwaniu danych 

dowolnego pojazdu. Nadto nie zgodził się, że stanowisko podpisane przez Głównego 

Księgowego MZD w Kielcach nie jest stanowiskiem wierzyciela, którym w niniejszej 

sprawie był Prezydent Miasta Kielce. Wierzyciel udzielił bowiem Głównemu 

Księgowemu MZD pełnomocnictwa, a zakres umocowania, w ocenie Sądu, zawierał 

możliwość podpisywania stanowiska wydawanego w trybie art. 34 § 1 u.p.e.a., a 

związanego z egzekucją obowiązków wynikających z korzystania z SPP. Możliwość 

udzielenia takiego pełnomocnictwa wynika z art. 21 ust. 1a u.d.p. oraz art. 268a k.p.a. 

w zw. z art. 18 u.p.e.a. Termin "pracownicy", którym posługują się te przepisy, dotyczy 

wszelkich osób, które znajdują się względem organu w relacji podległości służbowej. 

Osoba podpisana jako Główny Księgowy jest zatrudniona w Miejskim Zarządzie Dróg 
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w Kielcach i znajduje się w podległości służbowej wobec Prezydenta Miasta Kielce. 

Statut MZD w Kielcach stanowi bowiem, że Miejski Zarząd Dróg w Kielcach jest 

jednostką organizacyjną miasta Kielce, przy pomocy której Prezydent wykonuje 

obowiązki zarządcy drogi i zarządzającego ruchem. Wynika to również z treści art. 21 

ust. 1 zd. 1 u.d.p. Ponadto Sąd zaznaczył, że upoważnienie nie powoduje utraty przez 

organ udzielający kompetencji do załatwienia sprawy, stanowisko wydane 

z upoważnienia Prezydenta było stanowiskiem samego wierzyciela. Sąd zaaprobował 

też pogląd, że co do zasady korzystającym z drogi, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 

1 u.d.p. jest właściciel pojazdu, gdyż to przede wszystkim on korzysta z własnego 

pojazdu. Prawidłowe jest zatem uznanie, że to on zobligowany jest do uiszczenia 

opłaty dodatkowej. Właściciel pojazdu może obalić to domniemanie, składając w 

postępowaniu egzekucyjnym zarzut błędu co do zobowiązanego i wskazując na 

osobę, która rzeczywiście była użytkownikiem pojazdu. Przyjmuje się bowiem, że 

właściciel pojazdu wie, kto z niego korzystał i może to wykazać. Możliwość zwolnienia 

się spod egzekucji niezapłaconej opłaty dodatkowej przez wskazanie osoby 

zobowiązanej do zapłaty nie została wyinterpretowana z art. 78 ust. 4 ustawy prawo 

o ruchu drogowym (nie można więc mówić o naruszeniu tego przepisu), lecz z istoty 

instytucji zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Właściciel przekazując pojazd 

innej osobie bierze na siebie ryzyko, że osoba ta nie wywiąże się z obowiązku 

uiszczenia opłaty parkingowej. Tym samym musi ponieść skutki zaniechania 

obowiązku przez tę osobę albo ujawnić, komu przekazał pojazd i kto nie opłacił opłaty 

parkingowej. Sąd dodał, że obowiązek wzajemnego wspierania się przez małżonków 

oraz rodziców i dzieci nie może polegać na tym, że ukrywając faktycznego 

użytkownika pojazdu osoby te będą unikać obowiązków, które w równym stopniu 

ciążą na parkujących w SPP. Sąd podkreślił także, że zgłaszający zarzuty nie 

występuje w charakterze świadka. Nie ma zatem zastosowania art. 85 k.p.a. w zw. 

z art. 18 u.p.e.a, przez zwolnienie zgłaszającego zarzuty z obowiązku składania 

zeznań obciążających faktycznego użytkownika pojazdu w sytuacji, gdy zgłaszający 

zarzuty jest małżonkiem czy rodzicem faktycznego użytkownika pojazdu. Sąd nie 

zgodził się również, że pozostawienie wezwania do uiszczenia opłaty za wycieraczką 

samochodu nie spełnia warunków prawidłowego doręczenia. W przepisie § 15 

regulaminu SPP w Kielcach (załącznik do uchwały wydany na podstawie i w granicach 

upoważnienia z art. 13f ust. 2 zd. 1 u.d.p.) wskazano m.in., że kontrolerzy SPP 

stwierdzając, iż pojazd samochodowy zaparkowany w obszarze strefy nie posiada 
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opłaconego czasu postoju wystawiają wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej i – w 

przypadku nieobecności kierującego pojazdem – pozostawiają je za wycieraczką 

przedniej szyby. Skoro Rada określiła jak ma następować doręczenie dokumentów 

potwierdzających nieuiszczenie opłaty za postój, to przepisy te mają moc 

powszechnie obowiązującą na obszarze jej działania, a korzystający z SPP w 

Kielcach ma obowiązek ich respektowania. Uznanie takiej procedury doręczeń za 

wystarczającą wiąże się z tym, że doręczenie nie wywołuje powstania obowiązku 

zapłaty opłaty dodatkowej. Ten powstaje bowiem z mocy prawa z chwilą nieuiszczenia 

opłaty za postój, a zawiadomienie-wezwanie jest tylko informacją, że taki obowiązek 

powstał. Nawet w przypadku jego nieotrzymania przez zobowiązanego właściciel 

pojazdu otrzymuje na podstawie art. 15 § 1 u.p.e.a. dodatkową informację o 

należności, a uiszczenie jej na tym etapie nie spowoduje wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, gdyż to następuje z momentem doręczenia tytułu wykonawczego. 

W sprawie I SA/Ke 713/12 Sąd uchylił zaskarżone postanowienie Wojewody 

Świętokrzyskiego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. W sprawie 

tej skarżący złożył opierający się na art. 33 pkt 1 u.p.e.a. zarzut, podtrzymując, że 

należność, której dotyczyła egzekucja, została przez niego zapłacona. Na 

potwierdzenie przedstawił dowód wpłaty dokonanej na poczet mandatu karnego. 

Wojewoda Świętokrzyski nie kwestionował, że skarżący wykonał obowiązek przed 

wystawieniem tytułu wykonawczego, lecz wskazał, że w chwili wystawienia tytułu nie 

posiadał wiedzy odnośnie wykonania obowiązku, gdyż nie miał należytego 

potwierdzenia wpłaty należności (otrzymany dowód wpłaty wskazywał na inny numer 

mandatu). Powyższe przyczyny zapoczątkowania postępowania egzekucyjnego 

skłoniły organ do nieuwzględnienia zarzutu. Sąd uznał, że argumentacja organu nie 

jest uprawniona. Z przepisu art. 33 pkt 1 u.p.e.a. można wywnioskować, że organ jest 

zobligowany uwzględnić zarzut strony, jeśli okaże się, że obowiązek, w stosunku do 

którego prowadzona jest egzekucja, został wykonany lub umorzony w całości albo w 

części, przedawnił się, wygasł lub w ogóle nie istniał. W przepisie tym nie wskazano, 

że uwzględnienie zarzutu zależy od tego czy organ inicjując postępowanie 

egzekucyjne wiedział o fakcie wykonania, umorzenia, przedawnienia, wygaśnięcia lub 

nieistnienia obowiązku. Z przepisu tego nie wynika też, by wpływ na uwzględnienie 

zarzutu miały przyczyny wystawienia tytułu wykonawczego. To, że organ wystawił tytuł 

wykonawczy z uwagi na nieprawidłowe dane na dowodzie wpłaty przekazanym przez 

instytucję przyjmującą wpłatę nie może mieć zatem żadnego wpływu na 
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uwzględnienie zarzutu. Obowiązek został bowiem przez skarżącego wykonany i nie 

istniał już w dniu wystawienia tytułu wykonawczego. Stwierdzenie tego faktu powinno 

doprowadzić organ do uwzględnienia zarzutu, nawet jeśli tytuł wykonawczy, jeszcze 

przed zgłoszeniem zarzutu, został przez wierzyciela wycofany. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 64/13 Sąd zajął się kontrolą postanowienia SKO 

utrzymującego w mocy postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy (wierzyciela), który 

uznał za uzasadnione zarzuty nieistnienia obowiązku i określenia egzekwowanego 

obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia. Przedmiot 

postępowania zasadniczo sprowadzał się do zbadania czy w/w organy – ponownie 

rozstrzygając kwestię podniesionych zarzutów - uwzględniły ocenę prawną i 

wskazania zawarte w wyrokach WSA w Kielcach: z 1 września 2011 r. sygn. akt I 

SA/Ke 276/11 i z 6 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Ke 488/12. Ponowny proces 

decyzyjny organów odbywał się bowiem w warunkach związania wyrażoną w w/w 

wyrokach przez sąd oceną prawną oraz wskazaniami co do dalszego postępowania. 

Sąd wyjaśnił, że wyrokiem WSA w Kielcach z dnia 1 września 2011 r. sygn. akt I 

SA/Ke 276/11 uchylono postanowienie SKO oraz poprzedzające je postanowienie 

Burmistrza Miasta i Gminy, nie podzielając stanowiska organu o uznaniu za 

niezasadne zarzutów nieistnienia obowiązku oraz określenia egzekwowanego 

obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia. W wyroku tym 

stwierdzono także naruszenie przepisów postępowania przez niedoręczenie 

rozstrzygnięć wierzyciela pełnomocnikowi. Drugim ze wskazanych wyroków 

stwierdzono nieważność postanowienia SKO uchylającego postanowienie SKO 

pozostawiające zażalenie bez rozpatrzenia i umarzającego postępowanie oraz 

nieważność postanowienia SKO pozostawiającego zażalenie bez rozpatrzenia. 

Stwierdzenie nieważności tych rozstrzygnięć zapewnić miało możliwość rozpoznania 

zażalenia wniesionego przez zobowiązanych na postanowienie Burmistrza Miasta i 

Gminy w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego za uzasadnione. Kontrolując wypełnienie przez organy wskazań 

wyrażonych w w/w wyrokach Sąd stwierdził, że uwzględniono podniesione w nich 

uwagi dotyczące uchybień w zakresie prowadzonego postępowania. Konsekwencją 

realizacji wytycznych wyroku z 6 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Ke 488/12 było 

rozpatrzenie przez SKO zażalenia zobowiązanych na postanowienie Burmistrza 

Miasta i Gminy w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzonego 

postępowania egzekucyjnego za uzasadnione. Zaś w wyniku uwzględnienia wskazań 
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zawartych w wyroku z 1 września 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 276/11 organ stwierdził 

zasadność zarzutu nieistnienia obowiązku i zarzutu określenia egzekwowanego 

obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym 

mowa w art. 3 i 4 u.p.e.a. Ponadto, wypełnienie wytycznych Sądu spowodowało 

prawidłowe doręczenie postanowienia ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke I SA/Ke 525/12 oraz I SA/Ke 137/13 Sąd 

oddalił skargi na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy 

umorzenia postępowania egzekucyjnego. W pierwszej z nich skarżący domagał się 

umorzenia ewentualnie odstąpienia lub zawieszenia prowadzonego wobec niego 

postępowania egzekucyjnego, wskazując, że płaci podatek od nieruchomości w 

zawyżonej wysokości. W jego ocenie w takim przypadku egzekucja nie powinna być 

prowadzona do czasu rozstrzygnięcia tych wątpliwości. Sąd stwierdził, że organ 

prawidłowo - wobec niesprecyzowania wniosku przez skarżącego - zakwalifikował 

sprawę jako sprawę o umorzenie postępowania. Uznał przy tym, że organ 

egzekucyjny - w myśl dyspozycji art. 29 u.p.e.a. - bada z urzędu dopuszczalność 

egzekucji administracyjnej, nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i 

wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nie mogły więc odnieść 

skutku zarzuty skargi nakierowane na merytoryczną kontrolę decyzji określających 

wysokość zobowiązania podatkowego. Przyjęcie innego poglądu prowadziłoby do 

sytuacji, że organ egzekucyjny orzekałby o meritum sprawy już ostatecznie i 

prawomocnie zakończonej. Merytoryczne zarzuty wobec tytułu egzekucyjnego nie są 

w myśl art. 59 § 1 u.p.e.a. podstawą do umorzenia postępowania. Przyczyny 

umorzenia postępowania egzekucyjnego można podzielić na merytoryczne, dotyczące 

bezpodstawności istnienia obowiązku jak i formalnoprawne (istotne naruszenia 

proceduralne). Dokonana z urzędu kontrola nie wykazała jednak istnienia żadnej z 

przesłanek, o jakich mowa w/w przepisie. Ponadto na marginesie Sąd wskazał, że w 

sprawie nie było podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Przepis art. 

56 u.p.e.a. wymienia przyczyny zawieszenia, wśród których nie ma okoliczności, na 

które powołał się skarżący. Sąd wyjaśnił również, że jego rolą była jedynie kontrola 

zaskarżonego postanowienia, więc wnioski skarżącego o spowodowanie korzystnych 

dla niego zmian w klasyfikacji gruntu nie mogły odnieść skutku. Takie działania podjąć 

może jedynie uprawniony organ administracyjny. 

Rozstrzygając zaistniały w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 137/13 spór dotyczący 

kwestii zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 59 § 1 i § 2 u.p.e.a., Sąd 
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wskazał, że administracyjne postępowanie egzekucyjne winno - co do zasady - 

zakończyć się realizacją tytułu wykonawczego. Tylko wyjątkowo może zakończyć się 

przez umorzenie, którego przesłanki są wyczerpująco wyliczone w art. 59 § 1 i § 2 

u.p.e.a. Są to przesłanki merytoryczne dotyczące bezpodstawności istnienia 

egzekwowanego obowiązku albo proceduralne, które niekiedy mogą być naprawione 

przy ponownym wszczęciu egzekucji. Wystąpienie takiej przesłanki zawsze obliguje 

do umorzenia postępowania, bez względu czy przesłanki zostaną stwierdzone z 

urzędu, czy też wyjdą na jaw w wyniku zgłoszonych zarzutów, bądź w inny sposób 

zostaną zakomunikowane organowi egzekucyjnemu. Sąd wskazał nadto, że organ 

egzekucyjny prawidłowo potraktował pisma skarżącego jako wniosek o umorzenie 

postępowania egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z art. 59 § 4 u.p.e.a. uprawnienie 

zainicjowania postępowania w sprawie umorzenia postępowania przysługuje również 

zobowiązanemu, jeżeli występują przesłanki z art. 59 § 1 i § 2 u.p.e.a. Żądanie strony 

powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego i może być wniesione na 

każdym etapie postępowania egzekucyjnego. Sąd stwierdził, że skarżący nie wskazał 

okoliczności, które stanowiłyby podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego, 

a organ egzekucyjny z urzędu nie dostrzegł istnienia takich przesłanek. Ponadto, z akt 

sprawy nie wynika, by wierzyciel poinformował organ egzekucyjny o braku 

wymagalności zobowiązania. Sąd zaznaczył także, że bez wpływu na wynik sprawy 

pozostaje prowadzenie w Prokuraturze Okręgowej postępowania w sprawie przyczyn 

zaległości składkowych i podatkowych oraz złożenie przez skarżącego wniosku o 

umorzenie innych niż przedmiotowe należności składkowych. Organ egzekucyjny nie 

rozstrzyga bowiem sporu dotyczącego wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 

między zobowiązanym a wierzycielem oraz przyczyn powstania zaległości 

składkowych. Bada jedynie z urzędu, na podstawie art. 29 § 1 u.p.e.a., 

dopuszczalność egzekucji: ustala czy egzekucja oznaczonego obowiązku jest 

dopuszczalna, czy tytuł wykonawczy jest prawidłowo wystawiony i czy doręczone 

zostało upomnienie.  

Istotą sporu w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 200/13 było natomiast ustalenie czy 

organ odwoławczy był zobligowany do merytorycznego rozpatrzenia zażalenia 

wniesionego przez stronę na postanowienie nadające rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzji wymiarowej organu I instancji, która w wyniku rozpatrzenia 

odwołania została przez organ odwoławczy uchylona przed terminem rozpatrzenia 

zażalenia. Zdaniem Sądu, we wskazanej sytuacji postępowanie staje się 
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bezprzedmiotowe. Przepisy art. 239a i art. 239b Ordynacji podatkowej oznaczają 

bowiem, że konieczną przesłanką wydania postanowienia o nadaniu rygoru 

natychmiastowej wykonalności jest istnienie w obrocie decyzji nieostatecznej 

nakładającej na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w postępowaniu 

egzekucyjnym. Sąd dodał, że z zasady dwuinstancyjności nie można wywieść tezy, iż 

ma ona charakter bezwzględny, a obowiązek merytorycznego rozpoznania istnieje 

nawet, gdy nie ma przedmiotu postępowania. Przesłanka bezprzedmiotowości 

występuje, gdy brak jest podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego 

rozstrzygnięcia sprawy, gdy brak jest któregoś z elementów stosunku 

materialnoprawnego pozwalającego załatwić sprawę przez rozstrzygnięcie co do 

istoty. Gdy postępowanie jest bezprzedmiotowe, organ odwoławczy wydaje 

rozstrzygniecie kasacyjne, którym eliminuje rozstrzygnięcie organu I instancji i umarza 

postępowanie w sprawie. Umorzenie samego postępowania odwoławczego ma 

miejsce jedynie wówczas, gdy bezprzedmiotowe stało się tylko postępowanie 

odwoławcze. Sąd wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie postanowieniem organu I 

instancji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organ I instancji 

określającej skarżącemu zobowiązanie podatkowe. Decyzja ta została uchylona przez 

organ odwoławczy i doręczona podatnikowi przed wydaniem zaskarżonego 

postanowienia. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu 

podatkowego I instancji ma charakter czasowy i jest ściśle związane z decyzją 

nieostateczną, skutek odnosi bowiem wyłącznie do czasu wydania decyzji 

ostatecznej. Z tą chwilą ustają skutki prawne, jakie wiązały się z wydaniem 

postanowienia, tj. możliwością przymusowego dochodzenia należności fiskalnych. 

Uchylenie przez organ odwoławczy decyzji wymiarowej spowodowało, że 

postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności utraciło 

moc prawną. Utrata mocy prawnej postanowienia powoduje brak faktycznej i prawnej 

podstawy orzekania w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ 

odwoławczy nie może orzekać o możliwości wykonania decyzji, która z obrotu została 

wyeliminowana. Wobec wyeliminowania z obrotu I-instancyjnej decyzji wymiarowej, 

której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności zachodzi nie tylko 

bezprzedmiotowość postępowania zażaleniowego, ale bezprzedmiotowość 

postępowania. Odnosząc się do argumentacji skargi dotyczącej skutków nadania 

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie przerwania biegu terminu 

przedawnienia, Sąd zgodził się ze skarżącym, że wydanie postanowienia o nadaniu 
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rygoru natychmiastowej wykonalności, a następnie zastosowanie środka 

egzekucyjnego stanowi ciąg czynności, które podejmuje organ podatkowy chcąc 

chronić się przed skutkami upływu terminu przedawnienia. Zauważył jednak, że nawet 

gdyby zażalenie zostało merytorycznie rozpoznane przez organ odwoławczy i 

uwzględnione, to skutki prawne, jakie wywołało nie zostałyby zniweczone. Uchylenie 

postanowienia przez organ odwoławczy oznacza wyeliminowanie tego rozstrzygnięcia 

ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc). Stwierdzenie jego nieważności wywołuje zaś 

skutki od chwili jego wydania (ex tunc), a postanowienie należy potraktować tak, jakby 

nigdy nie zostało wydane. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane w zwykłym 

trybie zażaleniowym. Organ odwoławczy nie jest uprawniony w postępowaniu 

zwykłym do stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia, postępowanie w sprawie 

stwierdzenia nieważności może być prowadzone wyłącznie w stosunku do 

rozstrzygnięć ostatecznych. Umorzenie postępowania podatkowego przez organ 

odwoławczy jest aktem formalnym i oznacza, że organ ten nie orzekał co do istoty 

sprawy. Merytoryczne zarzuty skargi były zatem dla rozstrzygnięcia sprawy 

bezprzedmiotowe. 

7. Sprawy z zakresu budownictwa 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których 

orzekały w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego oraz organy 

architektoniczno-budowlane, stanowiły przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz 

przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).  

W sprawie II SA/Ke 836/12 Sąd uchylił postanowienie wydane w przedmiocie 

zawieszenia postępowania administracyjnego. 

W uzasadnieniu Sąd rozważył związek przyczynowy pomiędzy 

rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę i 

rozbiórkę, a sprawą o rozgraniczenie pomiędzy działką, na której planowana jest 

inwestycja, a działką sąsiednią. Zauważył, że skoro jednym z wymogów wniosku  

o zatwierdzenie pozwolenia na budowę jest złożenie oświadczenia o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i jest to w zakresie wykazania 
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takiego prawa wymóg wystarczający, to dopóki takie oświadczenie nie zostanie 

skutecznie zakwestionowane, korzysta ono z domniemania jego zgodności ze stanem 

prawnym. Sąd stwierdził, że zakwestionowanie takiego oświadczenia, a więc obalenie 

wynikającego z niego domniemania nie może jednak nastąpić poprzez samo 

twierdzenie strony nie poparte jakimkolwiek dokumentem, decyzją administracyjną, 

czy orzeczeniem sądu. W sytuacji gdy elementem oświadczenia o prawie 

dysponowania nieruchomością jest określenie położenia granicy nieruchomości, na 

której ma być realizowana inwestycja, a więc przestrzenny zasięg prawa inwestora do 

dysponowania tą nieruchomością, do skutecznego zakwestionowania takiego 

oświadczenia konieczne jest rozstrzygnięcie sporu granicznego w drodze 

przewidzianej w rozdziale 6 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Samo wszczęcie 

postępowania, które może doprowadzić do zmiany przebiegu granicy, (ale wcale nie 

musi), nie wystarcza do podważenia oświadczenia o prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Przebieg granicy może zmienić bowiem dopiero 

decyzja administracyjna bądź orzeczenie sądu powszechnego. Ponadto, przy często 

występujących w praktyce sporach sąsiedzkich, wykładnia zaprezentowana przez 

orzekające w sprawie organy mogłaby prowadzić do paraliżu procesów 

inwestycyjnych, bądź nawet trwałej rezygnacji przez inwestorów z realizacji inwestycji 

budowlanych. Z drugiej strony sąsiedzi nieruchomości, na których planowana jest 

realizacja obiektu budowlanego, nie są pozbawieni możliwości obrony swych 

interesów w sytuacji doprowadzenia do zmiany przebiegu granicy już po uzyskaniu 

przez inwestora pozwolenia na budowę, czy nawet po jej zrealizowaniu. Możliwe jest 

wzruszenie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę w trybie 

nadzwyczajnym, a następnie doprowadzenie do takich zmian w przedłożonym do 

zatwierdzenia projekcie budowlanym, które doprowadzą planowany obiekt do 

zgodności z przepisami technicznymi, przy uwzględnieniu zmienionego na skutek 

przesunięcia granicy stanu faktycznego. Postępowanie naprawcze, o jakim mowa w 

art. 50 i 51 ustawy pozwala również na doprowadzenie do zgodności z przepisami 

technicznymi obiektu już wybudowanego. 

Sąd zauważył, że nie można uogólniać prezentowanego poglądu i przyjmować, 

że w każdym przypadku toczące się postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące 

granicy działki, na której ma być realizowana inwestycja wymagająca uzyskania 

pozwolenia na budowę, nie stanowi zagadnienia wstępnego w sprawie o pozwolenie 

na budowę (czy też rozbiórkę). Oceny istnienia i charakteru związku pomiędzy 
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wskazanymi postępowaniami pod kątem istnienia przesłanki zawieszenia 

postępowania określonej w art. 98 § 1 pkt 4 kpa, należy dokonywać indywidualnie w 

każdej sprawie. W zależności bowiem od jej okoliczności związek uzasadniający 

zawieszenie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę może bowiem 

zachodzić, lub nie. 

Orzeczenie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 61/13 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja nakładająca 

obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oddalając skargę Sąd wskazał, że 

do użytkowania obiektu stanowiącego przedmiot sprawy przystąpiono legalnie, i to 

przed 1987 rokiem, a więc jeszcze pod rządami prawa budowlanego z 1974 r. Skoro 

użytkowanie to trwa od tego czasu, aż do chwili obecnej, a więc przez ponad 25 lat, 

nie można wywodzić, że kwestia rozpoczęcia i kontynuowania tego użytkowania jest w 

dalszym ciągu otwarta i powinna być rozstrzygnięta na gruncie obecnie 

obowiązujących przepisów. Sąd zauważył, że obecna regulacja dotycząca pozwoleń 

na użytkowanie jest bardziej rygorystyczna w stosunku do inwestorów, ponieważ taki 

obiekt jak przedmiotowy, jako budynek wytwórczy, mieści się w XVIII kategorii 

obiektów budowlanych (załącznik do Prawa budowlanego z 1994 r.), przez co zgodnie 

z art. 55 pkt 1 tej ustawy, przed przystąpieniem do jego użytkowania należałoby 

obecnie uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na jego użytkowanie. Okoliczność 

ta przemawia w ocenie Sądu dodatkowo za tym, że nowa regulacja nie może mieć do 

tego obiektu zastosowania. Skoro bowiem inwestor spełnił obowiązujące wcześniej, 

względniejsze wymogi uprawniające do rozpoczęcia użytkowania budynku i rozpoczął 

jego legalną eksploatację, to późniejsza zmiana przepisów na mniej korzystne dla 

inwestora, nie może powodować ponownego "odżycia" kwestii możliwości jego 

legalnego użytkowania. Możliwość żądania uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

według nowej ustawy dotyczy sytuacji, gdy nie przystąpiono do użytkowania obiektu 

budowlanego wybudowanego pod rządami wcześniejszych przepisów, a przepisy te 

się zmieniły aktualizując potrzebę uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Taka 

sytuacja jednak w badanej sprawie nie zachodziła. 

Orzeczenie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 28/13 Sąd uchylił decyzję wydaną w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej i centralnego ogrzewania. 
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Sąd zarzucił, iż w sprawie pominięto treść art. 33 ust. 1 ustawy, a w związku z 

tym przepisem także art. 3 pkt 1a i pkt 9. Organ nie rozważył bowiem, czy wniosek o 

pozwolenie na budowę obejmuje całość zamierzenia budowlanego. Z zaskarżonej 

decyzji wynika, że projekty przyłączy elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji 

sanitarnej objęte zostaną odrębnymi opracowaniami. Tymczasem zgodnie z art. 33 

ust. 1 ustawy, pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego.  

W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, 

pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów 

lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z 

przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub 

zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania 

działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia 

budowlanego. Stosownie zaś do art. 3 pkt 1 lit. a ustawy, ilekroć jest w niej mowa  

o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi. Stosownie natomiast do art. 3 pkt 9 przez urządzenia 

budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Sąd stwierdził, że w świetle przytoczonych przepisów pozwolenie na budowę 

musi dotyczyć całego zamierzenia budowlanego. Wyjątek dopuszczono jedynie 

wówczas, kiedy zamierzenie obejmuje więcej niż jeden obiekt. W przypadku wniosku 

obejmującego jeden obiekt, pozwolenie musi obejmować części składowe tego 

obiektu i to w takiej postaci, by mógł on być użytkowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Oznacza to, że w sytuacji, gdy inwestycja polega na budowie 

budynku, projekt budowlany winien obejmować nie tylko sam obiekt kubaturowy, ale 

także infrastrukturę towarzyszącą, bez której to użytkowanie tego obiektu nie byłoby 

możliwe. Wyodrębnienie z projektu budowlanego przyłączy, tak jak to miało miejsce w 

niniejszej sprawie, w celu wykonania ich w kolejnym etapie inwestycji, należy uznać za 

naruszenie art. 33 ust. 1 ustawy. 

Sąd wskazał, że w badanej sprawie nie ulega wątpliwości, że decyzje organów 

obu instancji dotyczą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego bez koniecznej 

dla normalnego funkcjonowania tego obiektu infrastruktury towarzyszącej, tj. przyłączy 

elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wobec zakresu wniosku i 
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zawartości dokumentacji budowlanej należało zatem wyjaśnić, czy przedmiot 

inwestycji nie narusza ww. art. 33 ust. 1, a w konsekwencji, czy dotyczy całości 

zamierzenia budowlanego (w rozumieniu wskazanego przepisu). Tymczasem, żadnej 

oceny z uwzględnieniem ww. okoliczności w sprawie nie poczyniono. 

Brak rozwiązania w projekcie budowlanym kwestii budowy przyłączy i 

przewodów sieci do projektowanego obiektu należy jednocześnie rozpatrywać w 

kategorii niekompletności tego projektu (art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Sąd podkreślił, 

że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy projekt budowlany składa się z projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i innych 

elementów. Tak więc projekt zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia 

budowlanego stanowi składową projektu budowlanego, a tym samym braki w 

projekcie zagospodarowania terenu świadczą o niekompletności tego projektu 

budowlanego. W konsekwencji organ zatwierdzający w sprawie projekt budowlany, 

nieprzewidujący niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (tj. ww. przyłączy i kanalizacji 

sanitarnej) naruszył nie tylko ww. przepisy procesowe, ale także art. 35 ust. 1 pkt 3 

ustawy. Wydanie bowiem pozwolenia na budowę na podstawie wniosku, 

obejmującego jedynie część zamierzenia budowlanego, stanowi naruszenie prawa 

materialnego, bez wątpienia mające wpływ na wynik sprawy. 

W sprawie II SA/Ke 675/13 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja wydana w 

przedmiocie doprowadzenia obiektu budowlanego – placu zabaw dla dzieci - do stanu 

zgodnego z prawem. 

Oddalając skargę Sąd podniósł, że przepisy ustawy i przepisy techniczne nie 

zawierają definicji pojęcia "plac zabaw". Jednak nie oznacza to, że pojęcie to nie może 

ulec skonkretyzowaniu. Tak więc placem zabaw będzie obszar obejmujący zbiór 

wszystkich elementów zespołu modułowego (zabawek), który został wyodrębniony z 

przestrzeni za pomocą ogrodzenia. W konsekwencji brak jest podstaw, aby odległości 

od placu zabaw do innych obiektów budowlanych liczone były w odniesieniu do 

poszczególnych elementów placu. 

Sąd wskazał, że usytuowanie placu zabaw musi odpowiadać wymogom 

zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

Stosownie § 19 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia odległość wydzielonych miejsc 

postojowych (w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie), w tym również zadaszonych, 

lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku 
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zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty  

i wychowania, a także placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży nie może być 

mniejsza niż 10 m. Podobnie w myśl § 40 ust. 3 cyt. rozporządzenia odległość placów 

zabaw od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. 

Bezsporne w sprawie było, że w dniu 8 kwietnia 2013 r., a więc po wydaniu 

decyzji przez organ I instancji, wokół zabawek tworzących plac zabaw wykonano 

drewniane ogrodzenie. Ogrodzenie to zostało posadowione z zachowaniem odległości 

wynikających z § 19 ust. 1 pkt 2 i § 40 ust. 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

Z ustaleń kontroli wynika, że ogrodzenie to ma wysokość 0,86 m, składa się ze 

słupków drewnianych zakopanych w ziemi, do których przymocowane są żerdzie 

drewniane, do których z kolei przybite są drewniane sztachety. Tak wykonanego 

ogrodzenie nie można zdaniem Sądu traktować jako tylko i wyłącznie "ozdoby", co 

sugerował skarżący. 

Z dokumentacji fotograficznej także wynikało, że ogrodzenie to jest na tyle 

wysokie i związane z gruntem, że może pełnić funkcję ogrodzenia placu zabaw, na 

którym bawią się małe dzieci. W żadnym wypadku nie jest atrapą pozorującą 

ogrodzenie. W ten sposób zestaw zabawek wraz z tym ogrodzeniem stanowi pewną 

całość architektoniczną, tj. plac zabaw. 

W ocenie Sądu brak było podstaw do twierdzeń, że przestrzeń między ww. 

drewnianym ogrodzeniem, a ogrodzeniem metalowym, stanowi integralną część placu 

zabaw. Ławeczki posadowione wokół placu zabaw istotnie mogą służyć opiekunom 

dzieci bawiących się na placu zabaw, ale nie tylko. Mogą też pełnić funkcję 

rekreacyjną dla osób nie opiekujących się akurat dziećmi na tym placu. Posadowione 

są na terenie ogólnodostępnym i każdy może z nich korzystać. Nie stanowią więc 

elementów składowych placu zabaw. Metalowe ogrodzenie pełni funkcję wydzielającą 

pewien obszar rekreacyjny i nie może, zdaniem Sądu, być uznawane za ogrodzenie 

placu zabaw. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

W sprawach II SA/Ke 473/13 oraz II SA/Ke 474/13 Sąd uchylił decyzję 

odmawiającą wydania nakazu rozbiórki przyłącza wodociągowego do nieruchomości. 

W uzasadnieniu podniósł, że przyłącze wodociągowe, czyli "odcinek przewodu 

łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości 

odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym" (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
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ścieków) może być realizowane w trzech formach: na podstawie pozwolenia na 

budowę, wówczas gdy przyłącze jest tylko częścią większej inwestycji budowlanej; na 

podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy) lub, 

pod pewnymi warunkami, na podstawie art. 29a ustawy. W tym ostatnim przypadku 

budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, a do budowy stosuje się wówczas przepisy prawa energetycznego 

albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Wymienione formy realizacji inwestycji, polegającej na budowie przyłącza są 

jednoznacznie wyodrębnione, a o ich wyborze decyduje inwestor. 

Sąd zauważył, że organ nadzoru budowlanego w uzasadnieniu zaskarżonej 

decyzji "zmieszał" te formy realizacji inwestycji, uznając, że fakt wykonania przyłącza 

o odmiennym położeniu, niż według projektu zatwierdzonego, nie ma istotnego 

znaczenia z uwagi na to, że dopuszczalne jest ono zarówno bez pozwolenia na 

budowę, jak i zgłoszenia, o ile spełnia wymogi art. 29a ustawy, co oznacza brak 

podstaw do kwestionowania przez organ nadzoru budowlanego tak zrealizowanego 

przyłącza. Jednocześnie jednak organ nadzoru budowlanego wskazał w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji, że "ewentualne nieprawidłowości" regulowane są przepisami art. 

50 i 51 ustawy, którego istotą jest doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z 

przepisami prawa. 

Sąd zarzucił, że organ nie zajął się wykazaniem przez inwestora tytułu prawnego do 

nieruchomości, na której zrealizował on przyłącze wodociągowe, będące częścią 

większej inwestycji objętej pozwoleniem na budowę. Podniósł, że nie chodzi w 

postępowaniu naprawczym o odebranie od inwestora oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które dotyczy jedynie 

postępowania o pozwolenie na budowę (art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 48 ust. 3 pkt 2 

ustawy), lecz przedstawienie przez inwestora dokumentów stwierdzających tytuł 

prawny do nieruchomości, wskazujących na uprawnienie inwestora do wykonania 

robot budowlanych. Sąd uznał, że nie jest uprawnione stanowisko organów nadzoru 

budowlanego, że skarżący, który neguje uprawnienie inwestora do wykonania 

przyłącza na nieruchomości, będącej jego własnością, może uzyskać ochronę 

przysługującą temu prawu tylko na drodze cywilnej przed sądem powszechnym. 

Zbadanie, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, jest kwestią z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego, a 
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nie tylko prawa cywilnego. Nie dotyczy to oczywiście rozstrzygania przez organy 

administracji orzekające w sprawach uregulowanych prawem budowlanym sporów 

dotyczących tego, kto posiada tytuł prawny do określonej nieruchomości, to bowiem 

należy do sądów powszechnych. Orzeczenia są nieprawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 357/13 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

sprzeciwu zgłoszenia zamiaru budowy budynków gospodarczych. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że fakt istnienia na terenie, na którym ma być 

zlokalizowany obiekt budowlany objęty zgłoszeniem, innego obiektu, co do którego 

orzeczony został nakaz rozbiórki, nie stanowi podstawy do wydania decyzji o 

sprzeciwie. Przesłanki wydania takiej decyzji zostały bowiem enumeratywnie 

wymienione w art. 30 ust. 6 ustawy. Przepis art. 35 ust. 5, zgodnie z którym właściwy 

organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania 

działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono 

nakaz rozbiórki, jako ograniczający prawa podmiotowe w zakresie zagospodarowania 

nieruchomości, nie może być stosowany "odpowiednio" w sytuacjach innych niż 

wprost w nim opisane i tym samym nie może być podstawą wniesionego sprzeciwu 

zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy. Tego rodzaju regulacja, która odnosi się z jednej 

strony do sfery uprawnień, ale z drugiej do obowiązków inwestora jako uczestnika 

procesu budowlanego, nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, ani tym 

bardziej uzupełniana w drodze analogii. Stałoby to w sprzeczności z zasadą 

demokratycznego państwa prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. 

Odnosząc się do kwestii terminu do wniesienia przez właściwy organ sprzeciwu Sąd w 

pełni podzielił prezentowany w orzecznictwie pogląd, że termin, o którym mowa w art. 

30 ust. 5 ustawy jest zachowany, gdy właściwy organ wyda decyzję o sprzeciwie w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia budowy lub wykonywania robót 

budowlanych, przy czym przez wydanie decyzji należy rozumieć sporządzenie jej 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 kpa, zaś fakt nadania decyzji w 

polskiej placówce pocztowej operatora publicznego stanowi jedynie dowód wydania 

decyzji o sprzeciwie w terminie, w razie zarzutu, że data w niej podana jest 

wcześniejsza od daty rzeczywistej. Sąd stwierdził, iż oczywistym jest, że choć w art. 

30 ust. 5 nie mówi się wyraźnie o wydaniu decyzji, lecz o wniesieniu sprzeciwu,  

to w rzeczywistości chodzi o wydanie decyzji o sprzeciwie. Użyte sformułowanie 

(wniesienie sprzeciwu) jest konsekwencją przyjętej dla działania organu nazwy 
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(sprzeciw), a zgodnie z art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę 

przez wydanie decyzji. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 845/12 oddalając skargę na decyzję w przedmiocie 

zaniechania prowadzenia dalszych robót budowlanych wyjaśnił, że niedopuszczalne 

jest wydanie decyzji opartej na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy w sytuacji, gdy 

inwestor, wprawdzie z uchybieniem terminu, ale przedłożył żądany od niego projekt 

budowlany zamienny. Termin wykonania obowiązku dostarczenia projektu 

zamiennego określony w decyzji wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy ma 

charakter procesowy. Organ w tym zakresie dysponuje tzw. luzem decyzyjnym, gdyż 

zakres i bieg tego terminu nie wynika wprost z przepisu prawa, lecz z woli organu 

administracji. Omawiany termin może być zatem ustalony przez organ stosownie do 

okoliczności sprawy, może też zostać wydłużony na żądanie stron. Z kolei art. 51 ust. 

5 ustawy ma na celu wyegzekwowanie od inwestora wykonania obowiązku 

przedłożenia projektu zamiennego, a tym samym nie powinien mieć zastosowania do 

sytuacji, w których projekt ten został przedłożony, jakkolwiek z uchybieniem terminu, 

lecz nastąpiło to nie z winy inwestora. Orzeczenie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 78/13 Sąd uchylił decyzję w przedmiocie umorzenia 

postępowania odwoławczego. Rozstrzygając kwestię posiadania przez skarżących 

przymiotu strony w postępowaniu zakończonym decyzją udzielającą pozwolenia na 

użytkowanie budynku usługowego okręgowej stacji kontroli pojazdów wskazał, że 

uprawnienie do uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, 

w rozumieniu art. 28 kpa, nie jest uzależnione od tego, czy interes prawny 

określonego podmiotu został naruszony. Niewątpliwie inwestycja w postaci okręgowej 

stacji kontroli pojazdów może mieć negatywny wpływ na uprawnienia właścicielskie, 

jeśli chodzi o sposób korzystania z nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z 

terenem inwestycji, nawet jeśli tak jak twierdzi organ żadne przepisy techniczno-

budowlane nie zostały naruszone. Zachowanie minimalnych odległości dla danego 

rodzaju obiektów, przyjęte w stosownych przepisach technicznych, nie przesądza 

automatycznie, że właściciel sąsiedniej nieruchomości nie ma interesu prawnego w 

rozumieniu art. 28 kpa. Dla oceny tej kwestii w każdym przypadku należy rozważyć 

rodzaj inwestycji i jej wpływ na prawa i obowiązki właściciela sąsiedniej 

nieruchomości. 
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8. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2013 do Wydziału II wpłynęło 91 spraw o symbolu. 615, pozostało z 

roku poprzedniego 9 spraw, załatwiono 87 skarg. Najwięcej skarg dotyczyło decyzji o 

warunkach zabudowy (wpłynęło 48, załatwiono 45), następnie uchwał w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wpłynęło 18, załatwiono 17, z 

czego tylko 2 skargi zostały uwzględnione) oraz w przedmiocie opłaty planistycznej 

(wpłynęło 6, załatwiono 5). 

Poniżej przedstawione zostały sprawy, których problem sprowadzał się do 

wykazania przez stronę interesu prawnego w tych sprawach, problemu zawiadomienia 

stron postępowania w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

ingerencji w prawo własności zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, 

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu indywidualnego z 

drogi publicznej, warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 19/13 (wyrok prawomocny) w przedmiocie 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o 

warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania 

istniejącej stodoły wraz z przebudową i rozbudową z przeznaczeniem na obiekt 

inwentarski, WSA wyraził pogląd, że niedopuszczalność wszczęcia postępowania w 

przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z przyczyn podmiotowych zachodzi 

wówczas, gdy występuje brak zdolności prawnej, czy też oczywisty brak legitymacji po 

stronie wnioskodawcy. Przepis art. 61 a § 1 k.p.a. ma zastosowanie do sytuacji, gdy z 

żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wynika 

w sposób oczywisty, że jednostka wnosząca żądanie nie ma w sprawie interesu 

prawnego. Natomiast w sytuacji, gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia 

czynności ustalenia, czynności te mogą być podjęte wyłącznie w toku postępowania, a 

w razie wyniku negatywnego są podstawą do zakończenia postępowania decyzją 

umarzającą postępowanie w sprawie Zastosowanie przez organ właściwy w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji, odmowy wszczęcia postępowania z przyczyn 

podmiotowych można dopuścić tylko, gdy jednostka wnosząca podanie o wszczęcie 

tego postępowania nie wywodzi własnego interesu prawnego. W sytuacji, gdy 

ustalenie interesu prawnego wymaga złożonego procesu wykładni nie można 

prowadzić tej wykładni poza postępowaniem administracyjnym.  
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Taka sytuacja miała miejsce w sprawie, w której organ dokonał obszernej 

wykładni przepisów nie w toku postępowania administracyjnego, ale poza nim – w 

uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. Zdaniem Sądu, 

ustalenie w sprawie istnienia interesu prawnego wnioskodawców wymagało wykładni 

szeregu przepisów prawa materialnego, m.in. ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 2 Konstytucji RP gwarantuje jednostce prawo 

do postępowania, w tym prawo do obrony interesu prawnego na drodze prawa. 

Wzmocnieniem tej zasady jest art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993r., Nr 61, poz. 284). W sytuacji 

zatem, gdy podmiot wnioskujący o stwierdzenie nieważności decyzji powołuje się na 

własny interes prawny (tak jak w sprawie niniejszej), a ustalenie tego interesu 

prawnego wymaga dokonania wykładni szeregu przepisów, organ właściwy w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji obowiązany jest wszcząć postępowanie w sprawie.  

Niezależnie od powyższego Sąd stwierdził, że stroną postępowania o ustalenie 

warunków zabudowy może być, o ile wykaże interes prawny, nie tylko właściciel 

nieruchomości, której dotyczy decyzja o warunkach zabudowy, właściciel 

nieruchomości i użytkownik wieczysty sąsiedniej nieruchomości, ale także właściciel 

działki niesąsiadującej bezpośrednio z teren planowanej inwestycji, przy czym o 

interesie prawnym tych osób przesądza zasięg oddziaływania danej inwestycji na 

nieruchomości sąsiednie oraz stopień jej uciążliwości dla tych nieruchomości. 

Zaaprobowanie poglądu, że tylko właściciel nieruchomości bezpośrednio graniczącej z 

działką objętą planowaną inwestycją może być stroną w tym postępowaniu 

prowadziłoby do swoistego automatyzmu w określeniu interesu prawnego 

pozostałych, prócz inwestora podmiotów, uprawnionych do wzięcia udziału w 

postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Akceptacja takiego 

stanowiska oznaczałaby nadmierne uproszczenie, nieuwzględniające w ogóle tego, 

czym jest ten interes prawny i uniemożliwiałaby w efekcie udział w postępowaniu 

podmiotowi, którego sfery indywidualnych praw i obowiązków, wynikającej z 

konkretnego przepisu prawa, dotyczy. Pojęcie „oddziaływania” musi być rozumiane 

jako wpływ na nieruchomości sąsiednie, które nie graniczą bezpośrednio z 

nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja. Granice oddziaływania 

wyznacza oddziaływanie faktyczne, polegające w szczególności na emisji 

zanieczyszczeń, powodowaniu nadmiernego hałasu. W pojęciu oddziaływania mieści 
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się zatem rzeczywisty wpływ na korzystanie z innych nieruchomości, niekoniecznie 

graniczących z obszarem przeznaczonym pod inwestycję. Zasięg wskazanego 

obszaru podlega merytorycznej ocenie organu, który na podstawie materiału 

dowodowego winien ustalić faktyczny zakres oddziaływania inwestycji i w wyniku tego 

ustalić krąg osób, których prawa do korzystania z nieruchomości są naruszone. 

Ten sam pogląd wyraził WSA w sprawie sygn. akt II SA/Ke 50/13 (wyrok 

prawomocny), stwierdzając, że o przymiocie strony postępowania o ustalenie 

warunków zabudowy, innych osób poza inwestorem (właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości, której dotyczy postępowanie), decydują okoliczności 

konkretnej sprawy związane z rodzajem, rozmiarem, stopniem i zakresem uciążliwego 

oddziaływania planowanej inwestycji na otoczenie. W związku z tym w postępowaniu 

o ustalenie warunków zabudowy krąg stron powinien być określany możliwie szeroko, 

z uwzględnieniem zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji na nieruchomości 

sąsiednie, a stroną w tym postępowaniu będą również, w zależności od okoliczności, 

właściciele lub użytkownicy wieczyści działek niesąsiadujących bezpośrednio z 

terenem inwestycji. 

W rozpoznawanej sprawie nieruchomość M.S. oddziela od terenu inwestycji 

pas gruntu o szerokości 5 m figurujący w ewidencji jako działka nr 77/2. Planowana 

inwestycja polega na budowie budynku usługowego, w którym przewidziano 

prowadzenie handlu na pow. sprzedaży do 2000 m². Sąd stwierdził, że obiekt 

handlowy o takich rozmiarach wzniesiony zaraz po drugiej stronie wąskiego pasa 

gruntu (działki nr 77/2) oddzielającego nieruchomość M.S. od nieruchomości objętej 

decyzją ustalającą warunki zabudowy, może mieć negatywny wpływ na uprawnienia 

właścicielskie jeśli chodzi o sposób korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Z uwagi 

na sąsiedztwo obiektu handlowego wzmożeniu ulegnie z pewnością ruch kołowy i 

poziom hałasu w okolicy. Właściciel nieruchomości sąsiedniej (nawet nieprzylegającej 

bezpośrednio do terenu inwestycji) ma zatem wynikający z art. 140 k.c. interes prawny 

w uczestniczeniu jako strona w postępowaniach administracyjnych, w wyniku których 

może zapaść decyzja tak kształtująca stosunki na nieruchomości, której dotyczy 

postępowanie, że będzie to miało wpływ na wykonywanie prawa własności przez 

właściciela nieruchomości sąsiedniej. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 323/13 (wyrok prawomocny) dotyczącej 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Kielcach z 23 grudnia 
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1976r. w sprawie ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji polegającej na 

budowie Pracowniczych Ogródków Działkowych w Dyminach, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uchylił zarówno zaskarżone postanowienie, jak i poprzedzające je 

postanowienie tego samego organu, przyjmując, że naruszają one przepis prawa 

materialnego, tj. art. 28 k.p.a., czego konsekwencją było uchybienie prawu 

procesowemu, tj. art. 61a § 1 k.p.a., przy czym oba naruszenia miały wpływ na wynik 

sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c w zw. z art. 135 p.p.s.a). 

Sąd podzielił ocenę Kolegium, że w świetle art. 157 § 2 k.p.a. stanowiącego, że 

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie 

strony lub z urzędu, podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy stanowiła kwestia 

ustalenia legitymacji skarżącego do złożenia wniosku stanowiącego przedmiot niniejszej 

sprawy. Stosownie bowiem do treści art. 61a § 1 k.p.a., gdy żądanie, o którym mowa w 

art. 61, zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną lub z innych uzasadnionych 

przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje 

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Przed przystąpieniem do oceny 

merytorycznej wniosku (dotyczącego także stwierdzenia nieważności), organ w 

pierwszej kolejności bada więc kwestie formalne warunkujące jego dopuszczalność, a 

więc ustala m. in., czy podmiot składający żądanie posiada przymiot strony w rozumieniu 

art. 28 k.p.a. Tylko podmiot posiadający legitymację prawną ma bowiem prawo domagać 

się rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej. 

Stroną na mocy wyżej wskazanego art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu 

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze 

względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowo-

administracyjnym dominuje pogląd, że tylko przepis prawa materialnego stanowić może 

podstawę interesu prawnego i stwarzać dla określonego podmiotu legitymację 

procesową strony. Nie może go natomiast stanowić interes faktyczny (por. wyroki NSA z 

29 stycznia 1991r., sygn. akt IV SA 972/90; z dnia 30 listopada 1993r., sygn. akt II SA 

1793/93; z dnia 9 marca 1994r., sygn. akt III SA 1434/93, uchwała NSA z 3 lutego 

1997r., OPS 9/96). Przymiot strony nie zależy zatem od istnienia subiektywnego interesu 

faktycznego, a jedynie od interesu prawnego, który należy rozumieć jako interes 

wynikający z normy prawa materialnego, przy czym aby interes ten stanowił podstawę 

zakwalifikowania określonego podmiotu jako strony postępowania, musi pozostawać w 

bezpośrednim, konkretnym, indywidualnym i aktualnym związku z postępowaniem w 

określonej sprawie administracyjnej. Stwierdzenie istnienia takiego interesu wymaga 
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zaistnienia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą 

prawa administracyjnego materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, 

polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną 

podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej (por. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 

2000 r. sygn. akt III SA 1876/99, dostępny na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

W sprawie bezspornym było, że rodzice skarżącego, jako właściciele nieruchomości 

przeznaczonej pod inwestycję polegającą na urządzeniu Pracowniczych Ogródków 

Działkowych, posiadali interes prawny w uczestniczeniu jako strona w postępowaniu 

zakończonym wydaniem decyzji Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli 

Wiejskich w Kielcach z 23 grudnia 1976r., której wyeliminowania z obrotu prawnego z 

powodu nieważności domaga się skarżący. Już z tego tylko powodu, legitymuje się on 

interesem prawnym w sprawie stwierdzenia nieważności tego rozstrzygnięcia. 

Ponadto, niespornym jest, że na wniosek skarżącego toczy się postępowanie o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości tj. działek nr 639/6, 637, 639/3 i 639/5 stanowiących 

własność jego rodziców. Jak wynika z dotychczas zapadłych w sprawie rozstrzygnięć 

podstawą do żądania zwrotu nieruchomości jest ustalenie, iż wywłaszczona 

nieruchomość nie została w części wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia. Cel 

wywłaszczenia określony natomiast został właśnie w decyzji z 23 grudnia 1976r. o 

ustaleniu i warunkach realizacji inwestycji tj. pod urządzenie ogródków działkowych. W 

tej sytuacji treść kwestionowanej decyzji niewątpliwie wpływa na prawo skarżącego do 

zwrotu nieruchomości, a tym samym ma on interes prawny w stwierdzeniu jej 

nieważności. Ponieważ celem działań skarżącego jest właśnie zwrot nieruchomości, a 

stwierdzenie nieważności decyzji z 23 grudnia 1976r. ma jedynie stanowić ku temu 

przesłankę, to logicznym jest, że po uzyskaniu decyzji o zwrocie tej nieruchomości, 

postępowanie nieważnościowe będące przedmiotem zaskarżonego postępowania 

straci rację bytu i nie będzie miało żadnego znaczenia prawnego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 562/13, dotyczącej odmowy wszczęcia 

postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego polegającej na eksploatacji kamienia wapiennego ze złoża 

wapieni jurajskich „Wierzbica” oraz jego wstępnej przeróbce, Sąd stwierdził, że skoro 

o interesie prawnym osób przesądza zasięg oddziaływania danej inwestycji na 

nieruchomości sąsiednie, a ten zasięg nie obejmuje nieruchomości skarżącej, to 

powołane w skardze przepisy art. 21, art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, art. 85, art. 129, 

art. 322 i art. 323 ustawy Prawo o ochronie środowiska nie dotyczą stanu prawnego, 
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który kształtuje kwestionowana przez skarżącą decyzja Wójta o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, a nie jej funkcjonowania. Złożenie wniosku o stwierdzenie 

nieważności decyzji przez osobę niebędącą stroną obligowało organ do wydania 

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania stosownie do treści art. 61a k.p.a. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 485/13 (wyrok prawomocny) ze skargi na 

uchwałę Rady Miejskiej w J. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji 

energii wykorzystującej siłę wiatru na terenie części sołectw Potok Wielki i Skroniów 

(art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 

14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) Sąd podkreślił, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną, 

wyrażającą w sposób procesowo uregulowany obowiązującym prawem stanowczy 

zamiar gminy ustalenia zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w 

formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, wszczynając w tym zakresie stosowne postępowanie. Wprawdzie art. 

14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, iż 

uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego podejmowana jest w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla 

inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i 

zabudowy, to jednak dokonanie wiążących ustaleń w tym zakresie następuje dopiero 

w uchwale o planie miejscowym. Konsekwencją podjęcia uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu miejscowego jest wyłącznie wszczęcie procedury planistycznej. 

Zaskarżona uchwała nie przesądza przeznaczenia jakiejkolwiek nieruchomości 

położonej w objętym nią obszarze, jak również nie określa w jakikolwiek sposób 

kwestii możliwości zagospodarowania nieruchomości należących do skarżącego. 

Wyznacza jedynie obszar, który zostanie objęty planem miejscowym. Ustalenia 

zaskarżonej uchwały nie oddziałują zatem na wykonywanie prawa własności przez 

właścicieli nieruchomości objętych planem. Dopiero ostatecznie przyjęty miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego jako przepis prawa miejscowego będzie 

kształtował sposób wykonywania prawa własności nieruchomości objętych tych 

planem. Okoliczność, że pośrednio uchwała o wewnętrznym charakterze może 

oddziaływać na sytuację prawną skarżącego nie oznacza, że naruszenie interesu 

prawnego następuje bezpośrednio poprzez postanowienia tej uchwały. 
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Podobnie w sprawie sygn. akt II SA/Ke 168/13 ze skargi na uchwałę Rady 

Miasta Kielce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Kielce Zachód – obszar V.9.1 – Białogon – ul. Fabryczna, ul. 

Górników Staszicowskich” na obszarze miasta Kielce Sąd stwierdził, że rolą uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest wyłącznie wszczęcie 

właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie - w załączniku graficznym - 

granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu. Tego rodzaju 

uchwała tylko rozpoczyna prace planistyczne i dopiero przyszły plan 

zagospodarowania przestrzennego jako przepis prawa miejscowego może 

ukształtować sposób wykonywania prawa własności, przy czym ta przyszła uchwała 

podlega samodzielnemu zaskarżeniu do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym. Nawet więc jeśli w uchwale intencyjnej pojawią się 

sformułowania, które - choćby pośrednio - określają przeznaczenie objętych nią 

gruntów, bądź wprowadzają ograniczenia sposobu ich zagospodarowania, to nie 

mogą one mieć wpływu na dalszy bieg prac planistycznych. W szczególności nie 

mogą przesądzać treści przyszłych ustaleń samego planu.  

Naruszenie interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym może być dokonane - co do zasady - obowiązującą, a nie 

potencjalną uchwałą czy też innym działaniem organu samorządu terytorialnego w 

procesie stanowienia aktu prawnego powszechnie obowiązującego. Sąd uznał, że na 

skutek podjęcia zaskarżonej uchwały przeznaczenie działek skarżącego oznaczonych 

numerami 574/2 i 575/2 nie uległo zmianie, skoro uchwała intencyjna nie może 

określać przeznaczenia objętych nią gruntów. Zmiany tej sytuacji może ewentualnie w 

przyszłości dokonać uchwała o planie zagospodarowania przestrzennego dla danego 

terenu, ale jest to zdarzenie przyszłe, nieistniejące w dacie wnoszenia skargi w 

niniejszej sprawie, przy czym określenie w § 1 ust. 3 zaskarżonej uchwały celu 

przyszłego planu w postaci zabezpieczenia zbiornika wód podziemnych nie przesądza 

o tym, że przyszły plan rzeczywiście określi jakiekolwiek zabezpieczenia tego 

zbiornika, a w szczególności takie, które wykluczą możliwość realizacji stacji paliw na 

terenie objętym uchwałą intencyjną. To zaś oznacza, że w wyniku podjęcia 

zaskarżonej uchwały nie doszło do naruszenia interesu prawnego skarżącego, o 

którym to naruszeniu mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 566/13 ze skargi na decyzję Starosty 

Pińczowskiego wydaną po wznowieniu postępowania, o odmowie uchylenia 
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ostatecznej decyzji Starosty Pińczowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej w P. (etap 

II) wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz dróg przyległych do ww. 

ulicy w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 12/32 i 12/39 

położonych w obrębie 02 miasta P., spór pomiędzy stronami sprowadzał się do tego, 

czy brak doręczenia skarżącym, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości, 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zawiadomienia o wydanej decyzji 

stanowi przesłankę wznowienia postępowania, o jakiej mowa w art. 145 § 1 pkt 4 kpa 

w zw. z art. 11d ust. 5 i 11f ust. 3 specustawy drogowej. 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy właściwy organ doręcza zawiadomienie o 

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w 

urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych 

ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, w prasie lokalnej. 

Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest 

skuteczne. W analogiczny sposób, w odniesieniu do właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości, uregulowano w art. 11f ust. 3 kwestię doręczeń 

zawiadomień o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Sąd wskazał, że przepisy art. 11d ust. 5 i 11f ust. 3 specustawy przez 

wprowadzenie daleko idących odstępstw od zasady oficjalności doręczeń istotnie 

ograniczają stosowanie ogólnych zasad kodeksu postępowania administracyjnego w 

postaci zasady informowania (art. 9 k.p.a.) i zasady czynnego udziału stron w 

postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.). Wprowadzono przy tym swoistą gradację 

poszczególnych kategorii stron postępowania - najdalej idące uprawnienia przysługują 

wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, jako że im 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysyła się na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamiane są w drodze obwieszczeń. 

Ustawodawca dopuścił więc ryzyko, że nie wszyscy właściciele nieruchomości dowiedzą 

się o postępowaniu, którego rozstrzygnięcie będzie w stosunku do nich wywoływało 

określone konsekwencje cywilnoprawne. Ryzyko to jest tym większe, że organ 
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prowadzący postępowanie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

został zwolniony z obowiązku ustalania rzeczywistych adresów stron tego postępowania 

(i to nawet tych, którym zawiadomienia wysyła się pocztą). Ustawodawca przyjął bowiem 

fikcję prawną o skuteczności doręczenia na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że w imię przyspieszenia postępowania o 

wydawanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ustawodawca w istocie założył, 

że każdy, kto mógłby mieć potencjalnie interes prawny w takim postępowaniu (a zatem 

co do zasady - każdy), powinien na bieżąco monitorować co najmniej stronę internetową 

gminy i prasę lokalną. Obowiązek doręczenia zawiadomień na adres strony wskazany w 

katastrze nieruchomości powoduje, że doręczenia nie mogą być dokonane na inny 

adres, nawet jeśli jest on organowi znany. Ww. przepisy obligują inwestora i organy do 

ustalenia właścicieli nieruchomości w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów – 

według katastru nieruchomości.  

 Odnosząc się do argumentu skargi, że „Tygodnik Ponidzie” nieprawidłowo został 

uznany za „prasę lokalną”, o jakiej mowa w art. 11d ust. 5 i 11f ust. 3 specustawy 

drogowej Sąd wskazał, że pojęcie to jest już ugruntowane w orzecznictwie, w którym 

przyjmuje się, że prasa lokalna to periodyki o zasięgu węższym niż ogólnokrajowe, bez 

sprecyzowania nakładu i innych wymogów, w tym w zakresie wielości tytułów (por. 

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2011 r. sygn. akt II OSK 

2103/10, 4 listopada 2010 r., sygn. akt II OSK 1297/10, z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt II 

OSK 1613/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd ustalił z urzędu w oparciu o informacje 

zawarte na stronie internetowej „Tygodnika Ponidzia”, że jest to tygodnik ukazujący się 

na Ponidziu, obejmujący zasięgiem gminy Busko-Zdrój, Pińczów oraz Kazimierza-

Wielka. Niewątpliwie spełnia więc warunki, o których wyżej mowa. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 621/13 (wyrok prawomocny), Sąd stwierdzając 

nieważność zaskarżonej uchwały w części ustaleń dotyczących działki położonej w 

S.K. (na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.) podniósł, że konieczność ingerencji w prawo 

własności winna być dokładnie przeanalizowana i uzasadniona przez organ 

uchwalający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a Sąd kontrolując 

legalność takiej uchwały w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym rozważa 

prawidłowość przyjętych rozwiązań planistycznych. W ocenie Sądu przedmiotowa 

uchwała w zaskarżonej części, dotyczącej szczególnych warunków 

zagospodarowania nieruchomości skarżącego narusza istotę prawa własności, gdyż w 

rzeczywistości uniemożliwia właścicielowi korzystanie z jego nieruchomości  
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w dotychczas dopuszczony sposób, wynikający z rodzaju i funkcji znajdujących się na 

tej nieruchomości budynków. Rada nie wykazała, aby określone w planie 

przeznaczenie działki stanowiącej ich własność, było uzasadnione względami ochrony 

środowiska, zdrowia, potrzebami obronności, koniecznością inwestycji celu 

publicznego, czy też zachowaniem wolności i praw innych osób. 

Nieruchomość skarżącego, zabudowana obecnie garażami, jest zgodnie z 

zapisami części graficznej i tekstowej planu miejscowego położona na terenie 

oznaczonym symbolem MW2 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną o wysokości trzech lub czterech kondygnacji 

nadziemnych. Z ustaleń ogólnych planu zawartych w jego części tekstowej wynika, że 

plan ten porządkuje zabudowę poprzez m.in. przebudowę i rozbudowę istniejącej 

zabudowy z określeniem dopuszczalnych zmian zawartych w ustaleniach 

szczegółowych. Z ustaleń szczegółowych dla terenu oznaczonego na rysunku 

symbolem MW2 wynika natomiast, że obowiązuje na nim docelowo likwidacja 

istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i gospodarczej. Brak jest przy tym w 

tych ustaleniach szczegółowych jakichkolwiek zapisów określających dopuszczalne 

działania, jakie mogą być podejmowane względem istniejącej zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej i gospodarczej, analogicznie jak to ma miejsce w ustaleniach 

szczegółowych planu dla terenów o innych funkcjach (np. dla terenów oznaczonych 

symbolem MN, § 22 ust. 3 części tekstowej planu). Z takiej treści części tekstowej 

planu należy więc wyprowadzić wniosek, że odnośnie budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i gospodarczych istniejących na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem MW2, co dotyczy również budynków skarżącego, nie dopuszczono 

żadnych robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. W efekcie niedopuszczalna 

jest w szczególności przebudowa (art. 28 ust. 1 w zw. z art. 29 i art. 3 pkt 7a Prawa 

budowlanego) i remont (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa 

budowlanego) tych obiektów budowlanych. Równocześnie nie zostało wyłączone 

użytkowanie tych obiektów, ani też nie przewidziano przeznaczenia nieruchomości 

skarżącego na cele publiczne, co umożliwiałoby jej wywłaszczenie w trybie przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. W konsekwencji należy przyjąć, że 

rzeczywistym przeznaczeniem obiektów budowlanych legalnie istniejących na 

nieruchomości skarżącego w zamyśle autorów zaskarżonego planu miejscowego jest 

ich powolna śmierć techniczna. Takie ustalenie świadczy natomiast o nałożeniu na 
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właściciela tych budynków ograniczeń prawa własności, wykraczających poza granice 

określone w art. 64 Konstytucji RP, tj. ograniczeń naruszających istotę prawa 

własności. Jeżeli bowiem plan dopuszcza możliwość użytkowania istniejących 

obiektów budowlanych, to powinien również dopuszczać możliwość czynienia tego w 

sposób zgodny z zasadami racjonalnego gospodarowania. W ramach takiego 

gospodarowania obiektami budowlanymi mieści się natomiast z pewnością 

utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym (wymuszane przez przepisy 

Prawa budowlanego, o czym stanowi art. 61 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 2 tej ustawy), 

czego nie da się osiągnąć bez przeprowadzania okresowych remontów, a czasem 

również i dokonania ich przebudowy. 

Wskazana wadliwość świadczy o naruszeniu zasad sporządzania planu 

miejscowego, co w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu skutkuje nieważnością 

uchwały Rady Miasta Skarżysko-Kamienna w zaskarżonej części. Sąd w niniejszej 

sprawie podzielił prezentowany w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że w sferze 

planowania przestrzennego w państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznie i 

sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad indywidualnym. 

Oznacza to, że w każdym przypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki 

interes ogólny (publiczny) chodzi i udowodnić, iż on jest na tyle ważny i znaczący, że 

bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli. Zarówno 

istnienie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące 

konieczność przedłożenia w konkretnym wypadku interesu publicznego nad 

indywidualny podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instancyjnej i sądowej, 

szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, że w interesie publicznym leży 

ograniczenie (lub odjęcie) określonego przez Konstytucję RP prawa własności. 

W rozpoznawanej sprawie organ, z naruszeniem przedstawionych zasad, jako 

jedyne realizujące interes publiczny uzasadnienie wprowadzenia kwestionowanych w 

skardze ustaleń planu odnośnie przedmiotowej nieruchomości, wskazał wymagania 

ładu przestrzennego sprowadzające się do zamiaru „uporządkowania terenu w sposób 

jednoznaczny". W ocenie organu „różnorodność zabudowy nie tylko w znacznym 

stopniu burzy harmonijną całość ładu przestrzennego, ale również może w przyszłości 

spowodować dyskomfort korzystania z własnej działki". W realizacji takiego celu nie 

zachowano konsekwencji. Jak słusznie zauważyli skarżący, po sąsiedzku z ich 

nieruchomością, również naprzeciwko budynku wielokondygnacyjnego, zaplanowano 
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jako podstawowe przeznaczenie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami 

nieuciążliwymi (MN/U1). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 916/13, dotyczącej negatywnego uzgodnienia w 

zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej – jednej 

wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 2,0 MW, usytuowanej na 

wieży o wysokości do 110 m wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej 

(stacji transformatorowej z transformatorem olejowym nn./SN, umieszczonym w 

sąsiedztwie wieży elektrowni wiatrowej) i placu montażowego oraz budowie drogi 

dojazdowej, Sąd wskazał, że podstawą odmowy pozytywnego uzgodnienia był art. 7 

ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Stosownie do tej regulacji, 

w brzmieniu aktualnie obowiązującym, tj. na dzień orzekania przez organ II instancji, 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego 

zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (art. 7 ust. 1). Przeznaczenie na cele nierolnicze i 

nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 7 ust. 2 pkt 1). Zatem, stosując 

powyższy przepis organ powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy planowana 

inwestycja spowoduje przeznaczenie gruntu rolnego na cele nierolnicze (nieleśne). 

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie organy obu instancji prawidłowo ustaliły, że 

posadowienie na działce stanowiącej użytek rolny elektrowni wiatrowej oznacza 

przeznaczenie tej działki na cele nierolnicze (nieleśne). Wieża elektrowni wiatrowej 

stanowi niewątpliwie obiekt budowlany, który służy do wytwarzania odnawialnych 

źródeł energii. Tym samym przyjąć trzeba, że inwestor zamierza na przedmiotowym 

terenie realizować zadanie produkcyjne inne niż rolnicze. Nie zasługuje na 

uwzględnienie argument strony skarżącej, że przestrzeń wokół wieży elektrowni 

wiatrowej będzie swobodnie wykorzystywana na cele rolnicze. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 918/13 dotyczącej negatywnego uzgodnienia, w 

zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie masztu kratowego aluminiowego o wysokości 80 m 

służącego do pomiarów meteorologicznych, Sąd uznał, że maszt do pomiarów 

meteorologicznych stanowi obiekt budowlany, który w okolicznościach niniejszej 

sprawy służy do pomiaru wiatru w związku z projektem elektrowni wiatrowej. Sądowi 



 114  

wiadomo było z urzędu, że na tej samej działce nr 151 inwestor zamierza posadowić 

również wieżę elektrowni wiatrowej (negatywne uzgodnienie w tym zakresie było 

przedmiotem odrębnego postępowania przed tut. Sądem w sprawie II SA/Ke 916/13). 

Z uwagi na cel, któremu służy maszt do pomiarów meteorologicznych, jest on 

niewątpliwie związany z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej, której zadaniem jest 

wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Tym samym Sąd przyjął, że inwestor 

zamierza na przedmiotowym terenie realizować zadanie produkcyjne inne niż rolnicze. 

Nie zasługuje więc na uwzględnienie argument strony skarżącej, że przestrzeń wokół 

masztu do pomiarów meteorologicznych będzie swobodnie wykorzystywana na cele 

rolnicze. 

Sąd podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych nie było nigdy 

wątpliwości, że inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej oznacza 

realizację celu nierolniczego (nieleśnego). Problemy pojawiały się jedynie przy 

interpretacji pojęcia „zwarty obszar projektowany do przeznaczenia na cele 

nierolnicze”. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, obowiązującym przed 26 maja 2013r., zgoda 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wymagana była przypadku, gdyby 

„zwarty obszar” przekraczał 0,5 ha (por. wyroki NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. 

II OSK 94/12, z dnia 1 sierpnia 2013 r. sygn. II OSK 1397/13). Na mocy ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. poz. 

503,), która weszła w życie po wydaniu decyzji przez organ I instancji a przed 

rozstrzygnięciem organu odwoławczego, zmianie uległ przepis art. 7 ust. 2 pkt 1 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przewidziane w nim dotąd kryterium 

obszarowe zostało zniesione, a zatem dla każdego gruntu rolnego klas I-III, 

niezależnie od tego jaki obszar zajmuje inwestycja przeznaczona na cele nierolnicze, 

wymagane jest teraz uzyskanie zgody właściwego ministra. 
Badając legalność zaskarżonej decyzji w sprawie sygn. akt II SA/Ke 180/13 

(wyrok nieprawomocny) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie zjazdu indywidualnego na działkę oznaczoną numerem 

ewidencyjnym 618 w miejscowości Lesica z drogi powiatowej 0494T, relacji Bławatów 

- Łosień - Promnik, Sąd uznał, że w sprawie nie uwzględniono istoty zadania 

inwestycyjnego, a co za tym idzie, nie zastosowano właściwych przepisów, co w 

konsekwencji doprowadziło do tego, że zaskarżona decyzja oraz decyzja organu I 

instancji, stosownie do art. 145 § 1 pkt 1c p.p.s.a. podlegały uchyleniu. Sąd podniósł, 
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że stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) budowa zjazdu należy do właściciela lub 

użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji 

administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, z zastrzeżeniem 

ust. 2. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego 

parametry techniczne, a także zamieszcza się pouczenie o obowiązku uzyskania 

przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę oraz uzyskania 

zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, a także 

uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego zjazdu (art. 29 ust. 3). Zgodnie z art. 4 pkt 8 powołanej ustawy o 

drogach publicznych przez zjazd należy rozumieć „połączenie drogi publicznej z 

nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do 

drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym" (art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę 

wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej służebności). Zatem zarówno w sprawie 

zezwolenia na lokalizację zjazdu, jak i w sprawie o ustalenie warunków zabudowy 

chodzi o ustalenie lokalizacji, i to w rozumieniu przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ma różnicy między żądaniem sformułowanym 

we wniosku a sytuacją, jaka przewidziana jest w art. 29 ustawy o drogach publicznych. 

Organy administracji tej okoliczności w ogóle nie wzięły pod uwagę. 

W ocenie składu orzekającego, przepis art. 29 ust. 1 ustawy o drogach 

publicznych jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalania warunków 

zabudowy. Potwierdza to ust. 3 art. 29 ustawy, który nie pozwala na odmienną 

lokalizację zjazdu, aniżeli przewidziana w powołanym przepisie. Jak stwierdził 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 stycznia 2009r., sygn. akt II OSK 

1722/07 (ONSAiWSA 2010/3/49), skoro zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach 

publicznych na budowę zjazdu z drogi publicznej konieczne jest uzyskanie decyzji 

zezwalającej na jego lokalizację, wydanej przez zarządcę drogi, to na to samo 

zamierzenie inwestycyjne nie trzeba uzyskać decyzji o ustalenie warunków zabudowy 

na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
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W niniejszej sprawie wniosek dotyczył ustalenia warunków zabudowy dla 

inwestycji pod nazwą „lokalizacja zjazdu z działki nr 618 na drogę powiatową”, w 

decyzji określono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie zjazdu 

indywidualnego na działkę oznaczoną nr 618 w miejscowości Lesica z drogi 

powiatowej 0494T, relacji Bławatów-Łosień-Promnik”. Warunki techniczne, w tym 

szerokość „zjazdu indywidualnego” zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie - § 79 

(Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.). Ustawodawca, mając na celu ochronę dróg 

publicznych przed niezgodną z warunkami technicznymi ich zabudową, jak również 

bezpieczeństwo związane z ruchem drogowym, za punkt odniesienia przyjmuje drogę 

publiczną oraz określa warunki, w jakich może dojść do lokalizacji zjazdu z drogi 

publicznej na nieruchomość przyległą do drogi publicznej.  

Sąd uznał, że organy rozpoznające sprawę w ogóle nie odniosły się do 

przepisów ustawy o drogach publicznych dotyczących budowy zjazdu indywidualnego, 

jak również nie wyjaśniły, dlaczego w ich ocenie w sprawie niniejszej ma 

zastosowanie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skoro 

lokalizację zjazdu z drogi publicznej ustala w drodze decyzji administracyjnej zarządca 

drogi na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Wykładnia i 

stosowanie prawa nie może prowadzić do pominięcia rozwiązań, które pozwalają na 

takie wyjaśnienie przepisów, aby przyjęte w ustawie rozwiązania wzajemnie się nie 

wykluczały, ani nie dublowały. Skoro w ustawie o drogach publicznych w art. 29 ust. 1 

na budowę zjazdu z drogi publicznej konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na 

jego lokalizację, wydanej przez zarządcę drogi, to na to samo zamierzenie 

inwestycyjne nie trzeba uzyskać decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, która de 

facto dotyczyłaby tego samego, gdyż warunki zabudowy w istocie są także ustaleniem 

lokalizacji (por. wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2009r., sygn. akt II OSK 1722/07). 

Sąd zauważył, że warunki zabudowy nieruchomości położonej przy drodze 

publicznej mogą obejmować także zjazd. Wówczas powinien on być związany z 

rozplanowaniem inwestycji (obiektów budowlanych) na danej nieruchomości i 

konieczne jest, przed wydaniem decyzji, uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z właściwym zarządcą drogi 

- w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. W sprawie organ 

bezkrytycznie przyjął oświadczenie inwestora, że nieruchomość oznaczona nr 618,  
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z której planował on zjazd na drogę publiczną, jest zabudowana budynkiem 

mieszkalnym i gospodarczym. Z akt nie wynika, że na nieruchomości inwestora 

znajdują się budynki, zaś skarżąca w skardze podnosi, że takich obiektów tam nie ma. 

W ocenie Sądu, organ orzekający w sprawie niniejszej dokonał niewadliwych ustaleń 

w tej mierze oraz dokonał właściwej oceny prawnej. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 831/13 (wyrok nieprawomocny) przedmiotem 

kontroli Sądu pod względem zgodności z prawem była decyzja określająca warunki 

zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza z 

jego przebudową, przewidzianej do realizacji na terenie, na którym brak jest 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z brzmieniem art. 59 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), zwanej dalej ustawą, gdy na danym 

obszarze nie obowiązuje plan miejscowy, każda zmiana zagospodarowania terenu, 

polegająca na wykonaniu robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania 

obiektu lub jego części, wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ściśle skorelowana z 

ustawą Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 

1623 ze zm.). Oba te akty określają jeden zespół działań, które składają się na proces 

inwestycyjny. W związku z tym, że gospodarowanie przestrzenią należy traktować 

jako wstęp do podjęcia robót budowlanych należy uznać, że ratio legis regulacji 

decyzji o warunkach zabudowy jest stwierdzenie dopuszczalności tych zamierzeń 

inwestycyjnych, które są reglamentowane przez Prawo budowlane, niekoniecznie 

poprzez obowiązek uzyskania pozwolenia. Definicje legalne stworzone na potrzeby 

Prawa budowlanego mają zastosowanie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Przez roboty budowlane należy zatem rozumieć budowę, prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego stanowi pojęcie niedookreślone, 

które nie zostało wyraźnie zdefiniowane w ustawie. Częściowo jest ono określone 

normatywnie w art. 71 Prawa budowlanego, zgodnie z którym przez zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego rozumie się podjęcie albo zaniechanie w obiekcie 

budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa 

pożarowego, powodziowego, pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne, 

ochrony środowiska, bądź układ lub wielkość obciążeń. Pojęcie „przebudowa” zostało 

zdefiniowane w art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego. Polega ona na wykonywaniu robót 
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budowlanych, których skutkiem jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego obiektu budowlanego, pod warunkiem że zmiana nie dotyczy parametrów 

charakterystycznych, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość, liczba kondygnacji. W przypadku przebudowy może zmienić się układ 

funkcjonalny budynku istniejącego, mogącego dotyczyć zarówno elementów 

konstrukcyjnych, jak i wypełniających, np. związanych ze zmianą sposobu 

użytkowania obiektu lub jego części.  

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się dla zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, gdy mają zostać 

wykonane roboty budowlane. W przedmiotowej sprawie wykonanie robót 

budowlanych, polegających na przebudowie poddasza w istniejącym budynku 

mieszkalno-usługowym wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, gdyż 

przebudowa poddasza powodowała zmianę sposobu użytkowania tej części budynku 

(art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy a contrario).  

Jak wynika z akt sprawy, parametry obiektu budowlanego, takie jak kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji nie ulegną 

zmianie; zmianie ulegnie jedynie funkcja poddasza obiektu – na mieszkaniową. Organ 

dokonywał analizy zgodności funkcji jedynie w zakresie wnioskowanym przez 

inwestora, w związku z treścią art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z którym ustalenie warunków zabudowy następuje na 

wniosek inwestora. W niniejszej sprawie inwestorka wnioskowała o zmianę sposobu 

użytkowania poddasza budynku mieszkalno-usługowego na cele mieszkalne (1 lokal 

mieszkalny). 

Analiza sporządzona przez uprawnionego architekta wykazuje, że w 

wyznaczonym obszarze większość budynków posiada funkcję mieszkaniową, co 

oznacza że wnioskowana inwestycja nie godzi w zastany stan rzeczy, jest zgodna z 

funkcją istniejącą (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy). W wyniku realizacji planowanej 

inwestycji nie ulegnie zmianie linia zabudowy, szerokość elewacji frontowej (od strony 

ulicy Granicznej), wysokość górnej krawędzi (okapu) elewacji frontowej mierzonej od 

średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, wielkość powierzchni 

zabudowy do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji, udział 

powierzchni biologicznie czynnej i geometria dachu. Organ prawidłowo ustalił, że 

nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, istniejące uzbrojenie terenu jest 

wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, teren nie wymaga zgody na zmianę 
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przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w ewidencji 

gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem „Bi” – inne tereny 

zabudowane). 

W związku z powyższym Sąd uznał, że wobec spełnienia warunków 

określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zaskarżona decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest prawidłowa. Ocena 

legalności zaskarżonej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego wraz z jego 

przebudową w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym z przeznaczeniem na cele 

mieszkalne wykazała, że jest ona zgodna z prawem. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 217/13 (wyrok nieprawomocny) w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 

użytkowania istniejącego budynku gospodarczego (pomieszczenia) z przeznaczeniem 

na kotłownię o mocy do 14 kW wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, 

wynikającej z przewidywanego przeznaczenia na działce nr 976/3, Sąd podkreślił, że 

przedmiotem sprawy nie była ani budowa budynku gospodarczego (pomieszczenia), 

w którym inwestor urządził kotłownię, ani też rozbudowa budynku mieszkalnego o tę 

kotłownię, ale zmiana sposobu użytkowania istniejącego już obiektu budowlanego. 

Dlatego zarzuty dotyczące budowy, czy rozbudowy, która miała miejsce kilka lat 

wcześniej i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, nie miały znaczenia dla 

rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej warunków zabudowy dla zmiany sposobu 

użytkowania tego obiektu. Przy ocenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy nie 

ocenia się niewyartykułowanych intencji inwestora, ale jego treść oraz stan faktyczny 

istniejący na terenie objętym wnioskiem. Skoro przedmiotowe pomieszczenie zostało 

wybudowane i zgłoszone jako samodzielny budynek gospodarczy (w którym to 

określeniu mieści się również samodzielne pomieszczenie gospodarcze), a do takiego 

zgłoszenia nie został wniesiony przez właściwy organ nadzoru budowlanego sprzeciw, 

to należy przyjąć, że późniejsza, nawet samowolna zmiana sposobu użytkowania tego 

pomieszczenia z gospodarczego na kotłownię związana z funkcjonalnym połączeniem 

tego pomieszczenia z resztą budynku mieszkalnego stron, również wymaga uzyskania 

warunków zabudowy.  

Okoliczność, że do zmiany sposobu użytkowania tego pomieszczenia mogło 

dojść samowolnie (o czym może przesądzić dopiero toczące się postępowanie 

nadzorcze prowadzone przez PINB w Jędrzejowie), nie pozbawia inwestora 
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możliwości uzyskania warunków zabudowy, co trafnie zauważyły organy w niniejszej 

sprawie. Możliwość uzyskania warunków zabudowy odnośnie już dokonanych 

samowolnie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynika bowiem wprost 

z Art 71a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego. 

9. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

W 2013 r. w sprawach dotyczących nieruchomości dominowały skargi na 

decyzje w przedmiocie: wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania za 

wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.  

Sprawa o sygn. akt II SA/Ke 728/12 dotyczyła zwrotu nieruchomości. Poza 

sporem w tej sprawie pozostawała okoliczność, że organ ustalił tylko trzech 

spadkobierców właścicieli wywłaszczonej nieruchomości i tylko z ich udziałem 

prowadził postępowanie. Nie ulegało także wątpliwości, że zawiadomienia, o których 

mowa w art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.), zwanej dalej u.g.n. 

skierowane zostały jedynie do tych trzech osób. 

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynikało przy tym, że Wojewoda Świętokrzyski 

podzielił ocenę organu I instancji, że bez znaczenia prawnego pozostaje okoliczność, iż 

nie wszyscy uprawnieni zostali powiadomieni przez właściwy organ o możliwości 

złożenia wniosku o zwrot nieruchomości, gdyż roszczenie o zwrot wygasło z powodu 

uchybienia terminu, o jakim mowa w art. 136 ust. 5 u.g.n. Organ zajął zatem 

merytoryczne stanowisko w sprawie zasadności wniosku o zwrot przedmiotowej 

nieruchomości, co w połączeniu z sentencją utrzymanej w mocy decyzji organu I 

instancji (orzekającej o odmowie zwrotu) spowodowało wyłączenie możliwości 

dochodzenia zwrotu tej nieruchomości w przyszłości, w przypadku gdyby zgłosili się 

pozostali właściciele (ich spadkobiercy), którzy nie zostali powiadomieni przez właściwy 

organ. Konsekwencją poglądu wyrażonego przez organ odwoławczy jest bowiem 

przyjęcie, że roszczenie wygasło wszystkim uprawnionym osobom, nawet tym, którzy w 

niniejszym postępowaniu nie brali udziału.  

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem i uchylając decyzje organów obu instancji 

Sąd podkreślił, że skoro nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej sprawy stanowiła 

przed wywłaszczeniem współwłasność, to złożenie wniosku o jej zwrot w trybie art. 136 

ust. 5 u.g.n. powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia 
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o możliwości zwrotu, przy czym wymóg zawiadomienia dotyczy wszystkich 

uprawnionych do złożenia wniosku współwłaścicieli. O skutecznym zawiadomieniu 

można więc mówić tylko wtedy, gdy wszyscy byli współwłaściciele lub wszyscy ich 

spadkobiercy zostali powiadomieni. Od dnia powiadomienia ostatniego z nich liczy się 3-

miesięczny okres do złożenia wniosku o zwrot nieruchomości. Trzeba przy tym 

pamiętać, że organ właściwy, o którym mowa w art. 136 ust. 2 u.g.n. winien w takich 

sytuacjach prowadzić postępowanie wyjaśniające w celu jednoznacznego ustalenia osób 

byłych właścicieli lub kręgu ich spadkobierców, jednak dopóki to nie nastąpi, nie 

rozpocznie się bieg terminu wskazanego w art. 136 ust. 5 u.g.n., a więc nie będzie 

możliwe wykorzystanie nieruchomości na cel inny niż określony w decyzji o 

wywłaszczeniu (por. komentarz do art. 136 u.g.n. [w:] Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o 

gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Lex 2013.) 

Dla organu orzekającego w sprawie zwrotu nieruchomości, nieustalenie kręgu 

wszystkich osób uprawnionych do złożenia wniosku w trybie art. 136 ust. 2 i 3 u.g.n., 

ma natomiast ten skutek, że nie ma podstaw do merytorycznego orzekania w sprawie 

zwrotu nieruchomości, w szczególności do odmowy zwrotu nieruchomości z uwagi na 

wygaśnięcie roszczenia. 

Skoro zatem wszystkie osoby uprawnione do złożenia wniosku o zwrot nieruchomości 

nie zostały zawiadomione o zamiarze przeznaczenia nieruchomości na inny cel niż 

określony w decyzji o wywłaszczeniu, to nie rozpoczął w ogóle biegu termin z art. 136 

ust. 5 u.g.n., a co za tym idzie brak wniosku jednego ze spadkobierców pozostaje bez 

znaczenia prawnego i nie mógł stanowić podstawy do odmowy zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości. 

W sprawie o sygn. akta II SA/Ke 138/13 dotyczącej zwrotu nieruchomości organ 

odmawiając jej zwrotu wskazał, że nieruchomość ta nie jest już własnością Skarbu 

Państwa ani jednostki samorządu terytorialnego, lecz stanowi własność osób fizycznych. 

W związku z tym orzeczenie o jej zwrocie na rzecz spadkobierców byłych właścicieli 

godziłoby w porządek prawny, a decyzja w dniu jej wydania byłaby trwale niewykonalna, 

co skutkowałoby stwierdzeniem jej nieważności. Stąd też okoliczność, czy nieruchomość 

jest wykorzystana zgodnie z celem, na jaki została wywłaszczona, czy też wykorzystano 

ją na inny cel bądź w ogóle nie wykorzystano, nie mogą mieć w takim wypadku 

znaczenia dla wyniku sprawy.  

Uchylając zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji, Sąd cytując treść art. 

136 ust. 3 u.g.n. i art. 137 u.g.n. wskazał, że materialnoprawną przesłanką zwrotu 
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wywłaszczonej nieruchomości na rzecz jej byłego właściciela lub następcy prawnego 

jest zbędność nieruchomości na cel wywłaszczenia. Takiego materialnoprawnego 

wymogu nie stanowi zaś kwestia władania nieruchomością przez Skarb Państwa. Sąd 
jednocześnie podkreślił, że ocena w zakresie zbędności nieruchomości na cel 

wywłaszczenia jest wyłączona tylko w przypadku ustalenia, że w sprawie zachodzą 

przeszkody określone w art. 229 u.g.n.  
     Podobny pogląd jak w sprawie sygn. akt II SA/Ke 138/13 został wyrażony w 

sprawie sygn. akt II SA/Ke 842/13, gdzie Sąd podkreślił, że brak prawa własności po 

stronie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, bądź też 

ustanowienie na nieruchomości prawa wieczystego użytkowania, jeżeli zdarzenia 

zmieniające stan prawny nastąpiły po 1 stycznia 1998 r. - jak miało to miejsce w 

sprawie - nie stanowią przesłanek negatywnych do orzeczenia zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości. Zasadnie zatem przyjął organ II instancji, że pomimo tego, iż działka 

stała się przedmiotem prawa wieczystego użytkowania nabytego przez poprzedniczkę 

prawną skarżącej Spółki, należało przy zastosowaniu kryteriów wynikających z art. 

137 ust. 1 pkt 1 i 2 u.g.n., ustalić w sposób nie budzący wątpliwości, czy 

nieruchomość stała się zbędna na cel, z powodu którego została nabyta przez Skarb 

Państwa, a tym samym, czy istnieje przesłanka jej zwrotu.  

Sąd podkreślił, że interpretacja ta znajduje uzasadnienie również na gruncie reguł 

wykładni systemowej. Przyjęcie punktu widzenia skarżącej, że sam fakt 

przysługującego jej prawa wieczystego użytkowania działki uzasadnia decyzję o 

odmowie zwrotu tej nieruchomości, legalizowałoby możliwe, bezprawne działanie 

organów Państwa. To zaś pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z art. 2 

Konstytucji RP. Skład orzekający podzielił pogląd, iż Skarb Państwa lub gmina, które z 

naruszeniem zakazu przewidzianego w art. 136 ust. 2 u.g.n., utraciły własność 

wywłaszczonej nieruchomości bądź ustanowiły na niej prawo użytkowania 

wieczystego, nie mogą skutków tych niezgodnych z prawem działań przerzucać 

wyłącznie na byłego właściciela (spadkobiercę) nieruchomości. To przede wszystkim 

na organie spoczywa obowiązek doprowadzenia do stanu, w którym Skarb Państwa 

lub gmina na powrót władają (bez praw osób trzecich) nieruchomością podlegającą 

zwrotowi. Do czasu zakończenia takich działań, postępowanie w przedmiocie zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości powinno zostać zawieszone na podstawie art. 97 § 1 

pkt 4 k.p.a. Dalej Sąd zauważył, że u podstaw przedstawionego wyżej poglądu o 

braku przeszkód do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, gdy Skarb Państwa  
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po 1 stycznia 1998r. wyzbył się jej własności lub ustanowił na niej prawo użytkowania 

wieczystego na rzecz osób trzecich, leży konieczność ustalenia, że zmiana stanu 

prawnego nieruchomości nastąpiła z naruszeniem zakazu przewidzianego w art 136 

ust. 2 u.g.n.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że jedynie w razie 

jednoznacznej oceny, że wyzbywając się własności wywłaszczonej nieruchomości 

bądź ustanawiając na niej prawo wieczystego użytkowania właściwy organ wypełnił 

ciążące na nim wobec poprzednich właścicieli ustawowe obowiązki, można byłoby 

przyjąć, że prawa rzeczowe przysługujące osobie trzeciej uniemożliwiają zwrot 

nieruchomości, która okazała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. 

Jeśli jednak ocena w tym zakresie nie jest oczywista i wymaga odniesienia się do 

innych przepisów prawa materialnego niż te, które są podstawą rozstrzygania w 

sprawie o zwrot nieruchomości, mamy do czynienia z kwestią prejudycjalną, która 

winna zostać rozstrzygnięta w innym postępowaniu administracyjnym bądź sądowym. 

W omawianej sprawie Sąd wypowiedział się także o uregulowaniu zawartym w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) podkreślając, 

że istotną cechą konstrukcyjną przewidzianego w tym przepisie tak zwanego 

"uwłaszczenia" państwowych osób prawnych jest to, że przekształcenie prawa 

zarządu gruntów przysługującego tym osobom prawnym w dniu 5 grudnia 1990 r. w 

prawo użytkowania wieczystego oraz nabycie na własność położonych na tych 

gruntach budynków i innych urządzeń następowało z mocy prawa, zaś deklaratoryjna 

decyzja wojewody nabycie tych praw jedynie potwierdzała. Powołany art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1990 r. zastrzegając, że przewidziane w nim uwłaszczenie 

nie może naruszać praw osób trzecich, nie definiował tej klauzuli ani nie zawierał 

jakichkolwiek wskazówek pozwalających na precyzyjne odkodowanie znaczenia 

powyższego zastrzeżenia, co powoduje znaczne trudności interpretacyjne. Nie ulega 

wątpliwości, że osobami trzecimi w rozumieniu omawianego przepisu mogą być byli 

właściciele nieruchomości oraz inne osoby powołujące się na swoje prawo do 

nieruchomości wynikające z przepisów prawa materialnego, gdyż uwłaszczenie 

państwowej osoby prawnej stanowiłoby przeszkodę do restytucji takich praw, 

prowadząc w konsekwencji do naruszenia praw tych osób. Rozbieżność w 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym budzi natomiast kwestia, czy przedmiotowe 

zastrzeżenie odnosi się jedynie do zgłoszonych roszczeń, a jeżeli tak, to czy tylko tych 
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ujawnionych przed 5 grudnia 1990 r. czy zgłoszonych później oraz, czy organ 

uwłaszczeniowy winien wypełnić dyspozycję art. 136 ust.2 u.g.n. przed wydaniem 

decyzji opartej na art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1990 r.  

Sąd podał, że w orzecznictwie nie wyklucza się możliwości zakwestionowania 

ważności decyzji podjętej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1990 r. w 

sytuacji, gdy uwłaszczenie państwowej osoby prawnej nastąpiło z naruszeniem praw 

osób trzecich. Do ostatecznej oceny tej kwestii w stanie faktycznym niniejszej sprawy 

niezbędnym jest jednak zainicjowanie stosownego postępowania administracyjnego 

bądź przez zainteresowaną stronę – z zastosowaniem art. 100 § 1 kpa - bądź poprzez 

wystąpienie organu I instancji prowadzącego postępowanie w przedmiocie zwrotu 

nieruchomości. Podkreślenia przy tym wymaga, że konieczność taka zrealizuje się 

dopiero w razie ustalenia, że nieruchomość stała się zbędna na cel określony w 

decyzji o wywłaszczeniu.  

Spór w sprawie sygn. akt II SA/Ke 821/12 w przedmiocie odszkodowania za 

przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości dotyczył kwoty odszkodowania, o 

jakim mowa w art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą, przy czym skarżący kwestionował wyłącznie ustaloną przez organ 

wartość usuniętego w roku 2003 drzewostanu, gdyż wartość zajętego pod drogę 

gruntu nie była w toku postępowania sporna. 

Sąd oddalając skargę wyjaśnił, że odszkodowanie, o jakim mowa w art. 73 

ust.1 ustawy przysługuje za zajętą pod drogę publiczną nieruchomość. Pojęcie 

nieruchomości w znaczeniu ogólnym nie zostało zdefiniowane w u.g.n., jednak w 

szeroko rozumianym obrocie cywilnym stosuje się definicję nieruchomości przyjętą w 

kodeksie cywilnym. Cytując treść art. 46 § 1 kc, art. 4 pkt 1 u.g.n. oraz art. 47 § 1 i 2 

kc Sąd stwierdził, że drzewa jako część składowa gruntu nie mogą być przedmiotem 

oddzielnej wyceny przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości. Zasada taka 

obowiązuje także przy ustalaniu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Nie 

było zatem podstaw prawnych, aby drzewa zostały objęte oddzielną wyceną przy 

ustalaniu odszkodowania w sprawie.  
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10. Gry hazardowe 

1. Podstawę rozstrzygnięcia w omówionych niżej sprawach stanowiły: art. 48 

ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w sprawach II SA/Ke 710/13, II 

SA/Ke 596/13, II SA/Ke 597/13, II SA/Ke 598/13, II SA/Ke 599/13, II SA/Ke 43/13 

uchylając zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Celnej w Kielcach oraz poprzedzające je 

decyzje tego samego organu stwierdził, że art. 48 ust. 2, 135 ust. 2 i 138 ust. 1 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych mają charakter potencjalnie 

techniczny (w rozumieniu Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie 

norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 

informacyjnego) i że wobec tego, przed wejściem w życie, powinny podlegać 

notyfikacji przed Komisją Europejską, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej dyrektywy. 

W uzasadnieniach powyższych wyroków Sąd przytoczył treść sentencji oraz 

część uzasadnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 

2012 r. w sprawach połączonych C-213, C-214 i C-217. Trybunał orzekł, że "artykuł 1 

pkt 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 

r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów 

technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego, ostatnio 

zmienionej dyrektywą Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r., należy 

interpretować w ten sposób, że przepisy krajowe tego rodzaju jak przepisy ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, które mogą powodować ograniczenie, 

a nawet stopniowe uniemożliwienie prowadzenia gier na automatach o niskich 

wygranych poza kasynami i salonami gry, stanowią potencjalnie "przepisy techniczne" 

w rozumieniu tego przepisu, w związku z czym ich projekt powinien zostać przekazany 

Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy wskazanej dyrektywy, w wypadku 

ustalenia, iż przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na 

właściwości lub sprzedaż produktów. Dokonanie tego ustalenia należy do sądu 

krajowego." W uzasadnieniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że 

definicja przepisów technicznych zawarta w art. 1 dyrektywy 98/34 obejmuje trzy 

kategorie przepisów: specyfikacje techniczne (art. 1 pkt 3), inne wymagania (art. 1 pkt 
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4) oraz zakazy produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i użytkowania produktów 

wskazane w art. 1 pkt 11 dyrektywy. TSUE wykluczył możliwość zakwalifikowania 

przepisów ustawy o grach hazardowych do pierwszej i trzeciej kategorii przepisów 

technicznych i w pkt 35 wyroku stwierdził, że "przepisy krajowe można uznać za inne 

wymagania w rozumieniu art. 1 pkt 4 dyrektywy 98/34, jeżeli ustanawiają one warunki 

determinujące w sposób istotny skład, właściwości lub sprzedaż produktu.” 

Trybunał stwierdził, iż przepisy przejściowe ustawy o grach hazardowych, 

powołane w pytaniach prejudycjalnych, nakładają warunki mogące wpływać na 

sprzedaż automatów do gier o niskich wygranych. Natomiast nakazując ustalenie, czy 

zakazy przedłużania, wydawania i zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności w 

zakresie gier na automatach o niskich wygranych poza kasynami mogą wpływać w 

sposób istotny na właściwości lub sprzedaż tych automatów wskazał, że należy wziąć 

pod uwagę: po pierwsze - ograniczenie liczby miejsc, gdzie dopuszczalne jest 

prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych, po drugie - zmniejszenie 

ogólnej liczby kasyn, po trzecie - zmniejszenie liczby automatów, jakie mogą być 

użytkowane w kasynach (pkt 38 uzasadnienia). 

Trybunał podniósł również, że ustalenia wymaga, czy automaty do gier o 

niskich wygranych mogą zostać przeprogramowane lub zaprogramowane w celu 

wykorzystania ich w kasynach jako automaty do gier hazardowych. W przypadku 

dokonania takiego ustalenia należałoby przyjąć - zgodnie ze stanowiskiem Trybunału - 

że mogłoby to wpłynąć w sposób istotny na właściwości tych automatów, a w 

konsekwencji uznać, że sporne przepisy są przepisami technicznymi. 

Wskazując na konieczność ustalenia i wyjaśnienia, z uwzględnieniem 

wskazówek zawartych w powyższym wyroku, czy art. 48 ust. 2, art. 129 ust. 2, art. 135 

ust. 2 i art. 138 ust. 1 ustawy o grach hazardowych wprowadzają warunki mogące 

mieć istotny wpływ na właściwość lub sprzedaż produktów Sąd podniósł, że zgodnie z 

nową ustawą z dnia 19 listopada 2009 r., w porównaniu do ustawy z dnia 29 lipca 

1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, liczba kasyn oraz automatów do gier, jakie 

mogą być w nich eksploatowane, jest ograniczona. Z przytoczonych przez organy 

danych liczbowych wynika, że na podstawie nowej ustawy mogą funkcjonować 

maksymalnie 52 kasyna, w każdym może zostać wstawionych maksymalnie 70 

automatów do gry, co daje łącznie 3640 legalnie działających automatów na terenie 

Polski. 
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Zdaniem Sądu dla dalszego legalnego wykorzystania spornych automatów 

zgodnie z nową ustawą hazardową, konieczna będzie istotna zmiana ich właściwości. 

W przypadku umieszczenia automatów w salonach gier, konieczne byłoby 

pozbawienie ich elementu losowości i zdobycia wygranych. Natomiast w przypadku 

znalezienia dla tych automatów miejsca w kasynach, istnieje możliwość zmiany w 

automacie wartości maksymalnej stawki za pojedynczą grę i w konsekwencji zmianę 

wysokości maksymalnej wygranej, jaką można uzyskać. Istnieje więc możliwość 

pozbawienia automatu o niskich wygranych podstawowych warunków, które zgodnie z 

art. 2 ust. 2b ustawy o grach i zakładach wzajemnych (ustawa o grach hazardowych 

nie wyodrębnia jako osobnej kategorii gier na automatach o niskich wygranych, 

bowiem umożliwia prowadzenie gier na automatach wyłącznie w kasynach) stanowiły 

o ich właściwości jako automatów do gier o niskich wygranych. Już sama ta 

okoliczność w świetle wyroku TS z dnia 19 lipca 2012 r. (pkt 39 uzasadnienia) jest 

wystarczająca do stwierdzenia, że skoro sporne przepisy ustawy o grach 

hazardowych mają istotny wpływ na właściwość produktu - automatu o niskich 

wygranych - powinny zostać uznane za techniczne. 

Sąd stwierdził, że możliwość zagospodarowania automatów w kasynach gry, po 

ich przeprogramowaniu lub bez, jest oczywista, ale nie ma ona żadnego wpływu na 

zwiększenie liczby miejsc w kasynach poza przyjęte 3640. Zdaniem Sądu, istotny 

wpływ analizowanych przepisów ustawy o grach hazardowych, które w istocie 

zmierzają do ograniczenia i stopniowej likwidacji działalności w postaci gry na 

automatach o niskich wygranych, na sprzedaż produktów - automatów o niskich 

wygranych, jest oczywisty. Produkty te będą mogły znaleźć legalne zastosowanie w 

bardzo ograniczonym zakresie, w porównaniu do sytuacji sprzed wprowadzenia 

przepisów ustawy hazardowej. Ustawa ta, co jest bezsporne, ogranicza (określa górną 

granicę) liczbę kasyn gry i liczbę automatów, które można w nich umieścić, a 

użytkowanie automatów poza kasynami czyni niemożliwym. 

Sąd wskazał, że przepisy istotnie ograniczające prowadzenie gier na 

automatach o niskich wygranych poza kasynami i salonami gry, podlegały 

obowiązkowi notyfikacji Komisji w trybie art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE. Naruszenie 

zaś tego obowiązku prowadzi do wyłączenia ich zastosowania w danej sprawie. W 

tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsekwentnie prezentuje 

pogląd, że "naruszenie obowiązku notyfikacji powoduje, że odnośne regulacje 



 128  

techniczne nie mogą być stosowane a zatem nie można się na nie powoływać w 

stosunku do jednostek”. 

 

2. Sprawy, w których podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 59 pkt 4 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

W sprawie II SA/Ke 700/13 Sąd oddalając skargę na decyzję w przedmiocie 

cofnięcia zezwolenia na urządzania i prowadzenie działalności w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych stanął na stanowisku, że w świetle treści wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r. oraz postanowień 

dyrektywy 98/34/WE nie ma podstaw do stwierdzenia technicznego charakteru 

przepisu art. 59 pkt 4 ustawy o grach hazardowych. Sąd wskazał, że przypadku tego 

przepisu żaden z warunków stanowiących, w ocenie Trybunału, kryterium weryfikacji 

technicznego charakteru przepisów ustawy o grach hazardowych, nie występuje.  

Odnosząc się do uzasadnienia ww. wyroku TSUE Sąd wyjaśnił, że art. 59 pkt 4, 

zastosowany w sprawie w związku z treścią art. 129 ust. 1 i 138 ust. 2 ustawy, ani nie 

stanowi przepisu zakazującego wydawanie, przedłużanie i zmianę zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, jak 

miało to miejsce w przypadku spraw, w których zwrócono się z pytaniem 

prejudycjalnym do Trybunału, ani też nie wprowadza jakichkolwiek nowych, w 

stosunku do tych istniejących w dotychczasowym stanie prawnym, warunków 

mogących mięć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż automatów do gier, będąc 

w ten sposób obojętnym dla chronionej dyrektywą 98/34/WE zasady swobody 

przepływu towarów. 

Przepis ten w gruncie rzeczy powiela co do istoty treść art. 52 ust. 2 pkt 4, 

obowiązującej do końca 2009 r. ustawy o grach hazardowych i zakładach 

wzajemnych, z tym że poprzednio skutek w postaci cofnięcia zezwolenia następował 

już po upływie 3 miesięcy od zawieszenia prowadzonej działalności, natomiast 

aktualnie ma to miejsce po upływie 6 miesięcy, a więc de facto nowa regulacja w tym 

zakresie jest korzystniejsza dla spółki niewykonującej działalności objętej 

zezwoleniem. Wobec zatem faktu prawnego, że norma art. 59 pkt 4 nie ustanawia 

żadnych zakazów (wydawania, przedłużania i zmiany zezwoleń na prowadzenie 

działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych) i nie wprowadza 

żadnej nowej regulacji wobec działalności w zakresie gier na automatach o niskich 

wygranych, oraz wobec okoliczności, iż celem zarówno tej regulacji, jak i poprzednio 
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obowiązującej zawartej w art. 52 ust. 2 pkt 4 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, 

było i jest wyłącznie dostosowanie określonego stanu prawnego wynikającego z 

udzielonego zezwolenia do występującego w konkretnym miejscu prowadzenia gier 

stanu faktycznego (zawieszenie, niewykonywanie lub zaprzestanie prowadzenia 

działalności objętej zezwoleniem), nie ma podstaw do przyjęcia, że taka regulacja 

może powodować jakiekolwiek ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie 

prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych poza 

kasynami i salonami gry, a w konsekwencji do stwierdzenia po stronie organu 

obowiązku czynienia ustaleń, do których zobligował Trybunał w wyroku z dnia 19 lipca 

2012 r., a więc obowiązku badania czy wprowadzone ustawą warunki mogą mieć 

istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż produktu. Ze swej istoty bowiem przepis 

ten (brak wprowadzenia nim jakichkolwiek nowych warunków, cel regulacji) nie może 

mieć wpływu, a tym bardziej istotnego, na właściwości lub sprzedaż automatów do 

gier. 

 

3. Sprawy, w których zawieszono postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 

1 p.p.s.a. 

W sprawach II SA/Ke 956/13, II SA/Ke 811/13, II SA/Ke 925/13 (w przedmiocie 

odmowy dokonania zmiany lokalizacji miejsca urządzania gry na automatach o niskich 

wygranych – art. 135 ust. 1 i 2 ustawy) oraz II SA/Ke 957/13 (w przedmiocie odmowy 

przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych – art. 138 ust. 1 ustawy) Wojewódzki Sąd 

administracyjny w Kielcach zawiesił postępowanie sądowe podnosząc, że pomiędzy 

rozstrzyganymi sprawami, a sprawami toczącymi się przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym zachodzi związek, o jakim mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.  

W sprawie II SA/Ke 956/13 Sąd podkreślił, że Naczelny Sąd Administracyjny, 

rozpoznając skargę kasacyjną organu administracji w sprawie II GSK 1116/13 wyrazi 

swój pogląd prawny w kwestii, czy przepisy przejściowe ustawy z dnia 19 listopada 

2009r. o grach hazardowych, w tym art. 135 ust. 2, mają charakter przepisów 

technicznych w rozumieniu Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 czerwca 1998 r., ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie 

norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 

informacyjnego i czy wymagały uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej według art. 

8 ust. 1 tej dyrektywy. 
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Pogląd ten będzie miał istotne znaczenie w sprawie niniejszej i nie tylko w tej sprawie. 

Należy bowiem odnotować bardzo dużą liczbę postępowań o analogicznym stanie 

prawnym i faktycznym, toczących się przed sądami administracyjnymi (jak również 

przed organami administracji publicznej), a przede wszystkim znaczną rozbieżność w 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym w tej kwestii. W ocenie Sądu, zachowanie 

jednolitości orzecznictwa w tej fundamentalnej kwestii jest niezwykle istotne, a za 

zawieszeniem postępowania przemawiają względy celowościowe, sprawiedliwości, jak 

również ekonomiki procesowej. Należy zauważyć, że również w wielu innych 

sprawach (np. o sygn. akt II SA/Ke 956/13, III SA/Lu 338/13, III SA/Łd 427/13, III 

SA/Lu 330/13) Sądy I instancji zawieszały postępowania w sprawie do czasu 

rozstrzygnięcia naprowadzonej kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

11. Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 116/13 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji o odmowie wprowadzenia zmiany 
w ewidencji gruntów - co do zasady - zgodził się z organem, że to osoba 

domagająca się wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów powinna udowodnić 

stosownym dokumentem, że taka zmiana faktycznie nastąpiła. Takie jednak 

stanowisko jest uzasadnione w sytuacjach typowych, gdy osoba nabywająca prawo 

chce je ujawnić w ewidencji gruntów, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 22 

ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami). Zasada ta 

musi natomiast podlegać stosownej modyfikacji w sytuacji, gdy w ewidencji gruntów 

zostaje ujawniona jako właściciel (tak jak miało to miejsce w tej sprawie) osoba, która 

twierdzi, że takim właścicielem nie jest i nigdy nie była, i w związku z tym wnosi o 

wykreślenie jej z tej ewidencji. Wbrew stanowisku organu nie można wymagać od 

takiej osoby udowodnienia, że nie jest się właścicielem i że nigdy nie był wydany na jej 

poprzedników prawnych akt własności ziemi, tak jak miało to miejsce w niniejszej 

sprawie, albowiem z reguły udowodnienie takich negatywnych faktów, o ile wręcz nie 

jest niemożliwe, to w każdym razie jest bardzo utrudnione. 

 W niniejszej jednak sprawie, zdaniem Sądu, organy dysponowały dowodem 

potwierdzającym prawdziwość twierdzeń skarżącej. Organy w niniejszej sprawie poza 

opisaniem ostatniego AWZ nie dokonały żadnej jego oceny i nie wyciągnęły z niego 
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żadnych wniosków. Takie działanie narusza art. 80 kpa, pomijając, że postępowanie 

zostało przeprowadzone z naruszeniem również art. 7, 8, 10 i 77 kpa. Poza tym 

postępowanie było prowadzone tylko z udziałem skarżącej, pomimo, że w ewidencji 

gruntów jako drugi współwłaściciel ujawniony jest jej brat, tak więc niewątpliwie 

sprawa dotyczyła jego interesu prawnego. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 623/13 (wyrok nieprawomocny) Sąd oddalając 

skargi na decyzję w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 

wskazał, że istotą zakwestionowanego w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia było 

wprowadzenie w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian przedmiotowych 

dotyczących powierzchni szeregu działek ewidencyjnych należących między innymi 

do skarżących. Jak wynika z operatu technicznego geodety, będącego podstawą 

wprowadzenia wskazanych zmian, zmiana powierzchni działek była efektem ustalenia 

przebiegu ich granic odmiennego niż dotychczas ujawniony w ewidencji. Podstawą 

takiego ustalenia był przepis § 38 ust. 2 rozporządzenia w/s ewidencji gruntów. 

Wskazany przepis dotyczy etapu postępowania zmierzającego do wykazania w 

ewidencji gruntów przebiegu granic działek ewidencyjnych, które to postępowanie 

uregulowane jest w § 36 i następnych rozporządzenia w/s ewidencji gruntów. Sąd 

podzielił stanowisko organu II instancji, że przytoczone przepisy, mimo tego, że 

umiejscowione zostały w Rozdziale 2 rozporządzenia w/s ewidencji gruntów 

dotyczącym zakładania ewidencji gruntów i budynków, mają również zastosowanie 

przy aktualizacji operatu ewidencyjnego polegającej na wprowadzaniu 

udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych (§ 45 ust. 1 cytowanego 

rozporządzenia), co wynika z treści § 45 ust. 2. Choć przy tym przepis ten upoważnia 

przy aktualizacji operatu ewidencyjnego do odpowiedniego stosowania tylko § 35 

rozporządzenia w/s ewidencji gruntów określającego źródła danych ewidencyjnych 

niezbędnych do założenia ewidencji, to jednak z racji tego, że wśród tych źródeł 

znalazły się między innymi materiały i informacje zgromadzone w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 

dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i 

samorządowe jednostki organizacyjne, dane zawarte w dokumentach udostępnionych 

przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne oraz wyniki oględzin, 

również przepisy § 36, 37 i 38 rozporządzenia regulujące między innymi zasady 

przeprowadzania terenowych pomiarów geodezyjnych, mają odpowiednie 
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zastosowanie przy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zależnie od posiadanych 

danych.  

 Z przytoczonych przepisów wynika, że koniecznym warunkiem otwierającym 

możliwość pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych w 

drodze terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu 

granic na gruncie, jest stwierdzenie braku dokumentacji wymienionej w § 36 

rozporządzenia lub stwierdzenie, że zawarte w niej dane nie są wiarygodne, lub nie 

odpowiadają obowiązującym standardom technicznym.  

Ponieważ, jak to trafnie zauważył organ II instancji, dokumentacja geodezyjna przyjęta 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o jakiej mowa w § 36 

rozporządzenia w/s ewidencji gruntów, została sporządzona i ujawniona w sprawie, 

możliwość ustalenia przebiegu granic przedmiotowych działek na gruncie w trybie § 

38 rozporządzenia zachodziła tylko w sytuacji, gdyby dane zawarte w tej dokumentacji 

zostały podważone. Takie podważenie jednak nie zostało w sprawie wykazane. Choć 

bowiem organy administracji powołały się na stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu 

technicznym geodety zamieszczonym w operacie, że dane odnośnie przebiegu granic 

przedmiotowych działek zawarte w operatach są niewiarygodne i nie spełniają 

aktualnie obowiązujących standardów technicznych oraz nie zawierają standardowych 

danych odnośnie przebiegu granic i brak jest dokumentów prawnych dotyczących 

granic działek, to jednak wyniki analizy materiałów z operatów powołane przez 

geodetę w jego sprawozdaniu technicznym jako uzasadnienie tezy o wadliwości 

operatów – nie zostały dołączone do akt sprawy, co uniemożliwia weryfikację 

twierdzeń geodety, a w konsekwencji również uznanie, że dopuszczalne było w 

sprawie ustalanie przebiegu granic na gruncie.  

 Wskazany brak postępowania administracyjnego nie miał jednak wpływu na 

wynik sprawy, z uwagi na niespełnienie dalszych określonych w § 38 rozporządzenia 

w/s ewidencji gruntów warunków, umożliwiających ustalenie przebiegu granic na 

gruncie w trybie tego przepisu. 

 Sąd nie zgodził się z poglądem strony skarżącej, że ustalenie przebiegu granic 

na gruncie w trybie § 38 rozporządzenia w/s ewidencji gruntów jest możliwe na 

podstawie zgodnych oświadczeń woli osób, które stawiły się na gruncie w 

wyznaczonym miejscu i terminie, bez względu na to, czy byli to wszyscy właściciele 

działek, których aktualizacja jest przedmiotem sprawy.  
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 Wykładnia taka mogłaby bowiem prowadzić do zmian istniejącego przebiegu 

granicy w sytuacji, gdy granice gruntów są sporne. Dokonywanie takich zmian jest 

natomiast niedopuszczalne w ramach prowadzonego z urzędu, czy na wniosek 

postępowania w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów (por. wyrok WSA w 

Kielcach z dnia 7 lutego 2013 r., II SA/Ke 864/12, Lex nr 1316122). 

Sąd dodał, że w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie, gdzie przedmiotem czynności 

ustalenia przebiegu granic były więcej niż dwie działki i między niektórymi z ich 

właścicieli nie ma sporu granicznego, spełnienie wymogu zgodnego oświadczenia woli 

osób, które stawiły się na gruncie, nie może nastąpić poprzez zgodne oświadczenie 

woli którychkolwiek stron, ale wszystkich tych, których dotyczą zmiany w operacie 

ewidencji gruntów i budynków wynikłe z ustalenia przebiegu granic na gruncie w trybie 

§ 38 rozporządzenia. Dotyczy to w szczególności zmian powierzchni działek 

ewidencyjnych wynikłych z ustalenia przebiegu granic na gruncie.  

Sąd wyraził również pogląd, że przewidziana w art. 32 ust. 1 - 4 Prawa 

geodezyjnego możliwość prowadzenia czynności geodety w razie 

nieusprawiedliwionego niestawiennictwa prawidłowo zawiadomionych stron dotyczy 

tylko tych czynności, do których przeprowadzenia, z uwagi na ich charakter, nie jest 

konieczna obecność wszystkich stron. Jeżeli jednak podejmowana czynność wymaga 

– tak jak to jest w wypadku przewidzianego w § 38 ust. 2 rozporządzenia w/s 

ewidencji gruntów ustalenia przebiegu granic na gruncie – zgodnych oświadczeń woli 

osób – właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości, to do przeprowadzenia takiej 

czynności bez udziału wszystkich zainteresowanych właścicieli, nie może skutecznie 

dojść.  

Odnosząc się natomiast do powołanego w skargach poglądu w przedmiocie 

konieczności kończenia postępowań administracyjnych dotyczących zmian operatu 

ewidencyjnego, albo decyzją wprowadzającą takie zmiany, albo odmawiającą ich 

wprowadzenia, Sąd zauważył, że może on się odnosić do postępowań wszczętych na 

wniosek, a nie z urzędu. Ponieważ postępowanie zakończone kontrolowaną decyzją 

organu II instancji zostało wszczęte z urzędu, odmowa wprowadzenia zmian operatu 

ewidencyjnego nie była możliwa.  

 W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 864/12 Sąd oddalając skargę na decyzję w 

przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wyraził pogląd, że § 38 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
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r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) przewiduje 

możliwość ustalenia przebiegu granicy w oparciu o złożone do protokołu granicznego 

zgodne oświadczenia woli osób, co oznacza, że w czynności tej muszą uczestniczyć 

przynajmniej dwie osoby - właściciele graniczących ze sobą nieruchomości. Zdaniem 

Sądu niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany przebiegu granicy przy istniejącym 

sporze granicznym w ramach prowadzonego czy to na wniosek, czy też z urzędu 

postępowania w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów. 

12. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 255/13, Sąd stwierdził nieważność uchwały 

Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W 

uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że w przepis art. 25a ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu 

w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Sąd przyjął, że pod 

tym pojęciem należy rozumieć osobisty, konkretny i aktualny prawnie chroniony 

interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu, 

bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. Istnieje 

on więc wówczas, gdy istnieje związek o charakterze materialnoprawnym między 

obowiązującą normą prawa administracyjnego, a sytuacją prawną konkretnego 

podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na 

sytuacje tego podmiotu na gruncie administracyjnoprawnym (por. wyrok WSA w 

Lublinie z dnia 15 marca 2012r., sygn. akt II SA/Lu 74/12 i cytowane tam 

orzecznictwo, dostępny w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych). Za bardzo szerokim ujęciem normatywnym źródeł interesu 

prawnego opowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 

2002r., II SA/Wr 1498/02, Lex nr 74731, w którym uznał, że interes prawny to interes 

wypływający z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów 

prawa procesowego. Każdy z tych przepisów może kształtować uprawnienia i 

obowiązki jednostki. 

Na tle powyższych rozważań nie budziło wątpliwości Sądu, że uchwała w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego dotyczy interesu prawnego radnego, albowiem uchwała 

w tym przedmiocie przesądzając o utracie biernego prawa wyborczego radnego – dotyka 

bezpośrednio uprawnień i obowiązków jednostki. Przepis art. 25a u.s.g. zabrania 
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radnemu gminy głosowania w „swojej sprawie” wówczas, gdy ma on w niej interes 

prawny. Sąd podzielił pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z którym 

udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu jest istotnym naruszeniem 

prawa. Naruszenie tego zakazu skutkuje więc nieważnością podjętej uchwały.  

Sąd wskazał, że poza sporem pozostaje okoliczność, że radny brał udział w głosowaniu 

nad zaskarżoną uchwałą. W konsekwencji uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu 

radnego gminy podjęta z jego udziałem w głosowaniu jest nieważna. Analiza wyników 

głosowania i ewentualne rozważanie, czy udział radnego miał bądź nie miał wpływu na 

ostateczny wynik i podjęcie uchwały nie mają znaczenia albowiem w tej sprawie 

powyższe okoliczności nie podlegają badaniu i ocenie (por. wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 

2013r. I OSK 115/13).  

W tym zakresie skład orzekający nie podzielił przywołanego w odpowiedzi na skargę 

poglądu WSA w Białymstoku wyrażonym w wyroku z dnia 22 grudnia 2011r. uznając, że 

jest on odosobniony i nie ma charakteru wiążącego inne Sądy przy rozstrzyganiu tego 

typu spraw.  

     W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 820/13 (wyrok nieprawomocny) Sąd stwierdził 

nieważność uchwały Rady Miasta w przedmiocie odwołania Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że podstawę prawną zaskarżonej uchwały 

stanowił art. 19 ust. 1 i 4 u.s.g.  

Analiza protokołu sesji Rady Miasta prowadzi do wniosku, że wniosek w sprawie 

odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta został złożony przez tylko jednego 

radnego Rady Miasta. Sąd wskazał, że skoro Rada Miasta liczy 21 osób, z czego w sesji 

uczestniczyło 20 radnych to oczywistym jest, że w przypadku złożenia wniosku o 

odwołanie wiceprzewodniczącego Rady przez jednego radnego warunek, o jakim mowa 

w art. 19 ust. 4 u.s.g. (tj. złożenie wniosku przez 1/4 ustawowego składu rady) nie został 

spełniony. Za spełnieniem powyższego wymogu nie może przemawiać fakt, iż 11 

radnych głosowało za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie odwołania 

wiceprzewodniczącego Rady Miasta, albowiem głosowanie to dotyczyło jedynie zmiany 

porządku obrad w trybie art. 20 ust. 1a u.s.g. Głosując za wprowadzeniem do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady, radni 

wypowiedzieli się jedynie w kwestii porządkowej i nie można tego głosowania 

utożsamiać ze złożeniem wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego rady, o jakim 

mowa w art. 19 ust. 4 u.s.g. Sąd podniósł, iż w doktrynie wyrażany jest pogląd, że 
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„inicjatorzy wniosku o odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą 

go złożyć w formie pisemnej i to co najmniej na 7 dni przed planowaną sesją, o ile 

przewodniczący nie rozesłał już zawiadomień z ustalonym porządkiem obrad. Wniosek 

musi zawierać projekt uchwały w sprawie odwołania. Jeżeli statut gminy zawiera 

regulacje dotyczące konieczności uzasadnienia projektu uchwały, to i takie uzasadnienie 

musi być zawarte we wniosku” (patrz G Jyż., Z. Pławecki, A. Szewc. Ustawa o 

samorządzie gminnym. Komentarz. LEX 2012; tak też J. Korczak, Przesłanki oraz 

zasady składania i poddawania głosowaniu wniosków w sprawie odwołania 

przewodniczącego rady gminy. Teza nr 2. NZS 2002/2/16, Nr 82613). W tym zakresie 

Sąd podkreślił, że ustawa o samorządzie gminnym nie wymaga, aby wniosek taki 

złożony był w formie pisemnej. Także statut Gminy nie zawiera wprost takiego wymogu, 

odsyłając w tym zakresie do uregulowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym. 

Dlatego Sąd przyjął, że wniosek o odwołanie przewodniczącego 

(wiceprzewodniczącego) rady można złożyć na sesji (także w trybie art. 20 ust. 1a 

poprzez zmianę porządku obrad) czy ustnie do protokołu. W każdym jednak przypadku 

winien być podpisany przez właściwą liczbę radnych, gdyż tylko tak można stwierdzić, 

czy wymóg z art. 19 ust. 4 u.s.g. został spełniony czy też nie (por. także Czesław 

Martysz. Komentarz do art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Komentarz ABC 2010). 

Sąd wskazał również, że z protokołu z sesji Rady Miasta wynika, że w głosowaniu 

dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania 

wiceprzewodniczącego Rady brał udział skarżący. Wprawdzie fakt ten nie dotyczy 

wprost zaskarżonej uchwały, nie wpłynął także w żaden sposób na kworum wymagane 

do zmiany porządku obrad, a radny wstrzymał się od głosu, jednak Sąd zwrócił uwagę, 

że standardy określone w art. 25a u.s.g. (tj. zakaz brania przez radnego udziału w 

głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego) winny być zachowane także w 

procedowaniu przez radę kwestii typowo porządkowych, jak np. zmiana w porządku 

obrad w trybie art. 20a, o ile zmiana ta dotyczy interesu prawnego radnego. Nawet w 

takiej sytuacji radny winien w ogóle nie brać udziału w głosowaniu i taki zapis winien 

znaleźć się w protokole z obrad sesji, gdyż wstrzymanie się od głosu nie jest 

równoznaczne z niebraniem udziału w głosowaniu.  

        W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 686/13 Sąd oddalił skargę Wojewody na uchwałę 

Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w związku z 

pisemnym zrzeczeniem się mandatu.  
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W uzasadnieniu wskazał, że Wojewoda wnosząc o stwierdzenie nieważności ww. 

uchwały w całości od chwili jej podjęcia zarzucił naruszenie prawa materialnego tj. art. 

190 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw poprzez jego błędną 

wykładnię i niezastosowanie oraz niewłaściwe zastosowanie art. 190 ust. 1 pkt 2 tej 

ustawy i stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego na tej podstawie w związku z 

pisemnym zrzeczeniem się mandatu w sytuacji, gdy mandat radnego wygasł na skutek 

utraty prawa wybieralności i poprzez prawomocne orzeczenie sądu za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

Oddalając skargę Wojewody Sąd podniósł, że zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy 

wygaśnięcie mandatu radnego następuje m.in. wskutek pisemnego zrzeczenia się 

mandatu (pkt 2) oraz utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów 

(pkt 3). Sąd zauważył, że z przepisów ustawy wynika, iż uchwała stwierdzająca 

wygaśnięcie mandatu radnego ma charakter deklaratoryjny. Co do zasady 

rozstrzygnięciom deklaratoryjnym przypisuje się działanie z mocą wsteczną (ex tunc), 

czyli od chwili zaistnienia okoliczności faktycznych, stanowiących podstawę ich wydania. 

W brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 25 października 2008 r. wygaśnięcie 

mandatu radnego co do zasady następowało, z mocy prawa, bezwarunkowo z dniem 

wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu, przy czym warunkiem koniecznym 

wygaśnięcia mandatu było urzędowe potwierdzenie przez właściwy organ w określonej 

prawnie formie skutku prawnego, jaki nastąpił z mocy prawa. Taki akt urzędowy 

stanowiła uchwała rady gminy (ewentualnie zarządzenie zastępcze wojewody). Dopóki 

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

Wydanie aktu potwierdzającego wygaśnięcie mandatu, jeżeli akt ten był wykonalny, 

stanowiło podstawę podejmowania czynności w celu zapewnienia pełnienia funkcji 

radnego przez inną osobę. Wyjątek od tej zasady przewidywał art. 191 ust. 2 ustawy 

zgodnie z którym wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyny, o której mowa w art. 190 

ust. 1 pkt 3 następowało z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie 

od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu. W tym przypadku ustawodawca przewidział 

późniejszy termin wygaśnięcia mandatu – dzień wydania orzeczenia oddalającego 

odwołanie. Oznaczało to, że z tym dniem wygasał mandat radnego i dopiero od tej chwili 

można było skutecznie powołać się na nową sytuację prawną (por. wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt II OSK 1249/12, dostępny na 

stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).  
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 Po nowelizacji obowiązującej od 25 października 2008 r. w art. 191 ustawy 

znalazł się szerszy niż do tej pory katalog przyczyn, w których mandat wygasa później 

niż w dniu wystąpienia przesłanki to uzasadniającej. Zgodnie art. 191 ust. 1, w brzmieniu 

mającym zastosowanie w niniejszej sprawie, od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu 

radnego z przyczyny, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 1, pkt 1b, pkt 2a i pkt 3, tj. 

między innymi utraty prawa wybieralności, zainteresowanemu służy skarga do sądu 

administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Wygaśnięcie mandatu 

radnego następuje z dniem uprawomocnienia wyroku sądu administracyjnego 

oddalającego skargę, o której mowa w ust. 1 (ust. 3). Z przepisu tego wynika więc, że 

jeśli radny utracił prawo wybieralności, to jego mandat nie wygasa ani z chwilą podjęcia 

uchwały rady stwierdzającej wygaśnięcie mandatu, ani z datą uprawomocnienia się 

wyroku skazującego, w tym przypadku wyroku z 30 października 2012r. Sądu 

Rejonowego. Skutek taki następuje bowiem dopiero z upływem terminu do wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego, czyli po 7 dniach od dnia doręczenia uchwały 

zainteresowanemu (jeśli zainteresowany nie wniesie skargi) bądź z dniem 

uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę (art. 191 ust. 

1 i 3 ustawy). 

Dopóki zatem rada nie podejmie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego w trybie art. 

190 ust.2 w zw. z art. 190 ust.1 pkt 3 ustawy, nie można go uznać za wygasły – jak 

twierdzi Wojewoda, a zatem radny może skutecznie się go zrzec, tak jak miało to 

miejsce w niniejszej sprawie.  

Nie można też tracić z pola widzenia skutków uwzględnienia przez Sąd skargi, co 

wywołałoby de facto skutek odwrotny od zamierzonego przez Wojewodę. Generalnie 

bowiem organ nadzoru ma rację twierdząc, że podstawą prawną podjętej przez Radę 

Miejską uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego winien być art. 190 ust.1 pkt 3 ustawy 

tj. utrata prawa wybieralności z powodu skazania radnego prawomocnym wyrokiem 

karnym. Tak się jednak nie stało, aczkolwiek pożądany przez ustawodawcę stan w 

postaci usankcjonowanego prawnie wyeliminowania radnego ze składu Rady nastąpił, 

choć w oparciu o inną podstawę prawną. W tej sytuacji - mając na uwadze 

przedstawione wyżej stanowisko prawne - wyrok uwzględniający skargę i stwierdzający 

nieważność uchwały doprowadziłby do „odrodzenia się” mandatu (…), a w konsekwencji 

nadal byłby on radnym mimo oczywistego faktu utraty prawa wybieralności. W stanie 

faktycznym sprawy wola ustawodawcy została zatem zrealizowana, a wyeliminowanie 

zaskarżonej uchwały z obrotu prawnego prowadziłoby w efekcie do znacznego 
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przedłużenia postępowania prowadzącego do tego samego skutku tj. wygaśnięcia 

mandatu (…). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 449/13 Prokurator domagał się stwierdzenia 

nieważności § 81 ust. 1 i ust. 2 oraz § 82 ust. 1 i ust. 2 statutu Gminy, stanowiącego załącznik 

do uchwały Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy. Prokurator zarzucił, że 

zakwestionowane przez niego przepisy w brzmieniu: 

§ 81 ust. 1 „Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w 

roku”. 

ust. 2 „Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych 

– w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby 

złożyć skargi i wniosku czy postulaty”, 

§ 82 ust. 1 „W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego 

obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia” 

ust. 2 „Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmie po uprzednim umożliwieniu 

radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże się to niemożliwe” 

- rażąco naruszają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a 

mianowicie art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 19 ust. 2 oraz art. 23 ust. 1, albowiem zostały uchwalone 

bez ustawowego upoważnienia i wyraźnej podstawy ustawowej. Sąd stwierdzając 

nieważność zaskarżonych postanowień Statutu Gminy, podzielił zarzuty skarżącego 

Prokuratora, że zakwestionowane w niej regulacje statutowe zostały uchwalone bez podstawy 

prawnej i bez ustawowego upoważnienia. Zdaniem Sądu brak jest bowiem przepisów rangi 

ustawowej, które uprawniałyby radę gminy do wydania przepisów wykonawczych do art. 23 

ust. 1 u.s.g., uszczegółowiających określone w tym artykule obowiązki radnych oraz 

przepisów przewidujących karę za nieprzestrzeganie tych przepisów wykonawczych.  

Skład orzekający w niniejszej sprawie w całości podzielił zaprezentowane w analogicznej 

sprawie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, że ustawa o 

samorządzie gminnym nie zawiera przepisu mogącego stanowić podstawę normatywnego 

określenia w statucie gminy obowiązków radnego ponad ustalone w jej art. 23 ust. 1 (wyrok z 

dnia 8 maja 2008 r. sygn. III SA/Wr 119/08 opublikowany w ONSA z.1 za 2010r., poz. 10; tak 

samo wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 listopada 2008 r., sygn. IV SA/GL 396/08, dostępny w 

internetowej bazie orzecznictwa sądów administracyjnych).  

Tym bardziej brak jest ustawowego upoważnienia dla rady gminy do stosowania wobec 

radnych środków restrykcyjnych w postaci upomnienia, w przypadku nieprzestrzegania przez 

nich terminów spotkań z wyborcami i innymi osobami, które chciałyby złożyć skargi lub 
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wnioski. Jak bowiem zasadnie zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w 

wyroku z dnia 24 października 2007r. o sygn. akt III SA/Kr 625/07 (dostępnym w internetowej 

bazie orzeczniczej NSA), mandat radnego gminy jest mandatem wolnym. Przed 

przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają bowiem ślubowanie, według 

następującej roty ustawowej: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 

na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" (art. 23a ust.1 u.s.g.). Powyższe 

oznacza w szczególności, że radny reprezentuje całą wspólnotę samorządową, tzn. 

wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko swój komitet bądź swoich wyborców. 

Mieszkańcy nie mogą zmusić radnego do ściśle wyznaczonych działań (por. Tomasz 

Mordel „Poradnik dla radnych. Uprawnienia i obowiązki radnego", Warszawa 2002, s. 

2). W rezultacie, za wyniki zgodnych z prawem działań wynikających z wykonywania 

mandatu radny ponosi przed wyborcami jedynie odpowiedzialność polityczną, która 

jest weryfikowana podczas wyborów do rady następnej kadencji. Jest to o tyle istotne 

dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, że skoro wyborcy nie mogą ograniczać swobody 

radnego w wykonywaniu jego mandatu, to tym bardziej rada gminy, ani jej 

przewodniczący nie mogą (bez wyraźnej podstawy ustawowej) dodatkowo krępować 

radnego. W szczególności nie wolno tym organom stosować wobec niesumiennego 

radnego żadnych środków dyscyplinujących. (por. także wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 17 listopada 1997r., SA/Wr 2515/95, OwSS 1996/1/13/13, 

Lex nr 24543).  

13. Sprawy z zakresu pomocy społecznej  

W 2013 roku WSA w Kielcach odnotował nieznaczny spadek wpływu spraw z 

zakresu pomocy społecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Do Sądu wpłynęło 

bowiem 201 spraw (wobec 203 w roku 2012). Spadła liczba spraw dotyczących 

zasiłku celowego (21 zamiast 34). Znacząco spadła liczba spraw dotyczących zasiłku 

stałego (z 31 do 6), jednakże większość (22) spraw z tego zakresu w roku 2012 

zawisła na skutek skargi jednego skarżącego. Wzrosła natomiast ilość spraw 

oznaczonych symbolem 6329 (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), ze 130 w roku 

poprzednim do 169 w roku 2013.  
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W żadnej ze spraw dotyczących zasiłku celowego Sąd nie uchylił ani nie 

stwierdził nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach 

(w 3 przypadkach skargę odrzucono, w pozostałych zaś skargi oddalono). Tylko w 

jednym przypadku uwzględniono skargę w sprawie dotyczącej zasiłku stałego. W 15 

sprawach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego zawieszono postępowanie 

sądowoadministracyjne.  

Konieczność zawieszenia ww. postępowań powstała w związku z nowelizacją 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dokonanej ustawą z 

dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw. Z dniem 30 czerwca 2013r. na mocy art. 11 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 1 

cyt. ustawy z dnia 7.12.2012r. zostały wygaszone wszystkie przyznane przed 1 

stycznia 2013 r. świadczenia pielęgnacyjne. Od 1 lipca 2013 r. uprawnienia z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki 

nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, ustalane są na nowo, przy czym 

ustawodawca w miejsce dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego 

przyznawanego na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadził 

dwa nowe świadczenia: 1) świadczenie pielęgnacyjne – gdy niepełnosprawność 

powstała u osoby wymagającej opieki przed 18 rokiem życia (lub 25 – w trakcie 

pobierania nauki); 2) specjalny zasiłek opiekuńczy – gdy niepełnosprawność u osoby 

wymagającej opieki powstała po 25 roku. W tym ostatnim przypadku muszą być 

spełnione łącznie dwie przesłanki: dochód rodziny wymagającej opieki i sprawującej 

opiekę nie może przekroczyć w przeliczeniu na osobę w rodzinie kryterium 623 zł 

netto oraz osoba sprawująca opiekę musiałaby zrezygnować z zatrudnienia, o czym 

stanowi art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych w aktualnym brzmieniu. Ten 

drugi warunek jest mało prawdopodobny do spełnienia wobec osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, 

sprzed nowelizacji ustawy. Faktyczna bowiem rezygnacja z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej nastąpiła już wcześniej i nie pozostaje w związku z ubieganiem się 

o nowe świadczenie. Z tego względu nie można w przypadku takiej osoby mówić o 

spełnieniu warunku otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, ponieważ jednym z 

warunków jego otrzymania jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Ta ostatnia kwestia była powiązana z faktem, że osoby wnoszące skargi miały 

przyznane uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 

dotychczasowych, na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013 r.  
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W dniu 25 czerwca 2013 r. został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego wniosek 

Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony praw 

nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP i został zarejestrowany pod sygn. K 

27/13. Składy orzekające WSA w Kielcach w 15 sprawach uznały, że rozstrzygnięcie 

Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich 

będzie miało zasadniczy wpływ na ocenę legalności zaskarżonych decyzji w 

przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego i kierując się 

dyspozycją art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawieszały postępowanie sądowe.  

W dniu 5 grudnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakwestionowane 

przepisy są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP, jednakże jak wynika z komunikatu po 

rozprawie usunięcie tej niezgodności będzie wymagało zmiany prawa, gdyż sam 

wyrok TK nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści, ani nie daje podstaw 

do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy 

(http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_27_13.htm). W kolejnych sprawach 

dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego ze skarg osób, które miały przyznane 

uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 

dotychczasowych, na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013 r., WSA w Kielcach 

skargi oddalał. 

W sprawie II SA/Ke 1010/13 wymagający opieki mąż skarżącej został zaliczony 

do znacznego stopnia niepełnosprawności, datującej się od 2010 roku. Skarżąca 

ostatni raz zatrudniona była okresie od 1.02.2008r. do 30.11.2008r., a od 4.12.2008r. 

do 18.04.2010r. została zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotna. WSA w Kielcach wskazał na funkcjonujące w orzecznictwie sądów 

administracyjnych dwie odmienne linie orzecznicze dotyczące stosowania art. 16 a 

ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wobec osób, które w dacie składania 

wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostawały bezrobotne. W 

tym zakresie Sąd w omawianej sprawie podzielił stanowisko WSA w Bydgoszczy (w 

sprawach II SA/Bd 920/13, II SA/Bd 775/13 i II SA/Bd 794/13), zgodnie z którym 

przypadek niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z 

koniecznością sprawowania stałej opieki nie może być utożsamiany z rezygnacją z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy. Za taką 

wykładnią przemawia wzgląd na wyraźne rozróżnienie obu tych pojęć przez 
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ustawodawcę w art. 17 ust. 1 ustawy i wiążącą się z tym dyrektywę interpretacyjną w 

postaci tzw. zakazu wykładni synonimicznej, zgodnie z którym różnym zwrotom 

użytym w danym akcie prawnym nie należy nadawać tego samego znaczenia. 

Uznanie, że przez pojęcie „rezygnacji z zatrudnienia”, o której mowa w art. 16a ust. 1 

ustawy należy rozumieć także „niepodejmowanie zatrudnienia” oznaczałoby, że 

ustawodawca w tym samym akcie prawnym temu samemu pojęciu przypisuje różne 

znaczenia. Tej sytuacji samo niepodejmowanie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej nie wystarcza do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 

rezultacie osoba ubiegająca się o to świadczenie winna wykazać bezpośredni związek 

(funkcjonalny i czasowy) pomiędzy zaprzestaniem pracy zarobkowej, a podjęciem się 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. WSA w Kielcach podkreślił przy tym, że sprawowanie 

opieki nad niepełnosprawnym powinno być wyłączną przyczyną rezygnacji z 

zatrudnienia i musi istnieć wyraźny i bezpośredni związek przyczynowy (i czasowy) 

między ustaniem zatrudnienia, a podjęciem przez wnioskodawcę opieki nad osobą, 

względem której ciąży na niej obowiązek alimentacyjny. Związku takiego nie dostrzegł 

w przypadku skarżącej, jako że zakończenie przez nią w dniu 30.11.2008r. 

zatrudnienia nie było związane z koniecznością podjęcia opieki nad 

niepełnosprawnym mężem. Zachowanie praw do świadczeń przez osoby, którym 

dotychczas przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne (w uprzednio obowiązującym 

kształcie) pozostaje zaś bez wpływu na ocenę spełniania przesłanek nowego 

wprowadzonego przez ustawodawcę świadczenia (specjalnego zasiłku 

opiekuńczego). 

Z nietypowym stanem faktycznym spotkał się WSA w Kielcach w sprawie II 

SA/Ke 817/13. Skarżący domagał się od organu umorzenia należności wypłaconych z 

funduszu alimentacyjnego, w sytuacji gdy sąd rodzinny stwierdził nieważność 

oświadczenia skarżącego o uznaniu dziecka, na którego rzecz wypłacane były 

przedmiotowe świadczenia. Skarżący w istocie kwestionował zasadność przyznania i 

w konsekwencji wypłacenie tych świadczeń. Okoliczność, że w rzeczywistości nie jest 

ojcem dziecka stanowiła dla niego podstawowy argument na rzecz umorzenia 

przedmiotowych należności. Sytuacja, dochodowa, rodzinna i zdrowotna miała dla 

niego znaczenie wyraźnie drugorzędne i nierozstrzygające.  

WSA w Kielcach oddalając skargę wskazał, że umorzenie należności na 

podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
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uprawnionym do alimentów powinno mieć miejsce tylko wówczas, gdy sytuacja 

dochodowa i rodzinna zobowiązanego nie pozwala mu na wywiązanie się z ciążącego 

na nim obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości 

umorzenia należności na podstawie art. 30 ust. 2 w oparciu o inne kryteria niż 

wymienione w tym przepisie. Sąd podzielił pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku 

Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. III CZP 91/11, zgodnie z którym 

wyrok stwierdzający unieważnienie ojcostwa wywołuje skutki prawne z mocą 

wsteczną, jednakże osoba, w stosunku do której unieważniono uznanie ojcostwa 

dziecka, nie może żądać zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Wbrew 

twierdzeniom skarżącego pogląd powyższy znalazł zdaniem Sądu zastosowanie w 

niniejszej sprawie, ponieważ samorządowy organ pomocy społecznej wypłacał 

przedmiotowe świadczenia w jego zastępstwie. Na gruncie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów obowiązuje zasada regresu, polegającego na zwrocie 

przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia, jakim skredytowano wierzytelność 

alimentacyjną wynikającą z orzeczenia sądu rodzinnego. Gdyby skarżący stosownie 

do wyroków zasądzających alimenty wywiązywał się z ciążącego na nim obowiązku, 

organ nie musiałby zamiast niego wypłacać świadczeń na utrzymanie uprawnionej. 

Wówczas stan faktyczny byłby taki sam, jak w sprawie III CZP 91/11, a alimentów 

wypłaconych przez skarżącego nie można by traktować za prawnie nieuzasadnione, z 

uwagi na ważne racje prawne i społeczne przemawiające za tym, by uznać, że w 

okresie gdy świadczenie było spełniane z przeznaczeniem na utrzymane i 

wychowanie dziecka miało ono usprawiedliwioną podstawę prawną. Ustanie ojcostwa 

w następstwie wyroku sądowego nie ma zatem wpływu na ocenę prawidłowości 

wyroku zasądzającego alimenty od ojca w okresie sprzed wyroku unieważniającego 

uznanie dziecka. 

Przechodząc do oceny zaskarżonej decyzji pod kątem naruszenia art. 30 ust. 2 

ww. ustawy Sąd podzielił stanowisko organu, że aktualna sytuacja dochodowa i 

rodzinna skarżącego ma charakter przemijający. Skarżący ma bowiem 37 lat, czyli jest 

w wieku produkcyjnym, nie legitymuje się też orzeczeniem o niepełnosprawności 

uniemożliwiającym podjęcie pracy. Pomimo statusu bezrobotnego podejmuje prace 

dorywcze. Zamieszkując zaś wspólnie w domu rodziców żony, rodzina skarżącego 

ponosi jedynie część kosztów jego utrzymania. Istnieją zatem realne szanse na 

poprawę sytuacji dochodowej rodziny poprzez podjęcie przez skarżącego pracy w 

przyszłości. Sąd podzieli pogląd organu, że pomoc społeczna nie ma na celu 
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przejmowania w całości kosztów utrzymania dzieci z barków rodziców na podatników. 

Powstanie zadłużenia i obowiązek jego uregulowania były następstwem działań 

skarżącego, który jak wynika z akt sprawy, w szczególności uzasadnienia pozwu o 

unieważnienie uznania dziecka, uznał dziecko, pomimo świadomości, że nie jest jego 

biologicznym ojcem. Konsekwencją tej czynności było powstanie obowiązku 

alimentacyjnego, z którego skarżący się nie wywiązywał, co z kolei doprowadziło do 

sytuacji, w której świadczenia na utrzymanie dziecka wypłacane były ze środków 

publicznych. 

W sprawie II SA/Ke 436/13, WSA w Kielcach uwzględnił skargę dłużnika 

alimentacyjnego, zobowiązanego przez organ na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do zwrotu 

wypłaconych świadczeń. Skarżący podnosił, że przekazał matce dziecka środki 

pieniężne na zabezpieczenie przyszłych alimentów, płacił alimenty bezpośrednio 

matce dziecka, a później komornikowi. Nie było więc podstaw do żądania od niego 

alimentów, a tym samym wypłacenia świadczeń alimentacyjnych. Sąd uchylając 

decyzje organów obu instancji podkreślił, że każda sprawa administracyjna, w tym 

sprawa mająca za przedmiot zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego, wymaga indywidualnego potraktowania. Treść art. 25 ustawy, 

zgodnie z którym w sprawach w nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, implikuje obowiązek podjęcia 

przez organ administracji (również z urzędu) wszelkich czynności niezbędnych do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy z 

uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli (art. 7 k.p.a.). 

Organ administracji obowiązany jest ponadto w sposób wyczerpujący zebrać i 

rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 k.p.a.). Sąd wskazał również na cel, 

jaki przyświecał ustawodawcy przy uchwalaniu cyt. ustawy. Zgodnie z akapitem 

drugim wstępu (preambuły) do ustawy konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada 

na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie 

samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od 

osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Rozwinięciem 

tej zasady są zamieszczone w ustawie przepisy szczegółowe, tj. art. 9 ust. 2 

uzależniający przyznanie świadczeń od kryterium dochodowego, art. 19 ust. 1 

zobowiązujący osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do 

niezwłocznego powiadomienia o zmianach w liczbie członków rodziny, uzyskaniu lub 
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utracie dochodu albo innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, art. 23 ust. 1 zobowiązujący osobę, która pobrała 

nienależnie świadczenia do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 

zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w § 8 ust. 1 przewidziano, że w przypadku gdy organ właściwy 

wierzyciela poweźmie wątpliwość co do okoliczności mających wpływ na prawo do 

świadczeń, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą świadczenie o konieczności 

złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień sprawie lub dostarczenia niezbędnych 

dokumentów. Z odmową udzielenia lub nieudzielaniem w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń ustawa wiąże 

sankcję w postaci wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 21 

ust. 1 pkt 1 ustawy). 

W świetle powyższego zdaniem WSA w Kielcach organ nie mógł ograniczyć 

postępowania wyjaśniającego do ustalenia, że przedstawiciel ustawowy osoby 

uprawnionej do alimentów (matka dziecka), poprzez złożenie stosownych 

dokumentów, spełnił kryteria formalne przyznania świadczenia, oraz że obowiązuje 

decyzja o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych, skoro okoliczności faktyczne mogą 

wskazywać możliwość nienależnie pobranego świadczenia. Orzekanie wówczas o 

obowiązku zwrotu świadczeń na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy byłoby pozbawione 

podstaw. Wykładnia z uwzględnieniem celu ustawy oraz przedstawionych powyżej 

regulacji prowadzi do wniosku, że organ wierzyciela nie ma obowiązku wydania wobec 

dłużnika alimentacyjnego decyzji o zwrocie wypłaconych świadczeń nie tylko w 

przypadku wzruszenia decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, ale także wówczas, gdy okoliczności pozwalają na 

przyjęcie, że miało miejsce pobranie nienależnie świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. 

WSA w Kielcach wskazał, że przedmiotowej sprawie skarżący nie był stroną 

postępowania zakończonego wydaniem decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. o przyznaniu 

matce dziecka świadczenia alimentacyjnego na córkę. Nie mógł zatem kwestionować 

tej decyzji w tamtym postępowaniu, jednak już w dniu 17.01.2012r. złożył w MOPR 

pismo, z którego wynika, że w grudniu 2009 r. na poczet przyszłych alimentów 

przekazał matce dziecka kwotę w sumie 28.000 zł. W aktach sprawy znajduje się 
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kserokopia wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 grudnia 2012 r., na mocy którego 

pozbawiono wykonalności tytuł wykonawczy w postaci postanowienia Sądu 

Okręgowego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w całości. W wyroku tym, którego 

kserokopię wraz z uzasadnieniem dołączono do skargi, Sąd stwierdził, że kwota 

15.000 uiszczona do rąk matki dziecka pod koniec roku 2009 w całości pokrywa 

wynikające z obowiązującego od dnia 29.04.2009r. do dnia 27.06.2011r. 

postanowienia zabezpieczającego alimenty.  

W ocenie Sądu organ dysponując wiedzą o powyższym orzeczeniu, a także 

szczegółowymi wyjaśnieniami skarżącego zawartymi w odwołaniu, popartymi 

dowodami wpłat, nie podjął żadnych czynności mających na celu wyjaśnienie, czy 

świadczenia wypłacone na mocy decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. były wypłacone 

należnie. Kwota 15.000, co do której Sąd Rejonowy przesądził, że została wypłacona 

tytułem alimentów, mogłaby pokryć w całości kwotę alimentów wynikającą z 

postanowienia o zabezpieczeniu oraz wyroku rozwodowego, łącznie z okresem, za 

który zwrotu dochodził organ. Bez ustalenia, czy skarżący dokonywał wpłat 

pieniężnych tytułem alimentów, w jakiej wysokości i czy mogą one podlegać zaliczeniu 

na poczet alimentów przyznanych na okres wskazany w decyzji z dnia 30 grudnia 

2011r., przedwczesne było zdaniem Sądu wydawanie decyzji o zwrocie wypłaconych 

świadczeń na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy. Tym samym organ dopuścił się 

naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. 

Jedyny w 2013 roku przypadek uwzględnienia skargi w przedmiocie zasiłku 

stałego miał miejsce w sprawie II SA/Ke 242/13. WSA w Kielcach uchylając decyzje 

organów obu instancji w przedmiocie zmiany, z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej, 

decyzji z dnia 3 października 2011 r. przyznającej skarżącemu świadczenie z pomocy 

społecznej w formie zasiłku stałego oraz opłacania składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i ustaleniu od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokości zasiłku stałego w kwocie 

389 zł miesięcznie do dnia 30 września 2014 r. oraz objęciu skarżącego 

ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% kwoty zasiłku stałego w okresie 

pobierania świadczenia. Sąd wskazał, że przepisy ustawy o pomocy społecznej nie 

określają jednoznacznie, od jakiej daty następuje zmiana wysokości zasiłku stałego w 

razie zmiany wysokości zasiłków stałych, a także zmiany sytuacji majątkowej strony. 

Zgodnie z art. 106 ust. 5 u.p.s. decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na 

niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji 

dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można 
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zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 

107 ust. 5. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody. Z 

przepisu tego wynika konieczność uwzględnienia zarówno zmiany sytuacji 

dochodowej strony, jak i zmiany przepisów (np. dotyczących zmiany wysokości 

zasiłków stałych), ale nie wynika od jakiej daty zmiany te należy uwzględniać.  

WSA w Kielcach podzielił pogląd NSA (zaprezentowany w sprawach I OSK 

654/10 i I OSK 655/11), że decyzja wydana na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o 

pomocy społecznej, którą zmieniono lub uchylono pierwotną decyzję przyznającą 

prawo do określonych świadczeń z pomocy społecznej, ma charakter konstytutywny. 

Uchylenie lub zmiana decyzji przyznającej świadczenie nie może zatem nastąpić z 

mocą wsteczną. Pozbawienie strony przyznanego jej decyzją prawa z mocą wsteczną 

może nastąpić jedynie wyjątkowo i tylko wówczas, gdy wyraźnie przepis prawa to 

przewiduje. Przepis art. 106 ust. 5 u.p.s. takiej jednak regulacji nie zawiera. 

Odmiennie należało zdaniem Sądu ocenić sytuację, gdy na skutek podwyższenie 

przez ustawodawcę wysokości kryteriów dochodowych, a w konsekwencji i wysokości 

należnych zasiłków stałych, strona której przyznano już zasiłek stały i go pobiera, 

nabywa prawo do uzyskania tego zasiłku w większej niż dotychczas wysokości. 

Ponieważ w takiej sytuacji zmiana decyzji o przyznaniu zasiłku stałego nie wymaga 

żadnego wniosku strony, gdyż następuje z urzędu, strona ma prawo oczekiwać, że 

decyzja taka zostanie wydana bez jakiejkolwiek zwłoki, a jeżeli ona jednak nastąpi, 

świadczenie w podwyższonej wysokości będzie stronie przyznane ze skutkiem od 

dnia wejścia w życie nowych, korzystniejszych stawek świadczeń, a więc z 

wyrównaniem od daty, w jakiej nowe stawki zostały wprowadzone. Zasadność takiego 

oczekiwania strony wynika między innymi z wyrażonej w art. 7 k.p.a. zasady 

uwzględniania przez organy administracji publicznej w toku postępowania słusznego 

interesu obywatela, który niewątpliwie polega w omawianej sytuacji na uzyskaniu 

należnych świadczeń od daty, w jakiej zostały przez ustawodawcę podwyższone.  

WSA w Kielcach wskazał, że organ I instancji wydając decyzję administracyjną 

na podstawie art. 106 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej, ze względu na ujawniony 

fakt uzyskania przez skarżącego dodatkowego dochodu z tytułu zasiłku 

pielęgnacyjnego, zaliczanego do dochodu, od którego zależy wysokość zasiłku 

stałego, uwzględnił ten fakt zmieniając wysokość przyznanego skarżącemu zasiłku 

stałego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. Organ błędnie przy tym ustalił, że 

zasiłek ten skarżący pobrał od grudnia 2012 r. w sytuacji, gdy został on przyznany 
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decyzją z 8 października 2012 r., ale ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2012 r. Błąd ten 

nie miał jednak wpływu na rozstrzygnięcie, gdyż organ I instancji, zgodnie z 

przedstawioną wyżej wykładnią, niekorzystne dla strony skutki nabycia przez nią 

dodatkowego dochodu wpływającego na wysokość przysługującego stronie zasiłku 

stałego wdrożył dopiero od 1 stycznia 2013 r., tj. od początku miesiąca, w którym 

wydał decyzję. Nienaruszenie konstytutywnego charakteru decyzji pozbawiającej 

stronę przyznanego wcześniej świadczenia i wynikającego z tego charakteru zakazu 

pozbawiania strony z mocą wsteczną przyznanego wcześniej świadczenia było jednak 

pozorne. Organ rozstrzygające sprawę dokonał bowiem swoistego potrącenia kwoty 

obniżki wysokości przysługującego stronie zasiłku stałego (obniżki wynikłej z powodu 

uzyskania przez skarżącego dodatkowego dochodu z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego 

od grudnia 2012 r.), z należnego stronie zwiększenia wysokości zasiłku stałego 

wynikłej ze zwiększenia od dnia 1 października 2012 r. kwoty tego zasiłku. Mimo 

bowiem tego, że zwyżka ta powinna być stronie przyznana od dnia zmiany kwoty 

maksymalnego zasiłku stałego, tj. od dnia 1 października 2012 r., organ tej ustawowej 

zmiany w ogóle nie uwzględnił i zasiłku stałego w podwyższonej wysokości za okres 

od 1 października 2012 r. nie przyznał. Organ II instancji wprost natomiast wyjaśnił w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że pomimo podniesienia kryterium dochodowego 

od dnia 1 października 2012 r. na kwotę 542 zł, skarżący nie może otrzymać zasiłku 

stałego w wysokości dotychczasowej (ani tym bardziej podwyższonej) dlatego, że 

uzyskał dochód z tytułu pobierania zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. 

Wskazane potracenie nie znajduje jednak żadnego uzasadnienia w przepisach ustawy 

o pomocy społecznej, przez co jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne było również 

nie przyznanie skarżącemu należnego mu zasiłku stałego w wysokości podwyższonej 

przez ustawodawcę od dnia 1 października 2012 r., tj. od dnia wejścia w życie 

nowych, korzystniejszych dla stron kwot zasiłków. 

14. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

W 2013 r. w sprawach dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody 

skargi były wnoszone głównie na decyzje w przedmiocie środowiskowych 

uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia oraz na uchwały podjęte na podstawie ustawy 

o odpadach. 



 150  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 779/12 przedmiotem wszystkich skarg była 

uchwała podjęta na podstawie art. 15 obowiązującej w dacie jej podejmowania ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 z 2010 r., poz. 

1243 ze zmianami) – dalej „ustawa o odpadach” w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018”. W wydanym 

wyroku Sąd m.in. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, to jest § 2 

tabela nr 2 w zakresie, w jakim w regionie 4 instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych położona w miejscowości Promnik została określona jako funkcjonująca 

tymczasowa regionalna instalacja do czasu wybudowania docelowej regionalnej 

instalacji ze środków UE, do mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów 

komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. 

Na wstępie uzasadnienia Sąd zauważył, że w art. 14 ust. 8 i w art. 15 ust. 2 

ustawy o odpadach określono wymagania, jakim powinny odpowiadać plany 

gospodarki odpadami. W opinii Sądu, porównanie regulacji: zawartej w art. 14 ust. 8 i 

w art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach budzi wątpliwości w zakresie wzajemnego 

stosunku do siebie tych przepisów, w tym przede wszystkim, czy plan gospodarki 

odpadami w części określającej regiony oraz regionalne instalacje może różnić się od 

uchwały w sprawie wykonania tego planu. Wiąże się z tym bowiem problem, czy 

można skutecznie zaskarżyć uchwałę w sprawie wykonania planu bez wcześniejszego 

wyeliminowania uchwały w sprawie planu gospodarki odpadami. (Sąd zauważył, że 

wniesiona do tut. Sądu skarga Gminy na uchwałę w sprawie planu gospodarki 

odpadami - została oddalona). Zdaniem Sądu, o ile uchwała w sprawie wykonania 

planu nie może w sposób odmienny określać regionów i wchodzących w ich skład 

gmin, o tyle mogą zachodzić różnice w części określającej regionalne instalacje. Za 

takim stanowiskiem przemawia chociażby to, że w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie 

(…) z dnia 1 lipca 2011 r. ustawodawca wprost przewidział możliwość umieszczania - 

tylko w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – 

instalacji, które spełniały wymagania dotyczące regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych w dniu wejścia w życie ustawy (to jest 1 

stycznia 2012 r.) – ust. 2, oraz tylko w uchwale w sprawie wykonania planu lub w 

uchwale zmieniającej taką uchwałę w przypadku zakończenia budowy instalacji 

spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję  
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o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu - ust. 3. Dlatego też pomimo, że w wojewódzkim planie 

gospodarowania odpadami instalacja w Promniku została określona jako 

funkcjonująca tymczasowa regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów, możliwe jest wyeliminowanie, poprzez stwierdzenie 

nieważności zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały w tej części. 

W omawianej sprawie Sąd rozważał co należy rozumieć przez regionalną 

instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w świetle legalnej jej definicji 

zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 15c. Cytując treść tego przepisu Sąd zwrócił uwagę, że 

umieszczenie po podpunktach a) i b) przecinków mogłoby świadczyć o tym, że 

powyższe przepisy należy rozumieć w ten sposób, że instalacja, aby mogła być 

określona jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, o ile nie 

zapewnia ich termicznego przekształcenia, musi spełniać łącznie wszystkie pozostałe 

wymogi, wymienione w podpunktach a, b, c. Taka zaś wykładnia prowadziłaby do 

wniosku, że zaskarżona uchwała wszędzie tam, gdzie określa, że regionalną 

instalację stanowi instalacja spełniająca wymogi tylko jednego z tych podpunktów, 

naruszałaby prawo. Mimo takiego sformułowania przepisów zawierających definicję 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zdaniem Sądu należało 

uznać za prawidłową wykładnię zastosowaną przez organ i nie kwestionowaną przez 

skarżących, że wystarczające jest spełnienie wymogów tylko z jednego z podpunktów, 

aby uznać instalację za regionalną. Taka wykładnia została przedstawiona na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl/artrykul/4469instalacje 

do zagospodarowania odpadów/168), gdzie podniesiono, że ani w ustawie o 

odpadach, ani też w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie został 

zawarty wymóg, by procesy związane z przekształcaniem wszystkich odpadów 

komunalnych musiały odbywać się w instalacjach położonych na jednej nieruchomości 

i w jednym zakładzie. Co prawda należy ograniczyć transport odpadów, ale nie jest on 

zakazany. Należy uwzględnić względy praktyczne – np. w wielu przypadkach 

trudności z lokalizacją w jednym miejscu łącznego kompleksu instalacji do 

przetwarzania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Z kontekstu przepisów nie 

wynika zatem jednoznacznie, by dla osiągnięcia celów ustawy konieczne było 

przyjęcie wymogu łącznego spełniania wymagań określonych w lit. a-c w art. 3 ust. 3 

pkt 15c ustawy o odpadach. Dodatkowo Sąd zauważył, że po wejściu w życie nowej 

ustawy o odpadach powyższe wątpliwości już nie istnieją, bowiem obecna regulacja 
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zawarta w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w sposób 

jednoznaczny określa, że wystarczające jest spełnienie jednego z wymogów, 

określonych w podpunktach 1, 2 i 3, odpowiadających treścią podpunktom a, b c 

poprzedniej ustawy. 

 Stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie, w jakim określała ona instalację 

w Promniku jako regionalną instalację tymczasową Sąd m.in. uzasadnił tym, że w 

projekcie zaskarżonej uchwały, dla regionu 4 nie określono żadnej funkcjonującej 

regionalnej instalacji o jakiej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 15c lit. a, a więc instalacji do 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i 

wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadającej się w całości lub 

w części do odzysku. Następnie dokonano w nim zmiany i określono, że zakład w 

Promniku jest funkcjonującą regionalną instalacją do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, jednocześnie jednak określając, że jest to 

„tymczasowa regionalna instalacja do czasu wybudowania docelowej regionalnej 

instalacji ze środków UE”. W związku z tym Sąd stwierdził, że ustawa o odpadach nie 

zna pojęcia „tymczasowa regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych”. W art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach mowa jest tylko o „regionalnych 

instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych”, a więc spełniających wymogi 

art. 3 ust. 3 pkt 15c oraz „instalacjach przewidzianych do zastępczej obsługi regionów, 

do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 

może przyjmować odpadów z innych przyczyn”. Wprowadzenie nowego rodzaju 

instalacji – „regionalnej instalacji tymczasowej” skutkuje stwierdzeniem, że uchwała w 

tej części narusza prawo. 

Sąd natomiast nie zgodził się z zarzutem, że organizator w nowym systemie 

regulującym zasady gospodarowania odpadami powinien mieć wpływ na to w jakim 

regionie zostanie umieszczony. Sąd podał, że jeśli chodzi o podział na regiony i 

wskazanie, które gminy do nich wchodzą, zaskarżona w niniejszej sprawie uchwała 

musi być zgodna z samym planem gospodarki odpadami. Sąd zauważył, że w myśl 

art. 14 ust. 8 ustawy o odpadach plan gospodarki odpadami zawiera określenie 

regionów wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, podczas gdy 

zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami określa regiony gospodarki odpadami (już bez wskazania, które 

gminy wchodzą do regionu). Świadczy to zdaniem Sądu o tym, że Plan Gospodarki 
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Odpadami przesądza o podziale na regiony, w tym kwestię, które gminy do którego 

regionu wchodzą i uchwała plan ten wykonująca nie może tej materii regulować w 

sposób odmienny. Poza tym ani w przepisach ustawy o odpadach ani w innych aktach 

prawnych nie ma regulacji, która wskazywałaby na możliwość odmiennego określenia 

podziału na regiony w PGO i w uchwale plan ten wykonującej. Ustawodawca zgodnie 

z prawem wynikającym chociażby z art. 164 ust. 3 Konstytucji przyznał kompetencję 

do określania regionów gospodarki odpadami sejmikom województw. Tym samym 

niezasadny jest zarzut, że „uchwała ingeruje w określoną art. 163 i 164 ust. 2 

Konstytucji zasadę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego i arbitralnie 

narusza rozwiązania naruszające jej prawa”. Województwa (ich sejmiki) mają 

stosunkowo dużą swobodę w kształtowaniu regionów (pomijając określone sztywno 

kryterium ilości mieszkańców). Kryteria materialnoprawne tworzenia regionów zostały 

wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Sejmik województwa nie jest związany 

stanowiskiem gminy odnośnie tego, do którego regionu powinna ona należeć. Sąd 

dodał, że określając regiony sejmik ma obowiązek uwzględniania nie tylko aktualnie 

istniejącej sytuacji, w tym w szczególności działających zastępczych instalacji, ale 

także inwestycji realizowanych, których celem jest stworzenie regionalnej instalacji, 

spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w 

art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dlatego też skarżąca nie może skutecznie 

kwestionować zaliczenia jej do regionu 4 tylko z powołaniem się na to, że w regionie 

nr 5 instalacja w Staszowie znajduje się w odległości 30 km, a instalacja w 

Dobrowodzie w odległości 20 km od Chmielnika, skoro ta pierwsza została określona 

jako regionalna instalacja tylko do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz jako instalacja zastępcza do biologiczno – mechanicznego przetwarzania 

odpadów, zaś instalacja w Dobrowodzie tylko jako zstępcza w zakresie składowania 

odpadów. Zanim bowiem zmieszane odpady komunalne mogą trafić na takie 

składowisko, muszą być wcześniej poddane odzyskowi, a następnie biologiczno – 

mechanicznemu przetworzeniu. Ponadto tworząc regiony zasadnie organ uwzględniał 

także planowane inwestycje w zakresie budowy regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, w tym w szczególności takie, na które zostały 

udzielone dotacje ze środków UE. 

Również skarga w sprawie sygn. akt II SA/Ke 818/12 dotyczyła uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia „Planu gospodarki 
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odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018”. W sprawie tej także został 

podniesiony zarzut nieuzasadnionego zdaniem skarżącego, umieszczenia go w 

regionie czwartym gospodarki odpadami. Oddalając skargę Sąd wskazał, że sejmik 

województwa, konstruując regionalne systemy gospodarowania odpadami, ma 

stosunkowo dużą swobodę w ich kształtowaniu. Swoboda ta przejawia się przede 

wszystkim w ogólnym ustaleniu na szczeblu ustawy kryteriów materialno- prawnych, 

które powinny być uwzględnione przy wytyczaniu granic regionów. Kryteria te 

wskazuje art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach (osiągnięcie celów założonych w polityce 

ekologicznej państwa i wdrażanie hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady 

bliskości). 

Sprawa sygn. akt II SA/Ke 860/13 dotyczyła z kolei skargi na uchwałę Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 r. nr XXXI/547/13 w przedmiocie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-

2018, w części odnoszącej się do § 2 uchwały nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., tabela nr 2 w zakresie regionu 4 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dla oceny legalności zaskarżonej uchwały konieczne było stwierdzenie, czy 

zakład, który został w tej uchwale uznany za funkcjonującą regionalną instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), rzeczywiście spełniał w dacie 

podejmowania zaskarżonej uchwały ustawowe warunki określone w legalnej definicji 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zawarte w art. 35 ust. 6 

ustawy o odpadach. 

Sąd oddalając skargę uznał, że ww. zakład posiada instalację, w skład której 

wchodzą urządzenia stacjonarne w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b Prawa ochrony 

środowiska. Organ cechę stacjonarności zdefiniował jako: urządzenie niezmieniające 

położenia, pozostające w miejscu, wykorzystywane w jednym miejscu. Sąd podzielił 

pogląd organu, że cecha stacjonarności urządzenia nie wymaga trwałego związania z 

gruntem i nie pozostaje w bezwzględnym związku z przepisami Prawa budowlanego. 

Nawet jednak na gruncie tych przepisów nie można zgodzić się z poglądem, że cechą 

stacjonarności w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b Prawa ochrony środowiska jest trwałe 

związanie z gruntem, skąd wniosek, że instalacja musi być budynkiem lub budowlą. 

Sąd cytując zawartą w ustawie Prawo budowlane definicję budowy podkreślił, że 

pojęcie to nie dotyczy tylko tych obiektów budowlanych, które są trwale związane z 

gruntem, gdyż dotyczy również budowli, które takiej cechy nie muszą mieć, a wśród 
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budowli stanowiących obiekty budowlane mogące być przedmiotem budowy, 

ustawodawca wprost wymienia instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne. 

Oznacza to że brak cech trwałego związania z gruntem tych urządzeń, w które 

wyposażony był zakład w Promniku, nie stanowi przeszkody dla uznania, że stanowią 

one urządzenia stacjonarne w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b Prawa ochrony środowiska.  

 Sąd wyraził ponadto pogląd, że w dobie postępu technicznego, który pozwala 

przemieszczać bez ich uszkodzenia nawet całe budynki, oraz umożliwia powstawanie 

urządzeń technicznych, które doskonale zapewniają mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji 

nadających się w całości lub w części do odzysku mimo mobilności takich urządzeń, a 

nawet czasem dzięki takiej cesze – o stacjonarności w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b 

Prawa ochrony środowiska należy mówić w znaczeniu stacjonarności w ramach 

danego zakładu i w okresie jego funkcjonowania, a nie w znaczeniu trwałego 

połączenia z gruntem (por. M. Górski (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w 

postępowaniu z odpadami komunalnymi. Wrocław, Kolonia Limited 2012 s. 98). Na 

akceptację zasługuje więc pogląd organu, że nawet urządzenie "przewoźne", które ze 

względu na swój charakter przeznaczone jest do użycia w określonym miejscu i jest 

eksploatowane w jednym miejscu przez dłuższy czas, np.: kilka lat - jest stacjonarnym 

urządzeniem technicznym. Sąd również zgodził się z organem, że o stacjonarności 

urządzeń nie można wnioskować z ich opisu i nazewnictwa w dokumentach, lecz 

wymagana jest ocena ich rzeczywistego sposobu eksploatacji i wykorzystywania. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 780/13 przedmiotem oceny Sądu była decyzja, 

którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach uchyliło w całości decyzję w 

przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez 

zezwolenia ośmiu sztuk drzew - gatunek topola z nieruchomości oraz umorzyło 

postępowanie organu pierwszej instancji powołując się na art. 5 kc. Uchylając 

zaskarżoną decyzję Sąd podkreślił, że zastosowania zasad współżycia społecznego 

przy wymiarze administracyjnej kary pieniężnej stanowi naruszenie prawa 

materialnego - przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), 

powoływanej dalej jako "ustawa". Sąd podał, że przepisy ustawy nie dają podstaw do 

zastosowania zasad współżycia społecznego przy wymiarze administracyjnej kary 

pieniężnej za usunięcie drzewa. Organ odwoławczy stosując art. 5 k.c., dokonał 

faktycznego umorzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa ze 
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względu na sytuację materialną, i rodzinną zobowiązanego do jej zapłaty. Kolegium 

nie jest organem, który jest uprawniony do umarzania należności. Administracyjna 

kara pieniężna, stosownie do unormowania art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.), stanowi należność 

budżetu gminy. Organami właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, 

są w stosunku do należności budżetu samorządu terytorialnego odpowiednio wójt, 

(burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (art. 61 ust 1 pkt 

2 ustawy o finansach publicznych). W myśl art. 64 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych właściwy organ, na wniosek zobowiązanego może udzielać ulg 

określonych w art. 55 ustawy o finansach publicznych, tj. umorzenia całości lub części 

należności, odroczenia lub rozłożenia na raty.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 306/13 spór między stronami dotyczył tego, czy 

znajdujący się poza terenem zakładu skarżącego od strony północnej, na całej jego 

długości, teren zabudowy jednorodzinnej, podlega ochronie przed hałasem, o której 

mowa w art. 115 a z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) w sytuacji, gdy z pozostałych trzech stron znajdują się 

inne zakłady oraz tory kolejowe, a zatem brak jest podstaw do przyjęcia, że teren 

zabudowy jednorodzinnej jest przeważający, a ponadto w dacie uzyskania przez 

skarżącego pozwolenia na prowadzenie działalności obowiązywał plan miejscowy, 

zgodnie z którym teren, na którym znajduje się zakład był przeznaczony pod przemysł, 

rzemiosło, składy, magazyny, zaplecze budownictwa. 

 Oddalając skargę, Sąd zauważył, że stosownie do art. 115 ww. ustawy, który 

ma zastosowanie w związku z faktem, że dla tego terenu brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dokonując oceny, czy teren należy do rodzajów 

terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, organy dokonują na podstawie 

faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów. W 

niniejszej sprawie nie chodzi o to, czy teren nieruchomości, na której skarżący 

prowadzi swoją działalność jest objęty ochroną przed hałasem, ale o to, czy takim 

terenem jest teren zabudowany domami jednorodzinnymi. Dlatego też nie jest istotne 

faktyczne wykorzystywanie terenów położonych wokół działki skarżącego, ale 

faktyczne zagospodarowanie i wykorzystywanie terenów sąsiadujących z terenem 

domów jednorodzinnych, na którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm 

hałasu. Skoro zaś ten teren tylko od strony południowej sąsiaduje z terenem, na 
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którym skarżący prowadzi swoją działalność, natomiast z trzech pozostałych stron w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki z zabudową jednorodzinną, 

prawidłowo organy ustaliły, że po pierwsze teren ten jest objęty ochroną przed 

hałasem, a po drugie, że dopuszczalny poziom hałasu dla tego terenu wynosi 50 dB w 

porze dziennej i 40 dB w porze nocnej.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 24/13, w przedmiocie środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie tartaku z 

zapleczem socjalnym Sąd zauważył, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

i przeprowadzona w ramach poprzedzającego ją postępowania ocena oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, dotyczy przyszłych, planowanych zamierzeń, a nie 

realizowanych dotychczas działań. Celem tego postępowania, a także jak się wydaje 

również celem podejmującego przedmiotowe przedsięwzięcie wnioskodawcy, nie jest 

pogorszenie, ale właśnie poprawa poziomu ochrony środowiska na działce inwestora i 

w jej otoczeniu. Przeprowadzone postępowanie nie może natomiast być sposobem 

eliminacji ewentualnie występujących obecnie zagrożeń środowiska. Do tego celu 

służą bowiem inne postępowania niż zakończone zaskarżoną decyzją.  

15. Sprawy z zakresu transportu drogowego i przewozów 

W 2013 roku WSA w Kielcach odnotował blisko dwukrotny wzrost wpływu 

spraw z zakresu transportu drogowego i przewozów (31 spraw wobec 17 w 2012 

roku). 

W kilku sprawach ze skargi tego samego skarżącego (II SA/Ke 182/13, II SA/Ke 

502/13, II SA/Ke 515/13, II SA/Ke 516/13, II SA/Ke 579/13) Główny Inspektor 

Transportu Drogowego utrzymał w mocy decyzję o nałożeniu na przedsiębiorcę kary 

pieniężnej z uwagi na brak ważnego zezwolenia marszałka województwa 

świętokrzyskiego na wykonywanie przewozów regularnych osób na trasie 

Włoszczowa – Jędrzejów. Skarżący argumentował, że posiadane przez niego 

zezwolenia, tj. zezwolenie Burmistrza Gminy Włoszczowa na odcinek Włoszczowa – 

Przygradów (od Włoszczowy do granic powiatu) oraz zezwolenie Starosty 

Jędrzejowskiego na odcinek Jędrzejów – Błogoszów (od granic powiatu do 

Jędrzejowa) uprawniały go do wykonywania przewozów na trasie Włoszczowa – 

Jędrzejów. WSA w Kielcach oddalając skargi nie zgodził się ze stanowiskiem 

skarżącego, że skoro miejscowości Błogoszów w powiecie jędrzejowskim i 
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Przygradów w powiecie włoszczowskim graniczą ze sobą to przewóz mógł być 

wykonany w oparciu o posiadane przez niego zezwolenia. Zgodnie bowiem z art. 20 

ust. 1 ustawy o transporcie drogowym zezwolenie obejmuje konkretną trasę ze 

wskazaniem miejscowości początkowych i docelowych. Skoro zgodnie z pierwszym 

zezwoleniem przystankiem początkowym i docelowym jest Włoszczowa, to autobusy 

kursujące tą trasą winny po przyjeździe do Przygradowa wracać do Włoszczowy i tam 

zakończyć trasę. Z kolei drugie zezwolenie uprawniało do realizowania przejazdu z 

Jędrzejowa do Błogoszowa, gdzie znajduje się przystanek końcowy. Wbrew 

twierdzeniom skarżącego z żadnego z ww. zezwoleń nie wynika uprawnienie do 

przewozu osób na trasie Jędrzejów – Włoszczowa. Zgodnie zaś z art. 18 ust. 1 pkt 1 

lit. f ustawy na wykonywanie przewozów na trasach wykraczających poza obszar co 

najmniej jednego powiatu (niewykraczających poza obszar województwa), konieczne 

jest zezwolenie wydane przez marszałka województwa. W przedmiotowych sprawach 

trasa kursu objętego kontrolą przebiegała z Włoszczowy do Jędrzejowa, tj. 

obejmowała dwa powiaty (włoszczowski i jędrzejowski), a zatem na wykonanie 

regularnego przewozu osób na tej trasie skarżący powinien uzyskać zezwolenie od 

marszałka województwa. Oznacza to, że skarżący nie posiadał uprawnień do 

przewozu osób tą właśnie trasą i tym samym nałożenie kary pieniężnej w oparciu o 

art. 92a ust.1 w zw. z l.p. 2.1. załącznika nr 3 do ustawy było zgodne z prawem. 

W sprawie II SA/Ke 44/13 Dyrektor Izby Celnej w Kielcach nałożył karę 

pieniężną za naruszenie w dniu 29 czerwca 2011r. obowiązków związanych z 

wykonywaniem transportu drogowego, które to naruszenie polegało na braku opłaty 

za przejazd po drodze krajowej oraz na wykonywaniu tego dnia transportu drogowego 

pojazdem nie wpisanym do licencji. Samo postępowanie zostało wszczęte z urzędu w 

dniu 18 maja 2012 r., tj. po nowelizacji ustawy o transporcie obowiązującej od dnia 1 

stycznia 2012 r. WSA w Kielcach uchylając decyzje organów obu instancji wskazał, że 

chociaż art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym oraz niektórych innych ustaw mówi o postępowaniach wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy w jej brzmieniu nadanym 

ustawą z 16 września 2011 r., to jednak nie może budzić wątpliwości, tym bardziej 

jeśli postępowanie zostało wszczęte po 1 stycznia 2012 r., że organ miał obowiązek 

stosować przepisy ustawy o transporcie drogowym w ich nowym brzmieniu. Odmienne 

stanowisko organ uzasadnił powołując się na wyrok NSA w sprawie II GSK 674/10. 

WSA w Kielcach z powyższym poglądem co do zasady się zgodził, lecz podkreślił,  
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że należy się nim kierować w sytuacjach, kiedy ustawodawca nie wypowiada się 

wyraźnie w kwestii przepisów przejściowych. Tymczasem w niniejszej sprawie kwestię 

tę ustawodawca uregulował w sposób jednoznaczny, wskazując, że jeśli 

postępowanie nie zostało zakończone ostateczną decyzją przed 1 stycznia 2012r., 

należy stosować nowe przepisy. Tylko w przypadku, gdyby te nowe przepisy 

przewidywały za konkretne naruszenia kary wyższe niż przepisy obowiązujące w 

dacie ich naruszenia, wówczas z uwagi na zakaz działania prawa wstecz wynikający z 

ustanowionej przepisem art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa 

prawnego, uzasadnione byłoby zastosowanie przepisów dotychczasowych w zakresie 

wysokości wymierzonej kary. Gdy ustawodawca nakazuje stosować w przepisie 

przejściowym nowe prawo, to po stwierdzeniu, że przepisy w brzmieniu nadanym 

ustawą nowelizującą, regulują w sposób względniejszy dla skarżącego wysokość kar 

pieniężnych za zarzucane mu naruszenia, obowiązkiem organu jest zastosowanie 

tych norm prawa materialnego. Taka właśnie sytuacja zachodziła w niniejszej sprawie, 

skoro chociażby porównanie łącznej kary wymierzonej zaskarżoną decyzją (11 tysięcy 

złotych) z wysokością maksymalnej kary, jaką przewiduje poczynając od 1 stycznia 

2012 r. art. 92a ustawy o transporcie drogowym (10 tysięcy zł) prowadzi do wniosku, 

że nowe przepisy są dla skarżącego względniejsze. 

W sprawie II SA/Ke 504/13 WSA w Kielcach uchylając decyzję Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego utrzymującą w mocy decyzje o nałożeniu kary 

pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego nie zgodził się 

z poglądem organu, że brak tablicy kierunkowej oznacza, iż autobus – ze względu na 

rodzaj wykonywanego przewozu drogowego (przewóz osób) – nie odpowiada 

wymaganym warunkom technicznym. Sąd podzielił stanowisko zaprezentowane w 

wyroku WSA w Białymstoku z dnia 24.01.2013r., sygn. akt II SA/Bk 754/12 oraz w 

wyroku WSA w Warszawie z dnia 26.05.2010r., sygn. akt VI SA/Wa 628/10, 

wskazując, że przepisy § 18 oraz § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia zamieszczone są wprawdzie w dziale III "Warunki 

techniczne pojazdu samochodowego", co uzasadnia stanowisko, że wyposażenie to 

niejako część warunków technicznych, ale jednocześnie sam tytuł ww. rozporządzenia 

– w sprawie "warunków technicznych pojazdów" oraz "zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia" pozwala rozgraniczyć "warunki techniczne" od "wyposażenia" pojazdu. 

Przepisy § 18 ust. 1 pkt 13 oraz § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia, jednoznacznie 



 160  

stwierdzają, że autobus powinien być "wyposażony" w tablice kierunkowe – co 

uzasadnia wniosek, że należą one do wyposażenia pojazdu. W załączniku nr 3 do 

ustawy wyszczególniającym m.in. naruszenia przepisów o wykonywaniu przewozu 

drogowego pod L.p. 2.5. ustawodawca wymienia wykonywanie przewozu autobusem, 

który: 2.5.1. – nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na 

rodzaj wykonywanego przewozu regularnego – za co przewidziana jest kara pieniężna 

w wysokości 5.000 zł; 2.5.2. – nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i 

oznakowania w związku z przewozem określonej kategorii pasażerów – za co 

przewidziana jest kara pieniężna w wysokości 2.000 zł. Przy tak dokonanym przez 

ustawodawcę rozróżnieniu ww. naruszeń zarówno wykładnia językowa, jak i wykładnia 

logiczna ww. przepisów Sąd uznał, że tablice kierunkowe informujące o trasie 

przejazdu autobusu należy zaliczyć do jego wyposażenia i oznakowania, a nie do 

warunków technicznych. 

W sprawie II SA/Ke 198/13 Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach utrzymał w 

mocy decyzję Starszego Inspektora Pracy OIP w Kielcach o nałożeniu na 

przedsiębiorcę kary pieniężnej z powodu naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 

561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 

2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/ w zakresie: 

1) prowadzenia pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny bez wymaganej przerwy, 

co stanowi naruszenie art. 7 rozporządzenia (16 przypadków); 2) skrócenia dziennego 

czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego, co stanowi naruszenie 

art. 8 ust. 1-5 rozporządzenia (6 przypadków); 3) przekroczenia maksymalnego 

dziennego czasu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego, co 

stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (jeden przypadek). WSA w Kielcach 

uwzględniając skargę wyjaśnił, że właściwy organ podejmujący decyzję 

administracyjną w takiej sprawie jest związany rygorami procedury administracyjnej, 

określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. Sąd 

stwierdził, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest niekompletny. O ile 

bowiem w postępowaniu przed organem I instancji podstawę dokonanych ustaleń 

mógł stanowić wyłącznie protokół kontroli Starszego Inspektora Pracy z dnia 29 

sierpnia 2012 r., do którego pracodawca nie wniósł zastrzeżeń, to wobec zgłoszonych 

w odwołaniu zarzutów, obowiązkiem organu było zwrócenie się do strony  
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o wyjaśnienie, na czym opiera swoje stanowisko. Ponadto w materiale dowodowym 

poza protokołem kontroli z dnia 29 sierpnia 2012 r. nie było żadnych innych dowodów 

pozwalających organowi II instancji na weryfikację danych objętych tym protokołem w 

zakresie czasu jazdy i postojów oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. (...), w szczególności w odniesieniu do 

tych przypadków naruszeń, które zakwestionował odwołujący się pracodawca. Brak 

było wykresówek kontrolowanych kierowców oraz wydruku z odczytu kart tych 

kierowców. Nie wiadomo jaką metodą organ dokonał analizy danych z urządzenia 

rejestrującego, jeżeli zaś przy ich odczycie organ korzystał z programu 

komputerowego to w aktach sprawy powinien znajdować się wydruk z wynikami 

analizy zapisów tego urządzenia (wydruk z zestawień – podsumowań, wczytanych 

danych). W tej sytuacji zarówno organ II instancji jak i Sąd rozpoznający niniejszą 

skargę, nie miały możliwości weryfikacji zgodności z prawem poczynionych przez 

organ I instancji ustaleń odnośnie stwierdzonych naruszeń. Szerszego wyjaśnienia 

wymagała kwestia dopuszczalnego błędu dla wskazań i rejestracji tachografów, 

albowiem przyjęcie tej tolerancji miałoby wpływ na wyliczenie czasowego 

przekroczenia a w efekcie naliczenie wymierzonych kar. Samo stwierdzenie w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że producent programu komputerowego nie podał 

żadnych informacji, które pozwalałyby na przyjęcie możliwości wystąpienia błędów 

przy ocenie popełnionych naruszeń Sąd uznał za niewystarczające i nie 

rozstrzygające wątpliwości w tym zakresie. Organ odwoławczy wyłącznie skontrolował 

zaskarżoną decyzję zamiast rozpoznać sprawę merytoryczne, kierując się zasadą 

dwuinstancyjności wyrażoną w art. 15 k.p.a., która obliguje organy administracji do 

dwukrotnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Sąd nie zgodził się 

natomiast z podniesionym w skardze zarzutem niezbadania przez organ, czy w 

związku z naruszeniami opisanymi w protokole jak i w decyzji administracyjnej 

przedsiębiorca miał jakikolwiek wpływ na ich zaistnienie oraz czy mógł w jakikolwiek 

sposób im zapobiec lub przeciwdziałać. Sąd wskazał, że podniesione okoliczności nie 

są badane przez organ z urzędu, ale wyłącznie wówczas, gdy zostaną przez stronę 

zgłoszone, co jak wynika z akt sprawy, nie miało miejsca. 

W sprawie II SA/Ke 613/13 WSA w Kielcach uchylając decyzję w przedmiocie 

kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego wyjaśnił, 

że samo wskazanie, że kierowca przewożąc młodzież szkolną wykonywał przewóz  
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o charakterze niepublicznym, na rzecz określonej grupy osób (uczniowie), na 

określonej trasie, codziennie w dni zajęć szkolnych, nie oznacza, że wykonywał on 

przewóz regularny specjalny, o jakim mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie 

drogowym. Wykładnia art. 4 pkt 7 definiującego „przewóz regularny” w związku z art. 2 

ust. 2 Prawa przewozowego uzasadniała zdaniem Sądu wniosek, że do uznania 

danego przewozu za przewóz regularny muszą być spełnione następujące warunki: 

ustalenie rozkładu jazdy określającego trasę i godziny wykonywania przewozu, 

podanie tego rozkładu do publicznej wiadomości, określenie przystanków na których 

zgodnie z rozkładem jazdy odbywa się wsiadanie i wysiadanie pasażerów, ustalenie 

cennika opłat podanego do publicznej wiadomości, wykonywanie transportu zgodnie z 

warunkami określonymi w zezwoleniu. W tym kontekście Sąd zwrócił uwagę na 

stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 

2008 r. sygn. akt II GSK 535/08 zgodnie z którym: "Cechą charakterystyczną 

przewozów regularnych specjalnych jest w istocie dominująca pozycja przewoźnika w 

stosunku do podmiotów korzystających z tej usługi. Przewoźnik w takich sytuacjach 

ustala cennik, godziny odjazdów, miejsca w których usytuowane są przystanki. 

Natomiast potencjalny klient jest, co do zasady związany tymi ustaleniami. Mówiąc 

najogólniej, dyspozycyjność przewoźnika w stosunku do podmiotu zlecającego 

wykonywanie usługi, oznaczająca możliwość zmiany, w zależności od potrzeb, 

ustalonych wcześniej zasad, niejako wyklucza możliwość przyjęcia, że w danym 

przypadku chodzi o przewóz regularny". 

WSA w Kielcach wskazał na niejednolitość linii orzeczniczej w zakresie uznania 

charakteru przewozu dzieci do szkół. Analizując zgromadzony w sprawie materiał 

dowodowy uznał, że organ nie zbadał, czy warunki wykonywania przewozu uczniów 

odpowiadają wymogom rozkładu jazdy, jaki przewoźnik winien zgłosić organowi 

koncesyjnemu celem uzyskania zezwolenia. Nie wiadomo bowiem, w jakich miejscach 

znajdują się przystanki na określonej w umowie trasie, nie ustalono, czy o wsiadaniu i 

wysiadaniu pasażerów decydują przewożeni uczniowie lub zleceniodawca – w tym 

przypadku Gmina, czy też przystanki mają charakter stały, niezależny od ich potrzeb. 

Nie wyjaśniono również, jak często w praktyce dochodzi do zmian tras przejazdu i kto 

faktycznie zmiany te dyktuje: zamawiający czy przewoźnik. Ta ostatnia okoliczność 

była szczególnie istotna dla oceny, na ile przewoźnik jest dyspozycyjny wobec 

podmiotu zlecającego usługę. W tej sytuacji Sąd stwierdził, że ustalenia dokonane w 

oparciu o przedstawione dowody nie dawały podstaw do stwierdzenia w sposób 
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niebudzący wątpliwości, że przewoźnik wykonywał przewóz regularny specjalny. Brak 

wyjaśnienia kwestii regularności przewozu nie pozwalał przyjąć, że przewoźnik 

podlegał rygorom ustawy o transporcie drogowym, uzasadniającym nałożenie kary 

pieniężnej za wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, 

zgodnie z art. 92a w zw. z zał. 3 Lp. 2.1 do ustawy o transporcie drogowym. 

16. Sprawy z zakresu służb mundurowych 

Sprawy dotyczące omawianego zakresu stanowiły jedynie niewielki ułamek 

orzecznictwa WSA w Kielcach w 2013r. (29 spraw), z czego przeważającą część 

stanowiły sprawy dotyczące wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji oraz jego 

składników (13 spraw), a jedynie 4 sprawy miały związek ze zwolnieniem ze służby, 

karą nagany oraz mianowaniem na inne stanowisko. Pozostała część stanowiły 

sprawy dotyczące różnorakich zagadnień administracyjnych, takich jak odmowa 

wydania zaświadczenia, odmowy wszczęcia postępowania, bezczynności organu, 

wymierzenia mu grzywny czy też przywrócenia terminu do złożenia wniosku o 

wznowienie postępowania. Znamienny pozostaje niewielki poziom odrzuceń w 

sprawach dotyczącej powyższej tematyki (jedynie 2 sprawy), przy pozostałych 

sprawach rozstrzygniętych merytorycznie – co wskazuje na duży stopień świadomości 

prawnej funkcjonariuszy Policji, właściwie korzystających z przysługujących im 

środków prawnych. 

Spośród spraw o powyższej tematyce najwięcej wyroków (10 orzeczeń) 

wydano w sprawach ze skarg na decyzje Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Kielcach o odmowie przyznania prawa do wzrostu 

uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres pracy w gospodarstwie rolnym. 

W 7 sprawach rozstrzygnięcia te, tak jak i poprzedzające je decyzje organów I 

instancji zostały uchylone ze względu na wadliwą wykładnię pojęcia „domownik” na 

gruncie znajdujących zastosowanie przepisów (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy 

P.p.s.a.). Jak wynika bowiem z unormowania ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu 

okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 

(art. 1 ust. 1 pkt 3) do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika 

wynikające ze stosunku pracy wlicza się pracownikowi także przypadające po dniu 31 

grudnia 1982r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze 
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domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin.  

Spór w ww. sprawach dotyczył tego, czy praca skarżących w gospodarstwach 

rolnych rodziców stanowiła ich główne źródło utrzymania lub miała charakter stały – 

czego dla uznania danej osoby za „domownika” wymagały obowiązujące w 

międzyczasie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Organy odmówiły 

skarżącym przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego, uznając że ich 

praca nie stanowiła dla nich głównego źródła utrzymania, a w późniejszym okresie w 

gospodarstwie rodziców nie miała charakteru stałego. Przyjęto przy tym a priori, że nie 

da się połączyć zajęć związanych z nauką w szkole ponadpodstawowej z równoległym 

świadczeniem stałej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.  

Stanowisko to tut. Sąd zakwestionował, argumentując, że ocena charakteru 

pracy domownika w gospodarstwie rolnym z punktu widzenia przesłanek określonych 

w przepisach art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, powinna być dokonywana indywidualnie, tzn. z uwzględnieniem 

wszelkich istotnych okoliczności, m.in. wieku osoby powołującej się na taką pracę, 

zakresu wykonywanych przez nią czynności, charakteru i wielkości gospodarstwa 

rolnego, liczby domowników, odległości miejsca położenia gospodarstwa i szkoły, 

rodzaju, ilości i czasochłonności zajęć pozaszkolnych w/w osoby. Wskazano przy tym, 

że wystarczające dla uznania pracy domownika w gospodarstwie rolnym za stałą, jest 

wykonywanie w jej przebiegu wszystkich zabiegów agrotechnicznych związanych z 

prowadzoną produkcją w rozmiarze dyktowanym potrzebami i terminami tych prac 

oraz używaniem ułatwiającego te prace sprzętu. WSA w Kielcach wyraził zarazem 

pogląd, że obowiązki szkolne skarżących nie wykluczały ustalenia, że wykonywali oni 

stałą pracę w charakterze domowników w należącym do ich rodziców gospodarstwie 

rolnym.  

Podkreślono przy tym, że sprowadzanie wymogu stałej pracy w gospodarstwie 

rolnym świadczonej przez domownika do jakiegokolwiek dziennego, z góry ustalonego 

wymiaru czasowego jest nieporozumieniem. W związku ze specyfiką pracy w 

gospodarstwie rolnym (zmienność uwarunkowań pogodowo-klimatycznych i 

przyrodniczych) wystarczające dla uznania pracy domownika w gospodarstwie rolnym 

za stałą jest wykonywanie w jej przebiegu wszystkich zabiegów agrotechnicznych 

związanych z prowadzoną produkcją w rozmiarze dyktowanym potrzebami i terminami 

tych prac oraz używaniem ułatwiającego te prace sprzętu. Chodzi bowiem o taką 



 165  

pracę domownika, która wykonywana jest w wymiarze czasu stosownym do 

prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego, zgodnie z jego strukturą, przy 

uwzględnieniu jego obszaru oraz ilości pracujących w nim osób. Zdaniem Sądu, 

zgromadzony materiał dowodowy świadczy o tym, że taką właśnie pracę wykonywali 

skarżący. Pomimo tego, organ dowody te ocenił negatywnie, w sposób mało 

przekonujący i jednostronny – naruszając tym samym zasadę swobody wyrażoną w 

art. 80 kpa  

 W części z ww. spraw WSA w Kielcach zarzucił organom również brak 

dokonania jakichkolwiek ustaleń w celu wyjaśnienia, czy rzeczywiście praca 

zawodowa rodziców skarżących (poza rolnictwem), ze względu na jej intensywność, 

poświęcany czas oraz uzyskiwane z niej dochody, w zestawieniu z pracą i dochodami 

z pracy w ich gospodarstwie rolnym, była dla nich głównym źródłem utrzymania 

(naruszenie art. 7 i 77 § 1 kpa). Przedstawione bowiem przez organy domniemanie, 

że skoro dla rodziców skarżącego praca w gospodarstwie rolnym nie była głównym 

źródłem utrzymania, to tym bardziej nie była głównym źródłem utrzymania ich dzieci – 

budzi poważne wątpliwości co do jego zgodności z zasadami logicznego 

rozumowania. Tym samym organy administracji dopuściły się także naruszenia 

przepisów postępowania –- polegającym na niepoczynieniu dostatecznych ustaleń na 

okoliczność tego, czy rzeczywiście praca w gospodarstwie rolnym rodziców nie 

stanowiła dla skarżących głównego źródła utrzymania.  
Spośród omawianych powyżej spraw dotyczących problematyki przyznania 

prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego uprawomocnił się jedynie wyrok z dnia 14 

sierpnia 2013r. o sygn. akt II SA/Ke 512/12, natomiast pozostałe z ww. orzeczeń 

zostały w większości zaskarżone skargą kasacyjną przez organ – co pozwoli 

wypowiedzieć się w tej kwestii Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 3/13 tut. Sąd odrzucił skargę na postanowienie 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia opinii służbowej – jako 

niedopuszczalną. Wskazano przy tym, że podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd 

Administracyjny odnośnie opinii służbowych wydanych w stosunku do funkcjonariuszy 

Służby Więziennej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uchwały z dnia 5 

grudnia 2011r., sygn. akt I OPS 2/11 i I OPS 3/11), podkreślając przy tym 

podobieństwo regulacji dotyczących służb mundurowych w trym zakresie. W konkluzji 

tut. Sąd stwierdził, że opinia służbowa nie należy do kategorii aktów lub czynności  
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z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, przez co nie służy na nią skarga do sądu 

administracyjnego. W rezultacie skarga taka nie służy również na postanowienie w 

przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia opinii służbowej. 

17. Sprawy z zakresu zwrotu dofinansowania ze środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W 2013r. WSA w Kielcach po raz pierwszy zetknął się ze wskazaną powyżej, 

nową kategorią spraw (6 spraw), związaną z końcowym rozliczeniem i kontrolą 

inwestycji dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Znamienny pozostaje przy tym, brak obecnych 

dotychczas w orzecznictwie tut. Sądu spraw (kilkanaście w 2012r.), dotyczących 

oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach tego Programu – 

związany najprawdopodobniej z jego wygaszaniem.  

Przechodząc do omawiania powyższej tematyki wskazać trzeba, że Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego, wydając kwestionowane przez gminy oraz związki 

międzygminne rozstrzygnięcia, dotyczące zwrotu otrzymanego przez te jednostki 

dofinansowania, działał nie tylko na podstawie przepisów prawa krajowego, to jest art. 

25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ale 

również w oparciu o art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z 

tym przepisem Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w 

związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

operacjach lub programach operacyjnych. Określenie "nieprawidłowość", o którym 

mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia nr 1083/2006 zostało zdefiniowane 

w art. 2 pkt 7 tego aktu jako: "jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego 

wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub 

mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze 

finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego".  

W dwóch sprawach, będących przedmiotem orzekania przez tut. Sąd w 2013r. 

(II SA/Ke 521/13 i II SA/Ke 747/13), powodem dla jakiego wydano decyzje o zwrocie 

dofinansowania było naruszenia przez gminy w procedurze przetargowej dotyczącej 

projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej zasady równego 

traktowania wszystkich wobec prawa – wynikającej nie tylko z art. 29 ust. 3, czy art. 7 
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ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ale również z 

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z pierwszym z powołanych 

przepisów przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 

"lub równoważny". Jak wynika natomiast z art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców. Tymczasem – jak słusznie ustaliła Instytucja Zarządzająca – w SIWZ do 

przetargu nieograniczonego w ramach podlegającej dofinansowaniu budowy drogi 

gmina wskazała nazwy konkretnych producentów systemu kanalizacji deszczowej – 

bez dopuszczenia możliwości zastosowania systemu równoważnego (prawomocna 

sprawa II SA/Ke 521/13). Stało się tak pomimo, że na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej oraz w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji na rynku 

był dostępny również system kanalizacji deszczowej innej – konkurencyjnej firmy – o 

czym wiedzę miał zarówno projektant inwestycji oraz zamawiający. Natomiast w 

nieprawomocnej sprawie II SA/Ke 747/13 u podstaw rozstrzygnięcia Instytucji 

Zarządzającej legła okoliczność, że w SIWZ dotyczących budowy krytej pływalni 

gmina zamieściła następujące sformułowanie: "Dokumenty sporządzone w języku 

obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski 

poświadczonym przez wykonawcę". W tym zakresie tut. Sąd podzielił stanowisko 

organu o tym, że porównanie treści cyt. wymogu z brzmieniem § 4 ust. 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz 

formy, w jakich te dokumenty mogą być składane, prowadzi do wniosku że zapis ten 

naruszał przepisy prawa zamówień publicznych – poprzez nałożenie na oferentów 

zagranicznych obowiązku nie przewidzianego w prawie krajowym. Jak wynika bowiem 

z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski – ale jedynie poświadczonym przez 

wykonawcę. WSA w Kielcach wyjaśnił jednocześnie, że wskazana w przepisach 

prawa unijnego definicja nieprawidłowości nie zawiera konieczności wystąpienia 

szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej poprzez naruszenie przepisu prawa 

przez beneficjenta środków unijnych, lecz wystarczającym jest stwierdzenie, że 

naruszenie jakiegokolwiek przepisu mogłoby taką szkodę spowodować. Tak właśnie 
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stało się w omawianej sprawie, jako że zakwestionowany wymóg naraził 

potencjalnych wykonawców na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów w 

związku z udziałem w postępowaniu przetargowym – co utrudnia ich udział w tym 

postępowaniu i ogranicza konkurencję. Jednocześnie tut. Sąd podkreślił, że 

ustawodawca w sposób zamierzony nie przewidział dla czynności instytucji 

zarządzającej polegającej na nałożeniu korekt finansowych formy decyzji 

administracyjnej. Wyliczenie korekty, określenie przesłanek i kryteriów, jakimi 

kierowała się instytucja ją nakładająca stanowi natomiast podstawę wydania decyzji, o 

jakiej mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

i podlega kontroli sądowej w razie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie podjęte w tym 

właśnie trybie. Jak wynika bowiem z tego przepisu w przypadku, gdy środki 

przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich są wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 – 

podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odpowiednimi odsetkami. 
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V. Działalność pozaorzecznicza sądu 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

Narady. 
W celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa kontynuowana jest praktyka 

organizowania narad sędziowskich. Niezależnie od innej tematyki (np. ruchu spraw i 

sprawności postępowania), narady te poświęcone były problematyce związanej ze 

stosowaniem prawa materialnego i procesowego na tle pojawiających się w praktyce 

wątpliwości interpretacyjnych. 

W 2013r. narady poświęcone były m.in. problematyce wynikającej z nadsyłanych 

systematycznie przez Biuro Orzecznictwa NSA analiz orzecznictwa w poszczególnych 

kategoriach spraw oraz występujących w orzecznictwie sądów administracyjnych 

rozbieżności. Dotyczyły one: 

1) Orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w 

orzecznictwie sądów administracyjnych; 

2) Orzecznictwa sądów administracyjnych za lata 2010 – 2011 w sprawach z 

elementem unijnym dotyczących podatków dochodowych”; 

3) Orzecznictwa sądów administracyjnych za lata 2010 – 2012 z elementem 

prawnoeuropejskim w sprawach cudzoziemców; 

4) Problematyki interesu prawnego uczestników postępowania w procesie 

inwestycyjnym siłowni wiatrowych i masztów telefonii komórkowej””. 

5) Problematyki związanej ze zgłaszaniem robót budowlanych  

6) Zakazu orzekania na niekorzyść strony w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi na podstawie orzecznictwa w sprawach podatkowych z lat 

2004 – 2012; 

7) Organizacji społecznych w postępowaniu sądowoadministracyjnym -

dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

stowarzyszenia zwykłego; 

8) Postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych – analiza 

orzecznictwa; 

9) ewidencji gruntów i budynków; 
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10)  wykładni art. 79 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.); 

11)  pobierania wpisów w sprawach dotyczących przyznawania płatności 

obszarowych; 

 

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych. 
 

Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: 

 zamówień publicznych; 

 zasad ewakuacji z budynku; 

 składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian – stan 

prawny na grudzień 2013 r.; 

 zmian w biurowości związanych z nowelizacją ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi i cyfryzacją sądów administracyjnych; 

 kontroli zarządczej; 

 czasu pracy w 2013 r. - w świetle najnowszych zmian obowiązujących od 23 

sierpnia 2013 r.; 

 zmian w urlopach rodzicielskich od 17 czerwca 2013 r. oraz świadczenia z tytułu 

choroby i macierzyństwa – zasady udzielania i rozliczania; 

 obsługi programu komputerowego LEX; 

 zabezpieczenia zasobów tworzonych w jednostkach wymiaru sprawiedliwości 

(archiwum zakładowe); 

 podróży służbowych – dokumentacji, rozliczenia i ewidencji; 

 rozliczania z ZUS zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, i opiekuńczego w 

2013r.; 

 organizacji i zarządzania; 

 prawa pracy; 

 windykacji sądowej i komorniczej pieniężnych należności cywilnoprawnych 

jednostek sektora finansów publicznych po nowelizacji kodeksu postępowania 

cywilnego. 

Wyznaczeni pracownicy uczestniczyli również we wszystkich szkoleniach i 

naradach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 
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Na podstawie porozumienia z dnia 5 grudnia 2012 r. - aplikanci 

prokuratorscy III roku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 

odbywali praktykę w WSA w Kielcach w okresie od dnia 11 marca 2013 r. do 29 

marca 2013r.  

Ponadto kontynuowano kolejną edycję szkolenia asystentów sędziego i 

referendarzy sądowych z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gliwicach, 

Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Kielcach. W 2013r roku odbyło się 15 zjazdów. 

 

Konferencje i szkolenia sędziów. 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wraz z WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

i Szczecinie kontynuował w 2013 r. warsztaty sędziowskie w celu realizacji obowiązku 

stałego doskonalenia kwalifikacji sędziów wynikającego z treści art. 82 u.s.p. w zw. z 

art. 29 p.u.s.a. Założeniem warsztatów jest czynny udział wszystkich uczestników, 

którzy kolejno przygotowują tezy do dyskusji nad poszczególnymi tematami. Tą formą 

szkolenia objęta jest problematyka budząca istotne wątpliwości w orzecznictwie 

wojewódzkich sądów administracyjnych, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte w 

orzecznictwie NSA.  
Kolejne warsztaty sędziowskie odbyły się w terminach: 

4-5 kwietnia 2013 r., 31 lipca – 1 sierpnia 2013 r., 30 września – 2 października 2013 

r.; 27 – 28 października 2013 r., podczas których wygłoszono następujące referaty:  

 zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych - ocena kandydatów 

na stanowisko sędziego, 

 skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania art. 149 p.p.s.a., 

 wybrane zagadnienia z zakresu ustawy o transporcie drogowym, 

 uchybienia terminowi i jego przywrócenie na podstawie przepisów p.p.s.a. i 

Ordynacji podatkowej, 

 projekt zmian ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, 

 korekty finansowe dotacji unijnych, 

 wybrane zagadnienia dot. aktów stanu cywilnego, 

 zapewnienie udziału strony w postępowaniu podatkowym (art. 133 § 3 w zw. z 

art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej) 
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 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w świetle uregulowania art. 41 

Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. na tle rozstrzygnięcia 

w sprawie I SA/Ke 632/12 

 aktualne zagadnienia dotyczące postępowania sądowoadministracyjnego, 

analiza proponowanych zmian”; 

Sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli w: 

 konferencji zorganizowanej w dniach 19 – 21 czerwca 2013 r. w Lidzbarku 

Warmińskim z inicjatywy Prezesa Izby Gospodarczej NSA oraz kierownictwa 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, 

 konferencji zorganizowanej w dniach 13 – 15 maja 2013 r. w Czarnej przez 

WSA w Rzeszowie z udziałem sędziów Izby Finansowej, 

 konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez WSA w Poznaniu oraz sędziów 

Izby Ogólnoadministracyjnej w dniach 15 – 17 kwietnia 2013 r.,  

 konferencji zorganizowanej w dn. 10 czerwca 2013 r. przez Biuro Orzecznictwa 

NSA nt. „Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. Wybrane 

zagadnienia.”; 

 konferencji sędziów Izby Finansowej NSA z udziałem sędziów wojewódzkich 

sądów administracyjnych w dniach 16 – 18 września 2013 r. w Opalenicy; 

 forum dyskusyjnym „Dylematy kodyfikacji postępowania administracyjnego” w 

Wiśle – Czarnem w dniach 12 – 15 maja 2013 r.  

 seminarium szkoleniowym nt. Konstytucyjne prawo do wznowienia 

postępowania w świetle art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, które przeprowadził prof. 

Dr Hab. Janusz Trzciński. 

Na zaproszenie czeskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniach 24 – 26 

października 2013 r. w Brnie odbyło się spotkanie czesko – polskiej grupy roboczej 

sędziów sądów administracyjnych. Spotkanie odbywało się w ramach współpracy 

czeskiego i polskiego sądownictw administracyjnych. Uczestniczyło w nim dwóch 

sędziów WSA w Kielcach; 
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2. Wydział Informacji Sądowej 

Wydział Informacji Sądowej (WIS) wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis 

§ 5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2004r. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych (Dz. U. z dnia 29 

września 2003 Nr 16 poz. 1646) zgodnie, z którym do zadań WIS należy: 

 1) informowanie osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw 

załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw; 

 2) udostępnianie informacji publicznej o działalności sądu; 

 3) prowadzenie spraw petycji, skarg i wniosków; 

 4) sprawozdawczości statystycznej sądu; 

 5) obowiązków administratora systemu informatycznego; 

 6) przygotowywanie orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń 

sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

 7) obsługa rzecznika prasowego sądu; 

 8) gromadzenie przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w 

sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka; 

 9) prowadzenie biblioteki sądowej. 

Ponadto do zadań Wydziału należy prowadzenie biura podawczego oraz 

archiwum zakładowego. 

W 2013r. w czytelni akt udostępniono do wglądu 300 sztuk akt 

sądowoadministracyjnych, w tym 70 spraw należących do właściwości Wydziału I oraz 

230 z Wydziału II. 

Udzielono informacji ustnej ok. 1500 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan 

danej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich 

pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego, a także zwracały się o 

pomoc w wyjaśnieniu kwestii związanych z usuwaniem braków formalnych skargi. 

Stronom udzielano informacji na temat treści zapadłych orzeczeń, procedury 

wniesienia skargi, sposobu wniesienia odwołania od orzeczeń wojewódzkiego sądu 
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administracyjnego a także kwestii związanych ze zwolnieniem od kosztów sądowych. 

Pracownicy Wydziału udzielali również codziennie informacji telefonicznych. 

Do Wydziału Informacji Sądowej w 2013 r. wpłynęło 7 wniosków w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) o dostępie do 

informacji publicznej. Sześć wniosków złożono w formie papierowej, a jeden został 

przekazany pocztą elektroniczną. 

Trzy wnioski stanowiły prośbę o udostępnienie danych z zakresu statystyki Sądu- 

zwrócono się o udzielenie informacji na temat wpływu skarg na przewlekłość 

postępowania administracyjnego za lata 2011 i 2012 r., wpływu spraw do WSA za lata 

2008-2012 wraz z podaniem ilości postępowań mediacyjnych oraz liczby skarg na 

podstawie art. 27 i nast. ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Wpłynął również wniosek, w którym zwrócono się o informację na temat dodatkowego 

zatrudnienia sędziów tut. WSA w latach 2011-2013.  

W każdym przypadku wnioskodawcy uzyskali żądane informacje, które zostały 

przesłane na wskazane we wnioskach adresy. 

W dwóch wnioskach zwrócono się o przesłanie zanonimizowanego wyroku z 

uzasadnieniem. W obu przypadkach wnioskujący zostali wezwani do uiszczenia opłaty 

kancelaryjnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów sprawie wysokości opłat 

kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych. Po dokonaniu 

opłaty żądane orzeczenia zostały przesłane na adres wnioskujących wraz z informacją 

o możliwości korzystania ze strony Internetowej, pod adresem której znajduje się 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. 

Do Wydziału Informacji Sądowej wpłynął również wniosek o wydanie odpisu 

zanonimizowanej decyzji samorządowego kolegium odwoławczego. W odpowiedzi 

poinformowano, że w celu uzyskania odpisu żądanego dokumentu należy zwrócić się 

do w/w organu. 

W 2013 roku w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano ogółem 23 sprawy dot. petycji, skarg i 

wniosków. Wpłynęło także 7 ponownych pism, które dotyczyły spraw już wcześniej 

zarejestrowanych. 

Jedenaście skarg dotyczyło działalności sądów administracyjnych, z czego 10 

odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem.  
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W 9 sprawach skarżący wnosili uwagi do czynności procesowych i rozstrzygnięć 

podejmowanych przez Sąd. W jednym z pism złożono wniosek o przyspieszenie 

terminu rozprawy.  

W dwóch sprawach zainteresowani podnosili zarzuty dotyczące prawidłowości 

rozstrzygnięcia Sądu. Jedna z tych spraw została przekazana według właściwości do 

WSA w Kielcach przez Sąd Okręgowy. Po zapoznaniu się z aktami przedmiotowych 

spraw, udzielono szczegółowych informacji na temat toczących się postępowań, 

wnioskujący zostali pouczeni o przysługujących środkach odwoławczych oraz 

poinformowani o warunkach formalnych jakie winny one spełniać. 

W kolejnej skardze zwrócono się z prośbą o skontrolowanie przez Prezesa WSA 

czynności podejmowanych przez Sąd we wskazanej sprawie. W odpowiedzi 

poinformowano skarżącego, że czynności, które zostały podjęte przez Sąd dotyczą 

działalności, w której sędziowie są niezawiśli i nie jest możliwa ich merytoryczna 

kontrola przez Prezesa WSA. Do tego celu służą przysługujące stronie środki prawne. 

Do Wydziału Informacji Sądowej wpłynęła również skarga, w której podnoszono zarzut 

rozpoznania sprawy i ogłoszenia orzeczenia pod nieobecność strony. Skarżącemu 

zostały wyjaśnione w oparciu o przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi zagadnienia prawne związane z obecnością stron na rozprawie.  

W kolejnej skardze skarżący domagał się zwrotu wpisu sądowego w określonej 

kwocie, z uwagi na cofnięcie skargi skierowanej do tut. WSA. Skarżącego 

poinformowano, że wpis sądowy od skargi został mu już zwrócony.  

Z jednej ze skarg wynikało, że wnosząca ją osoba nie rozumie wyroku Sądu, który 

uwzględniając skargę stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia. 

Skarżącemu wyjaśniono znaczenie takiego orzeczenia.  

Wpłynęły dwie skargi, których autorem był ten sam skarżący, a dotyczyły one różnych 

spraw toczących się przed tut. Sądem. W pierwszej z tych skarg został podniesiony 

zarzut nieprawidłowości w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału II odnośnie 

usuwania braków formalnych skargi oraz została złożona skarga na 

Przewodniczącego Wydziału. Oryginał skargi został przekazany do akt sprawy, jako 

pismo procesowe stanowiące zażalenie na zarządzenie sędziego, natomiast 

skarżącemu została udzielona odpowiedź, że wszystkie czynności podjęte przez 

Przewodniczącego Wydziału należały do jego obowiązków i wynikały z 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Ponowne pismo skarżącego 

dotyczące tej samej sprawy, stanowiło skargę na Prezesa tut. WSA, jako autora 
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poprzedniej odpowiedzi i zostało przekazane do Prezesa NSA. W drugiej skardze, 

kwestionowano prawidłowość kilku prawomocnych orzeczeń WSA w Kielcach.  

W odpowiedzi została udzielona informacja, że nie jest możliwe rozpatrywanie uwag 

dotyczących rozstrzygnięć Sądu, co do spraw prawomocnie zakończonych. 

Do Wydziału Informacji Sądowej wpłynął za pośrednictwem platformy e-PUAP, 

wniosek o przyspieszenie terminu rozpoznania sprawy. W odpowiedzi wnioskujący 

został powiadomiony o wyznaczonym już terminie posiedzenia Sądu w jego sprawie.  

W jednym z pism, radca prawny załączając pełnomocnictwo, wnosił o podanie 

informacji o prowadzonych przed tut. WSA postępowaniach z udziałem konkretnej 

spółki. Na podstawie zapisów z repertoriów udzielono informacji, że w tut. Sądzie nie 

ma zarejestrowanych spraw z udziałem przedmiotowej spółki. 

W 2013 roku odnotowano 6 skarg, które nie były związane z postępowaniem 

przed sądami administracyjnymi. Były to sprawy związane z działalnością urzędu 

gminy, czynnościami podejmowanymi przez prezydenta miasta, dokonaniem wpisu do 

ksiąg wieczystych, ze świadczeniami z zakresu prawa pracy oraz kwestią eksmisji z 

lokalu komunalnego. W każdym z przypadków wnioskujący zostali informowani  

o właściwości sądów administracyjnych oraz, że sprawy przez nich poruszane 

pozostają poza kognicją sądu administracyjnego. W jednej ze skarg, której autorem 

był przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, zawnioskowano o udzielenie 

pomocy i informacji na temat możliwości dokonywania kontroli działalności ośrodka 

pomocy społecznej. W odpowiedzi została udzielona informacja, że sąd nie jest 

uprawniony do podejmowania czynności nadzorczych i dokonywania kontroli w 

jednostkach organizacyjnych gminy, jednocześnie jednak wyjaśniono, jakie są 

możliwości prawne poradzenia sobie z przedstawionym problemem. Zarejestrowano 

również w tut. Wydziale 6 spraw, które zostały przekazane do załatwienia według 

właściwości: pięć Prezesowi Sądu Okręgowego, szósta do Rady Miejskiej oraz 

zgodnie z prośbą wnioskującego do SKO w Kielcach. 

Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik prasowy 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach udzielała informacji 

dziennikarzom na temat spraw toczących się przed tut. Sądem, wydawanych przez 

Sąd orzeczeń oraz procedury sądowoadministracyjnej. 

Na bieżąco przesyłane są Dyrektorowi Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego informacje na temat sygnatur spraw zarejestrowanych przed tut.  

WSA, w których powołano przepisy prawa unijnego. 
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Wydział Informacji Sądowej prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji Publicznej 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w którym zamieszczane są m. 

in. przepisy regulujące prace Sądu, comiesięczne i roczne dane statystyczne o 

działalności Sądu, wokandy spraw wyznaczonych w WSA w Kielcach, jak również 

istotne bieżące informacje nt funkcjonowania Sądu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 

2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w 

wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 

komisja do spraw weryfikacji i kwalifikacji akt sądowych w skład której wchodzą m.in. 

pracownicy tut. Wydziału dokonali przekwalifikowania z kategorii „B” i zaliczenia do 

kat. „A” - 777 spraw sądowoadministracyjnych. 

Funkcjonująca w ramach Wydziału biblioteka podobnie, jak w latach ubiegłych, 

w 2013 r. prowadziła prenumeratę fachowych czasopism prawniczych: Przegląd 

Prawa Handlowego wraz z Glosą, Państwo i Prawo, Europejski Przegląd Sądowy, 

Przegląd Prawa Publicznego, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Zeszyty 

Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Samorząd 

Terytorialny. 

Zbiory biblioteczne powiększyły się o 25 nowych pozycji książkowych i są 

systematycznie uzupełniane o kolejne - niezbędne do bieżącej pracy. Katalog zbiorów 

biblioteki WSA w Kielcach udostępniony jest na serwerze plików tut. WSA. 
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VI. Tabele 

Tabela nr 1 
Ruch spraw w roku 2013 

Załatwiono 
w tym 
na posiedzeniu 

niejawnym 
Wydziały/ 

Sąd 

 
Rodzaj 
spraw 

Pozostało 
z 

poprzednie
go okresu 

Wpłynęło 
Łącznie na 

rozprawie ogółem 
z tego 

wyrokie
m 

Pozostało 
na 

następny 
okres 

 SA    163 713 802 543 259 -   74  

SAB 

 
- 2 2 - 2 - - 

SO 

 
- 7 7 - 7 - - 

Wydział I 
 

Razem 163 722 811 543 268 - 74 

SA 

 
125 1139 1064 804 260 - 200 

SAB 

 
7 50 55 29 26 - 2 

SO 

 
- 10 10 1 9 - - 

 
Wydział II 

Razem 132 1199 1129 834 295 - 202 

Ogółem 
 
  SA 
 

288 1852 1866 1347 519 - 274 

Ogółem  SAB 
 

7 52 57 29 28 - 2 

Ogółem   SO 
 

- 17 17 1 16 - - 

 
Ogółem 

295 1921 1940 1377 563 - 276 
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Tabela nr 2 

 

Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Kielcach w 
roku 2013. 
 

Wpłynęło 

 
L.p. 

 
Rodzaj spraw i symbol sprawy L.b. 

% ogółu 
wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 132 7,13 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 76 4,10 

4 Działalność gospodarcza (604) 71 3,84 

5 Ewidencja ludności (605) 27 1,46 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) 1 0,05 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 50 2,70 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 13 0,70 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) - - 

11 Podatki (611) 629 33,97 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 51 2,75 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 54 2,92 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 37 2,00 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 91 4,91 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 30 1,62 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

1 0,05 

18 Wywłaszczenie (618) 49 2,65 
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19 Stosunki pracy (619) 29 1,57 

20 Ochrona zdrowia (620) 31 1,67 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 8 0,43 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) - - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 36 1,94 

27 Cudzoziemcy (627) - - 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628) - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

1 0,05 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630) 1 0,05 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

- - 

32 Pomoc społeczna (632) 200 10,81 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 26 1,40 

34 Sprawy kombatantów (634) 14 0,76 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) 1 0,05 

36 Kultura i sztuka (636) - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

13 0,70 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 10 0,54 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649) 

- - 
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43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku 
(650) 

- - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652) - - 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 83 4,48 

47 
Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (654) 

- - 

48 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych (655) 

87 4,70 

 Razem 1852 100 

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 
 

Wpłynęło 
 
L.p. 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 
L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 11 3,90 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 194 68,79 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

- - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 6 2,13 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej (642) 

6 - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

6 2,13 

7 Interpretacje podatkowe (656) 65 23,05 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 282 100 
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Tabela nr 3  
Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2013. 

Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 Łącznie 

 Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 115 22 62 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

84 15 37 

4 Działalność gospodarcza (604) 58 19 36 

5 Ewidencja ludności (605) 29 7 18 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

1 1 - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 48 8 18 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 11 1 4 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 727 112 302 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 54 7 39 

13 Ochrona środowiska i ochrona 
przyrody (613) 

50 11 21 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 38 9 7 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

87 14 40 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 29 13 12 

17 Uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 44 10 22 

19 Stosunki pracy (619) 30 10 16 
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20 Ochrona zdrowia (620) 27 5 17 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 8 3 4 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

- - - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i 
telewizja (625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 37 7 7 

27 Cudzoziemcy (627) - - - 

28 Status Kościołów i związków 
wyznaniowych (628) 

- - - 

29 Sprawy mienia przejętego z 
naruszeniem prawa (629) 

1 - 1 

30 Obrót towarami z zagranicą, 
należności celne (630) 

1 - 1 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i 
materiałami wybuchowymi (631) 

- - - 

32 Pomoc społeczna (632) 172 13 140 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 27 3 20 

34 Sprawy kombatantów (634) 12 2 9 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) 1 - - 

36 Kultura i sztuka (636) 1 - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

11 - - 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji 
publicznej (648) 

15 9 4 

42 
Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych (649) 

- - - 
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43 Sprawy świadczeń społecznych w 
drodze wyjątku (650) 

- - - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 
(652) 

- - - 

46 Środki publiczne nie objęte innymi 
symbolami (653) 

74 12 18 

47 

Ujawnianie przez Instytut Pamięci 
Narodowej informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa w 
latach 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (654) 

- - - 

48 
Subwencje unijne, fundusze 
strukturalne i regulacja rynków 
branżowych (655) 

74 7 53 

 Razem 1866 320 908 

 
Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 

Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
Łącznie 

Uwzględniono Oddalono  

1 Sprawy egzekucji administracyjnej 
(638) 14 - 11 

2 Skargi na uchwały jednostek 
samorządowych (639) 187 25 22 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorządowych (640) - - - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 6 - 5 

5 Skargi na akty prawa miejscowego 
(642) - - - 

6 Środki zapewniające wykonywanie 
orzeczeń Sądu (644) 7 1 6 

7 Interpretacje podatkowe (656) 73 32 32 

8 Inne interpretacje (657) - - - 

 Razem 287 58 76 
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Tabela nr 4 
 

 

 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2013. 
 

 
Z A Ł A T W I O N O 

Lp 
Wniosek o przyznanie 

prawa pomocy w postaci: 
Wpłynęło Łącznie 

/suma 
rubryk        
4 - 8/ 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
całości 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
części 

Odmówiono 
przyznania 

prawa 
pomocy 

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania 

 
 

W inny 
sposób 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
pierwotnie 

zarejestrowany 
370 372 132 27 109 92 12 

1 
zwolnienia od 

kosztów 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

5 5 2 2 1   

pierwotnie 

zarejestrowany 
28 28 22  5 1  

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

       

pierwotnie 

zarejestrowany 
176 175 67 67 36 5  

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

24 24   24   

RAZEM 603 604 223 96 175 98 12 
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Tabela nr 5 
 
 
 
Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2013r. 

 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono skargę 

kasacyjną 
Przekazano do 

NSA 

SA 215 3 196 

SAB - - - Wydział I 

SO - - - 

SA 208 7 170 

SAB 2 - 1 Wydział II 

SO - - - 

Ogółem SA 423 10 366 

Ogółem SAB 2 - 1 

Łącznie: SA, SAB, SO 425 10 367 
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VII. DANE TELEADRESOWE 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 
ul. Prosta 10 
25-366 Kielce 
 

centrala telefoniczna:   41 340 52 00 
faks:      41 334 90 40 

e-mail:    sad@kielce.wsa.gov.pl 

godziny urzędowania: 

Poniedziałek - Piątek od 800 do 1600 

kasa Sądu czynna od 830do 1230 (pok. 124) 

konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000 
Biuro podawcze czynne od 800 do 1600 

 
Prezes WSA 

Andrzej Jagiełło 

Sekretariat 

Urszula Sosnowska 

tel.:  41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

sekretariat@kielce.wsa.gov.pl  

  

Wiceprezes WSA 
Anna Żak 

tel.: 41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

 

Dyrektor WSA 

Leszek Dzierwa 

tel.:  41 340 54 11 

faks:  41 340 53 65 

dyrektor@kielce.wsa.gov.pl 



 188  

 

Wydział Informacji Sądowej 
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy 

Anna Żak 

Kierownik Sekretariatu 

Jolanta Grzybowska 

tel.:  41 340 53 08 

faks: 41 334 90 40 

wis@kielce.wsa.gov.pl 

 

I Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału 

Andrzej Jagiełło 

Kierownik Sekretariatu 

Barbara Rutkiewicz-Dygas 

tel.:  41 340 52 04 

faks: 41 340 52 30 

wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl  

  

II Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału 

Teresa Kobylecka 

Kierownik Sekretariatu 

Agnieszka Palus 

tel.: 41 340 52 14 

faks: 41 340 52 31 

wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl  

  

Oddział Administracyjno-Gospodarczy 
Kierownik Oddziału 

Dominik Gajek 

tel. 41 340 52 24 

faks: 41 340 53 61 

administracja@kielce.wsa.gov.pl 
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Oddział Finansowo-Budżetowy 
Główny Księgowy 

Maria Nadgowska 

tel.41 340 54 20 

faks: 41 334 90 42 

księgowość@kielce.wsa.gov.pl 

 
Samodzielne stanowisko do spraw osobowych 

Magdalena Łabuda 

tel. 41 340 54 23f 

faks: 41 340 53 62 

kadry@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 
Audytor Wewnętrzny 

Bogumiła Pacak 

tel. 41 340 53 30 

faks: 41 340 53 61 

bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl 

 


