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 I. Informacje wstępne. 

Rok 2012 był siódmym 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 2012r. stanowiło 14 sędziów (w tym 2 sędziów 

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

2012r. dwóch sędziów NSA z Wydziału II orzekało w ramach delegacji w Izbie 

Ogólnoadministracyjnej NSA w wymiarze jednej sesji w miesiącu (przez 4 i 5 

miesięcy), ponadto sześciu sędziów z tego Wydziału oraz trzech sędziów z Wydziału I, 

w ramach delegacji, orzekało przez okres jednego miesiąca w pełnym obciążeniu w 

NSA, jeden sędzia w obciążeniu 1 sesji w miesiącu, a jeden sędzia z Wydziału I cały 

2012r. orzekał wyłącznie w NSA w Izbie Finansowej. 

Łącznie sędziowie WSA w Kielcach w 2012r. odbyli w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym 48 sesji. 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów 

orzecznictwa w 2012r.  

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

W 2012r. wpłynęły łącznie 1698 sprawy, z czego 1640 spraw zarejestrowano w 

repertorium SA, 47 sprawy w repertorium SAB oraz 11 w repertorium SO. Na koniec 

2012r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 295 spraw. 

Wpływ spraw w 2012r., w porównaniu z 2011 r. był wyższy o 154 sprawy, to 

jest o 10%. 

Analizując strukturę wpływu skarg w 2012r. według ich rodzaju, najwięcej skarg 

na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło w 

następujących kategoriach spraw: 

1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 632,  
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2. pomocy społecznej (symbol 632) – 195, 

3. budownictwa (symbol 601) – 140, 

5. subwencji unijnych (symbol 655) – 66, 

6. utrzymania i ochrony dróg publicznych, ruchu na tych drogach (symbol 603) – 66, 

7. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 60, 

8. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 59,  

9. ochrony środowiska i ochrona przyrody (613) – 48, 

10. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (618) – 38, 

11. geodezji i kartografii (612) – 35, 

12. gospodarki nieruchomościami (607) – 31, 

13. oświaty, szkolnictwo wyższe(614) -31, 

14. stosunków pracy (619) – 30, 

15. działalności gospodarczej ((604) 26, 

16. ewidencji ludności (symbol 605) – 24.  

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 47 spraw. 

 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne - 1453 (w wielu 

sprawach skarżącymi było kilka osób) oraz osoby prawne - 381, w 16 przypadkach 

były to organizacje społeczne, 17 skarg wniósł prokurator i 2 Rzecznik Praw 

Obywatelskich. 

Udział w rozpoznawanych w 2012r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników 

stron i uczestników postępowania, z wyłączeniem organów, przedstawia się 

następująco: 

- adwokaci   - 174, 

- radcowie prawni  - 137, 

- doradcy podatkowi -  69. 

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym 

zakresie, wpłynęło łącznie 550 wniosków.  

W 2012r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego oraz nie rozpoznawano 

spraw w postępowaniu uproszczonym. W okresie tym wpłynęło 6 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 2012r. załatwiono ogółem 1555 spraw, z tego 1494 z repertorium SA, 48 z 

repertorium SAB oraz 13 sprawy z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1174 
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sprawy, natomiast 381 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. 

Terminowość załatwień spraw SA i SAB (1541) przedstawia się następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu  - 1112 (72,1%), 

- powyżej 2 do 3 miesięcy   - 262 (17%), 

- powyżej 3 do 4 miesięcy   - 73 (4,7%), 

- powyżej 4 do 6 miesięcy    - 65 (4,2 %), 

- powyżej 6 do 12 miesięcy   - 29 (1,9%), 

 - powyżej 12 do 24 miesięcy  - 1 (0,1%). 

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 89,1 % 

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 nominalną obsadę sędziowską w 2012r., średnie obciążenie 

wpływem na osobę wynosiło 121,3 spraw, natomiast średnie załatwienie 111,1 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 295 sprawy, co stanowi 2,1 

miesięcznego wpływu. Wskaźnik szybkości postępowania w 2012r wynosił 2,08 

miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że wskaźnik szybkości postępowania 

uzyskany w 2012r. jest bardzo dobry, sprawy rozpoznawane są szybko. 

Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na decyzje organów administracji 

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

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 355 sprawy, uwzględniono 

skargę w 106, co stanowi 29,9%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 252 spraw, uwzględniono 

skargę w 70 tj. w 27,8 %, 

- Dyrektor Izby Skarbowej - załatwiono 124 spraw, uwzględniono skargę w 25 co 

stanowi 20,2%,  

- Dyrektor Izby Celnej - załatwiono 119 spraw, uwzględniono skargę w 33 tj. w  27,7%. 

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

załatwiono 114 sprawy, uwzględniono skargę w 41 co stanowi 36%. 

W 2012 r. sporządzono łącznie 1131 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego sporządzono 1100 w ustawowym terminie czyli 

97,2%, do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w 18 sprawach (1,6 %), w 10 

powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (0,9 %) a w 3 sprawach powyżej 1 m-ca po 
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terminie (0,3). 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 2012r. wniesiono 315 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 17 skarg odrzucono, a 293 przedstawiono wraz z 

aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Zaskarżalność orzeczeń 

kończących postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone 

wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi 23%. 

W 2012r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 266 skarg kasacyjnych od 

orzeczeń WSA w Kielcach. W 207 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone 

(77,8%), uwzględniono skargi kasacyjne w 51 sprawach (19,2%), w inny sposób 

załatwiono 8 skarg kasacyjnych, co stanowi 3 %. Stabilność orzecznictwa WSA w 

Kielcach ocenić należy wysoko.  

 

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 2012r. do Wydziału I wpłynęły łącznie 744 sprawy, z czego 743 sprawy 

zarejestrowano w rep. SA, a 1 sprawę w repetytorium SAB. Wpływ ten był wyższy niż 

w 2012r. o 128 spraw tj. o 20,8%. 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     - 179 sprawy (w tym 15 

interpretacji prawa podatkowego), 

- podatek akcyzowy       - 141 spraw, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych    - 70 spraw (w tym 20 

interpretacji prawa podatkowego), 

- podatek dochodowy od osób prawnych    - 18 spraw (w tym 14 

interpretacji prawa podatkowego), 

- podatek od spadków i darowizn     - 3 sprawy, 
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- podatek od nieruchomości     - 75 sprawy (w tym 2 

interpretacje prawa podatkowego i 10 uchwał rady gminy objętych symbolem 6391), 

-podatek od czynności cywilnoprawnych    - 63 sprawy, 

- ulgi płatnicze       - 33 sprawy, 

-egzekucja świadczeń pieniężnych     - 36 spraw, 

- sprawy inne objęte symbolem 6119     - 14 spraw (w tym 1 

uchwała rady gminy objęta symbolem 6391), 

- weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, kwalifikacji 

taryfowej; wymiar należności celnych    - 50 spraw. 

Nadto wpłynęło 59 spraw z zakresu finansów publicznych objętych symbolem 

653, w tym 41 spraw objętych symbolem 6536 – ulgi w spłacie należności 

pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej oraz 1 sprawa 

z zakresu subwencji unijnych objęta symbolem 602/6539 i 1 sprawa - na bezczynność 

organu. Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (488), osoby 

prawne (248) i w 8 sprawach prokurator. Udział profesjonalnych pełnomocników stron 

w rozstrzygniętych sprawach przedstawia się następująco: pełnomocnicy administracji 

państwowej - 346, adwokaci - 82, radcowie prawni - 62, doradcy podatkowi - 69, 

prokuratorzy - 7. 

W 2012r. załatwiono łącznie 651 spraw w tym na rozprawie 484 zaś na 

posiedzeniu niejawnym  167. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostało do załatwienia 163 

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

bieżąco, w terminie wynikającym z zasad postępowania. W 2012r. obsada 

orzecznicza wydziału wynosiła 6 sędziów. Statystyczny wpływ na 1 sędziego wyniósł 

124 sprawy a załatwienie 108,5 sprawy. Nadto sędziowie orzekali w razie potrzeby, 

także jako sprawozdawcy w sprawach Wydziału II (w tym w składach z losowania). 

Z 484 spraw załatwionych na rozprawach uwzględniono skargi w 106 sprawach 

(21,8%), w 257 sprawach skargi oddalono (53%), w 1 sprawie skargę odrzucono 

(0,205), a 120 spraw (25%) sprawy załatwiono w inny sposób – w większości 

przypadków przez połączenie spraw do wspólnego rozstrzygnięcia w trybie art. 111 

p.p.s.a. 

Ze spraw załatwionych orzeczeniem kończącym postępowanie na posiedzeniu 

niejawnym w 149 sprawach (90%) skargę odrzucono. Z repertorium SAB na 

posiedzeniu niejawnym załatwiono 1 sprawę (100%). 
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Terminowość załatwienia spraw, od daty ich wpływu do ich załatwienia z 

repertorium SA (651) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy 450 

spraw, w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 118 spraw, w terminie powyżej 3 do 4 

miesięcy 19 spraw, w terminie powyżej 4 po 6 miesięcy 44 sprawy, w terminie powyżej 

6 do 12 miesięcy 19 spraw i w terminie powyżej 12 do 24 miesięcy 1 sprawa. 

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 383 sprawy w tym do 1 miesiąca 

288 spraw, od 1 do 2 miesięcy 71 spraw, od 2 do 3 miesięcy 13 spraw, od 3 do 6 

miesięcy 10 spraw oraz 1 powyżej 6 miesięcy. 

W 2012r. sędziowie Wydziału I sporządzili łącznie 442 uzasadnienia orzeczeń 

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

zostało w terminie powyżej 14 dni z uwagi na urlop sędziego, w związku z czym pracę 

sędziów w tym zakresie ocenić należy bardzo wysoko. 

W okresie tym wpłynęło 127 skarg kasacyjnych z czego 118 przekazano do 

NSA a 5 odrzucono. Zaskarżalność orzeczeń kończących postępowanie skargami 

kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone wyrokami i postanowieniami o 

odrzuceniu skargi wynosi zatem 25%. Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych Naczelny 

Sąd Administracyjny zwrócił akta 166 spraw z czego w 127 sprawach (76,51%) 

oddalono skargę kasacyjną, w 34 sprawach (20,48%) uchylono zaskarżone 

orzeczenie a 5 spraw (3,01%) załatwiono w inny sposób. Stabilność orzecznictwa 

pozostaje zatem na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i należy uznać ją za 

dobrą. 

W 2012r. zarejestrowano łącznie 320 wniosków o przyznanie prawa pomocy z 

czego 308 wniosków załatwiono, w tym: 75 zostało uwzględnionych w całości, 46 

wniosków uwzględniono częściowo, w 149 wnioskach odmówiono udzielenia prawa 

pomocy, zaś 38 pozostawiono bez rozpoznania. 
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Wydział II 
 

W roku 2012 do Wydziału II wpłynęły 954 sprawy, z czego: 

897 - stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA), 

46 - skargi na bezczynność organów administracji państwowej (repertorium SAB), 

11 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.  

Wpływ ten był wyższy niż w roku 2011 o 26 spraw. 

Największy wpływ skarg, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowano w 

sprawach z zakresu pomocy społecznej, których zarejestrowano 195. Odnotowano 

zwiększony wpływ w sprawach dotyczących ochrony środowiska - 48 (wzrost o 166,67 

%). 

Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2012 było 1036 

spraw, w tym: 

969 - skarg z repertorium SA, 

54 - skargi z repertorium SAB,  

13 - wniosków z repertorium SO. 

W roku 2012 w Wydziale II odbyto 62 rozprawy i 301 posiedzeń niejawnych, w 

tym 100 posiedzeń referendarza sądowego. 

W omawianym okresie załatwiano 844 skargi na akty i czynności (repertorium 

SA), co stanowi 93,36% wszystkich załatwień, z czego na rozprawach – 662 skargi, 

zaś na posiedzeniach niejawnych – 182. 

Na rozprawach wydano 639 wyroków, w których uwzględniono skargi w 187 

sprawach (29,26% wyroków), zaś w 452 oddalono (70,74% wyroków). 

Odrzucono 167 skarg, w tym:  

- na rozprawach – 6,  

- na posiedzeniach niejawnych – 161.  

W inny sposób załatwiono 38 spraw (na rozprawach - 17, na posiedzeniach 

niejawnych – 21) 

Na bezczynność organów administracji państwowej (repertorium SAB) załatwiono 

skargi w 47 sprawach, z czego na rozprawach – 27, a na posiedzeniach niejawnych – 

20. Spośród skarg załatwionych na rozprawach w 18 wydano wyroki (w 12 skargach 

uwzględniono skargę, zaś w 6 oddalono skargę). 

Odrzucono 19 skarg na bezczynność organów, z czego na rozprawach 3, a na 

posiedzeniach niejawnych 16. 
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W inny sposób załatwiono 10 skarg: na rozprawach - 6, na posiedzeniach 

niejawnych - 4. 

Spośród załatwionych 13 wniosków, zarejestrowanych w repertorium SO: 

- 8 dotyczyło wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w 4 sprawach 

wymierzono grzywnę, w 2 oddalono wnioski, 1 wniosek odrzucono, 1 przekazano do 

innego sądu według właściwości). 

- 2 dotyczyły wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (oba 

wnioski zostały uwzględnione); 

 - 2 dotyczyły przywrócenia terminu do wniesienia skargi (w obu sprawach odmówiono 

przywrócenia terminu) 

 -1 dotyczył rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego (został przekazany do 

rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości). 

Do rozpoznania na 2013r. w Wydziale II pozostało niezałatwionych 132 sprawy 

(SA – 125, SAB – 7, SO – 0). 

W Wydziale II w 2012r. orzekało 8 sędziów, w tym jego przewodniczący i 

wiceprezes sądu. Sędziowie byli delegowani do orzekania w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym w zakresie, o jakim mowa w informacji wstępnej niniejszego 

opracowania. 

 W 2012 r. w 943 sprawach (SA – 897, SAB –46) skargi na akty i czynności, jak 

również na bezczynność organów wniosło: 

- 957 osób fizycznych, 

- 132 osoby prawne 

- 16 organizacji społecznych. 

Odnotowano 9 skarg wniesionych przez prokuratora, 2 skargi wniósł Rzecznik 

Praw Obywatelskich. 

W 11 sprawach zarejestrowanych w repertorium SO wnioski złożyło: 

- 8 osób fizycznych, 

- 1 osoba prawna, 

- w 2 sprawach o wyłączenie sędziów od rozpoznania sprawy wniosek złożyli 

sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. 

W sprawach rozstrzygniętych w 2012r. na rozprawach odnotowano udział: 

- pełnomocników administracji publicznej      – 326, 

- adwokatów, jako pełnomocników skarżących     – 71, 
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- adwokatów, jako pełnomocników uczestników postępowania   – 21, 

- radców prawnych, jako pełnomocników skarżących    – 65, 

- radców prawnych, jako pełnomocników uczestników postępowania  – 10, 

- prokuratorów jako uczestników       – 38 

- organizacji społecznych        -- 7. 

Sędziowie w 2012 roku sporządzili łącznie 689 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 659 (95,65%).  

Terminowość załatwienia spraw (rep. SA i SAB – 891 spraw) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono - 662 spraw 

(74,30%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy - 144 spraw (16,16%), w terminie 

powyżej 3 do 4 miesięcy - 54 sprawy (6,06%), w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy - 21 

spraw (2,36%), powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - 10 spraw (1,12%). Terminowość 

załatwienia spraw należy ocenić jako bardzo dobrą, skoro 90,46% spraw załatwionych 

jest przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu. 

W roku 2012 do Wydziału II wpłynęło łącznie 227 środków odwoławczych, w tym 188 

skarg kasacyjnych i 39 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach odrzucił 12 skarg kasacyjnych i 28 zażaleń. 

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 175 skarg kasacyjnych i 23 

zażalenia. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał w 2012 roku 100 skarg kasacyjnych od 

orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 80 sprawach 

(80,00%) orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

zostały utrzymane w mocy, w 17 sprawach (17,00%) uchylono orzeczenie, 1 sprawie 

(1,00%) umorzono postępowanie kasacyjne, w 2 sprawach (2,00%) odrzucono skargi 

kasacyjne. Stabilność orzecznictwa jest zatem bardzo dobra. 

W 2012r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 23 sprawy z rozpoznanymi 

zażaleniami, z czego: 

- w 17 sprawach oddalono zażalenia,  

- w 6 sprawach uwzględniono. 

 

W 2012r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosku o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego.  

Nie przeprowadzono postępowania uproszczonego. 
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W roku 2012 w Wydziale II rozpoznano 226 wniosków o przyznanie prawa 

pomocy. 

 

W roku 2012 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi 

grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. Wpłynęły natomiast dwa wnioski (w 2012 r. 

załatwiono jeden wniosek) o wymierzenie organowi grzywny z art. 154 § 1 p.p.s.a, w 

sprawie II SA/Ke 296/12 Sąd odrzucił skargę z powodu nie wyczerpania przez stronę 

skarżącą trybu przewidzianego art. 154 § 1 p.p.s.a. 

W roku 2012 w Wydziale II załatwiono 5 spraw dotyczących grzywny z art. 149 

§ 2 p.p.s.a., jeden wniosek oddalono, 2 załatwiono w inny sposób. Natomiast w 

sprawach II SAB/Ke 33/12 oraz II SAB/Ke 13/12 Sąd stwierdził, że przewlekłe 

prowadzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w obu sprawach 

wymierzył grzywnę w wysokości 500 zł. 

W roku 2012 r. w Wydziale II załatwiono 8 wniosków o ukaranie organu 

grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. 

W sprawach II SO/Ke 20/11 oraz II SO/Ke 21/11 istota problemu sprowadzała 

się do kwestii, czy można wymierzyć organowi grzywnę w sytuacji gdy skarga wraz z 

aktami administracyjnymi została przekazana do Sądu w ustawowym terminie 

natomiast, na skutek niedopatrzenia, nie przesłano wniosku o przywrócenie terminu 

do jej wniesienia.  

Zdaniem organu brak przekazania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi 

należałoby jednak uznać za niepodlegający karze grzywny, gdyż ustawodawca nie 

utożsamia wniosku o przywrócenie terminu ze skargą, a ponadto termin „akta sprawy” 

odnosi się do akt postępowania administracyjnego. 

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, Sąd wymierzając Głównemu 

Inspektorowi Transportu Drogowego w Warszawie grzywnę w kwocie 200 zł wskazał, 

że skoro skarga niewątpliwie złożona została po terminie do jej wniesienia i strona 

złożyła jednocześnie wniosek o przywrócenie tego terminu – wniosek ten stanowi 

element akt sprawy rozumianej jako komplet niezbędnych dokumentów, które organ 

winien przekazać do Sądu. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w art. 54 

§ 2 wystąpi bowiem zarówno w wypadku niepodjęcia przez organ administracji 

publicznej w terminie czynności wymienionych w tym przepisie, jak i w wypadku 

ograniczenia się przez ten organ do wykonania jedynie niektórych z tych czynności, 

np. przekazania sądowi administracyjnemu skargi i odpowiedzi na skargę, ale bez akt 
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administracyjnych, czy też bez złożonego przez stronę wniosku o przywrócenie 

terminu do wniesienia skargi. Wniosek ten podlega bowiem rozpoznaniu przez Sąd w 

pierwszej kolejności i przed rozstrzygnięciem jego zasadności nie jest możliwe 

merytoryczne rozpoznanie sprawy. 

Wniosek złożony w sprawie II SO/Ke 9/12 dotyczył ukarania Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach grzywną za nieprzekazanie do sądu 

skargi oraz za nieprzestrzeganie art. 54 § 1 p.p.s.a., naruszenie art. 35 § 3 kpa i nie 

wywiązanie się z art. 23 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. 

Sąd odrzucił wniosek podkreślając, że czynności w nim wskazane niewątpliwie nie 

mieszczą się w katalogu spraw objętych kontrolą sądowoadministracyjną i 

wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., gdyż komornik nie należy do organów administracji 

publicznej, a podejmowane przez niego czynności w ramach egzekucji prawomocnych 

orzeczeń sądów powszechnych – jak w tym przypadku – nie należą do sfery 

„działalności administracji publicznej”, nad która kontrolę sprawują sądy 

administracyjne. Czynności komornika nie zostały również objęte regulacją żadnej z 

ustaw szczególnych, o jakich mowa w art. 3 § 3 p.p.s.a. 

Zdaniem Sądu dla oceny wniosku istotne jest zwrócenie uwagi na kwestię relacji 

pomiędzy zakresem kognicji sądu administracyjnego, a prawem do żądania wymierzenia 

grzywny organowi w trybie art. 55 p.p.s.a. Problem sprowadza się do odpowiedzi na 

pytanie, czy obowiązek przekazania skargi do sądu i ewentualne zastosowanie art. 55 

p.p.s.a. są niezależne od badania, czy w danej sprawie istnieje w ogóle kognicja sądu 

administracyjnego do rozpatrzenia skargi, która do sądu nie została przekazana.  

Sąd stanął na stanowisku, że wniosek o wymierzenie grzywny złożony w sprawie, która 

nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny, podlega odrzuceniu na podstawie 

art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Przemawiają za tym następujące względy. Wniosek o 

wymierzenie organowi grzywny nie jest instrumentem prawnym o charakterze 

samoistnym. Jest on ściśle związany ze skargą, dla której pełni rolę służebną, 

zapobiegając swoistemu "przetrzymywaniu" skarg przez organy, za pośrednictwem 

których kierowane są one do sądu administracyjnego. Merytoryczne rozpatrywanie 

wniosku ma zatem sens tylko o tyle, o ile ma służyć przekazaniu do sądu skargi, która 

potencjalnie podlega rozpoznaniu przez sąd. W przypadkach oczywistych, gdy nie budzi 

żadnych wątpliwości brak kognicji sądu do rozpatrzenia danej sprawy, orzekanie o 

wymierzeniu grzywny podmiotowi, który skargi nie przekazał, jest niedopuszczalne, 

pozostaje bowiem bez żadnego związku z celem instytucji uregulowanej w art. 55 
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p.p.s.a., jaką jest doprowadzenie do tego, aby skarga trafiła do rozpoznania przez sąd 

(por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2012 r., 

sygn. akt I OZ 739/12, dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Wobec powyższego Sąd zauważył, że skoro nie jest właściwy do rozpoznania skargi na 

działalność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach, to na organie tym 

nie ciążył obowiązek przekazania tej skargi Sądowi wraz z aktami sprawy, co z kolei 

oznacza, że wniosek o wymierzenie grzywny w związku z niezastosowaniem się do 

tegoż obowiązku jest niedopuszczalny. 

Z kolei w sprawie II SO/Ke 4/12 Sąd uznał, że Komornik jest władzą publiczną, 

do którego można zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (por. 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 marca 2011 r. 

sygn. akt II SO/Kr 23/10, dostępny w internetowej bazie orzeczniczej NSA, wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 26/03, OTK-A 

2004/1/3) i wymierzył temu organowi grzywnę w wysokości 200 zł za nieprzekazanie, 

wniesionej za pośrednictwem tego organu skargi na bezczynność tego Komornika 

polegającą na braku rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z 

odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.  

Wniosek złożony w sprawie II SO/Ke 5/12 został przekazany według właściwości 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdyż wnioskodawca żądał 

ukarania grzywną Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, a siedziba 

tego organu znajduje się na obszarze właściwości miejscowej WSA w Warszawie. 

W sprawie II SO/Ke 8/12 zdaniem strony wniosek o ukaranie grzywną 

uzasadniał fakt, że organ w sprawie II SAB/Ke 25/11 przekazał jedynie odpowiedź na 

skargę bez załączenia „akt w tej sprawie zagadnienia wstępnego”, czym uniemożliwił 

przeprowadzenie pełnej sądowej kontroli sprawy.  

Sąd oddalił wniosek uznając, że organ nie naruszył art. 54 § 2 p.p.s.a. skoro z akt 

sprawy II SAB/Ke 25/11 wynika, że skarga na bezczynność, odpowiedz na nią oraz 1 

teczka akt administracyjnych została złożona w siedzibie Sądu przed upływem 

zakreślonego przez ustawę terminu. Sąd nie zgodził się również aby przekazane do 

sądu akta administracyjne były niekompletne (tak zdaje się wynikać z wniosku w którym 

skarżący pisze „bez załączenia akt w tej sprawie zagadnienia wstępnego”) skoro w 

sprawie II SAB/Ke 25/12 zostało już wydane orzeczenie kończące, a przed jej 

zakończeniem Sąd nie wzywał organu do uzupełnia akt. 
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Podobnej kwestii dotyczyła sprawa II SO/Ke 10/12, gdzie wnioskodawca 

również zarzucał, że organ do akt sprawy II SA/Ke 583/12 przekazał jedynie skargę 

oraz odpowiedź na nią – „nie załączając jednakże pełnych akt sprawy”. Uznając, że 

nie zachodzą przesłanki do wymierzenia grzywny organowi Sąd podał, że dokumenty, 

o których mowa we wniosku o wymierzenie grzywny, były zbędne przy rozpatrywaniu 

sprawy II SA/Ke 583/12.  

W sprawie II SO/Ke 6/12 Sąd wymierzył dość niską grzywnę (500 zł), w stosunku 

do jej maksymalnej możliwej wysokości, gdyż wziął pod uwagę okoliczność, że 

nieprzekazanie skargi nie było wynikiem złej woli organu, lecz spowodowane było 

pomyłką jego pełnomocnika (choć uchybienie pełnomocnika musi być traktowane jako 

zaniechanie samej strony, która nie może twierdzić, że za działania pełnomocnika nie 

ponosi odpowiedzialności), nie wynikało również z chęci uchylenia się przez organ od 

kontroli przez sąd administracyjny zaskarżonego aktu oraz fakt, że obowiązek z art. 54 

§ 2 p.p.s.a. został wykonany przez organ bezpośrednio po otrzymaniu przez niego 

odpisu wniosku o ukaranie grzywną.  

 

W roku 2012 nie zauważono uchybień w działalności administracji publicznej, które 

wymagałyby zastosowania sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a. 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2012 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali 

z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 551 wniosków o przyznanie prawa pomocy.  

W porównaniu z rokiem 2011 wpływ zwiększył się o 32 wnioski. W 209 przypadkach 

wnioski zostały uwzględnione w całości, w 88 zostały uwzględnione częściowo, w 188 

przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 46 wniosków pozostawiono bez 

rozpoznania, a 3 wnioski 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 od gier oraz podatku akcyzowego.  

W Wydziale II, podobnie jak minionych latach, najliczniejszą grupę stanowiły wnioski 

złożone w sprawach dotyczących architektury i budownictwa, w dalszej kolejności w 
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sprawach z zakresu pomocy społecznej (przede wszystkim wnioski o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu) oraz rolnictwa.  

Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 63 wnioski 

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 2012 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 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. 

W sprawach sygn. akt od I SA/Ke 383/12 do I SA/Ke 388/12 kolejno: 

referendarz sądowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oraz Naczelny Sąd 

Administracyjny oddaliły wnioski skarżącej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o 

zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu postanowień Naczelny Sąd 

Administracyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, że Spółka nie wykazała, 

aby borykała się z groźbą niewypłacalności, a przedłożone dokumenty świadczyły o 

prowadzeniu działalności na dużą skalę, z której uzyskiwane były znaczne przychody. 

Przy czym zarówno referendarz sądowy, WSA w Kielcach oraz NSA podkreśliły, że 

wykazanie w danym roku podatkowym straty nie oznacza utraty płynności finansowej 

przez przedsiębiorcę i nie świadczy o braku środków finansowych pozwalających 

uiścić należne koszty sądowe, które obejmowały wpis od skargi w łącznej kwocie 2000 

zł. NSA biorąc pod uwagę skalę prowadzonej przez spółkę działalności podkreślił, że 

wskazana kwota stanowi zaledwie ułamek procentowy przychodu Spółki. Sąd biorąc 

pod uwagę wysokość obrotów Spółki uznał, że przyjąć należy, iż Spółka posiada bądź 

może pozyskać środki wystarczające na poniesienie wydatków związanych ze swoim 

udziałem w sprawie. 

Odmawiając zaś spółce jawnej przyznania prawa pomocy w zakresie 

zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 517/12 oraz I SA/Ke 

518/12 referendarz sądowy wskazał, że dla oceny zasadności przyznania prawa 

pomocy spółce jawnej istotne jest, że każdy wspólnik Spółki jawnej w myśl art. 22 § 2 
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ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 

1037 ze zm.) odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia całym swoim 

majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. W sytuacji zatem, gdy Spółka jawna 

nie ma dostatecznych środków na pokrycie kosztów postępowania, to ze względu na 

odpowiedzialność wspólników tej Spółki należy przy ocenie zasadności wniosku o 

przyznanie prawa pomocy wziąć również pod uwagę sytuację majątkową jej 

wspólników. Nieuzasadnione bowiem byłoby przyjęcie, że przy przyznaniu prawa 

pomocy spółce jawnej, sytuacja majątkowa wspólników nie ma znaczenia w 

przypadku wskazywania na brak po stronie tej Spółki dostatecznych środków na 

pokrycie kosztów sądowych, jeżeli nie ulega wątpliwości, że wspólnicy odpowiedzialni 

są za zobowiązania tej Spółki. Stawiałoby to wspólników Spółki jawnej w 

postępowaniu w zakresie przyznania prawa pomocy w korzystniejszej sytuacji niż w 

innych postępowaniach. Biorąc pod uwagę powyższe w sprawie I SA/Ke 517/12 oraz I 

SA/Ke 518/12 zbadano, korzystając z art. 255 p.p.s.a zarówno sytuację majątkową 

Spółki jak i jej wspólników. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonego wniosku 

wraz z dodatkowymi oświadczeniami i dokumentami ustalono, że Spółka nie wykazała 

w sposób przekonujący, że znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie jej 

prawa pomocy. W pierwszej kolejności referendarz sądowy zwrócił uwagę, że Spółka 

pomimo wskazanych trudności nadal prowadzi działalność gospodarczą, a z 

przedłożonego przez nią dokumentu (narastająco za miesiąc 09/2012) wynika, że 

przychody Spółki stanowią kwotę 32.463.232,38zł, koszty 32.216.829,63zł i zysk 

246.402,75zł. W ocenie referendarza sądowego kwoty te obrazują w pewien sposób 

rozmiar prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. W ocenie orzekającego, 

jeżeli Spółka generuje koszty w zakresie prowadzonej działalności we wskazanej 

kwocie to nie można uznać, że nie posiada niezbędnych funduszy na pokrycie 

wydatków związanych z postępowaniem sądowym.  

Referendarz sądowy wskazał ponadto, że zarówno wspólnicy Spółki jak 

również osoby pozostające z nimi we wspólnych gospodarstwach domowych uzyskują 

stałe miesięczne dochody z różnych źródeł – emerytury, działalność gospodarcza, 

działalność wykonywana osobiście, prawa autorskie - z których za 2011r. uzyskali 

łączny dochód w kwocie 343.478,99zł. Wielkość tych kwot pozwala przyjąć wniosek, 

że Spółka posiada możliwości płatnicze pozwalające na ponoszenie kosztów 

sądowych. Ponadto wspólnicy Spółki i osoby pozostające z nimi we wspólnych 

gospodarstwach domowych są w posiadaniu nieruchomości oraz majątku ruchomego, 
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a wykazany majątek bez wątpienia może być źródłem finansowania kosztów 

postępowania sądowego prowadzonego w niniejszej sprawie. W orzecznictwie 

wskazano wielokrotnie, że posiadanie majątku w zasadzie wyłącza możliwość 

przyznania prawa pomocy, skoro istnieje możliwość jego obciążenia. Referendarz 

sądowy podkreślił, że celem wprowadzenia do porządku prawnego prawa pomocy jest 

zagwarantowanie pomocy finansowej państwa tym podmiotom, które z powodów od 

siebie niezależnych, nie mogą zgromadzić środków koniecznych do prowadzenia 

postępowania sądowego, a nie podmiotom, które mają możliwość pozyskiwania tych 

środków. W rozpatrywanej sprawie skarżąca Spółka nadal prowadzi działalność 

gospodarczą, wspólnicy Spółki i osoby pozostające z nimi we wspólnych 

gospodarstwach domowych nie wykazali, aby borykali się z problemami finansowymi. 

Nie wykazali jakichkolwiek zadłużeń, zaległości, czy zobowiązań kredytowych ponadto 

przedłożone wyciągi z rachunków bankowych wskazują na płynność finansową ich 

właścicieli. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 834/11 postanowieniem referendarza sądowego z 

dnia 22.II.2012r. ustanowiono dla skarżącego radcę prawnego z urzędu. Pełnomocnik 

z urzędu wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach sporządził 

w dniu 14.III.2012 r. opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. 

Skarżący pismem z dnia 26.III.2012 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach o odwołanie radcy prawnego z funkcji jego 

pełnomocnika i wyznaczenie adwokata do złożenia skargi kasacyjnej. 

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 11.IV.2012r. umorzono postępowanie 

sądowe w przedmiocie wniosku o ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia podkreślono, że z uwagi na fakt, iż prawomocnym postanowieniem 

referendarza sądowego z dnia 22.II.2012r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w 

zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie radcy prawnego, ponowny wniosek 

o przyznanie pełnomocnika z urzędu, tym razem adwokata, jest bezprzedmiotowy. 

Podkreślono, iż ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie 

zawiera przepisu, który uprawniałby stronę do żądania ustanowienia kolejnego 

pełnomocnika w sytuacji, gdy dotychczas wyznaczony pełnomocnik nie spełnił 

oczekiwań skarżącego (np. odmówił sporządzenia skargi kasacyjnej). Niezadowolenie 

skarżącego z działań pełnomocnika z urzędu nie może stanowić podstawy do zmiany 

postanowienia w kwestii jego ustanowienia przez referendarza sądowego bądź Sąd. 

Wyznaczenie radcy prawnego z urzędu przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 
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Kielcach i podjęcie przez niego czynności procesowych, np. sporządzenie opinii 

prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, stanowi wykonanie 

wydanego w przedmiotowej sprawie postanowienia o przyznaniu prawa pomocy w 

zakresie ustanowienia radcy prawnego. Sposób reprezentacji i współpracy 

pełnomocnika ze skarżącym nie podlega kontroli ze strony sądu administracyjnego. W 

przypadku wątpliwości strona niezadowolona z działań pełnomocnika może wystąpić 

do organu samorządu zawodowego (w rozpatrywanej sprawie do Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Kielcach) z wnioskiem o dokonanie kontroli zasadności 

podejmowanych działań. Rola sądu administracyjnego sprowadza się w istocie do 

stwierdzenia, że strona występująca z wnioskiem spełnia warunki do otrzymania 

prawa pomocy w postaci pełnomocnika z urzędu. Wskazanie natomiast konkretnego 

pełnomocnika oraz ewentualna ocena jego działań jest rolą samorządu zawodowego. 

W związku z powyższym uznano, że skarżący nie może skutecznie wnioskować o 

wyznaczenie kolejnego adwokata lub radcy prawnego z urzędu, gdyż przyznane mu 

prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane. W uzasadnieniu 

orzeczenia uwzględniono pogląd prawny wyrażony w postanowieniach NSA z dnia 

24.XI.2009 r., sygn. akt I OZ 1076/09 oraz z dnia 29.I.2010r., sygn. akt I OZ 45/10. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 6/12 rozpoznawano wnioski o przyznanie prawa 

pomocy w zakresie całkowitym, złożone przez trzech skarżących. Postanowieniami 

referendarza sądowego z dnia 20.II.2012r. zwolniono wnioskodawców od kosztów 

sądowych, które były oddzielne dla każdego ze skarżących. Oddalając wnioski o 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu podkreślono, że każdy z trzech wnioskodawców 

jest jedną z siedmiu osób, które złożyły identycznej treści skargę na tę samą decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Wszyscy skarżący bez 

wątpienia działali wspólnie i w porozumieniu. Czterech z nich nie składało wniosków o 

przyznanie prawa pomocy. Zatem niezależnie od oceny możliwości płatniczych 

każdego ze skarżących oddzielnie niemal pewne było, że wszystkie te osoby razem 

dysponują wystarczającymi środkami na ustanowienie wspólnego pełnomocnika w 

osobie adwokata lub radcy prawnego z wyboru. W tej sytuacji przyznanie radcy 

prawnego z urzędu każdemu z trzech wnioskodawców, będącemu jednym z 

siedmiorga skarżących w danej sprawie stanowiłoby ewidentne nadużycie instytucji 

prawa pomocy, finansowanej ze środków publicznych (Skarbu Państwa – budżetu 

właściwego sądu administracyjnego), która powinna być skierowana do osób, 

faktycznie potrzebujących tej pomocy. W toku postępowaniu sądowego ujawniło się, 
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że jedna ze skarżących, która nie składała wniosku o przyznanie prawa pomocy jest 

radcą prawnym. 

Interesujące problemy wystąpiły w związku z rozpoznawaniem zarówno w 

Wydziale I jak i w Wydziale II wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych złożonych 

przez lokalne stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem.  

W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze 

Stowarzyszenie wniosło o uznanie za nieważną sesję Rady Miasta z dnia 26 lipca 

2012 r. oraz wszystkich 24 podjętych na tej sesji uchwał. Na podstawie art. 57 § 3 

p.p.s.a. Przewodniczący Wydziału II zarządził rozdzielenie 24 skarg zawartych w 

jednym piśmie. W każdej ze spraw wezwano skarżące Stowarzyszenie do uiszczenia 

wpisu sądowego od skargi w wysokości 300 zł, co łącznie stanowiło kwotę 7200zł.  

Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych we wszystkich 24 sprawach. W 

uzasadnieniu wniosków oraz wyjaśnieniach złożonych na wezwanie Sądu 

Stowarzyszenie wskazało, że nie prowadzi działalności gospodarczej, jego członkowie 

pracują społecznie na rzecz mieszkańców miasta, zgodnie ze statutem 

Stowarzyszenia i nie posiadają środków finansowych i majątku. Stowarzyszenie 

wskazało, że wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych, 

wartość środków trwałych oraz zysk za ostatni rok obrotowy wynoszą zero złotych. 

Stan konta na rachunku bankowym także był zerowy. Stosownie do statutu, Zarząd 

dysponuje zaliczkami na bieżące finansowanie bieżących zobowiązań 

Stowarzyszenia. Wysokość składki rocznej została ustalona uchwałą Zarządu na 

kwotę 2 zł rocznie płatną z dołu. Stowarzyszenie liczy 20 członków.  

Wszystkie wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych zostały 

postanowieniami referendarza sądowego, a następnie orzeczeniami Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego oddalone. W uzasadnieniu rozstrzygnięć powołano się na 

pogląd zaprezentowany w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

(postanowienia NSA z dnia 11.VII.2012 r. II OZ 592/12, z dnia 1.III.2012 r. II OZ 

123/12, z dnia 30.X.2009 r. I OZ 1011/09), iż prowadzenie przez stowarzyszenie 

działalności, jako organizacja non profit, nie jest automatyczną przesłanką do 

zwolnienia jej od kosztów postępowania sądowego. Stowarzyszenie ma bowiem 

obowiązek zapewnienia środków na prowadzenie działalności statutowej, w zakres 

której wchodzą również spory sądowe.  
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Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniono, że w świetle Statutu skarżącego 

Stowarzyszenia, jego celem jest m.in. przedkładanie projektów, opinii, sugestii 

dotyczących ważnych przedsięwzięć i problemów społecznych organom administracji 

sądowej i samorządowej; aktywne zwalczanie zjawisk patologicznych w organach 

władzy publicznej. Niewątpliwie tego rodzaju działalność wiąże się z inicjowaniem 

przez Stowarzyszenie sporów sądowych, czego dowodem są skargi wniesione do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Stowarzyszenie w dążeniu do 

realizacji swoich celów winno więc zapewnić sobie środki potrzebne na pokrycie 

niezbędnych kosztów sądowych.  

Zarówno art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), jak i oparty na jego treści  zapis 

Statutu Stowarzyszenia przewidują, że majątek stowarzyszenia powstaje ze składek 

członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, 

dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. W świetle w tych 

regulacji uznano, że wnioskodawca ma możliwość uzyskania środków finansowych na 

prowadzenie działalności, w tym na prowadzenie procesów sądowych. Natomiast fakt, 

że świadomie z niej nie korzysta, tak jak w niniejszym przypadku, ustanawiając 

składkę roczną w wysokości 2 zł rocznie, co przy 20 członkach daje rocznie dochód w 

wysokości 40 zł, nie może przemawiać za uprzywilejowanym traktowaniem wniosków 

o przyznanie prawa pomocy. Skoro Stowarzyszenie zakładane było w określonym 

celu, to jego forma prawna, zakres działalności, a przede wszystkim podstawy 

finansowania powinny zostać tak określone, by cel ten mógł być realizowany bez 

przerzucania ciężaru funkcjonowania Stowarzyszenia na Państwo. Sąd podkreślił, że 

nie jest możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że 

jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 

40 zł rocznie.  

Sąd uznał również za nietrafiony argument Stowarzyszenia, że winno być ono 

zwolnione od kosztów sądowych, bo skoro Rada Miasta działa z naruszeniem prawa, 

to sąd administracyjny dokonując oceny jej działalności spełni swoje ustawowe 

zadania, a w konsekwencji Skarb Państwa nie poniesie uszczerbku. Zastosowanie się 

do powyższego poglądu w praktyce oznaczałoby, że każde postępowanie 

sądowoadministracyjne musiałoby być wolne od opłat, gdyż w postępowaniu tym sąd 

zawsze kontroluje działalność administracji publicznej, czyli zawsze realizuje swoje 
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ustawowe cele. Ponadto w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy Sąd nie może 

dokonywać merytorycznego badania sprawy, a więc badać czy organ naruszył prawo. 

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 prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z oświadczeń 

wnioskodawców i akt sprawy wskazywały, że osoby te stać na poniesienie kosztów 

postępowania sądowego. Przy wydawaniu orzeczeń w przedmiocie prawa pomocy 

konieczne było sięganie do innych ustaw, orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz wykładni systemowej i celowościowej. 

IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług. 

W sprawie I SA/Ke 448/12 istotą  sporu było ustalenie czy dokonując sprzedaży 

działek wydzielonych z nabytego gruntu małżonkowie działali w charakterze podatnika 

w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (ustawa o VAT), czy też jak twierdzili podatnicy, transakcje dotyczące działek, 

związane były z okazjonalną sprzedażą majątku prywatnego, a w konsekwencji 

ustalenie, czy sprzedaż ta podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Rozstrzygając sprawę Sąd wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT 

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa 

w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie zaś do art. 15 

ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność 

producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 

naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 

wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach 

wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność 

gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub 

wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przepis 

art. 15 ust. 1 ustawy o VAT odzwierciedla treść art. 9 Dyrektywy Rady z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. 

UE. L. 06. 347. 1 ze zm., zwanej dalej "Dyrektywa 112"). Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 
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Dyrektywy 112 państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto 

okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 

akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: (...), b – dostawa terenu 

budowlanego (...). W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE) z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 

Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10), oraz Emilian Kuć i Halina 

Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) w 

wypadku stwierdzenia, że Rzeczpospolita Polska nie skorzystała z możliwości 

przewidzianej w art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, należy zbadać, czy transakcje 

będące przedmiotem sporu w postępowaniach głównych podlegają opodatkowaniu na 

podstawie art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, czyli będącego jego odpowiednikiem w 

Polsce art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Kwestia transponowania art. 12 ust. 1 Dyrektywy 

2006/112/WE. była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 

orzecznictwie NSA utrwalony jest pogląd, że brak w ustawie o VAT unormowań, które w 

sposób jasny i precyzyjny wskazywałyby na fakt transpozycji do tej ustawy możliwości 

(opcji) określonej w art. 12 ust. 1 i ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE (poprzednio art. 4 ust. 

3 VI Dyrektywy), co do uznania za podatnika każdego kto okazjonalnie dokonuje 

transakcji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie pojedynczej dostawy 

terenu budowlanego, nie pozwala na stwierdzenie, że Polska skorzystała z tej opcji 

(por. wyrok NSA z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt I FSK 1536/10, z dnia 10 

listopada 2011 r. sygn. akt I FSK 1668/11, z dnia 16 lutego 2012 I FSK1810/1, z dnia 26 

stycznia 2012r. I FSK 1818/1, dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Istotne 

znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma stwierdzenie TSUE zawarte w 

ww. wyroku, zgodnie z którym nie można uznać za podatnika od wartości dodanej 

podmiotu w sytuacji, gdy sprzedaż następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym. 

Kryterium rozróżnienia pomiędzy czynnościami dokonywanymi prywatnie, które 

znajdują się poza zakresem opodatkowania, a czynnościami stanowiącymi działalność 

gospodarczą nie może stanowić liczba i zakres dokonywanych transakcji (teza 37), 

podział gruntu na działki celem osiągnięcia wyższej ceny, długość okresu w jakim 

następowały transakcje sprzedaży działek, ani wysokość osiągniętych przychodów, 

albowiem elementy te mogą odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym (teza 

38). Kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości do 

działalności gospodarczej jest natomiast zdaniem Trybunału podejmowanie aktywnych 

działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, 
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handlowców i usługodawców. Jako przykład takich działań wskazał działania 

marketingowe czy uzbrojenie terenu (teza 39-40). 

W ocenie TSUE dla uznania podmiotu za podatnika prowadzącego działalność w 

zakresie sprzedaży działek konieczne jest zaangażowanie przez podmiot dokonujący 

sprzedaży środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowców, producentów, 

usługodawców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Działania takie 

wskazują na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami przybierającą formę 

profesjonalną (zawodową), zorganizowaną. Zaznaczyć trzeba, że Trybunał jedynie 

przykładowo wymienił okoliczności, które mogą świadczyć, że sprzedawca podejmuje 

aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami. Takimi działaniami może być 

także uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, wystąpienie o 

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, finansowa partycypacja w 

kosztach budowy infrastruktury technicznej i drogowej. Aktywność handlową 

charakteryzować winien ciąg wskazanych okoliczności nie zaś stwierdzenie wystąpienia 

pojedynczego zdarzenia. 

Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy konieczne było ustalenie czy działalność 

skarżących dokonujących sprzedaży nieruchomości przybrała formę zawodową 

(profesjonalną) charakteryzującą się powtarzalnością czynności z zaangażowaniem 

środków podobnych do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i 

usługodawców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też czynności te 

wykonywali w ramach zarządu majątkiem prywatnym. 

Sąd stwierdził, że zebrany w sprawie materiał dowodowy jak i dokonana przez organ 

kompleksowa ocena czynności podejmowanych przez skarżących uprawnia do 

stwierdzenia, że działania ich nie nosiły cech zarządu majątkiem osobistym. Skarżący 

dokonując sprzedaży (dostawy) gruntów angażowali środki podobne do 

wykorzystywanych przez profesjonalnych przedsiębiorców. Zebrany w sprawie materiał 

dowodowy, tj. dokumenty nabycia nieruchomości, sprzedaży wydzielonych działek, 

odbioru technicznego wodociągu, decyzje o warunkach technicznych doprowadzenia 

wody, o warunkach zabudowy, pozwalały na ustalenie chronologii i ciągu zdarzeń takich 

jak zakup dużego terenu (3 lipca 2006 r.), jego podział w krótkim okresie czasu od 

zakupu (mapa podziału 15 listopada 2006 r.), uzbrojenie terenu w wodociąg 

przeprowadzony wzdłuż działek (3 lipca 2007 r., warunki techniczne doprowadzenia 

wody, 17 sierpnia 2007 r. odbiór techniczny wodociągu), wystąpienie o warunki 

zabudowy na 9 działkach (wnioski z dnia 24 stycznia 2008 r., 1 kwietnia 2008 r. i 30 



 26  

czerwca 2008 r.), poszukiwanie nabywców przez ogłoszenia w prasie, które wskazują 

na aktywność w przedmiocie obrotu wydzielonymi działkami porównywalną z 

działaniami podmiotów profesjonalnie zajmującymi się obrotem nieruchomościami. 

Zdaniem Sądu działaniem mającym na celu zwiększenie atrakcyjności poszczególnych 

działek, a zatem świadczącym o aktywności skarżących w zakresie obrotu 

nieruchomościami, jest niewątpliwie uzyskanie dla zbywanych działek decyzji o 

warunkach zabudowy. Działania te wskazują, że strona skarżąca angażowała w 

stosunku do gruntu znaczne środki finansowe, podobne do wykorzystywanych przez 

handlowców, a nie osoby wykonujące tylko prawo własności. Aktywne działania 

skarżących w zakresie obrotu działkami w celu zwiększenia ich atrakcyjności 

(uzbrojenie terenu, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia), przy braku 

wykazania przez skarżących, by nieruchomość (poza działką przeznaczoną pod 

budowę domu mieszkalnego) była wykorzystywana do zaspokajania potrzeb 

prywatnych, zdaniem Sądu uprawnia ocenę, że realizacja sprzedaży działek nie mieści 

się w zakresie zarządu majątkiem prywatnym, lecz spełnia warunki do uznania że 

sprzedaż nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy o 

VAT. Czynności wskazane przez organy charakteryzują profesjonalną działalność 

gospodarczą, a nie zarząd majątkiem osobistym, wyłączony z zakresu zastosowania 

Dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o VAT. 

W kwestii formy w jakiej skarżący prowadzili działalność gospodarczą, Sąd nie stwierdził 

naruszenia prawa przez przyjęcie, że skarżący prowadzili opodatkowaną działalność w 

formie spółki cywilnej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez 

względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ustawa o VAT nie wymienia małżonków 

jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących 

działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną. Żaden z przepisów ustawy nie 

zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podmiotom 

jak i wspólnie np. w formie spółki cywilnej. 

Skoro z prawidłowych ustaleń organów wynika, że sprzedaż działek nie dotyczyła 

zarządu majątkiem wspólnym, lecz była ich wspólnym przedsięwzięciem gospodarczym 

realizowanym dla osiągnięcia wspólnego celu, przyjęcie przez organ, że działalność 

prowadzona była na zasadach właściwych dla spółki cywilnej utworzonej dla tej 

działalności ad hoc, należy uznać za prawidłowe. Sąd w składzie orzekającym podziela 
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pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 15 lutego 2010 r. sygn. akt I FSK 1464/08 

(dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl), że osobie wykonującej czynności 

opodatkowane we współdziałaniu z inną osobą nie może przypisać przymiotu 

wykonywania czynności we własnym imieniu i na własny rachunek. W takim bowiem 

przypadku są one w istocie rzeczy wykonywane w imieniu utworzonej, nawet ad hoc a 

przy tym nieformalnie, wspólnoty interesów, a ich ryzyko podlega stosownej partycypacji 

pomiędzy jej członków. Jak podkreślił NSA nie ma znaczenia niedopełnienie wymogów 

formalnych, bowiem w myśl art. 860 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej zwaną "K.c.", forma ta jest wymagana 

wyłącznie dla celów dowodowych (vide: art. 73 § 1 i 74 w zw. z art. 860 § 2 K.c.). 

Podobnie NSA w wyroku z dnia 15 lutego 2010 r. sygn. akt I FSK 1402//11 (dostępny na 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

W sprawie I SA/Ke 130/12 przedmiotem kontroli Sądu była indywidualna 

interpretacja prawa podatkowego w zakresie  podatku od towarów i usług i kwestia 

zwolnienia z podatku usług psychologicznych wykonywanych w celu wydania 

zaświadczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. 

Zdaniem skarżącej na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19 d ustawy o VAT, badania 

psychologiczne wykonywane w ramach wykonywania zawodu psychologa na rzecz 

kierowców i innych osób dla których wydawane są zaświadczenia o istnieniu lub braku 

przeciwwskazań do wykonywania zawodu są usługami w zakresie opieki zdrowotnej 

służącej profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia. Psycholog wykonuje badania 

psychologiczne przede wszystkim w celach profilaktycznych sprawdzając sprawność 

psychofizyczną, wzrok, koncentrację, zdolność szybkiej reakcji, manualną sprawność 

kończyn górnych i dolnych. Osoby kierujące na badania jak i je wykonujące nie chcą 

uzyskać porady o inteligencji, problemach psychicznych, ale chcą uzyskać ekspertyzę 

przeprowadzając badanie wstępne, okresowe i kontrolne zgodnie z wymogami 

ustawowymi na takich samych zasadach jak badania wstępne i okresowe decydujące o 

dopuszczeniu pracownika do pracy wydane przez lekarza medycyny pracy. Osoba 

otrzymując zaświadczenie od psychologa o przeciwwskazaniach do pracy na danym 

stanowisku może poddać się dalszej diagnozie, ratowaniu i poprawie zdrowia 

wykonywanej przez zakłady opieki zdrowotnej lub jednostki o podobnym charakterze. 

Istota sporu pomiędzy stronami sprowadzała się do oceny, czy badania psychologiczne 

wykonywane przez psychologa zatrudnionego w poradni psychologicznej, prowadzonej 

w ramach struktur spółki, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do 
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wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i operatora sprzętu ciężkiego zgodnie w z 

wymogiem określonym w art. 39k ustawy o transporcie drogowym korzystają ze 

zwolnienia VAT. 

Sąd wskazał, że kwestia zwolnień usług w zakresie opieki medycznej z podatku została 

uregulowana w art. 43 ust 1 pkt 18- 19a ustawy o VAT. Przewidziane zwolnienie usług 

medycznych ma charakter przedmiotowo - podmiotowy czyli zwolnieniu podlega jedynie 

określony rodzaj usług wykonywanych w określonym celu przez określony krąg 

podmiotów. Otóż ze zwolnienia korzystają wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej 

mające cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy), świadczone przez zakłady 

opieki zdrowotnej, bądź na rzecz tych zakładów na ich terenie (łącznie z dostawą 

towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi), jak też świadczone 

przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne 

zawody medyczne oraz psychologów w ramach wykonywania przez nich tych 

zawodów. Zwolnieniem od podatku objęte są zatem świadczenia, które można 

wykonywać w ramach zawodów medycznych, ale tylko te, które służą określonemu 

celowi - ochronie zdrowia. Jeżeli usługi medyczne nie odpowiadają koncepcji opieki 

medycznej, tzn. nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu ani 

poprawie zdrowia, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.(por. wyrok 

WSA w Białymstoku z dnia 11 października 2011r. sygn. akt SA/Bk 286/11). 

Unormowanie art. 43 ust 1 pkt 18 -19a ustawy o VAT stanowi implementację do 

polskiego porządku prawnego ustawy o VAT art. 132 ust. 1 lit. b i c Dyrektywy 2006/112 

zgodnie z którym "państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: opieka 

szpitalna i medyczna oraz ścisłe z nimi związane czynności podejmowane przez 

podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do 

stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki 

medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnych 

charakterze oraz świadczenia opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i 

paramedycznych określonych przez zainteresowane państwo członkowskie. Problem 

interpretacyjny dotyczący pojęcia usług opieki medycznej został w sposób spójny 

wyjaśniony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. W orzecznictwie przyjęte 

jest rozumienie usług opieki medycznej jako czynności, dla których podstawowym 

kryterium będzie ich terapeutyczny cel związany z diagnozą, leczeniem lub 

przeciwdziałaniem chorobom. Jak podkreślił Trybunał w orzeczeniu z dnia 14 września 

2000r. w sprawie C-384/98 Drotter v. Willimaier "...koncepcja świadczenia usług opieki 
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medycznej nie pozwala na wykładnię, która obejmowałaby jej zakresem czynności 

medyczne inne niż polegające na diagnozowaniu lub terapii i w zakresie w jakim jest to 

możliwe, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. W konsekwencji, mając na uwadze, że 

wszelkie przepisy wprowadzające zwolnienia z VAT należy interpretować ściśle, usługi 

nie mające takiego celu terapeutycznego należy wyłączyć z zakresu art. 13A (1)(c)VI 

Dyrektywy, a zatem należy je traktować jako podlegające VAT". 

Podobnie w przywołanym w interpretacji wyroku z dnia 20 listopada 2003r. C 212/01 

Margarete Unterpertinger Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnił "Artykuł 13A ust. 1 lit. 

c) szóstej Dyrektywy 77/388, odnoszący się do zwolnienia z podatku od wartości 

dodanej niektórych usług medycznych, nie zwalnia (z podatku) wszystkich usług, które 

mogą być realizowane w ramach wykonywania zawodów medycznych i 

paramedycznych, ale tylko "świadczenie opieki medycznej. 

A zatem, to cel usługi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona z 

podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala 

ustalić, że jej głównym celem nie jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub 

przywrócenie do zdrowia, lecz udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji 

wywołujących skutki prawne, zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi." 

Kontynuację linii orzeczniczej, że tylko te usługi wykonywane przez lekarzy lub inne 

osoby w ramach wykonywanego zawodu medycznego lub paramedycznego będą 

korzystać ze zwolnienia VAT jeśli służą celom diagnostycznym lub terapeutycznym, a 

nie innym nie związanym z opieką medyczną, stanowi wyrok Trybunału z dnia 20 

listopada 2003r. C-307/01 Peter d'Ambrumenil Dispute Resolution Services Ltd. v. 

Commissioners of Customs & Exices. Trybunał potwierdził, że cel usługi medycznej 

decyduje o tym, czy powinna być zwolniona z podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst 

w jakim taka usługa ma być wykonywana, pozwala ustalić, że jej głównym celem nie 

jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, lecz 

udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, 

zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi. 

W sytuacji, gdy badania wykonywane są przez psychologa w poradni psychologicznej 

prowadzonej w ramach struktur spółki zwolnienie należy rozpatrywać stosownie do 

przepisu art. 43 ust 1 pkt 19 ustawy o VAT, bowiem spółka, jak wynika ze stanu 

faktycznego, nie jest wpisana w zakresie świadczenia tych usług do rejestru zakładów 

opieki zdrowotnej. Orzecznictwo Trybunału rozstrzygnęło natomiast, że możliwość 

stosowania zwolnienia VAT świadczeń z zakresu opieki medycznej w ramach zawodów 
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medycznych i paramedycznych dotyczy nie tylko osób fizycznych, lecz ma 

zastosowanie niezależnie od formy prawnej w jakiej podatnik prowadzi działalność. W 

wyroku z dnia 10 września 2002r. w sprawie C -141/00 Ambulanter Pflegenienst Kügler 

GmbH Trybunał Sprawiedliwości U.E orzekł, że zwolnienie przewidziane w art.13(A) ust 

1 lit c VI Dyrektywy nie jest uzależnione od formy prawnej podatnika świadczącego 

usługi medyczne i paramedyczne, o którym mowa w tym przepisie i obejmuje 

świadczenia opieki terapeutycznej przez spółkę kapitałową oferującą usługi 

ambulatoryjne, w ramach których opieka, w tym opieka domowa, wykonywana jest 

przez wykwalifikowany personel pielęgniarski, z wyłączeniem świadczenia ogólnej 

opieki i pomocy domowej. Oznacza powyższe, że forma prowadzonej działalności nie 

jest istotna dla zwolnienia, natomiast do zastosowania zwolnienia konieczne jest, by 

czynności wykonywane przez podatnika dotyczyły opieki medycznej oraz były 

wykonywane przez personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania 

czynności z zakresu opieki medycznej. 

Spółka we wniosku jednoznacznie określiła, że przeprowadzane badania 

psychologiczne stanowią realizację obowiązku wynikającego z art. 39k ustawy o 

transporcie drogowym, ponadto obejmują osoby z zewnątrz zgłaszające się do poradni, 

w tym skierowane przez policję w związku z zatrzymaniem prawa jazdy. Poradnia 

wydaje zaświadczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do 

wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym stanowisku kierowcy. Celem badania 

nie jest zatem ochrona zdrowia w rozumieniu profilaktyki, diagnozy lub terapii lecz 

ocena predyspozycji, przydatności do wykonywania określonego zawodu, czyli 

dostarczenie uprawnionym podmiotom informacji koniecznych do podjęcia decyzji czy 

osoba poddana badaniom spełnia warunki do wykonywania określonej działalności 

(stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowcy art. 39k ustawy o transporcie drogowym, art. 124 ust 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. nr 108 

poz. 908 ze zm.). 

Uznano, że badania psychotechniczne kierowców nie mieszczą się w pojęciu 

profilaktyki zdrowotnej w znaczeniu nadanym przez ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o 

służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2004.125.1317 ze zm.), obejmującej 

wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, ocenie 

możliwości wykonywania pracy, wykonywanie zadań umożliwiających wczesną 

diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą a 
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zatem mają na celu wykrycie ewentualnej choroby, a w razie jej wykrycia dalsze 

diagnozowanie i leczenie. Inny jest cel profilaktycznej opieki zdrowotnej określony w 

ustawie o służbie medycyny pracy a inny badań psychofizycznych kierowców. Z art. 4 

ust 1 ustawy o służbie medycyny pracy wynika, że celem profilaktycznej opieki 

zdrowotnej jest zapobieganie powstaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków 

zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo 

charakterem pracy. Natomiast celem badań kierowców zgodnie z art. 39k ustawy o 

transporcie drogowym jest stwierdzenie istnienia bądź braku przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto należy 

podnieść, że ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że 

przedmiotem świadczonych usług są badania psychologiczne osób nie będących 

pracownikami spółki, w tym skierowanych przez policję w związku z zatrzymaniem 

prawa jazdy (art. 124 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym), do których 

definicja zawarta w ustawie o służbie medycyny pracy nie ma zastosowania. 

Zasadniczym celem tych badań nie jest, jak prawidłowo wskazał organ profilaktyka lecz 

ocena predyspozycji do wykonywania określonego zawodu. 

Uznano, że świadczone przez Spółkę usługi nie korzystają ze zwolnienia w podatku 

VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19d ustawy VAT, ponieważ nie spełniają 

podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim 

celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia.  

2. Cła i podatek akcyzowy 

Prawo celne 
W sprawie I SA/Ke 357/12 skarżący zakwestionował decyzję organu w 

przedmiocie określenia długu celnego. 

Istota sporu pomiędzy stroną skarżącą a organami celnymi sprowadzała się do 

poprawności ustaleń faktycznych w zakresie ustalenia wartości celnej sprowadzonego 

przez skarżącego motocykla. 

Zdaniem skarżącego organ bezpodstawnie zakwestionował cenę zakupu motocykla 

Honda CB 900 Hornet uwidocznioną w przedłożonej organom celnym fakturze, co 

przełożyło się na niepoprawne ustalenie jego wartości celnej. 

Zdaniem organów celnych w okolicznościach faktycznych sprawy istniały uzasadnione 

wątpliwości co do tego, że uwidoczniona w fakturze wartość transakcyjna jest niższa niż 
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rzeczywista wartość celna zakupionego na terenie Szwajcarii motocykla, co 

upoważniało je do ustalenia poprawnej wartości celnej. 

Sąd wyjaśnił, że czym innym jest wartość transakcyjna sprowadzonego towaru a czym 

innym jego wartość celna. Kompetencje organu celnego sprowadzają się do ustalania 

wartości celnej sprowadzanego towaru a nie transakcyjnej, gdyż tą podać może jedynie 

dokonujący zgłoszenie celne. W tym zakresie uprawnienia organu sprowadzają się 

jedynie do możliwości podważenia wartości transakcyjnej wskazanej przez 

dokonującego zgłoszenia nie zaś do określenia jej na nowo. Pogląd taki wyraził 

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie I GSK 

1167/06 (dostępnym na stronie internetowej NSA).Na podstawie art. 29 WKC wartością 

celną towaru jest jego wartość transakcyjna, tzn. cena faktycznie zapłacona lub należna 

za towary wówczas, jeżeli zostały sprzedane w celu wywozu na obszar Wspólnoty. 

Jednakże w pewnych wypadkach zasada ta doznaje ograniczeń i wartość transakcyjna 

nie może być przyjęta za wartość celną towaru. Stosownie do postanowień art. 181 a 

ust. 1 rozp. wyk. WKC, jeżeli organy celne mają uzasadnione wątpliwości, że 

zadeklarowana wartość celna stanowi całkowitą faktycznie zapłaconą sumę określoną 

w art. 29 WKC, nie muszą ustalać wartości celnej przywiezionego towaru z 

zastosowaniem metody wartości transakcyjnej. Organowi celnemu przysługuje bowiem 

uprawnienie do badania wiarygodności przedkładanych przez strony dokumentów tak 

pod względem formalnym jak i materialnym. Oznacza to, że badaniem takim objęta 

może być również podana w dokumentach cena transakcyjna (patrz cytowany wyżej 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I GSK 1167/06).  

Sąd wskazał, że konsekwencją zakwestionowania wartości transakcyjnej wynikającej z 

rachunku była konieczność ustalenia wartości celnej motocykla z wykorzystaniem jednej 

z metod wskazanych kolejno w art. 30 WKC. Podkreślił, że ustalenie wartości celnej 

motocykla w oparciu o jedną z metod wskazanych w tym artykule jest  praktycznie 

niemożliwe, bowiem jeśli chodzi o pojazdy używane to praktycznie niemożliwym jest 

znalezienie takiego pojazdu o identycznym czy choćby zbliżonym zużyciu. W związku z 

powyższym organy prawidłowo zastosowały w sprawie metodę ostatniej szansy 

wynikającą z art. 31 WKC. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu wartość celną pojazdu 

ustala się na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie z zastosowaniem 

odpowiednich środków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami tam wymienionymi 

w tym Porozumieniu w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie 

Taryf Celnych i Handlu z 1994r., artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych 
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i Handlu z 1994r. oraz przepisów Działu II Rozdziału III WKC. Dokonuje się zatem 

weryfikacji w oparciu o materiały porównawcze dla motocykli o parametrach zgodnych z 

danymi dla sprowadzonych przez importera, wyprodukowanych poza Wspólnotą, 

sprzedawanych na rynku Wspólnoty. Zgodnie z zapisami Porozumienia, w tej metodzie 

istnieje możliwość skorzystania z wyspecjalizowanych katalogów zawierających średnie 

ceny rynkowe.  

W sprawie I SA/Ke 446/12 istota rozstrzygnięcie sprowadzała się do ustalenia 

czy organy w sposób uprawniony zakwestionowały zastosowaną przez skarżącą 

taryfikację celną importowanego przez nią towaru, a mianowicie, czy zgłoszony do 

procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu towar w postaci mieszaniny gazów 

skroplonych propan-butan (LPG-MIX) winien być zakwalifikowany do kodu 2711190000, 

czy też do kodu 2711139700, a w konsekwencji jaka winna być kwota cła. 

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

dokumentu o nazwie "paszport", organ prawidłowo ustalił, że przedmiotowy towar to 

mieszanina gazu propan-butan z przeważającą ilością butanu w ilości od 48,56%. Ilość 

butanu stanowi suma dwóch składników: izobutan, który jest formą izomeryczną butanu 

w ilości 14,97% oraz butan w ilości 33,59%. Natomiast ilość propanu w składzie 

mieszaniny to 46,94%. 

Poza sporem w sprawie było, że sprowadzony przez skarżącą towar 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 bowiem odrębna podpozycja 

obejmująca mieszaninę propanu i butanu. W tej sytuacji prawidłowo organy sięgnęły do 

metod klasyfikacji zawartych w Ogólnych Warunkach Interpretacji Nomenklatury 

Scalonej stanowiących załącznik I do rozporządzenia Rady EWG) nr 2658/87 w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 

2008 r. Dz.U.UE.L.2008.291.1) odwołując się do reguł 1, 3b i 6. 

Wskazano, 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 
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granicach możliwości zastosowania tego kryterium. Natomiast Reguła 6 nakazuje przy 

dokonywaniu klasyfikacji towarów do podpozycji kierować się treścią właściwej dla niej 

pozycji. 

Aby dane substancje mogły być uważane za mieszaninę, każda z nich musi należeć do 

innej podpozycji. W przedmiotowej sprawie mieszanina propanu i butanu spełnia w/w 

kryteria z uwagi na fakt, że jest naturalną mieszaniną 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 

Ministra Finansów z 1 czerwca 2006 r. w sprawie Wyjaśnień do Taryfy celnej (M.P. Nr 

86, poz. 880) 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 (wyroki NSA z 

17.12.2009 I GSK 1112/09, I GSK 106/09 – dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Wobec powyższego organ prawidłowo przyjął, że przedmiotowy towar to mieszanina 

gazu propan-butan z przeważającą ilością butanu w ilości od 48,56%. Tym samym, 

kryterium ilościowe (procentowe) udziału butanu rozstrzyga o zasadniczym charakterze 

mieszaniny i uzasadnia jej klasyfikację do podpozycji 2711 13. 

 

Akcyza 
 

W sprawie I SA/Ke 618/12 skarżący kwestionował określenie zobowiązania w 

podatku akcyzowym z tytułu nielegalnie pobranej energii elektrycznej. 

Sąd wskazał, że przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2011 r. nr 108, poz. 626) dalej u.p.a., w dziale II rozdziale I zawierają 

uregulowanie dotyczące przedmiotu opodatkowania i powstania obowiązku 

podatkowego. W przepisie art. 9 ust 1 u.p.a. określono czynności podlegające 
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opodatkowaniu akcyzą w odniesieniu do energii elektrycznej w tym, przywołany przez 

organ jako podstawa rozstrzygnięcia art. 9 ust 1 pkt 6, zgodnie z którym przedmiotem 

opodatkowania jest zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie 

została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Analiza tego 

przepisu wskazuje, że warunkiem opodatkowania jest wykazanie, że miało miejsce 

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 18 

u.p.a, nie została zapłacona akcyza od zużytej energii i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał sprzedaży. Inaczej, przedmiot opodatkowania istnieje, jeżeli została 

zużyta większa ilość energii elektrycznej niż ilość energii sprzedanej z opłaconą 

akcyzą. Tak określony przedmiot opodatkowania wymaga wykazania innych 

okoliczności niż nielegalny pobór energii elektrycznej zdefiniowany w art. 3 pkt 18 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 

625) dalej "prawo energetyczne". Dla nielegalnego pobierania energii w rozumieniu 

prawa energetycznego konieczne jest wykazanie, faktu pobieranie energii bez 

zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-

rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie 

pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Czyli wystarczy, że 

została pobrana energia poza umową, w związku z ingerencją w układ pomiarowo-

rozliczeniowy lub poza układem energetycznym. Ingerencja w układ pomiarowy może 

tworzyć domniemanie, że energia została zużyta przez nabywcę końcowego w 

większej ilości, niż została sprzedana i opłacona akcyza, ale domniemanie to może 

być obalone. 

Wskazano, że dokonując ustaleń co do nielegalnego poboru energii organy 

zobowiązane są przeprowadzić postępowanie celem wykazania przesłanek 

określonych w art. 9 ust. 1 pkt 6 u.p.a., czy miało miejsce zużycie energii elektrycznej. 

Konieczne jest także ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, który 

jest istotnym elementem zobowiązania podatkowego, wpływającym na wysokość 

odsetek i terminy przedawnienia. Podkreślono, że moment powstania obowiązku 

podatkowego w przypadku energii elektrycznej unormowany jest w art. 11 u.p.a., z 

tym, że zgodnie z art. 12 tej ustawy jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu czynności lub stanu faktycznego podlegających 

opodatkowaniu akcyzą, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony 

organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie danej czynności 



 36  

lub istnienie danego stanu faktycznego. Podstawę opodatkowania w przypadku 

nielegalnego poboru energii elektrycznej jest jej szacunkowa ilość, wyrażona w 

megawatogodzinach (MWh) - art. 88 ust. 2a u.p.a. Sąd zaakcentował, że dokonanie 

ustaleń istotnych dla określenia zobowiązania podatkowego tak wskazujących na 

zużycie energii w warunkach określonych w art. 9 ust 1 pkt 6 u.p.a jak i określenie 

szacunkowej ilości nielegalnie pobranej energii elektrycznej jako podstawy 

opodatkowania należy do organu podatkowego. 

W sprawie I SA/Ke 474/12 skarżący zakwestionował rozstrzygnięcie organu 

podatkowego stwierdzające nieprawidłowości w dokumentacji Spółki powodujące 

pozbawienie jej możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego 

przy sprzedaży oleju opałowego. Organ ustalił, że spółka sprzedała olej opałowy dla 

innej spółki nie dołączając do faktur sprzedaży oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego. Nie składano go również na fakturach. Podatnik stwierdził, że dołączone 

uzupełnione oświadczenia wraz z fakturami sprzedaży bezspornie przesądzają o 

sprzedaży oleju opałowego i uzasadniają zastosowanie obniżonej stawki akcyzy. 

Sąd wskazał, że przepis art. 65 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 ze zm.), dalej zwaną: "ustawą akcyzową 

akcyzowej stanowi, że stawka akcyzy na oleje opałowe przeznaczone na cele 

opałowe wynosi 233 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu. Zgodnie z art. 65 ust. 1a pkt 

1 ustawy akcyzowej, w przypadku użycia olejów opałowych przeznaczonych na cele 

opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w 

szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich 

niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw 

ciekłych, stawka akcyzy wynosi dla olejów opałowych przeznaczonych na cele 

opałowe - 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu. 

W ustępie 2 art. 65 ustawy ustawodawca zawarł delegację dla Ministra Finansów do 

obniżenia w drodze rozporządzenia stawki akcyzy określonej w ustępie 1 art. 65. 

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 art. 65, to powołane wyżej rozporządzenie z 

dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Paragraf 2 

ust. 1 rozporządzenia stanowi, że stawkę akcyzy określoną w art. 65 ust. 1 ustawy 

akcyzowej obniża się do wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

czyli w przypadku oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe do wysokości 

232,00 zł dla 1.000 l.  
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W § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazano, że podatnik sprzedający wyroby 

wymienione w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia, czyli olej opałowy 

przeznaczony na cele opałowe, jest obowiązany w przypadku tej sprzedaży osobom 

prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom 

fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą do uzyskania od nabywcy 

oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, uprawniającym do stosowania 

stawek wymienionych w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia; oświadczenie 

może być złożone w wystawianej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, 

powinno zawierać dane dotyczące nabywcy, datę złożenia tego oświadczenia oraz 

powinno być dołączone do kopii faktury VAT. 

W § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wskazano z kolei, że podatnik sprzedający wyroby 

wymienione w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia jest obowiązany w 

przypadku tej sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności 

gospodarczej do uzyskania od nabywcy oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane 

wyroby są przeznaczone na cele opałowe; oświadczenie to powinno być dołączone do 

kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w 

przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na 

oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu, potwierdzającego tę sprzedaż. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

powinno zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko nabywcy, PESEL i NIP; 

2) adres zamieszkania nabywcy; 

3) określenie ilości nabywanego oleju opałowego; 

4) określenie ilości posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie 

znajdują się urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2; 

5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych; 

6) datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. 

Treść § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia należy przede wszystkim zauważyć, że przepisy te 

wyróżniają trzy formy oświadczeń jakie sprzedawca oleju opałowego obowiązany jest 

uzyskać od nabywcy: 

1/ oświadczenie składane w wystawionej nabywcy fakturze VAT - § 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia, 



 38  

2/ oświadczenie składane odrębnie od faktury VAT, które powinno zawierać dane 

dotyczące nabywcy, datę złożenia tego oświadczenia oraz które powinno być 

dołączone do faktury VAT - § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia in fine, 

3/ oświadczenie spełniające wymogi z § 4 ust. 2 pkt od 1 do 6, tj. oświadczenie 

zawierające co najmniej imię i nazwisko nabywcy, PESEL i NIP, adres zamieszkania 

nabywcy, określenie ilości nabywanego oleju opałowego, określenie ilości 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się 

urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2, wskazanie rodzaju i 

typu urządzeń grzewczych, datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis 

składającego oświadczenie - § 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 2 rozporządzenia. 

Oświadczenia opisane w punkcie 1/ i 2/ wymagane są w przypadku gdy nabywca oleju 

opałowego jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, natomiast 

oświadczenie opisane w punkcie 3/ dotyczy przypadku gdy nabywca oleju opałowego 

jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

Spółka sprzedając osobie prawnej  olej opałowy miała dopuszczalną prawem 

możliwość uzyskania oświadczenie 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 nabywcy 

oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego zawierając je na fakturach VAT 

wystawionych dla tego nabywcy. 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 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, 
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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. 

Sąd wskazał, że przy sprzedaży oleju opałowego osobom prawnym pozostawiono 

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.  

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

W 2012 r. sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 

osób prawnych dotyczyły różnorodnych zagadnień. 

W sprawie I SA/Ke 390/12 Sąd uchylił indywidualną interpretację Ministra 

Finansów. Istota sporu pomiędzy stronami sprowadzała się do zakwalifikowania 

przychodu ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość 

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń. Zdaniem skarżącej 

sprzedaż lokalu winna być opodatkowana zgodnie z przepisem art. 10 ust 1 pkt 8 lit a 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 

14, poz. 176 ze zm.), dalej „u.p.d.o.f.”, natomiast w ocenie Ministra Finansów 

przychód ze zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie wieczystego 

użytkowania gruntu stanowiącego towar handlowy winien być zaliczony do 

przychodów z działalności gospodarczej, wskazanych w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. 

Podzielając stanowisko skarżącej Sąd wskazał na przepisy u.p.d.o.f. zawierające 

definicję przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1), a także definicję 

działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6). Podniósł, że zasadą jest, że przychód z 

działalności charakteryzującej się regularnością, powtarzalnością w zakresie 

wskazanym jest przychodem z działalności gospodarczej. Taką działalnością jest bez 

wątpienia działalność w zakresie obrotu nieruchomościami i kwoty należne będą 

stanowić przychód ze źródła przychodu działalność gospodarcza. Z art. 14 ust 2 

u.p.d.o.f. wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są nie tylko należności 

jakie podatnik otrzymuje w wyniku realizowania działalności gospodarczej ale także to, 

co podatnik uzyska ze sprzedaży konkretnych składników majątkowych 

wykorzystywanych w działalności gospodarczych posiadających cechę określoną w 
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art. 14 ust 2 pkt 1 u.p.d.o.f. Ustawodawca określając w przepisie art. 14 ust 2 pkt 1 

u.p.d.o.f sprzedaż jakich konkretnych składników majątkowych stanowi przychód z 

działalności gospodarczej wskazał na wspólny wymóg zaliczenia przychodów ze 

sprzedaży środka trwałego za przychód z działalności gospodarczej ujęcie takiego 

środka w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Podatniczka przedstawiając stan faktyczny jednoznacznie wskazała, że przedmiotem 

prowadzonej od 2004 r. działalności gospodarczej, którą zlikwidowała w 2012 r. był 

handel książkami i artykułami papierniczym. Działalność prowadziła w przedmiotowym 

lokalu, który zakupiła w 2011 r. ze środków osobistych i który sprzedała w 2011 r. 

Nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, nie 

dokonywano od lokalu odpisów amortyzacyjnych. Sąd wskazał, że definicja 

działalności gospodarczej, wymaga regularności, powtarzalności w zakresie 

wskazanym jako przedmiot działalności. Przedmiotem działalności określonym przez 

podatniczkę we wniosku o interpretację był handel książkami i artykułami 

papierniczymi. Jakkolwiek wnioskując o interpretację skarżąca wskazała, że 

zamierzała zbyć lokal w tym samym roku, to z przedstawionego stanu faktycznego nie 

wynika, że lokal miał być towarem handlowym a jego zbycie miało nastąpić w zakresie 

prowadzonej działalności, co uzasadniałoby powstanie przychodu działalności 

gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust 1 u.p.d.o.f. Jednostkowe zbycie lokalu nabytego w 

celu innym niż obrót nie może być uznane za sprzedaż wykonywaną w ramach 

działalności gospodarczej. Sąd przypomniał, że organ podatkowy rozpatruje sprawę 

tylko i wyłącznie w ramach zagadnienia prawnego zawartego w pytaniu podatnika, 

stanu faktycznego przedstawionego przez niego oraz wyrażonej przez podatnika 

oceny prawnej (stanowisko podatnika). Weryfikacja stanu faktycznego może mieć 

ewentualnie miejsce w postępowaniu podatkowym.  

Definicję działalności gospodarczej Sąd analizował również w sprawach I 

SA/Ke 146/12 i I SA/Ke 147/12. Istota sporu w tych sprawach dotyczyła ustalenia 

charakteru dokonanej przez skarżącego sprzedaży złomu w łącznej ilości (….) ton, w 

wyniku czego osiągnął przychód. Zdaniem skarżącego sprzedaż ta stanowiła 

porządkowanie posesji. W ocenie organu sprzedaż ta stanowiła pozarolniczą 

działalności gospodarczej, z której przychody należało zakwalifikować do źródła 

przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Oddalając skargi Sąd 

wskazał i omówił elementy tworzące pojęcie działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu 

w świetle tych uwag działalność podatnika polegająca na sprzedaży złomu stanowiła 
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pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. Po pierwsze wątpliwości 

nie może budzić to, że miała charakter zarobkowy. Skarżący w wyniku sprzedaży (…) 

ton złomu osiągnął przychód w kwocie (…) zł, tj. netto w kwocie (…) zł. Aktywność 

podatnika nastawiona była zatem na uzyskiwanie zysku w postaci środków 

finansowych. Jednocześnie dla zarobkowego charakteru działalności nie ma 

znaczenie sposób zagospodarowania uzyskanych środków. Wbrew twierdzeniom 

skarżącego dokonywana przez niego sprzedaż złomu nie ma charakteru 

przypadkowego. Przeciwnie, z opisu stanu faktycznego ustalonego w sprawie wyłania 

się jej zorganizowany charakter. Składa się bowiem z szeregu powiązanych czynności 

zmierzających do uzyskania przychodu. O zorganizowanym i uporządkowanym 

charakterze działań podatnika świadczy jego gromadzenie latami, segregowanie na 

dozorowanej posesji, posiadanie sprzętu umożliwiającego przygotowanie (tj. pocięcie, 

załadunek, transport) złomu do sprzedaży. Fakt, że sprzęt ten był wykorzystywany 

wcześniej do prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie skupu i 

sprzedaży złomu świadczy, wbrew twierdzeniom podatnika o kontynuacji działalności 

gospodarczej. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również 

podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania kontaktów z firmami 

profesjonalnie zajmującymi się skupem złomu. Współpraca z takimi firmami była 

nieodzowna w związku z posiadaną przez skarżącego znaczą ilością złomu. Sprzedaż 

tak znacznych ilości złomu wymagała od skarżącego podjęcia zorganizowanych 

działań, charakterystycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem 

Sądu w opisanym stanie faktycznym, działalności skarżącego polegającej na 

sprzedaży złomu można również przypisać cechę ciągłości. Istotą działań ciągłych jest 

ich kontynuowanie w określonym czasie, a przeciwieństwem ciągłości nie jest 

sporadyczność działań, lecz ich jednorazowość. Dla istnienia ciągłości w przypadku 

aktywności podatnika istotny jest też zamiar, który wskazuje na to, że czynności te 

będę podejmowane przez podatnika wielokrotnie, choćby w nieregularnych odstępach 

czasu. Sprzedaż złomu nie miała charakteru jednorazowego, lecz nastąpiła 

wielokrotnie - 13 razy. O tym, że działalność podatnika w zakresie sprzedaży złomu 

nie była okazjonalna świadczy również ilość i rodzaj posiadanego złomu. W trakcie 

kontroli przeprowadzonej na posesji podatnika przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska stwierdzono obecność 277 sztuk uszkodzonych, częściowo 

zdemontowanych lub oczekujących do demontażu pojazdów. Wobec powyższego 

pozbawione racjonalności jest twierdzenie skarżącego, że złom był gromadzony w 
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celu wykorzystania go w gospodarstwie. Reasumując, zdaniem Sądu, nie budzi 

wątpliwości na tle niespornego w tym zakresie stanu faktycznego, że działaniom 

podatnika, co istotne dla przytoczonej definicji działalności gospodarczej, przypisać 

można cechy powtarzalności i profesjonalny oraz zorganizowany charakter albowiem 

tylko działanie o takich cechach będzie świadczyło o prowadzeniu działalności 

gospodarczej.  

W sprawie I SA/Ke 264/12 Sąd na podstawie art. 146 § 1 ustawy p.p.s.a. uchylił 

indywidualną interpretację Ministra Finansów. Przedmiotem interpretacji była 

odpowiedź na przedstawione przez podatnika pytania czy poniesione straty na 

transakcjach opcji walutowych w przedstawionym stanie faktycznym podatnik, może 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą i rozliczyć jako koszt uzyskania przychodów. oraz czy przychód z tytułu 

umorzenia części zobowiązania na skutek zawartej ugody z bankiem stanowi, zgodnie 

z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., przychód związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 

i podlega opodatkowaniu. Dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami konieczne 

było rozstrzygnięcia czy realizacja praw wynikających z instrumentów finansowych – 

opcji walutowych stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust.1 

pkt 3 u.p.d.o.f czy też jest przychodem wymienionym w art. 10 ust.1 pkt 7 u.p.d.o.f. 

Określenie w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 u.p.d.o.f. dwóch odrębnych źródeł przychodów: z 

pozarolniczej działalności gospodarczej (pkt 3) oraz z kapitałów pieniężnych i praw 

majątkowych (pkt 7) ma istotny wpływ na ustalenie podstawy, sposobu i wysokości 

opodatkowania. Przepis art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f. definiując pojęcie pochodnych 

instrumentów finansowych odsyła do definicji legalnej zawartej w art. 2 ust 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010r. 

Nr 211 poz. 1384 ze zm.), w którym wymienione zostały miedzy innymi opcje kupna 

lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, 

opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane 

pieniężnie. Oznacza powyższe, że opcje walutowe opisane przez skarżącego w stanie 

faktycznym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mieszczą się w zakresie 

instrumentów finansowych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. Dochody z 

odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich 

wynikających podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych wynikających z 

art. 30b ust 1 u.p.d.o.f. podatkiem dochodowym w wysokości 19% i stosownie do ust 5 

nie łączą się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz 
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30c. Z zakresu stosowania art. 30 b stosownie do art. 30 ust 4 u.p.d.o.f. wyłączone są 

przypadki, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 

finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu 

działalności gospodarczej. Przepis art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. definiujący „działalność 

gospodarczą” zawiera wyłączenie przychodów z realizacji praw wynikających z 

pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem przypadków ich realizacji w 

wykonywaniu działalności gospodarczej. Decydujące zatem znaczenie ma wyjaśnienie 

pojęcia „w wykonywaniu działalności gospodarczej" pozwalające na odstąpienie od 

opodatkowania na zasadach wynikających z art. 30b ust 1. W orzecznictwie sądowym 

prezentowane są odmienne stanowiska w przedmiocie rozumienia tego pojęcia. Sąd 

w składzie orzekającym jako uzasadnione przyjął stanowisko, że oznacza ono 

całokształt działań podatnika, które można zakwalifikować jako służące celom 

prowadzonej przez podatnika aktywności gospodarczej. Będą to nie tylko działania 

polegające na wytwarzaniu, wykorzystywaniu czy sprzedaży rzeczy, jak również 

świadczeniu usług lecz wszystkie czynności związane w sposób pośredni z ową 

aktywnością gospodarczą, będące konsekwencją podjęcia przez niego działalności 

gospodarczej, jak np. czynności organizatorskie, zabezpieczające. Nie można, jak 

uczynił to organ, zakres pojęcia w wykonywaniu działalności gospodarczej zawęzić do 

sytuacji w której odpłatne zbycie papierów wartościowych lub pochodnych 

instrumentów finansowych i realizacja praw z nich wynikających jest przedmiotem 

działalności gospodarczej. Nie wynika to z literalnego brzmienia przepisu, zaś użycie 

formuły w wykonywaniu działalności gospodarczej wskazuje, że ustawodawca pojęcie 

to rozumie szeroko. Sam podział w treści art. 10 u.p.d.o.f. na odrębne źródła 

przychodów nie oznacza, że decyduje o sposobie ustalenia podstawy, sposobu i 

wysokości opodatkowania z każdego z tych źródeł. Wskazać należy, że do 

przychodów z działalności gospodarczej zaliczono na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 

odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z 

wykonywaną działalnością, mimo, że odsetki takie, co do zasady, uznawane są za 

przychody z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.of. o ile nie 

dotyczą środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. 

Podobnie, zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 3 u.p.d.o.f. do przychodów z działalności 

gospodarczej zostały zaliczone różnice kursowe. Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 11 

przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, 

dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników 
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majątku związanych z działalnością gospodarczą, pomimo, że zgodnie z art. 10 ust. 1 

pkt 6 u.p.d.o.f. są zdefiniowane jako odrębne źródło przychodu. Zatem wykładnia 

systemowa potwierdza stanowisko, że na źródło przychodów jakim jest pozarolnicza 

działalność gospodarcza mogą składać się przychody funkcjonalnie powiązane z 

prowadzoną działalnością, jakkolwiek wyodrębnione w art. 10 u.p.d.o.f jako inne 

źródła przychodu. Reasumując Sąd stwierdził, że skoro jak wynika z przedstawionego 

we wniosku stanu faktycznego zawarte przez podatnika opcje walutowe służyły 

zabezpieczeniu prowadzonej przez podatnika działalności eksportowej przed 

niekorzystnymi spadkami kursów walutowych można potraktować jako realizowane w 

wykonywaniu działalności gospodarczej. Nie można bowiem, jak wskazano wyżej 

przyjąć, że zwrot w wykonywaniu działalności gospodarczej można zawęzić do 

przedmiotu działalności jak uznał organ. 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 127/12 była indywidualna 

interpretacja Ministra Finansów dotycząca pytania czy zwolnienie podmiotowo- 

przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. ma zastosowanie także do 

diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez członków organów 

stanowiących izb rolniczych za udział w posiedzeniach tych organów o ile są osobami 

wykonującymi czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawczyni, zwolnienie podmiotowo-

przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. ma zastosowanie do diet oraz kwot 

stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez członków organów Izby, 

wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawczyni za 

nieprawidłowe. Oddalając skargę Sąd wskazał że istota sporu polega na stwierdzeniu 

czy wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. przedstawiona przez Ministra Finansów 

jest prawidłowa, a więc czy punktem wyjścia dla interpretacji ma być interpretacja 

językowa czy systemowa. Zdaniem Sądu co wydaje się oczywiste, wszelkie 

rozważania odnośnie do sposobu interpretacji przepisów prawa rozpoczyna się od 

wykładni językowej. Dopiero brak jasności tekstu w sensie językowym dopuszcza 

odstępstwo od wykładni językowej. Odstępstwo dopuszczalne jest zatem wtedy gdy 

taka wykładnia prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami 

konstytucyjnymi lub do rażącej niesprawiedliwości. Jest nieracjonalna, niweczy cel 

instytucji prawnej. Prowadzi do wniosków niedorzecznych lub wynika z błędu 

ustawodawcy. W ocenie sądu treść przepisów, które są przedmiotem interpretacji jest 
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zrozumiała i jasna na poziomie analizy językowej tych tekstów. Nie ma powodu 

sięgania do innej interpretacji. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. wolne od 

podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł. 

Przychody z działalności wykonywanej osobiście w art. 13 u.p.d.o.f. w pkt 5, to 

przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania 

tych osób ale z wyłączeniem przychodów, o których mowa w pkt 7 tego artykułu. 

Natomiast pkt 7 tego artykułu stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej 

osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich 

powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych 

organów stanowiących osób prawnych. Zatem wyraźnie wskazał ustawodawca, że 

istnieje inna grupa przychodów podatników, którą wyróżnia w uzasadnionym celu.  

W konsekwencji oznacza to, że ustawodawca wyłączył z kategorii przychodów 

otrzymywanych w związku z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich 

przychody otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób 

prawnych. Przede wszystkim nie można dopatrywać się nieracjonalności 

ustawodawcy, że gdyby zamiarem ustawodawcy było zwolnienie z podatku 

dochodowego diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez 

osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządów, rad 

nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, to nie dałby 

temu wyraz w stosownym przepisie prawa tym bardziej że w rodzajach przychodów 

wyróżnił dwie grupy. Zdaniem sądu żadnych wątpliwości nie ma odnośnie stosunku 

treści art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. do przepisów art. 13 pkt 5 i 7 u.p.d.o.f. Fakt, że w 

przepisie o zwolnieniach art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f nie dokonano analogicznego 

rozwiązania jak wyżej świadczy, że wolą ustawodawcy było objęcie przedmiotowym 

zwolnieniem od podatku dochodowego diet i kwot stanowiących zwrot kosztów jedynie 

osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, a 

pominięcie tym zwolnieniem osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, 

należące do składu zarządów rad nadzorczych komisji lub innych organów 

stanowiących osób prawnych. Zdaniem Sądu stanowisko Ministra Finansów jest 

prawidłowe i znajduje oparcie w wyrokach NSA. Reasumując Sąd stwierdził, że 

zwolnienie od podatku dochodowego, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. 
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dotyczy wyłącznie niektórych przychodów określonych w art. 13 pkt 5 i nie obejmuje 

przychodów określonych w art. 13 pkt 7 tej ustawy. Interpretacja rozszerzająca  

art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. we wskazanym zakresie nie znajduje oparcia w 

interpretowanych przepisach prawa podatkowego. 

Zwolnienie podatkowe było także przedmiotem spraw o sygn. I SA/Ke 349/12 i 

350/12 oraz od I SA/Ke 189/12 do I SA/Ke 192/12, a dotyczyło zwolnienia określonego 

w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b u.p.d.o.f., wolne 

od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą 

od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych 

instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów 

ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów 

NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi 

państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra 

lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków 

jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania 

środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu 

finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów 

osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez 

względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z 

realizowanym przez niego programem. Tym samym, dla zastosowania zwolnienia od 

podatku wymagane jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, środki 

finansowe muszą pochodzić od podmiotów wskazanych w przepisie (lit. a), po drugie, 

podatnik ma bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy (lit. b). 

W sprawach I SA/Ke 349/12 i 350/12 Sąd uchylił indywidualne interpretacje 

Ministra Finansów. Organ interpretujący stwierdził bowiem, że źródłem finansowania 

wynagrodzeń skarżącej, są krajowe środki publiczne, które nie pochodzą z pomocy 

otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. 

a) u.p.d.o.f. A zatem w przedmiotowej sprawie nie zostało spełnione kryterium 

pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w ww. 

przepisie. Organ stwierdził bowiem, że środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 

stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami 

tegoż budżetu, z których realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie 

programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W 
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konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami 

budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe. Taki stan prawny sprawia, że środków 

na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł 

podmiotów zagranicznych. Zakwalifikować je bowiem należy jako środki stanowiące 

wydatki budżetu państwa, jako dotacje rozwojowe. W ocenie Sądu takie stanowisko 

Ministra Finansów jest nieprawidłowe. Organ dla uzasadnienia swojego stanowiska 

skoncentrował się, nie jak wynika z dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit a 

u.p.d.o.f. na pochodzeniu środków, lecz na sposobie ich dystrybucji. W ocenie Sądu 

stanowisko to nie jest uzasadnione. Zaliczenie środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, jako dochodów budżetu państwa i dysponowanie nimi jako wydatkami 

budżetu państwa w formie dotacji rozwojowych nie może zmienić źródła ich 

pochodzenia, którym jest budżet UE. Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit a 

u.p.d.o.f. kładzie nacisk na pochodzenie środków bezzwrotnej pomocy. Oznacza to, 

że istotne znaczenie ma pierwotne źródło z którego pomoc pochodzi, kto ostatecznie 

ponosi ciężar ekonomiczny pomocy. Podkreślić należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 

nie wymaga by środki pomocowe były uzyskane przez podatnika bezpośrednio z 

budżetu UE. W świetle utrwalonego w orzecznictwie poglądu, który Sąd w 

omawianych sprawach podzielił, sam sposób wypłaty środków finansowych 

pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która 

nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. W opisanym 

we wniosku stanie faktycznym skarżąca pobiera wynagrodzenie, finansowane w 

ramach Priorytetu X PO KL – Pomoc Techniczna w części 85 % finansowane z 

bezzwrotnych środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2007-2013. Zatem, pierwotnym źródłem środków z których dokonywana była 

przez pracodawcę wypłata skarżącej wynagrodzenia za pracę były w 85% środki o 

pochodzące ze źródeł o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 lit a u.p.d.o.f. nie zaś 

krajowe środki publiczne jak przyjął organ. Sąd zarzucił ponadto organowi, że 

skoncentrował się na ocenie czy zachodzi przesłanka określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 

lit. a u.p.d.o.f. nie odnosząc się do twierdzenia podatniczki, że spełnia przesłankę 

określoną w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b u.p.d.o.f. Reasumując w ocenie Sądu organ 
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dokonał błędnej wykładni art. 21 ust.1 pkt 46 lit. a u.p.d.o.f. i nie dokonał oceny 

stanowiska podatnika. 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawach o sygn. akt od I SA/Ke 189/12 do I 

SA/Ke 192/12 były natomiast decyzje odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Spór w sprawach obejmował ustalenie, czy w 

sprawie doszło do powstania nadpłaty, o której mowa w art. 72 § 1 Ordynacji 

podatkowej. Zdaniem skarżącej uiszczony przez nią podatek dochodowy od osób 

fizycznych został nadpłacony z uwagi na przysługujące jej prawo do zwolnienia 

podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. W ocenie organu natomiast 

skarżąca uiściła prawidłową kwotę podatku, ponieważ uzyskany przez nią dochód nie 

korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zdaniem Sądu, stanowisko organu jest 

prawidłowe. W sprawach nie zostały bowiem spełnione wszystkie przesłanki 

zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Sąd wskazał, że 

warunkiem spełnienia drugiej przesłanki tego zwolnienia podatkowego jest 

bezpośrednia realizacja przez podatnika celu programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy. Dla ustalenia prawidłowego brzmienia przepisu istotny jest zwrot 

„bezpośrednio" co oznacza, że posiadanie przez podatnika przymiotu podmiotu 

bezpośrednio realizującego cel programu pomocowego jest warunkiem uzyskania 

tego zwolnienia. Poza tym w treści drugiej przesłanki zwolnienia zwrócić uwagę trzeba 

na kontekst tego zwolnienia. Jeżeli ustawodawca wyłącza ze zwolnienia dochody 

osób, którymi podatnik posługuje się przy realizacji programu, to podatnikiem 

bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b 

u.p.d.o.f. może być tylko ten podmiot, któremu powierzono w sensie technicznym i 

ekonomicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność 

za jego prawidłowe wykonanie. W związku z powyższym do podmiotów objętych 

zwolnieniem określonym w tym przepisie nie zaliczają się osoby będące pracownikami 

bezpośredniego wykonawcy. Przyznawane im wynagrodzenie pochodzi bowiem ze 

środków pracodawcy, a nie ze środków o jakich mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 lit. a 

u.p.d.o.f. W przedmiotowych sprawach jest bezspornym, że pierwsza z przesłanek 

zwolnienia podatkowego została spełniona. Wynagrodzenie skarżącej bowiem w 85 % 

finansowane było ze środków Pomocy Technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Środki te, pracodawca skarżącej, Urząd Marszałkowski Województwa 

(…) w K., otrzymywał w formie dotacji celowych lub rozwojowych. Sąd podzielił 

natomiast stanowisko organu, że druga przesłanka omawianego zwolnienia 
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podatkowego nie została spełniona. Skarżąca nie realizowała bowiem bezpośrednio 

celu programu z bezzwrotnej finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Była bowiem 

zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa (...) w K. na podstawie umowy 

o pracę i otrzymywała wynagrodzenie ze środków pracodawcy. Beneficjentem 

środków pomocowych z Unii Europejskiej był natomiast Urząd Marszałkowski 

Województwa (...) w K., który bezpośrednio realizował cel Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa (...). Reasumując, wobec niespełnienia przesłanki z art. 

21 ust. 1 pkt 46 lit. b u.p.d.o.f. dochód skarżącej z wynagrodzenia o pracę nie podlegał 

zwolnieniu podatkowemu. Podatek uiszczony przez skarżącą nie został nadpłacony. 

W związku z tym brak było podstaw do uznania za nadpłatę kwoty podatku 

uiszczonego przez stronę na podstawie wyliczeń przyjętych przez nią w pierwotnych 

deklaracjach. 

W sprawie I SA/Ke 640/12 sporną kwestią była odmowa uznania uprawnień 

skarżącej do preferencyjnego opodatkowania jej dochodów za 2010 r. według zasad 

określonych w art. 6 ust 4 pkt 3 u.p.d.o.f. przewidzianych dla osób samotnie 

wychowujących dzieci jak też zastosowania ulgi z tytułu wychowania dzieci, 

wynikającej z art. 27 f ust. 1 tej ustawy. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd wskazał, 

że z treści art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f., w jego brzmieniu obowiązującym w 2010 r., 

wynika, że na wniosek podatnika z preferencyjnego sposobu opodatkowania mogą 

skorzystać osoby, które w roku podatkowym wychowują dzieci do ukończenia 25 roku 

życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy 

lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, 

jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały one dochodów podlegających opodatkowaniu 

na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej 

kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, 

określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

z wyjątkiem renty rodzinnej, przy czym do podatnika, ani do dziecka nie mają 

zastosowania przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub 

podatku tonażowym. Okoliczność, że podatniczka wychowuje samotnie syna, 

urodzonego w 1986 r., który w 2010 r. był studentem studiów stacjonarnych i na 

podstawie umowy o pracę osiągnął przychód pomniejszony przez płatnika o koszty 

uzyskania przychodu i składkę na ubezpieczenia społeczne nie jest sporna. Wobec 

uzyskania przez syna podatniczki przychodu wyłącznie opodatkowanego według skali 



 50  

podatkowej określonej w art. 27, spór pomiędzy stronami sprowadza się do wykładni 

art. 6. ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. w zakresie warunku zastosowania preferencyjnego 

opodatkowania (...) nie uzyskania dochodów podlegających opodatkowaniu na 

zasadach określonych w art. 27. Sąd nie podzielił stanowiska organu, że pojęcie 

dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 u.p.d.o.f, 

którym posługuje się przepis art. 6 ust 4 pkt 3 p.d.o.f. jest tożsame z pojęciem 

dochodu w rozumieniu art. 9 ust 2 p.d.o.f. Przepis art. 9 ust 2 zawiera definicję 

dochodu określonego jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania 

przychodu. Organ dokonując wykładni art. 6 ust 4 pkt 3 pomija fakt, że warunek 

preferencyjnego opodatkowania „nie uzyskania dochodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b" należy rozpatrywać w 

powiązaniu z limitem dochodu przekroczenie którego skutkuje utratą ulgi. Ustalenie, 

czy dochód jaki osiągnęło dziecko podatnika nie przekracza progu określonego w art. 

6 ust 4 pkt 3 wymaga, wobec treści art. 27 u.p.d.o.f., odniesienia stawki podatkowej do 

podstawy opodatkowania. Przepis art. 27 ustanawia ogólną zasadę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych poprzez wskazanie podstawy 

opodatkowania i stawek podatku, należny podatek jest bowiem iloczynem stawki 

podatkowej i podstawy opodatkowania. Odesłanie do art. 27 oznacza zatem 

opodatkowanie nie tylko przy zastosowaniu skali podatkowej, ale także podstawy 

obliczenia podatku. Wskazana w treści art. 27.p.d.o.f. podstawa obliczenia podatku 

dochodowego określona została w art. 26 ust. 1 ustawy. Tak więc, określając 

wysokość podstawy opodatkowania, należy pomniejszyć dochód o kwoty 

wymienionych w art. 26 p.d.o.f. odliczeń. Dopiero wyliczona w ten sposób wysokość 

podstawy opodatkowania pozwala na określenie dochodu podlegającego 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 oraz ustalenie czy został 

przekroczony dochód określony w art. 6 ust 4 pkt 3 u.p.d.o.f stanowiący warunek 

rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie 

dzieci oraz skorzystania z ulgi art. 27f. Stanowisko powyższe potwierdza też 

wykładnia celowościowa. Sąd, co do zasady, zgodził się ze stanowiskiem organu 

zawartym w odpowiedzi na skargę, że zwolnienia (ulgi) jako wyjątek od zasady 

powszechności opodatkowania muszą być interpretowane ściśle i nie stosuje się 

wykładni rozszerzającej, z tym, że zwrócił uwagę, że gdy chodzi o normy celu 

społecznego, których głównym celem jest wspomaganie określonej dziedziny życia, 

sięgnięcie do wykładni celowościowej jest uzasadnione i konieczne. W sytuacji, gdy 
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normy celu społecznego skierowane są na rozwój określonych obszarów życia 

społecznego, (w rozpoznawanym przypadku pomoc rodzinie niepełnej realizowaną w 

ramach konstytucyjnej zasady określonej w art. 71 Konstytucji R.P.), zamiar ten nie 

zostanie osiągnięty, gdy przy wykładni przepisu nie zostanie w sposób właściwy 

rozpoznany cel regulacji prawnej. Wykładnia prawa może w takiej sytuacji 

doprowadzić do niezrealizowania założenia normy prawnej. Przyjęcie zgodnie z 

argumentacją organu odwoławczego, że odliczenia od dochodu nie mają wpływu na 

wysokość kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 p.d.o.f., powodowałoby, tak jak w 

niniejszej sprawie, utratę przez podatnika możliwości preferencyjnego sposobu 

opodatkowania oraz ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania 

podatkowego dziecka wynikałoby, że w roku podatkowym nie osiągnęło dochodu 

powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Nie zostałby zatem zrealizowany 

cel wprowadzenia ulgi jako pomocy dla rodziny niepełnej, ponoszącej koszty 

kształcenia dziecka.  

Oddalając skargi w sprawach I SA/Ke 228/12 i I SA/Ke 229/12 Sąd wskazał na 

przepisy definiujące pojęcie kosztów uzyskania przychodu oraz określające warunki 

zaliczenia określonych wydatków do tej kategorii. Prawna konstrukcja kosztów 

uzyskania przychodów zawarta została w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Kosztami uzyskania 

przychodów z poszczególnego źródła w myśl tego przepisu są wszelkie koszty 

poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 

23 u.p.d.o.f. Obowiązek uznania wydatku za koszty uzyskania przychodu powstaje 

wówczas, gdy podatnik faktycznie poniesie wydatek i wykaże związek wydatku z 

uzyskanym przychodem oraz przedstawi dowód poniesienia wydatku odpowiadający 

wymaganiom zapisanym w odpowiednim przepisie, umożliwiający obiektywną ocenę, 

że powyższe okoliczności miały miejsce. Podkreślono przy tym, że wszystkie zapisy w 

księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Ich 

rzetelność ma wpływ na prawidłowość rozliczeń podatkowych, dlatego tak ważne jest 

aby wiarygodność tych dowodów nie mogła zostać zakwestionowana. Dowody 

księgowe powinny więc być rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem 

operacji gospodarczej, kompletne i wolne od błędów rachunkowych. Bez wątpienia 

więc nie mogą stanowić podstawy zapisów w księdze rachunkowej takie dowody 

księgowe, które nie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej jaką 

dokumentują, a więc nierzetelne przez to, że np. wskazują na udział w tej operacji 

gospodarczej strony, która w niej nie brała udziału. W przedmiotowej sprawie istota 
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sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy istniały podstawy do zakwestionowania 

przez organy podatkowe prawa skarżącego zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów wydatków na zakup oleju napędowego wynikających z 4 faktur 

wystawionych przez X oraz 28 faktur wystawionych przez Y. Dla rozstrzygnięcia sprawy 

istotnym zatem było czy skarżący nabył paliwo, czy faktury VAT, na których jako 

wystawca widniała X i Y odzwierciedlały rzeczywistą sprzedaż oleju napędowego i 

potwierdzały, że wystawca faktury był faktycznym dostawcą paliwa. Sam fakt nabycia 

przez skarżącego oleju napędowego nie był sporny. Sporny był natomiast fakt czy 

zakwestionowane faktury dokumentują rzeczywistą transakcję i czy podmiot ten mógł 

być dostawcą paliwa. Sąd stwierdził, że przedłożone przez podatnika faktury od strony 

formalnej nie budzą zasadniczych wątpliwości, natomiast ich materialna treść nie 

odpowiada rzeczywistości gospodarczej, bowiem nie odzwierciedlają one faktycznych 

zdarzeń gospodarczych. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli 

odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. A contrario nie będzie można 

uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie 

gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało, bądź zaistniało w innych rozmiarach, albo 

między innymi podmiotami. Sąd podzielił stanowisko organów, że firmy X i Y stworzone 

zostały po to, by dokumentować obrót paliwa, które pochodziło z nielegalnego obrotu i 

nielegalnych źródeł. Okoliczności tworzenia podmiotów dokonujących rzekomego 

obrotu paliwami przez grupę osób występujących w różnych konfiguracjach 

personalnych, posługujących się autentycznymi i podrobionymi dokumentami oraz fakt, 

że X i Y nie posiadały żadnych baz paliwowych, środków transportu (zeznania M. W. i 

T.C.), a ich działalność polegała na wystawianiu faktur na sprzedaż paliwa, pozwalały 

na przyjęcie, że spółki te zostały utworzone i uczestniczyły w tworzeniu fikcyjnej 

dokumentacji w celu legalizacji obrotu paliwami pochodzącego z nielegalnego źródła, 

zaś wystawione przez nie faktury dotyczyły czynności, które nie zostały dokonane przez 

podmioty w nich wskazane. Faktyczne nabycie paliwa przez skarżącego nie nastąpiło 

od wystawców przedmiotowych faktur. Zdaniem Sądu zgromadzony materiał dowodowy 

potwierdził tezę organu o nierzetelności faktur wystawionych przez X i Y co skutkowało 

korektą kosztów uzyskania przychodu. 

Grupa spraw dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. 

Problematyki tej dotyczyły m.in. sprawy I SA/Ke 449/12, I SA/Ke 450/12 i 451/12. Sąd 

wskazał, że w sprawach tego rodzaju postępowanie przebiega w dwóch fazach. W 
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pierwszej organ jest zobowiązany wykazać istnienie dochodów, które nie mają 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, w drugiej - podatnik twierdząc, że 

poczynione wydatki pochodzą z ujawnionych źródeł przychodu, powinien tę 

okoliczność udowodnić, gdyż z takiego faktu wyprowadza dla siebie korzystne skutki 

prawne. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa ciężar dowodu spoczywa na 

podatniku. Oddalając skargę w pierwszej z ww. spraw Sąd stwierdził, że skarga nie 

zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa. 

Skarżąca zarzutami skargi nie kwestionowała ustaleń faktycznych dokonanych przez 

organ podatkowy dotyczących wielkości wydatków i wartości mienia zgromadzonego 

w roku podatkowym oraz wartości środków zgromadzonych w analizowanym roku 

podatkowym ze źródeł przychodu poddanych opodatkowaniu w tym roku podatkowym. 

Istota zastrzeżeń wnoszonych przez skarżącą dotyczyła nieuwzględnienia w 

rozliczeniu podatkowym jako mienia pochodzącego z opodatkowanych źródeł 

przychodów równowartości środków dewizowych przywiezionych z zagranicy przez 

skarżącą w latach poprzedzających rok podatkowy. Twierdzi ona bowiem, że z tego 

źródła pokrywała wydatki na zakup lokalu mieszkalnego. Właśnie te wydatki o 

charakterze inwestycyjnym zaważyły zasadniczo na ustaleniach, że skarżąca nie 

dysponowała na początku 2009 r. oszczędnościami z lat poprzednich, pochodzącymi 

ze źródeł opodatkowanych, bowiem jako „legalnego” (opodatkowanego lub 

zwolnionego z opodatkowania) źródła przychodów nie uwzględniono równowartości 

walut przywiezionych do kraju jako wynagrodzenie za pracę zarobkową wykonywaną 

w latach 1999 – 2001 w USA. Sąd stwierdził m.in., że nie można odmówić organowi 

podatkowemu racji, że zakup lokalu mieszkalnego został pokryty zasobami 

pochodzącym z nieujawnionych źródeł przychodu. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 

u.p.d.o.f. źródłem przychodu jest między innymi stosunek pracy. Zaznaczyć jednakże 

należy, że wydatki ponoszone w danym roku podatkowym mogą by pokrywane z 

wynagrodzenia za pracę otrzymanego w innym kraju, pod jednym warunkiem, a 

mianowicie przychód z tego tytułu musiał być opodatkowany lub wolny od podatku. W 

niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. Skarżąca nie przedstawiła 

dowodów, z których wynikałoby w sposób niebudzący wątpliwości, że zakup lokalu 

mieszkalnego został sfinansowany zasobami majątkowymi pochodzącymi z 

ujawnionych przedtem źródeł. Przedstawiła natomiast dowody pozwalające na 

ustalenie tylko tego, że przebywała w Stanach Zjednoczonych i że pracowała tam w 

charakterze opiekunki do dziecka. W ocenie Sądu, skoro skarżąca nie dokonała 
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zgłoszenia wwożonych pieniędzy na granicy, a przede wszystkim nie ujawniła 

przychodu z pracy za granicą i nie opodatkowała go, pomimo istnienia takiego 

obowiązku, nie może skutecznie dowodzić, że z tytułu pracy za granicą posiadała 

zasoby majątkowe w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Prawidłowe jest stanowisko 

organu wyrażone w zaskarżonej decyzji, że mienie zgromadzone przez podatnika w 

latach poprzedzających rok, w którym dokonano wydatków, aby mogło stanowić źródło 

pokrycia wydatków poniesionych w roku następnym, w myśl art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., 

musi mieć walor legalności. Innymi słowy mienie to musi pochodzić wyłącznie z 

opodatkowanych przychodów albo z przychodów zwolnionych z obowiązku 

podatkowego. Za przychody opodatkowane należy uznać tylko takie, które zostały 

ujawnione organowi podatkowemu niezależnie od formy opodatkowania, w 

szczególności w złożonych deklaracjach (zeznaniach), wynikające z decyzji 

podatkowych, a także z odpowiednich dokumentów potwierdzających dochody 

uzyskane w innych krajach, wystawione przez właściwe, legitymowane do tego organy 

podatkowe tych państw. Sam fakt legalnego wyjazdu do USA, nie mógł skutkować 

uznaniem, że zarobione przez skarżącą podczas tego pobytu środki nabrały waloru 

legalności w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Organ podatkowy prawidłowo wobec 

tego zastosował w niniejszej sprawie przepis art. 20 ust 3 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 

7 u.p.d.o.f. 

W sprawach I SA/Ke 450/12 i 451/12 uchylając zaskarżone decyzje Sąd podzielił 

w części zarzuty skargi, że zaskarżona decyzja narusza przepisy art. 122, art. 187 § 1 

oraz art. 191 Ordynacji podatkowej. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczą ustaleń 

co do kwalifikacji kwoty (…) zł stanowiącej wypłaty z bankomatu. Organ przyjął bowiem, 

że kwota ta obok wydatków na najem mieszkania (… zł), płatności dokonywanych kartą 

w sklepach Tesco i Real (… zł) składa się na koszty utrzymania rodziny podatników. 

Organ odmówił natomiast wiarygodności twierdzeniom podatników, że kwota ta została 

wydatkowana na zakup materiałów budowlanych na remont lokalu mieszkalnego. Sąd 

stwierdził, że dokonując powyższych ustaleń organ pominął, eksponowany w decyzjach 

obu instancji, udział w kosztach utrzymania rodziny (wydatkach) podatników pomoc 

rodziców. Z zeznań rodziców podatniczki, wynika bowiem, że podatnicy zamieszkiwali u 

nich nie ponosząc żadnych kosztów związanych z utrzymaniem domu oraz 

wyżywieniem. Z treści zaskarżonej decyzji wynika natomiast, że organ odmówił wiary 

ww. zeznaniom jednie w części dotyczącej ponoszenia przez nich kosztów mieszkania 

dzieci (oraz zakupu gazu do samochodu), co w konfrontacji z zeznaniami wynajmującej 
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im mieszkanie jest spójne i logiczne. Jednocześnie ustalając koszty utrzymania rodziny 

podatników organ stwierdził, że podatnicy mogli również korzystać z pomocy rodziców. 

Tożsame stwierdzenie znalazło się w uzasadnieniu decyzji organu I instancji. 

Twierdzenia te jednak nie znalazły żadnego odzwierciedlenia w ustaleniach 

dotyczących wielkości wydatków podatników na utrzymanie rodziny. Faktycznie bowiem 

jako wydatki na utrzymanie organ przyjął wyłącznie wyżej wymienione kwoty, tj. wydatki 

za najem mieszkania, płatności kartą w Tesco i Real i wypłaty gotówki w bankomacie. O 

nieprawidłowościach w procesie decyzyjnym organu w tym zakresie świadczy również 

fakt, że statystyczne koszty utrzymania trzyosobowej rodziny, którymi organ nie posłużył 

się w swych ustaleniach są o ponad 2 tysiące mniejsze od przyjętych przez organ. Na 

błędną kwalifikację kwoty (…) zł, przy założeniu pomocy rodziców, ma również wpływ 

niepełna ocena twierdzeń podatników zgodnie, z którymi kwota ta została wydatkowana 

na zakup materiałów budowlanych na remont lokalu mieszkalnego. Stanowisko swoje w 

tym zakresie organ uzasadnił tylko faktem, że wypłaty z bankomatu były dokonywane w 

okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2005 r., a wydatki na remont przedmiotowego 

lokalu ponoszone były w okresie od lipca 2005 r. do grudnia 2005 r. Organ nie ocenił 

natomiast znajdującego się w aktach sprawy zestawienia sporządzonego według dat 

wypłat gotówkowych i zakupów materiałów budowlanych. Organ nie wziął pod uwagę 

również faktu, że do momentu wystawienia pierwszej z faktur na zakup materiałów 

budowlanych wypłacono tylko część z kwoty (… zł). Pozostała część została natomiast 

wypłacona w okresie, w którym dokonywany był remont. O możliwości zakwalifikowania 

części z kwoty (…) zł jako przeznaczonej do pokrycia wydatków na zakup materiałów 

budowlanych świadczy również fakt, że faktury te, z wyjątkiem trzech, zostały zapłacone 

gotówką. W związku z powyższym Sąd w tym zakresie stwierdził naruszenie przez 

organ przepisów art. 122, art. 187 § 1, art. 191 Ordynacji podatkowej. 

Sprawy I SA/Ke 546/12 i I SA/Ke 547/12 dotyczyły skarg na postanowienia 

Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosków o wydanie 

interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Uchylając zaskarżone postanowienia za trafny Sąd uznał zarzut naruszenia art.14b § 3 

Ordynacji podatkowej. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek 

wyczerpującego przedstawienia zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego 

stanowiska w sprawie oraz oceny prawnej tego zdarzenia. Podkreślono, że przez 

spełnienie opisanych prawem warunków wniosku należy rozumieć sytuację, gdy 

przedstawiony stan faktyczny pozwala na prawnopodatkową ocenę stanu faktycznego. 
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Wezwanie o uzupełnienie stanu faktycznego stosownie do 169 § 1 w zw. z art. 14h 

Ordynacji podatkowej winno zmierzać do ustalenia stanu faktycznego niezbędnego dla 

jego oceny z punku widzenia budzących wątpliwości przepisów podatkowych. 

Przedstawiony przez skarżącego stan faktyczny jak i stanowisko w sprawie dotyczyło 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów akcjonariusza 

spółki komandytowo- akcyjnej. Podatnik zaprezentował stanowisko, że opodatkowaniu 

podlega przychód z tytułu otrzymania dywidendy w dacie jej faktycznego otrzymania 

przez akcjonariusza, nie powstanie natomiast przychód po jego stronie w dniu 

sprzedaży przez SKA rzeczy, praw majątkowych oraz wyświadczenia usług ani też w 

dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i 

osiągnięciem przez nią zysków. Organ wezwał podatnika do doprecyzowania zdarzenia 

przyszłego o wskazanie zdarzeń gospodarczych skutkujących powiększeniem majątku 

SKA i osiągnięciem zysków oraz doprecyzowanie w tej części stanowiska w sprawie 

oceny zaistniałego zdarzenia przyszłego. Podatnik odpowiadając na wezwanie 

podtrzymał opis zdarzenia przedstawiony we wniosku. Zastrzegł też, że nie jest możliwe 

szczegółowe i wyczerpujące przedstawienie przedmiotu działalności SKA, z uwagi na 

dynamiczną, zmieniającą się sytuację rynkową, wyjaśniając jednocześnie, że 

przedmiotem przychodu SKA mogą być zdarzenia wymienione w art. 14 ust 2 u.p.d.o.f. 

Sąd stwierdził, że w tej sytuacji nieuzasadnione było wydanie postanowienia o 

pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Po pierwsze tak z zaskarżonego 

postanowienia jak i poprzedzającego postanowienia organu nie wynika, z jakich 

przyczyn organ uznał, że podane przez podatnika okoliczności nie stanowią 

uzupełnienia wniosku. Organ pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia wskazał jedynie, 

że podatnik w sposób jednoznaczny i precyzyjny nie przedstawił zdarzeń 

gospodarczych skutkujących powiększeniem majątku spółki komandytowo akcyjnej i 

osiągnięciem przez nią zysków. Przepis art. 14 b § 2 Ordynacji podatkowej pozwala 

podatnikowi na sformułowanie wniosku dotyczącego zdarzenia przyszłego czyli 

zdarzenia, warunkowego, hipotetycznego, które może się zdarzyć. Skarżący, w związku 

z powyższym przedstawiając planowane zdarzenia gospodarcze zastrzegł, że nie może 

określić ich w sposób wyczerpujący, wskazując na przewidziane art. 14 ust 2 u.p.d.o.f. 

zdarzenia gospodarcze, których uczestnikiem może być spółka komandytowo akcyjna. 

Fakt, że wnioskodawca wskazał na liczne, wymienione w tym przepisie, zdarzenia nie 

dyskwalifikuje wniosku, skoro wszystkie są przez niego rozważane. Organ nie wyjaśnił, 

brak jakiego elementu stanu faktycznego uniemożliwia mu dokonanie oceny stanowiska 
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skarżącego. Zdaniem Sądu wydając postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia 

wniosku o interpretacje indywidualną organ powinien dokładnie wskazać okoliczności, 

które budzą jego wątpliwości i uniemożliwiają wydanie interpretacji. Istotne jest, że 

odpowiadając na przedmiotowe wezwanie o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego 

podatnik powołał się na interpretacje ogólną Ministra Finansów wydaną 11 maja 2012 r. 

Minister Finansów powołując się na uchwałę NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. sygn. II 

FSP 1/11 oraz wyroki WSA jako utrwalony uznał pogląd, że uzyskiwanie przez spółkę 

komandytowo-akcyjną przychodów oraz ponoszenie przez taką spółkę kosztów 

uzyskania przychodów nie rodzi – po stronie akcjonariusza spółki obowiązku 

wykazywania tych przychodów i kosztów, w proporcji do posiadanego w tej spółce 

zysku. Przepis art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej jednoznacznie określa, że celem 

interpretacji ogólnych jest dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania prawa 

podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Dokonywanie 

interpretacji powinno kształtować prawidłową wykładnię prawa podatkowego i 

ujednolicać w tym zakresie praktykę stosowania prawa przez organy podatkowe. 

Wobec powyższego Sąd stwierdził, że dokonując oceny zupełności przedstawionego 

przez podatnika, tak we wniosku jak i w odpowiedzi na wezwanie organu, zdarzenia 

przyszłego organ nie mógł nie rozważyć interpretacji ogólnej Ministra Finansów 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 18 maja 2012 r. w zakresie niezbędności dla 

merytorycznego rozpoznania wniosku o interpretacje indywidualną. W związku z 

powyższym Sąd stwierdził, że postanowienie odmawiające wydania interpretacji z 

uwagi na niekompletność wniosku zostało wydane z naruszeniem art. 14g § 1 Ordynacji 

podatkowej w związku z art. 14 b § 3. 

Sprawa I SA/Ke 254/12 dotyczyła skargi na decyzję w przedmiocie określenia 

wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych. Spór w sprawie dotyczył 

konsekwencji podatkowych odzyskania przez skarżącą elementów zlikwidowanego 

środka trwałego. Zdaniem organu takie elementy stanowią przychód podlegający 

opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dalej 

określana jako „u.p.d.o.p.”, tj. są nieodpłatnie otrzymanym przez skarżącą 

świadczeniem. Skarżąca natomiast stoi na stanowisku, że nie uzyskała żadnego 

świadczenia. Dokonała jedynie aktualizacji wyceny środka trwałego dla celów 

bilansowych, co nie rodzi skutków podatkowych. Stwierdzając niezasadność skargi Sąd 

wskazał na definicję „nieodpłatnego świadczenia” z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p, która 
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obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem 

jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i 

zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest 

nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie 

majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Zdaniem Sądu w świetle 

przedstawionej definicji nieodpłatnego świadczenia należało stwierdzić, wbrew 

zarzutom skarżącej, że w stanie faktycznym sprawy odzyskanie elementów 

zlikwidowanego środka trwałego w postaci murów oporowych, stanowi przychód 

podlegający opodatkowaniu, określony w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Skarżąca 

podnosząc argument, że korzystanie z własnej rzeczy nie rodzi skutków podatkowych 

dla jej właściciela nie wzięła pod uwagę faktu, że środek trwały w postaci węzła 

betoniarskiego został w 100% zamortyzowany, a następnie zlikwidowany. Istotnym zaś 

jest, że konsekwencją likwidacji w całości zamortyzowanego środka trwałego jest jego 

eliminacja z majątku. Wobec tego okoliczność, że odzyskane przez Spółkę mury 

oporowe stanowią element węzła betoniarskiego wcześniej nabytego przez skarżącą w 

drodze aportu, nie podważa twierdzenia, że odzyskując mury oporowe skarżąca 

otrzymała nieodpłatne świadczenie. Wymaga wyjaśnienia, że z chwilą przyjęcia środka 

trwałego do używania dokonuje się od niego odpisów amortyzacyjnych, które stanowią 

koszt uzyskania przychodów (art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p.). W sytuacji gdy wartość odpisów 

amortyzacyjnych zostanie zrównana z wartością początkową środka trwałego następuje 

pełna amortyzacja środka trwałego. Taki środek trwały w przypadku jego dalszego 

wykorzystywania przez podatnika w działalności pozostaje w ewidencji środków 

trwałych, stanowiąc w dalszym ciągu składnik majątku trwałego podatnika. Jeżeli jednak 

środek trwały nie jest wykorzystywany może zostać zlikwidowany. Konsekwencją 

likwidacji środka trwałego jest to, że przestaje on być składnikiem majątku podatnika. 

Odzyskanie części takiego środka, przedstawiających wymierną wartość ekonomiczną 

należy traktować jako przysporzenie majątkowe stanowiące przychód podlegający 

opodatkowaniu. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja właśnie miała miejsce. 

Likwidacja środka trwałego w postaci węzła betoniarskiego spowodowała, że przestał 

on być składnikiem majątku skarżącej. Kwalifikując zaistniałe zdarzenie jako 

aktualizację wyceny środka trwałego dla celów bilansowych, skarżąca pominęła fakt, że 

w momencie dokonywania owej aktualizacji przedmiotowy środek trwały nie stanowił 

składnika jej majątku, ponieważ po jego zamortyzowaniu uległ likwidacji, czego 

skarżąca nie kwestionowała. 
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Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 304/12 była decyzja określająca 

skarżącej Spółce dochód nie powodujący powstania zobowiązania podatkowego z 

uwagi na odliczoną stratę za poprzedni rok. Zaskarżona decyzja została wydana na 

skutek stwierdzenia przez organ zawyżenia przez skarżącą kosztów uzyskania 

przychodów o kwotę (…) zł, na którą składają się nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej 

przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. Oddalając skargę Sąd stwierdził zasadność stanowiska 

organu, że składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w części finansowanej 

przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych nie zostały przez skarżącą opłacone w 2009 r., a w 

przypadku składek za grudzień 2009 r. nie zostały opłacone w terminie do 15 stycznia 

2010 r. Trafnie organ wskazał na art. 16 ust. 1 pkt 57a u.p.d.o.p. w brzmieniu nadanym 

przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie u.p.d.o.p. od 1 stycznia 

2009 r. (Dz.U. Nr 209 poz. 1316), zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania 

przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z 

zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.), w części finansowanej przez 

płatnika składek. Zgodnie z art. 16 ust. 7d, przepis ust. 1 pkt 57a u.p.d.o.p stosuje się 

odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz 

Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stosownie do 

przepisu art. 15 ust. 4h pkt 2 u.p.d.o.p. składki z tytułu należności, o których mowa w 

ust. 4g, określone w u.s.u.s., w części finansowanej przez płatnika składek, składki na 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z 

zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, 

za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone z tytułu 

należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w 

terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego 

łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia 

tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d u.p.d.o.p. W 

świetle ww. przepisów bezzasadny jest postawiony w skardze zarzut naruszenia przez 

organy podatkowe przepisu art. 7 ust. 5, art. 15 ust. 4h pkt 2, art 16 ust. 1 pkt 57a 

u.p.d.o.p. poprzez nieuznanie za koszt uzyskania przychodu zapłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne pracowników w części finansowanej przez płatnika oraz 
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składek na FP i FGŚP za grudzień 2009 r. Skoro sporne wydatki można zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodu dopiero z chwilą ich poniesienie, tj. faktycznej zapłaty, 

to w niniejszej sprawie zarachowanie ich w miesiącu danego roku podatkowego, 

którego dotyczyły było niemożliwe. Ponieważ koszty te nie zostały poniesione, to też 

nie stanowiły one jeszcze kosztu uzyskania przychodu. 

Poddana kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 527/12 interpretacja dotyczyła 

obowiązków podatkowych spółki kapitałowej związanych z wypłaceniem wspólnikom 

dywidendy w formie niepieniężnej, poprzez przeniesienie prawa własności 

nieruchomości. W ocenie strony wnioskującej o wydanie interpretacji opisany stan 

faktyczny nie skutkuje obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego od osób 

prawnych, gdyż wypłata dywidendy (bez względu na formę) nie powoduje 

przysporzenia majątkowego po stronie spółki, a więc nie generuje przychodu, który 

podlegałby opodatkowaniu. Negując to stanowisko organ interpretacyjny uznał 

natomiast, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej nie może skutkować 

preferencją podatkową dla Spółki, która w razie zbycia nieruchomości uzyskałaby 

opodatkowany przychód, a następnie ze środków otrzymanych od ich nabywcy 

mogłaby wypłacić dywidendę w formie pieniężnej. Uznając za prawidłowe stanowisko 

skarżącej Sąd w całości podzielił stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia 8 lutego 

2012 r. (sygn. akt II FSK 1384/10). Stwierdził, że wykładnia przepisów prawnych 

zawartych w art. 12 ust. 1-3 oraz art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. nie daje podstaw do przyjęcia 

tezy, zgodnie z którą podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o wypłacie 

zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności 

do części nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie. W przypadku 

przeniesienia na wspólników prawa własności części nieruchomości, której rynkowa 

wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania spółki z tytułu zysku 

przeznaczonego do podziału wypłaty z zysku, nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 1 

u.p.d.o.p.. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku nie jest zbyciem, 

w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie 

rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw. W wyniku wypłaty z zysku w formie 

rzeczowej wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie wzrośnie. Zmianie 

ulegną jedynie rodzaj i struktura aktywów spółki. Wypłata dywidendy w naturze nie jest 

dla spółki odpłatnym zbyciem nieruchomości i jako substytut świadczenia pieniężnego 

nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki. Sąd zanegował twierdzenie 

organu interpretacyjnego, że wypłatę dywidendy w formie przeniesienia na wspólnika 
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prawa własności nieruchomości należy traktować na równi ze zbyciem tego prawa, 

zwolnieniem się spółki z długu (wynikającego z roszczenia o wypłatę dywidendy), a w 

konsekwencji uzyskaniem przez spółkę opodatkowanego przychodu. Wypłata przez 

spółkę dywidendy niepieniężnej nie powinna bowiem być utożsamiana z umową 

sprzedaży, ani jakąkolwiek podobną umową o charakterze wzajemnym. 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 podziału zysku. Nie budzi wątpliwości, że 

świadczenie otrzymane z tytułu dywidendy będzie stanowić źródło opodatkowanego 

przychodu po stronie uprawnionego wspólnika, czy będzie on osobą prawną (art. 10 

ust. 1 u.p.d.o.p.), czy też osobą fizyczną (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). We 

wspomnianych regulacjach racjonalny ustawodawca wskazuje zatem podmiot, który 

na skutek wypłaty dywidendy uzyskuje opodatkowane przysporzenie majątkowe, co 

ma określone konsekwencje w zakresie obowiązków skarżącej jako płatnika i może 

być wystarczającym argumentem dla zanegowania stanowiska organu 

interpretacyjnego. Zasadnie także wskazała spółka, że wypłata dywidendy następuje 

w wykonaniu uchwały, a zobowiązanie spółki wobec wspólnika, wynikające z 

przepisów ustawowych, statutu spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników ma 

charakter jednostronny. Wywiązanie się spółki z jej zobowiązania względem 

udziałowca nie stanowi czynności prawnej wzajemnej, której elementem jest cena. 

Wypłata dywidendy, bez względu na jej pieniężną czy niepieniężną formę nie stanowi 

przysporzenia majątkowego po stronie spółki (podział wypracowanego zysku skutkuje 

wręcz obniżeniem wartości jej majątku), a zatem nie może stanowić źródła jej 

opodatkowanego przychodu. Jak więc wykazano powyżej art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 1 

u.p.d.o.p. nie mogą stanowić podstawy stwierdzenia, że spółka wypłacając dywidendę 

w formie niepieniężnej uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Podsumowując Sąd stwierdził, że zaskarżona 

interpretacja zawiera niewłaściwą wykładnię wspomnianych przepisów prawa 

materialnego, która miała wpływ na wynik sprawy. Spełniona zatem została przesłanka 

uchylenia tej interpretacji w oparciu o art. 146 § 1 ustawy p.p.s.a.  

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 637/12 była decyzja określająca 

Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wysokość 

odsetek za zwłokę od zaniżonych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób 

prawnych. Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona 
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decyzja narusza prawo. Spór dotyczył kwalifikacji wydatków poniesionych przez Spółkę 

na wytworzenie i bezpłatne wydanie swoim kontrahentom materiałów handlowych w 

postaci pojedynczych płytek ceramicznych i innych materiałów w kontekście przepisów 

art. 15 ust 1 oraz art. 16 ust 1 pkt 28 u.p.d.o.p. Ocena prawidłowości rozstrzygnięcia 

organu, co do braku podstaw 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. Stosownie do art. 15 ust 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są 

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 16 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 16 ust 1 pkt 28 u.p.d.o.p. nie uważa się za 

koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 

0,25 % przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego 

przekazu lub publicznie w inny sposób. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że sporne 

wydatki jako pozostające w związku z uzyskaniem przychodów zostały rzeczywiście 

poniesione. Fakt ich poniesienia potwierdza zgromadzony w sprawie materiał 

procesowy, który Sąd szczegółowo omówił w uzasadnieniu wyroku. Mimo, że organ 

podatkowy stwierdził brak ewidencji podatkowej dokumentującej przekazanie 

materiałów kontrahentom, to powołane w zaskarżonej decyzji dowody potwierdzają fakt 

poniesienia spornych wydatków jak i ich wysokość. Przechodząc do dalszych rozważań 

Sąd zaakceptował w pełni poglądy prawne zaprezentowane w zaskarżonej decyzji jak i 

w skardze dotyczące definicji pojęcia ,,reklama", ,,reklama prowadzona publicznie" oraz 

,,reklama niepubliczna". W u.p.d.o.p. przyjęto zasadę, że bez ograniczeń za koszty 

uzyskania przychodów uznaje się jedynie wydatki na reklamę prowadzoną publicznie. 

Natomiast wydatki na reprezentację i reklamę prowadzoną w inny niż publiczny sposób 

podlegają limitowaniu do 0,25 % przychodu. O zaliczeniu danego wydatku do kosztów 

reklamy publicznej lub niepublicznej - jak trafnie podkreślają strony - decyduje zawsze 

jej odbiorca, adresat. Do wydatków limitowanych należą zatem te, które z założenia są 

kierowane wyłącznie do konkretnego adresata. Sąd stwierdził, że w stanie faktycznym 

sprawy, uzasadniony jest zarzut skargi, że wydatki w kwocie [...] zł związane z 

wytworzeniem wydawanych kontrahentom próbek produktów (płytek ceramicznych i 

innych materiałów), które nie zostały pierwotnie zaliczone przez spółkę do kosztów 

uzyskania przychodów, stanowią koszty reklamy publicznej. Z niekwestionowanych 

przez organ podatkowy wyjaśnień spółki wynikają istotne fakty determinujące 

prawidłową ocenę spornych wydatków w kontekście przepisów art. 15 ust 1 oraz art. 16 
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ust 1 pkt 28 u.p.d.o.p. Odnosząc się do powyższych wyjaśnień Spółki przyjąć wobec 

tego należy, że: podstawowym rodzajem działalności reklamowej, prowadzonej przez 

spółkę było nieodpłatne przekazywanie kontrahentom spółki próbek materiałów 

reklamowych (tj. wzorniki, ekspozytory, nosidełka, pojedyncze egzemplarze płytek itp.); 

przygotowane na Wydziale Dekoracji próbki nie mogły być wykorzystane w żaden inny 

sposób, niż przekazanie ich partnerom handlowym spółki, którzy wystawiali je w swoich 

sklepach i hurtowniach dla potrzeb zaprezentowania klientom próbek płytek; próbki 

wydawane były partnerom handlowym, którzy nie byli ostatecznymi odbiorcami; 

przekazywane próbki miały służyć jako prezentacja cech produktów spółki i 

eksponowane były ostatecznie w punktach sprzedaży, do których dostęp miał każdy 

zainteresowany nabyciem próbek. Zdaniem Sądu przedstawiona w zaskarżonej decyzji 

kwalifikacja spornych wydatków jako poniesionych przez Spółkę na reklamę 

prowadzoną niepublicznie, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 28 u.p.d.o.p., pozostaje w 

oczywistej sprzeczności z faktami wynikającymi z omówionego wyżej materiału 

procesowego. Odnosząc się do wskazanych wyżej faktów uznanych za bezsporne, 

przyjąć wobec tego należy, że docelowym odbiorcą reklamy materiałów (pojedynczych 

płytek ceramicznych i innych materiałów) w rzeczywistości nie był bowiem 

skonkretyzowany adresat, wskazany z imienia i nazwiska odbiorca, lecz każdy 

potencjalny klient hurtowni czy sklepu oferującego płytki ceramiczne spółki, czyli 

potencjalna zainteresowana osoba, która chciałaby się zapoznać z jej ofertą jako 

producenta. Nie ma przy tym znaczenia jak trafnie zauważyła spółka i co wynika z jej 

wyjaśnień, że z formalnego punktu widzenia ekspozytory oraz próbki wydawane były 

konkretnym partnerom handlowym, ponieważ kontrahenci nie są odbiorcami informacji 

na temat towarów oferowanych przez spółkę - rola partnerów handlowych sprowadzała 

się jedynie do wsparcia spółki w przekazie tych informacji do ostatecznego konsumenta. 

Odbiorcą reklamy nie byli w istocie kontrahenci handlowi spółki (sklepy, hurtownie) jak 

interpretuje organ podatkowy, lecz nieokreślony i nieograniczony krąg klientów tych 

podmiotów, którzy dzięki przekazanym przez Spółkę próbkom mieli możliwość 

zapoznania z ofertą producenta, zobaczyć oferowany produkt. W rzeczywistości 

podejmowane przez spółkę działania polegające na przekazywaniu nieodpłatnie 

kontrahentom próbek płytek, wystawianie w hurtowniach i sklepach detalicznych 

ekspozytorów czy wzorników mieściły się w zakresie reklamy prowadzonej publicznie. 

Spółka wobec powyższego miała prawo na podstawie art. 15 ust 1 u.p.d.o.p. zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów całość wydatków związanych z nieodpłatnym 
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przekazaniem materiałów na rzecz kontrahentów w celu ich wyeksponowania w 

punktach sprzedaży, a nie jedynie część tych wydatków mieszczących się w limicie 

wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. 

W sprawie I SA/Ke 511/12 Sąd stwierdził, że skarga na postanowienie Ministra 

Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku 

dochodowego od osób prawnych jest nieuzasadniona w związku z czym oddalił skargę. 

Odmawiając, na podstawie art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej wszczęcia 

postępowania, zainicjowanego wnioskiem skarżącej o udzielenie pisemnej interpretacji 

co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, organ podatkowy wskazał, 

że przedmiotem wniosku nie jest kwestia regulowana przepisami prawa podatkowego. 

Odnosząc się do przedstawionego przez skarżącą stanu faktycznego, treści pytań oraz 

ich uzasadnienia Minister Finansów zauważył, że istotą podniesionych we wniosku 

problemów interpretacyjnych są zagadnienia, które dotyczą spełnienia przez Spółkę 

warunku określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w 

specjalnej strefie ekonomicznej a mianowicie limitu zatrudnienia. Tym samym, zdaniem 

organu podatkowego, wystąpiła negatywna przesłanka udzielenia pisemnej interpretacji. 

Sąd akceptując stanowisko organu wskazał, że z brzmienia art. 14a § 1 oraz art. 14b § 

1 Ordynacji podatkowej wynika jednoznacznie, że przedstawiony we wniosku problem 

dotyczyć musi sfery opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania wnioskodawcy. 

Skarżąca zwróciła się do Ministra Finansów z czterema pytaniami powiązanymi ze 

sobą. W pytaniu pierwszym i drugim skarżąca wskazując przepisy art. 17 ust 1 pkt 34, 

ust 4-6 u.p.d.o.p. oraz § 3 ust 1 pkt 2 i § 3 ust 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 

228, poz. 1667) dalej „rozporządzenie", pytała czy z racji prowadzenia działalności w 

specjalnej strefie ekonomicznej zachowa zwolnienie podatkowe w sytuacji gdy: (1) w 

ramach utworzenia nowych 24 etatów w terminie do 31 grudnia 2011 r. i utrzymania 

zatrudnienia na łącznym poziomie 601 pracowników w terminie do 31 grudnia 2016 r. 

dokona restrukturyzacji zatrudnienia, polegającego na zmniejszeniu ogólnej liczby 

stanowisk; (2) do utworzonych nowych 24 etatów zaliczy osoby zatrudnione na 

podstawie umów na czas określony oraz umowy o zastępstwo przed datą uzyskania 

zezwolenia, które następnie, w wyniku utworzenia nowych etatów, zostały zatrudnione 

na podstawie nowych umów na czas nieokreślony; (3) dokona reorganizacji polegającej 

na modyfikacji nazw stanowisk i zakresów obowiązków w okresie do 31 grudnia 2016 r.; 
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(4) do limitu 601 pracowników określonego w zezwoleniu zostaną wliczeni pracownicy 

przejętych spółek córek zgodnie z art. 93 § 1 i 2 Ordynacja podatkowa w związku z art. 

23(1) § 1 Kodeksu pracy. Skarżąca w uzasadnieniu stanowiska do pytań wprost, na co 

trafnie zwraca uwagę organ podatkowy, odwołuje się do przepisów regulujących 

kwestie udzielania, cofania bądź zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności 

gospodarczej w strefie, czyli do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz 

rozporządzenia. Wątpliwości skarżącej odnoszą się do realizacji obowiązków 

wynikających z udzielonego zezwolenia, a mianowicie z utrzymaniem limitu 

zatrudnienia. Jednocześnie posiadanych wątpliwości wyeksponowanych w treści pytań 

od 1-4 nie wiąże ze zrozumieniem przepisów art. 17 ust 1 pkt 34 u.p.d.o.p. oraz art. 93 § 

1 i 3 Ordynacji podatkowej, które bezspornie są przepisami prawa podatkowego w 

rozumieniu art. 14b § 1 w związku z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Sąd wskazał, że 

źródłem zwolnienia podatkowego jest przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., a skarżąca 

bezpodstawnie przypisuje wyjątkowe znaczenie przepisowi § 3 ust 1 pkt 2 oraz § 3 ust 3 

i 6 rozporządzenia, który w przekonaniu Sądu ma jedynie charakter techniczny. Błędne 

jest wobec powyższego założenie skarżącej, że § 3 ust 1 pkt 2 oraz § 3 ust 3 i 6 

rozporządzenia reguluje szczegółowe kwestie związane z przyznaniem zwolnienia 

podatkowego na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 w związku z art. 17 ust 4-6 u.p.d.o.p. i 

wobec tego przepisy rozporządzenia stanowią przepisy prawa podatkowego. Dlatego 

zasadnie organ podatkowy uznał, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu 

faktycznego, przepis § 3 ust 1 pkt 2 oraz § 3 ust 3 i 6 rozporządzenia nie stanowi normy 

prawa podatkowego, do którego zastosowanie powinien mieć przepis art. 14b § 

Ordynacja podatkowa. 

W serii spraw o sygn. akt I SA/Ke 513-515/12 I SA/Ke 593-595 i I SA/Ke 434-

437/12 dotyczącej indywidualnych interpretacji Ministra Finansów dotyczących 

przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, 

Sąd w związku z treścią art. 190 ustawy p.p.s.a związany był wykładnią prawa 

dokonaną w tej sprawie przez NSA. Zgodnie z wyrokiem NSA, uchylającym wyroki sądu 

pierwszej instancji i przekazującym je do ponownego rozpoznania, Sąd uznał za 

wyjaśnioną okoliczność związaną z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z 

o.o. NSA stwierdził, że w stanie faktycznym sprawy spółka przedstawiła we wniosku 

przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z o.o., które polegało na tym, że spółka 

wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształcanego 

(samorządowego zakładu budżetowego), zgodnie z art. 93a § 1 w zw. z art. 93b 
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Ordynacji podatkowej. Do takiego przyjęcia prowadzi łączna wykładnia art. 22 i art. 23 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 

43 z późn. zm.), zwanej dalej „u.g.k.". Przyjął trafność stanowiska, że pojęcie 

przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością na skutek likwidacji tego zakładu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 

art. 23 ust. 3 w zw. z art. 93b Ordynacji podatkowej, nie oznacza likwidacji 

przedmiotowej i podmiotowej tego podmiotu, lecz tylko zmianę formy organizacyjno-

prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższą rozstrzygnięcie w świetle 

art.190 p.p.s.a. jest wiążące. W świetle wyroku NSA jednak rozstrzygnięcie powyższej 

kwestii nie było wystarczające dla oceny prawidłowości ww. interpretacji prawa 

podatkowego. W myśl art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia 

zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia 

własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia 

przyszłego. Systemowe odczytanie art. 134 § 1 p.p.s.a. oraz art. art. 14b - art. 14h 

Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, że sądy administracyjne kontrolując 

prawidłowość indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie mogą wykroczyć 

poza granice danej sprawy, które wyznaczają: (a) stan faktyczny przedstawiony we 

wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, (b) stan prawny (przepisy 

prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz (c) zagadnienie prawne, które ma być 

przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy (por. wyrok 

NSA z dnia 16 września 2011 r., II FSK 497/10). Treść wniosku o wydanie indywidualnej 

interpretacji podatkowej wyznacza przedmiotowy zakres postępowania 

interpretacyjnego, gdyż wnioskowy charakter postępowania o wydanie indywidualnej 

interpretacji podatkowej oraz systemowe odczytanie art. 14b – art. 14h Ordynacji 

podatkowej prowadzą do konkluzji, że organ wydający interpretację jest niejako 

„związany" merytorycznie zakresem problemu prawnego jaki strona przedłoży we 

wniosku. Szczególnie istotna jest dyspozycja normy zawartej w art. 14g § 1 Ordynacji 

podatkowej, w myśl której wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający 

wymogów określonych w art. 14b § 3 tej ustawy pozostawia się bez rozpoznania. W 

rozdziale 1a Ordynacji podatkowej opatrzonym tytułem „Interpretacje przepisów prawa 

podatkowego", brak zatem przepisu, który nadawałby organom podatkowym 

uprawnienie do uzupełniania wniosku o elementy prawne lub faktyczne. 
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W związku z powyższym Sąd stwierdził, że dla oceny czy w sprawie zastosowanie 

znajdzie art. 16g ust. 9 ww. ustawy (czyli zasada kontynuacji odpisów 

amortyzacyjnych), organ powinien ustalić w trybie art. 14h w zw. z art. 169 § 1 Ordynacji 

podatkowej, czy wskazana we wniosku przez spółkę „ewidencja majątkowa" w ogóle 

pozwala na rzeczywiste określenie, od jakich wartości początkowych środków trwałych 

przekształconego zakładu budżetowego spółka mogłaby kontynuować odpisy 

amortyzacyjne. W rozpoznawanych sprawach, począwszy od złożonego wniosku o 

interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, poprzez skargę do WSA, 

spółka konsekwentnie podnosiła brak – w jej ocenie - stosownej ewidencji, wskazując, 

że składniki majątkowe wniesione tytułem aportu do spółki były ujęte przez gminę 

jedynie w „ewidencji majątkowej". W obliczu tych twierdzeń spółki, dla stwierdzenia, że 

jej stanowisko wyrażone we wniosku, co do zasadności zastosowania w jej sytuacji art. 

16g ust. 10 u.p.d.o.p. (w brzmieniu z 2010 r.), konieczne jest : (a) wezwanie spółki do 

doprecyzowania stanu faktycznego w kwestii prowadzenia przez zakład budżetowy 

„ewidencji majątkowej" i (b) ocena, czy należycie opisana „ewidencja majątkowa" może 

być traktowana w świetle art.16g ust.10a u.p.d.o.p. (w brzmieniu z 2010 r.) jako 

ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która 

pozwalałaby na kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych w trybie art. 16g ust. 9 i art. 

16h ust. 3 ww. ustawy. W związku z powyższym na podstawie art. 146 § 1 ustawy 

p.p.s.a. Sąd oddalił indywidualne interpretacje Ministra Finansów. 

4. Podatki i opłaty lokalne 

W sprawach I SA/Ke 411/11, I SA/Ke 257/12, I SA/Ke 512/12 Sąd zwrócił uwagę 

na szczególny walor danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Przepis art. 21 

ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 

2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zm.) stanowi, że podstawą wymiaru podatku są dane 

wynikające z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostwa powiatowe. 

Dane te wskazują m.in. na przedmiot i podmiot opodatkowania. Ustalenia organów 

podatkowych oparte o treść ewidencji gruntów stanowią istotny element określenia 

podatkowego stanu faktycznego. Dokonując tych ustaleń organ jest związany zakresem 

zapisów zawartych w ewidencji gruntów i nie jest uprawniony do ich weryfikacji. Pogląd 

odmawiający uprawnienia organom ustalającym wysokość podatku od nieruchomości 

do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów, 

jest ugruntowany w orzecznictwie sądowym (por. wyroki NSA z dnia 14 września 2011 
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r. sygn. akt II FSK 533/10, z dnia 13 stycznia 2010 r. sygn. akt II FSK 1243/08, z dnia 5 

listopada 2009 r. sygn. akt II FSK 836/08, z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt II 

FSK 854/08, z dnia 1 października 2009 r. sygn. akt II FSK 652/08, z dnia 18 lutego 

2010 r. sygn. akt II FSK 1586/08, WSA w Kielcach z dnia 14 października 2010 r. sygn. 

akt I SA/Ke 461/10, WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 

955/09, WSA w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Po 363/09, 

/dostępne: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. W wyrokach tych, które Sąd w pełni 

zaakceptował i podzielił, wyrażono stanowisko, że dane zawarte w ewidencji gruntów i 

budynków mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 Ordynacji 

podatkowej i zgodnie z treścią tego przepisu, stanowią dowód tego, co zostało w nich 

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. 

Oddalając skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w sprawie I SA/Ke 411/11 Sąd 

wskazał, że jeżeli w ewidencji gruntów widnieje zapis, że skarżąca jest właścicielką 

gruntu o powierzchni 0,1493 ha, to brak podstaw do przyjęcia, że winny być 

opodatkowane grunty o innej – większej powierzchni, jak chce tego skarżąca. Wskazuje 

ona przy tym na niezgodność treści ewidencji z rzeczywistym stanem posiadania, ale 

Sąd jednoznacznie stwierdził, że w postępowaniu dotyczącym wymiaru podatku od 

nieruchomości nie jest dopuszczalne kwestionowanie zgodności danych wynikających z 

ewidencji gruntów ze stanem faktycznym, albowiem organy podatkowe nie prowadzą - 

bo nie mają do tego prawa - postępowania dowodowego dotyczącego zmiany treści 

zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W postępowaniu podatkowym nie zapadają 

żadne rozstrzygnięcia w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów. 

Spór w sprawie I SA/Ke 257/12 dotyczył ustalenia kręgu osób zobowiązanych do 

zapłaty łącznego zobowiązania pieniężnego ustalonego w decyzji organu I instancji. 

Skarżący kwestionuje bowiem dane zawarte w ewidencji gruntów twierdząc, że jest 

jedynym zobowiązanym do zapłaty. Sąd podzielając stanowisko organu wskazał, że w 

przedmiotowej sprawie krąg osób zobowiązanych został ustalony w oparciu o dane 

zawarte w ewidencji gruntów, które to dane, jak wyżej wskazano są wiążące dla organu 

podatkowego. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że zarzuty błędnego ustalenia stanu 
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faktycznego, co do określenia podatników solidarnie zobowiązanych do zapłaty 

łącznego zobowiązania pieniężnego, są niezasadne, gdyż ustalenia te dokonane 

zostały stosowanie do art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 512/12 dotyczącej podatku od nieruchomości skarżąca nie 

kwestionowała danych zawartych w ewidencji, a jedynie podnosiła, że opodatkowany 

grunt winien być zakwalifikowany do terenów budownictwa mieszkaniowego. Na tę 

okoliczność wskazywała, że trwają przedłużające się w czasie prace nad zmianą planu 

zagospodarowania przestrzennego, w którym to planie objęte podatkiem działki 

zakwalifikowane być mają właśnie jako tereny budownictwa mieszkaniowego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych („u.p.o.l”) opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz 

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ustępie 

2 tego przepisu wskazano, że opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają użytki rolne. 

Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy determinowane było zatem ustaleniem czy sporne 

grunty można zaliczyć do użytków rolnych. Sąd wskazał, że z przedłożonego do akt 

odpisu z ewidencji wynika, że sporne działki zakwalifikowane zostały do symbolu „Bp”. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków symbol Bp oznacza 

zurbanizowane tereny niezabudowane. Nie dotyczy zatem użytków rolnych, co w 

konsekwencji powoduje jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Nadto w art. 

1a ust 3 u.p.o.l. ustawodawca wskazał, że przez użyte w ustawie określenie użytki rolne 

rozumieć należy grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. 

Dodatkowo zatem wskazano na kluczowe w tym zakresie znaczenie zapisów ewidencji. 

Sąd stwierdził, że skoro organ opodatkował grunt zgodnie z klasyfikacją wynikającą z 

ewidencji jego działanie w tym zakresie odpowiadało prawu. Okoliczność 

przedłużających się prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla 

rozstrzygnięcia sprawy nie miała natomiast znaczenia. Plan zagospodarowania nie jest 

bowiem dokumentem na podstawie, którego organy podatkowe mogą ustalić dane 

niezbędne do opodatkowania gruntów. Korzystna dla skarżącej zmiana planu w tym 

zakresie może skutkować wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu 

i w konsekwencji doprowadzić do zmian w ewidencji. W związku z powyższym Sąd 

oddalił skargę. 

Sprawy I SA/Ke 258/12 i I SA/Ke 560/11 dotyczyły skarg na decyzje w 

przedmiocie podatku od nieruchomości, w których przedmiot opodatkowania stanowił 
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grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skargi nie zostały 

uwzględnione. W sprawach tych Sąd powołał regulacje u.p.o.l., w świetle których 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki, lub ich części 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez pojęcie gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 

rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania 

nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów 

technicznych. Względy techniczne z kolei należy rozumieć jako trwałą i obiektywną 

przeszkodę w wykorzystywaniu gruntu, budynku, budowli do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Przyczyna techniczna musi być niezależna od woli przedsiębiorcy, 

wynikająca bezpośrednio ze stanu technicznego tego przedmiotu, powodującego 

zerwanie jego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. (por. wyroki 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, np.: z dnia 1 czerwca 2011r. II FSK 151/10, z dnia 

10 czerwca 2011r. II FSK 226/10, z dnia 12 kwietnia 2011r. II FSK 2128/09 dostępne na 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

W sprawie I SA/Ke 258/12 zasadniczą kwestią było ustalenie, czy sporne 

budynki związane były z prowadzoną przez skarżącą działalnością gospodarczą i czy 

wobec tych budynków zaszły względy techniczne, które spowodowały, że nie mogły być 

one wykorzystane do prowadzenia tej działalności. Nieruchomość staje się elementem 

przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub można ją uznać za związaną z tym 

przedsiębiorstwem, jeżeli w jakikolwiek sposób jest wykorzystywana w prowadzonej 

działalności gospodarczej lub – biorąc pod uwagę cechy faktyczne tej nieruchomości i 

rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – może być 

wykorzystana wprost na ten cel. Aczkolwiek ujęcie nieruchomości w prowadzonej przez 

osobę fizyczną ewidencji środków trwałych, czy dokonywanie odpisów 

amortyzacyjnych, albo też zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków 

dotyczących nieruchomości, przesądza o jej gospodarczym przeznaczeniu, to jednak 

nie jest to jedyne kryterium decydujące o takiej kwalifikacji np. gruntu czy też budynku. 

Do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczone 

winny być również te grunty lub budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane 

przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale ich cechy 

oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one 

wykorzystywane na ten cel (por. wyrok NSA z 18 lipca 2012 r. II FSK 32/11, dostępny 
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na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W ocenie Sądu, Kolegium. dokonało prawidłowych 

ustaleń w zakresie uznania, że nabyte nieruchomości podatniczka związała z 

prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Świadczy o tym po pierwsze fakt, 

że wydatki generowane przez sporną nieruchomość, związane z energią elektryczną 

oraz monitoringiem (w tym założenie instalacji oraz comiesięczny monitoring), zaliczyła 

w koszty działalności firmy. Ustalenie to potwierdza analiza ewidencji księgowo-

podatkowej i książki przychodów i rozchodów. Ponadto zakup tych usług i mediów 

stwierdzony został fakturami, na których jako odbiorca widnieje nazwa tego właśnie 

przedsiębiorstwa. Po drugie, mimo, że skarżąca nie wykorzystywała budynków 

bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej, to była to okoliczność tylko 

przejściowa. Po poczynieniu stosownych nakładów i remontów istniała bowiem taka 

realna możliwość. Świadczy o tym chociażby fakt, że dokonania remontów nakazał 

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz że podjął się ich kolejny nabywca 

nieruchomości. Zdaniem Sądu, powyższe oznacza, że w sprawie spełnione zostały oba 

opisane powyżej kryteria decydujące o kwalifikacji budynku jako związanego z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym bez wpływu na 

opodatkowanie spornych budynków stosownie do treści art. 2 ust. 1 u.p.o.l. pozostają 

zarzuty skargi, że podatniczka od momentu zakupu nieruchomości nie prowadziła ani 

nie zamierzała prowadzić na niej działalności gospodarczej, że miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej jest inna miejscowość, oraz że w toku kontroli prowadzonej w 

firmie męża skarżącej pracownicy organów podatkowych nie stwierdzili, by na 

przedmiotowej nieruchomości prowadzona była działalność gospodarcza. Związek 

danej nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza także związek 

pośredni służący prowadzonej działalności i nie może być utożsamiany jedynie z 

działalnością faktyczną. Podsumowując, sporne budynki, mimo ich niewykorzystywania 

z przyczyn podawanych przez skarżącą, nie przestały być nieruchomością związaną z 

prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą. Sąd podzielił także stanowisko 

Kolegium, że wyżej zdefiniowany termin „względów technicznych” w niniejszej sprawie 

nie miał miejsca. Przy czym wbrew twierdzeniom skargi, w zakresie poczynienia tego 

ustalenia organy podatkowe rozważyły wszelkie okoliczności faktyczne niezbędne do 

wykazania czy zachodzi tak rozumiana przesłanka wyłączająca opodatkowanie 

przedmiotowego budynku według stawek przewidzianych dla przedmiotu związanego z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla ustalenia istnienia tej przesłanki 

wystarczający był zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym twierdzenia 
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samej podatniczki, wynik przeprowadzonych przez pracowników organu oględzin 

nieruchomości w dniu 30 września 2009 r. oraz treść decyzji powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego. Analiza tych dowodów wskazuje, że stan techniczny budynków 

powodujący że nie były one wykorzystywane przez skarżącą do prowadzenia 

działalności gospodarczej, nie stanowi o tym, że zaszły względy techniczne, o jakich 

mowa w omawianym przepisie art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. W budynkach możliwe było 

przeprowadzenie remontów, o czym świadczy nakaz ich dokonania zawarty w decyzji 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz fakt ich przeprowadzenia przez 

późniejszego nabywcę. Skoro zatem podatniczka nie przeprowadzała koniecznych 

remontów, to była to okoliczność na którą tylko ona miała wpływ. Stan techniczny 

budynków nie miał charakteru trwałego, niezależnego od strony. To podważa 

twierdzenie skargi, że prowadzenie działalności w spornych budynkach uniemożliwiła 

obiektywna przeszkoda. Ponadto jak wynika ze skargi, wpływ na decyzję podatniczki o 

rezygnacji z remontu budynków miały wysokie koszty ich przeprowadzenia. Dlatego 

należy wyjaśnić w tym miejscu, że nieużyteczność gospodarcza przedmiotu 

opodatkowania, wynikająca ze względów ekonomicznych również nie stanowi 

przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej (wyrok NSA z dnia 14 lutego 

2012 r., sygn. akt II  FSK 1492/10). 

Zdaniem Sądu ww. „względy techniczne” nie wystąpiły też w sprawie I SA/Ke 

560/11. W sprawie tej nie budziło wątpliwości, że wobec przedmiotowego budynku 

została wydana decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zakazująca 

jego użytkowania i nakazująca usunięcie wskazanych w niej nieprawidłowości 

dotyczących wad technicznych budynku. Przywołana decyzja zakreślała przy tym czas 

do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Natomiast kolejna decyzja organów 

nadzoru budowanego przedłużała jedynie względem pierwotnej decyzji okres do 

usunięcia nieprawidłowości. Podkreślenia wymaga, że pierwotna decyzja nadzoru 

budowlanego wskazała jako możliwość usunięcia nieprawidłowości - rozbiórkę 

przedmiotowego budynku. Z uwagi na fakt, że postępowania przed organami nadzoru 

budowlanego były każdorazowo inicjowane na wniosek skarżącej, że nie usunęła 

stwierdzonych przez organy nieprawidłowości poprzez rozbiórkę budynku oraz że 

cząstkowo dokonywała jego remontu, wyprowadzić należało wniosek, że z budynkiem 

tym wiąże plany realizacji przedsięwzięć w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. W takiej sytuacji Sąd stwierdził, że organ prawidłowo uznał, że w sprawie 

nie jest możliwe uznanie aby budynek nie mógł być wykorzystywany do działalności 
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gospodarczej. Podejmowanie przez stronę skarżącą działań w zakresie 

przeprowadzania częściowych remontów wskazuje na faktyczne przystosowywanie 

danego budynku dla celów działalności gospodarczej. Sąd stwierdził ponadto, że organ 

prawidłowo ustalił, że skarżący mimo nakazu usunięcia nieprawidłowości nie podjął 

żadnych działań w kierunku wykonania decyzji nadzoru budowlanego. Skarżący 

dokonał jedynie cząstkowych napraw, poprzez naprawę dachu i zabezpieczenia 

budynku, natomiast nie podjął nakazanego remontu – strona nie wystąpiła o pozwolenie 

na budowę, nie wystąpiła również o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Z powyższego organ wyprowadził prawidłowy wniosek, że 

strona skarżąca z własnej woli nie zaś z obiektywnych przyczyn technicznych nie 

korzysta z budynku. Okoliczność, czy w sprawie zachodzą „względy techniczne”, o 

jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., badane są przez organ we własnym zakresie 

w prowadzonym postępowaniu podatkowym. Oznacza to, że mogą być dowodzone 

wszelkimi środkami dowodowymi. Do środków tych niewątpliwie należą zarówno 

orzeczenia organów nadzoru budowlanego, jak i opinie specjalistów (biegłych) z 

zakresu budownictwa. Nie są to jednak środki dowodowe wyłącznie właściwe, ponieważ 

w tym przypadku zastosowanie ma zasada wyrażona w art. 180 § 1 o.p., w myśl której 

jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a 

nie jest sprzeczne z prawem (zob. wyrok NSA z dnia 7 stycznia 2010 r. o sygn. akt II 

FSK 1228/08, LEX nr 554082). Tym bardziej jako prawidłowe jawi się przeprowadzone 

przez organ postępowanie dowodowe. 

Uchylając decyzje w przedmiocie podatku od nieruchomości w sprawie I SA/Ke 

172/12 Sąd wskazał, że istota sporu sprowadza się do kwalifikacji prawnej dwóch 

obiektów pod nazwami sortownia wstępna i sortownia wtórna. Organy obu instancji stały 

na stanowisku, że wymienione obiekty w roku podatkowym były budynkami w 

rozumieniu  art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Natomiast zdaniem strony obiekty te były 

budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 

Z ww. przepisów wynika, że zasadnicze znaczenie przy definiowaniu budynku i budowli 

ma definicja „obiektu budowlanego” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Tak więc chcąc ustalić, czy dany obiekt podlega opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości, należy ustalić, czy jest obiektem budowlanym w rozumieniu prawa 

budowlanego. Jeżeli jest, to należy przejść na grunt definicji budynku i budowli zawartej 

w u.p.o.l. Definicje budynku i budowli z prawa budowlanego na gruncie u.p.o.l. stosuje 

się jedynie pomocniczo, gdyż zasadnicze znaczenie mają definicje tych pojęć zawarte w 
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u.p.o.l. i to na ich podstawie rozstrzygamy, czy dany obiekt budowlany w rozumieniu 

prawa budowlanego jest budynkiem, czy też budowlą w rozumieniu u.p.o.l. Choć 

definicja budowli z prawa budowlanego pokrywa się z definicją zawartą w u.p.o.l., to 

podstawą do rozstrzygania wątpliwości dotyczących tego, co jest budowlą jest 

komentowany art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l. W niniejszym postępowaniu bezsporne jest, 

że oba obiekty są obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego i 

jednocześnie nie są obiektami małej architektury. Poza sporem jest również, że 

przedmiotowe obiekty posiadają dach, fundamenty oraz są na trwałe związane z 

gruntem. Spełnioną są więc trzy z czterech koniecznych elementów definicji budynku. 

Zdaniem skarżącej w przypadku tych obiektów nie jest natomiast zrealizowany 

konieczny warunek wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. 

Skarżąca stwierdziła, że wprawdzie obiekty te posiadają ściany, jednak ściany te nie 

występują ze wszystkich stron i tym samym nie wydzielają obiektów z przestrzeni. W 

rozumieniu Spółki, aby obiekt budowlany zakwalifikowany został jako budynek, musi on 

być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych ze wszystkich stron. 

Organy obu instancji korzystając z możliwości przeprowadzenia dowodu z opinii 

biegłego ustaliły, że sporne obiekty budowlane są wydzielone z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych – barierek, elementów stalowych, krat słupów, prętów a w 

przypadku sortowni wstępnej dwóch pełnych ścian, tym samym spełniając wszystkie 

ustawowe przesłanki do uznania je za budynki w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

Sąd podzielił stanowisko skarżącej. Słupy, pręty, barierki nie wyodrębniają bowiem i nie 

zamykają przestrzeni znajdującej się pomiędzy dachem, a płytą opartą na 

fundamentach obiektu. Przegrody budowlane wydzielające obiekt z przestrzeni muszą 

być - co do zasady- kompletne od poziomu podłogi do poziomu dachu i muszą 

występować ze wszystkich stron, co oczywiście nie wyklucza w nich otworów 

technologicznych. Otwory te nie mogą jednak w żadnym przypadku zastępować całej 

przegrody budowlanej, gdyż w takim przypadku brak jest koniecznego wydzielenia 

przestrzeni. Zdaniem Sądu, analiza materiału fotograficznego sortowni wstępnej i 

sortowni wtórnej pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że część przegród budowlanych 

jest niekompletna z uwagi na brak pierwotnego wypełnienia między słupami. Zatem 

brak jest wydzielenia obiektów z przestrzeni przez przegrody budowlane. Organy 

dokonując interpretacji definicji budynku koncentrowały się na słownikowym znaczeniu 

słowa „wydzielenie”. Nie brały natomiast pod uwagę dalszej części definicji stanowiącej, 

że chodzi o wydzielenie z przestrzeni. Dla pełnego zrozumienia ustawowego zwrotu 
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„wydzielenie z przestrzeni” należy rozważyć znaczenie słowa „przestrzeń”. Oznacza 

ono „nieograniczony obszar trójwymiarowy, w którym zachodzą wszystkie zjawiska 

fizyczne”, „część takiego obszaru objętą jakimiś granicami; też miejsce zajmowane 

przez jakiś przedmiot” (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Słownik Języka Polskiego; 

http://sjp.pwn.pl). Zatem „wydzielenie z przestrzeni” dokonane przez przegrody 

budowlane wymaga, aby przegrody te oddzielały przestrzeń wewnątrz budynku od 

przestrzeni zewnętrznej w trzech wymiarach. Chodzi więc o zamknięcie przegrodami 

budowlanymi przestrzeni wewnątrz budynku. Na poparcie dokonanej wykładni strona 

powołała poglądy zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych: wyrok NSA z dnia 

12 kwietnia 2011r. sygn. akt II FSK 2014/09, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 września 

2008r., sygn. akt I SA/Ol 294/08, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 marca 2009r., sygn. 

akt I SA/GI 885/08, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 września 2009r., sygn. akt III 

SA/Po 46/09, wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Kr 

1598/09 (treść tych wyroków dostępna jest na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd 

podzielił w całości zawarte w nich poglądy. Przedmiotowa sortowania wstępna i 

sortownia wtórna nie zostały wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych. Sortowania wstępna posiada jedynie dwie ściany, natomiast sortowania 

wtórna nie posiada ich w ogóle. Powyższe prowadzi do wniosku, że obiekty te nie 

spełniają wszystkich warunków, które na gruncie art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. pozwoliłyby 

zaliczyć je do kategorii „budynku”. Zatem a contrario są budowlami i jako takie obiekty 

należało je opodatkować. Sąd stwierdził, że organ uznając i opodatkowując je jako 

budynki, naruszył prawo materialne - art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l. 

W sprawie I SA/Ke 541/12 przedmiotem kontroli Sądu były decyzje SKO 

dotyczące określenia podatku od środków transportowych za 2007 r., 2008 r., 2009 r., 

2010 r. oraz za okres od stycznia do maja 2011 r. Istota sporu dotyczył ustaleń 

faktycznych w zakresie kwalifikacji podatkowej środka transportowego zakupionego 

przez skarżącego, w ocenie którego przedmiotowy pojazd został zakupiony jako pojazd 

zabytkowy i jest taki do chwili obecnej. Ponadto poprzedni właściciel, co podnosił 

skarżący już w odwołaniu od decyzji organu I instancji, używał tego pojazdu jako 

specjalistyczny - piaskarkę. Tym samym, zwolniony jest od opodatkowania. Zdaniem 

Kolegium natomiast pojazd ten jest pojazdem uniwersalnym, co wynika z dowodu 

rejestracyjnego. Sąd wskazał, że kwestia prawidłowych ustaleń w zakresie rodzaju 

pojazdu ma istotne znaczenie w kontekście skutków podatkowych w podatku od 

środków transportowych. Od rodzaju pojazdu ustawodawca uzależnił m.in. zwolnienie 
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od opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Wśród pojazdów 

zwolnionych od opodatkowania znajdują się m.in. pojazdy specjalne oraz pojazdy 

używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (art. 12 ust. 

1 pkt 2 u.p.o.l.), a także pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym 

(art. 12 ust. 1 pkt 5 u.p.o.l.). W świetle powyższego w postępowaniu dotyczącym 

określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych organ podatkowy 

zobowiązany jest do prawidłowego ustalenia rodzaju danego pojazdu. Wymaga 

wyjaśnienia, że organ podatkowy nie jest uprawniony do samodzielnych ustaleń 

odnoszących się do cech przedmiotu opodatkowania, gdyż nie dysponuje niezbędną w 

tym zakresie wiedzą. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego ustala się 

rodzaj i parametry środka transportowego na potrzeby opodatkowania podatkiem od 

środków transportowych, jest dowód rejestracyjny. Dokument ten jest decyzją 

administracyjną stwierdzającą dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego. W 

dowodzie rejestracyjnym organy podatkowe znajdą podstawowe dane dotyczące 

opodatkowania środków transportowych, takie jak np. imię i nazwisko lub nazwę 

posiadacza dowodu rejestracyjnego oraz właściciela pojazdu, nr PESEL lub REGON 

posiadacza i właściciela pojazdu, markę pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą 

pojazdu, dopuszczalną ładowność, liczbę osi czy liczbę miejsc siedzących oraz 

przeznaczenie pojazdu (uniwersalny lub inny). Zaznaczyć należy, że dowód 

rejestracyjny jest dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej 

przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, a zatem stanowi 

dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 194 Ordynacji podatkowej). 

Organ podatkowy jest związany treścią dowodu rejestracyjnego, dopóki nie zostanie 

ona zmieniona w odrębnym od podatkowego trybie. Sam bowiem nie jest uprawniony 

do poprawiania danych wynikających z tego dowodu. Znamienne przy tym jest, że wpis 

w dowodzie rejestracyjnym ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dane z dowodu 

rejestracyjnego, w tym istotne w przedmiotowej sprawie dla określenia rodzaju środka 

transportowego, dotyczą okresu od dnia dokonania wpisu (skutkują na przyszłość – ex 

nunc). W przedmiotowej sprawie organ nie wykazał, że należący do skarżącego pojazd 

w okresie od 2007 r. do maja 2011 r. był uniwersalnym środkiem transportowym. 

Określając skarżącemu podatek od środków transportowych za 2007 r., 2008 r., 2009 r., 

2010 r. oraz za okres od stycznia do maja 2011 r. Kolegium wskazało jedynie na dowód 

rejestracyjny pojazdu wydany w dniu 16 maja 2011 r., z którego wynika że sporny 

pojazd jest pojazdem uniwersalnym. Wbrew twierdzeniom organu, z dokumentu tego 
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nie wynika jednak, że pojazd ten do dnia 23 maja 2011 r. (wpis do ewidencji zabytków) 

był samochodem ciężarowym o przeznaczeniu uniwersalnym (jeśli już to jedynie od 16 

maja do 23 maja 2011 r.). W związku z konstytutywnym charakterem dokumentu, jakim 

jest dowód rejestracyjny, dane w nim zawarte dotyczą okresu od chwili jego wydania, tj. 

od dnia 16 maja 2011 r. Nie stanowią natomiast potwierdzenia z mocą wstecz, jak 

przyjął to organ. Podsumowując, Sąd stwierdził, że organ dokonując ustaleń 

faktycznych w zakresie rodzaju przedmiotowego pojazdu, naruszył przepisy 

postępowania, tj. art. 122, art. 187 § 1, art. 191 Ordynacji podatkowej w stopniu 

mogącym mieć istotny wpływ na jego wynik. Z tych względów Sąd, na podstawie art. 

145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy p.p.s.a., uchylił zaskarżone decyzje.  

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 (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749), dalej „Ordynacja podatkowa”, ustawy z dnia z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 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 2012 r. 

były m.in. decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wniosków o umorzenie 

należności składkowych (sygn. akt I SA/Ke 69/12, I SA/Ke 80/12, I SA/Ke 126/12, I 

SA/Ke 133/12, I SA/Ke 144/12, I SA/Ke 143/12, I SA/Ke 187/12,I SA/Ke 107/12, I SA/Ke 

234/12, I SA/Ke 444/12, I SA/Ke 460/12, I SA/Ke 563/12, I SA/Ke 638/12). 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, 
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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. W 

części spraw, dotyczących składek na ubezpieczenie własne podatnika, Sąd potwierdził 

prawidłowość ustaleń ZUS w zakresie nieistnienia przesłanki nieściągalności i 

przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 28 ust. 3a u.s.u.s. w związku z § 3 

rozporządzenia. W sprawach tych Sąd nie dopatrzył się przekroczenia granic 

przyznanego organom uznania administracyjnego. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 69/12, oddalając skargę Sąd stwierdził, że organ 

przeprowadził postępowanie w sposób prawidłowy, dokonując wyczerpującej oceny 

zgromadzonego materiału dowodowego. Na tej podstawie wnikliwie i rzetelnie dokonał 

analizy sytuacji materialnej i rodzinnej skarżącej. Wypełnił tym samym obowiązki 

wynikające z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), dalej jako „K.p.a.”, a 

polegające na podejmowaniu wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz z art. 77 § 1 K.p.a., który nakazuje organowi 

administracji zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego. Organ w sposób 

szczegółowy przeanalizował sytuację majątkową, rodzinną i zdrowotną skarżącej. 

Ocenił wszelkie okoliczności związane z trudną sytuacją materialną rodziny 

zobowiązanej pod kątem przesłanek zawartych w art. 28 ust. 3 u.s.u.s. Analiza 

przeprowadzona przez organ w niniejszej sprawie doprowadziła organ do słusznego 

przekonania, że żadna taka sytuacja wobec skarżącej nie zachodzi. Skarżąca jak i jej 

matka posiadają stałe źródło dochodu. Argumentem przemawiającym za umorzeniem 

należności składkowych nie może być wsparcie finansowe udzielane przez skarżącą 

pozostałym członkom rodziny. Jakkolwiek oczywistym i uzasadnionym jest, że skarżąca 

udziela go prowadzącej z nią wspólne gospodarstwo domowe matce, to w przypadku 

siostry, obowiązek opieki ciąży przede wszystkim na jej synu. Z kolei córka, której 

skarżąca udziela finansowej pomocy jest osobą dorosłą, stąd istnieje w jej przypadku 

możliwość podjęcia pracy. Wobec stwierdzenia organu, że w sprawie nie zaszła żadna 

z przesłanek określonych w art. 28 ust. 3 u.s.u.s., zbędnym było wskazywanie w 

uzasadnieniu decyzji na fakultatywny charakter instytucji umorzenia i uznaniowość 

decyzji w tym zakresie. Sąd zgodził się z organem, że rozstrzygnięcia wydawane w 

przedmiocie umorzenia zaległych należności z tytułu składek na ubezpieczenie 
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społeczne są podejmowane w ramach uznania administracyjnego. Jednak do uznania 

administracyjnego, a więc możliwości wyboru określonego kierunku rozstrzygnięcia, 

dochodzi dopiero po ustaleniu zaistnienia którejś z wymienionych w przepisach prawa 

przesłanek. Jeśli jednak żadna z tych przesłanek nie zostanie spełniona, jak w niniejszej 

sprawie uznał organ, to nie ma już możliwości wyboru konsekwencji prawnych i 

bezwzględnie zobowiązany jest odmówić przyznania ulgi, co też uczynił.  

Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 80/12 Sąd stwierdził, że organy 

w sposób prawidłowy ustaliły, że przesłanka całkowitej nieściągalności nie zachodzi. 

ZUS, co niesporne, zabezpieczył bowiem swoje wierzytelności na będącej własnością 

skarżącej nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem mieszkalnym przez wpis 

hipoteki. Powyższe oznacza, że organy mogą skutecznie dochodzić swoich należności 

w drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w przypadku braku innych 

możliwości zaspokojenia. Skarżąca również nie zaprzecza, że uzyskuje dochód jako 

osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez męża.  

Z uwagi na powyższe, powołane w skardze postanowienie Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w S. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, nie mogło stanowić w 

niniejszej sprawie wyłącznej podstawy do oceny przesłanki całkowitej nieściągalności. 

Ponadto, dla domagania się umorzenia należności z tytułu składek nie wystarczy 

wykazanie choćby jednej z przesłanek, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 – 6 u.s.u.s. 

Jeżeli bowiem zaistnieje już tylko jedna niespełniona przesłanka, spośród wymienionych 

w powołanych wyżej przepisach, stanowi to przeszkodę dla wydania decyzji w 

przedmiocie umorzenia należności składkowych stosownie do przepisu art. 28 ust. 2 

u.s.u.s. (zob. tezę wyroku NSA z dnia 13 maja 2009r., sygn. akt II GSK 914/08, lex nr 

564203). Ustalenia organu w zakresie braku przesłanek określonych w rozporządzeniu 

Sąd także ocenił jako prawidłowe. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 126/12 Sąd podzielił ocenę ZUS, że skarżąca nie 

jest pozbawiona możliwości zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych. Mimo, że z 

jej świadczenia emerytalnego prowadzona jest egzekucja, to jednak część tego 

świadczenia podlega ochronie, właśnie ze względu na konieczność zabezpieczenia 

niezbędnych środków na utrzymanie skarżącej. Nie bez wpływu na brak spełnia 

przesłanki opisanej w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia pozostaje też niekwestionowany 

przez skarżącą fakt, że mieszka ona u ojca, który również uzyskuje świadczenie 

emerytalne. Ponadto trafnie organ wskazał na brak spełnienia przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia, skoro skarżąca nie poniosła strat materialnych w wyniku klęski 
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żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia. Odnosząc się do § 3 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Sąd stwierdził, że właściwa jest interpretacja tego przepisu dokonana 

przez organ, że choroba, o jakiej w nim mowa, musi wykluczać możliwość 

zarobkowania. Skoro bezspornie ustalono, że skarżąca, mimo że opiekuje się swoim 

ojcem, uzyskuje stałe źródło dochodu, to w istocie brak jest podstaw do stwierdzenia, że 

spełnia ona przesłankę opisaną w tym przepisie. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 133/12 Sąd oddalając skargę wskazał, że organ 

przy uwzględnieniu braku całkowitej nieściągalności należności, prawidłowo rozważył 

możliwość umorzenia należności objętych wnioskiem w oparciu przesłanki wynikające z 

§ 3 ust. 1 rozporządzenia. Prawidłowo w tym zakresie ustalił, że żadna z przesłanek 

wymienionych w tym przepisie nie zachodzi. Sytuacja materialna skarżącego i jego 

rodziny jest na tyle dobra, że bez uszczerbku dla utrzymania może on regulować swoje 

zaległości. Istotnym jest, że skarżący okoliczności tych nie kwestionował. Jako 

podstawę swojego wniosku a później jako zarzut skargi wskazywał on bowiem trudności 

w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Podniesiono, że problem w 

funkcjonowaniu rynku usług taksówkarskich i związane z tym ryzyko podejmującego 

taką formę działalności gospodarczej nie mogły mieć wpływu na ocenę prawidłowości 

zaskarżonego rozstrzygnięcia. Okoliczności te z uwagi na zamknięty katalog przesłanek 

określonych w art. 28 ust. 2, 3 i 3a u.s.u.s. oraz przepisach rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne nie mogły być brane pod uwagę w rozpatrywaniu sprawy.  

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 144/12 Sąd podzielił stanowisko ZUS, że sytuacja 

materialna skarżącej i jej rodziny jest na tyle dobra, że bez uszczerbku dla utrzymania 

może ona regulować swoje zaległości. Stwierdził, że prawidłowości tych ustaleń, nie 

podważają ujawniane indywidualne odczucia skarżącej, co do ciężarów związanych ze 

spłatą istniejących zaległości. W tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie również 

zarzut skarżącej nieuwzględnienia przez organ ponoszonych przez jej rodzinę kosztów 

leczenia jej i małżonka. Uwzględniając bowiem obowiązek wykazania okoliczności 

uzasadniających możliwość umorzenia zaległości przez wnioskodawcę Sąd stwierdził, 

że skoro skarżąca uznawała te okoliczności za istotne w sprawie, a przy tym nie 

wykazała żadnych wartości co do tych kosztów, to organ nie kwestionując istnienia 

takich kosztów nie mógł przyjąć dowolnej ich wartości. Zakład w dokonanych 

ustaleniach przyjął jedynie, że skarżąca takie koszty ponosi bez określania konkretnej 

ich wartości. Takiemu zaś stanowisku organu wobec bezczynności wnioskodawczyni 
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nie można stawiać skutecznego zarzutu, w szczególności gdy we wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy skarżąca wskazywała ogólnie na te okoliczności nie precyzując 

wartości ponoszonych kosztów.  

W sprawie I SA/Ke 143/12 Sąd stwierdził, że organy obu instancji prawidłowo 

uznały, że brak jest przesłanki całkowitej nieściągalności należności, gdyż skarżący nie 

spełnił żadnej z przesłanek określonych w art. 28 ust. 3 u.s.u.s. Skarżący prowadzi 

działalność gospodarczą, z której uzyskuje stały dochód. Nie została zakończona 

egzekucja należności, a i żaden organ nie stwierdził braku majątku. Wobec powyższych 

ustaleń organu co do braku możliwości zastosowania treści art. 28 ust. 2 i ust. 3 u.s.u.s., 

prawidłowym było podjęcie przez organ rozważań na podstawie art. 28 ust. 3a u.s.u.s. 

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy również zasadnie uznano, że nie 

zachodzi przesłanka określona w § 3 ust. 1 rozporządzenia. Zarówno skarżący jak i 

jego współmieszkańcy (małżonka, ojciec) mają stałe źródło dochodu. Wprawdzie 

warunki bytowe są skromne, ale nie można tu mówić o ubóstwie czy zagrożeniu 

egzystencji. Nikt z członków rodziny nie ma problemów zdrowotnych. Skarżący ponosi 

tylko połowę kosztów utrzymania mieszkania. Jest w wieku aktywności zawodowej. 

Skarżącego nie dotknęło również żadne nadzwyczajne zdarzenie, jak np. klęska 

żywiołowa. Odnośnie wskazywanej przez skarżącego przyczyny powstania zaległości, 

tj. niskich dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, wyjaśniono, że w 

aspekcie umorzenia należności składkowych ocenie podlega aktualna sytuacja 

majątkowa i życiowa strony. Z tego też powodu nie mają znaczenia okoliczności, w 

jakich zadłużenie powstało. Nadmieniono jednak, że działalność gospodarcza 

prowadzona jest na własne ryzyko, które zawsze ponosi osoba ją prowadząca i na 

której spoczywają obowiązki związane z opłacaniem należności publicznoprawnych. 

W sprawie I SA/Ke 187/12 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja ZUS w 

części umarzająca należności składkowe skarżącej. Sąd wskazał, że w wyniku analizy 

zgromadzonego materiału dowodowego organ prawidłowo stwierdził istnienie w 

przedmiotowej sprawie przesłanek określonych w art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i 

rozporządzeniu. Jedynym źródłem utrzymania czteroosobowej rodziny skarżącej jest 

bowiem gospodarstwo rolne. Na utrzymaniu skarżącej i jej męża pozostają dwie 

małoletnie córki. W związku z powodzią oraz panującą suszą, produkcja rolna 

prowadzonego przez małżonków gospodarstwa poniosła znaczne straty. Dodatkowym 

obciążeniem budżetu rodziny są zaciągnięte kredyty i pożyczki, które zostały 

przeznaczone głównie na pokrycie strat spowodowanych powodziami. O słabej kondycji 
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finansowej rodziny skarżącej świadczy również fakt otrzymywania pomocy społecznej w 

postaci dożywiania w szkole dzieci. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Sądu, 

prawidłowe jest stwierdzenie organu, że spłata całości zadłużenia spowodowałaby 

znaczny uszczerbek w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych rodziny 

skarżącej. Oddalając skargę Sąd wskazał na działanie ZUS w warunkach uznania 

administracyjnego, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia przesłanki, organ ma 

prawo wyboru rozstrzygnięcia, może zatem uwzględnić wniosek lub odmówić jego 

uwzględnienia. W przedmiotowej sprawie organ uznał, że sytuacja finansowa skarżącej 

jest trudna, ale trudności te mają charakter przejściowy, co pozwoli jej na spłatę 

pozostałej kwoty zadłużenia w systemie ratalnym. Zdaniem Sądu, wniosek taki został 

wyciągnięty w granicach określonych w art. 80 k.p.a. Prawidłowo bowiem organ wziął 

pod uwagę fakt, że termin spłaty dwóch kredytów upływa w pierwszej połowie 

bieżącego roku, w związku z czym w kolejnych miesiącach wolne środki będą mogły 

być przeznaczone na spłatę zadłużenia ZUS, jak już wyżej wskazano, w systemie 

ratalnym. Nie mógł przy tym zostać uwzględniony zarzut zawarty w skardze, że środki 

te w pierwszej kolejności muszą być przeznaczone na doinwestowanie gospodarstwa 

rolnego. Z niespornych ustaleń organu wynika bowiem, że skarżąca otrzymuje co roku 

dopłaty unijne. Środki na dofinansowanie gospodarstwa rolnego skarżącej i jej rodziny 

powinny pochodzić właśnie ze wskazanych dopłat. 

Oddalając skargę w sprawie sygn. akt I SA/Ke 107/12 Sąd wskazał, że 

orzekające w sprawie organy obu instancji nie popełniły błędu uznając, że nie było 

podstaw do udzielenia wnioskowanej ulgi, gdyż w sprawie nie zaistniały ustawowe 

przesłanki pozwalające na możliwość rozważania przez organ ewentualnego umorzenia 

zaległości skarżącego. Okoliczności co do sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącego 

ustalono na podstawie dowodów z dokumentów zebranych przez prowadzące 

postępowanie organy z urzędu, jak i przedłożonych przez skarżącego, które następnie 

zostały szczegółowo omówione i rozważone. Niezadowolenie skarżącego z treści 

wydanego rozstrzygnięcia nie oznacza natomiast, że przeprowadzone postępowanie 

było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

W sprawie I SA/Ke 444/12 Sąd podzielił stanowisko organu o braku przesłanek 

do umorzenia należności składkowych. Wskazał, że wpływu na ocenę wniosku 

skarżącego, nie mogą mieć sygnalizowane przez niego problemy zdrowotne. Brak ich 

udokumentowania nie pozwala dokonać oceny np. w kontekście dodatkowych 

możliwości zarobkowych skarżącego. Sąd podkreślił, że w przypadku postępowania w 
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sprawie wniosku o umorzenie, ciężar dowodzenia zdecydowanie przesuwa się na 

zobowiązanego. Za niezasadny Sąd uznał także zarzut rozpoznania sprawy przez ten 

sam organ. W świetle bowiem art. 83 ust. 4 u.s.u.s. od decyzji w sprawach o umorzenie 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie nie przysługuje. 

Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest ZUS. Istotą więc takiego środka 

odwoławczego, przewidzianego przez prawo, jest jego rozpoznanie przez ten sam 

organ. Ustosunkowując się do wniosku zawartego w skardze o zmianę zaskarżonej 

decyzji poprzez umorzenie należności składkowych, wskazano natomiast, że sądowej 

kontroli legalności decyzji podlega prawidłowość przeprowadzonego postępowania oraz 

badanie formalne decyzji, nie zaś zasadność jej wydania. O uprawnieniach i 

obowiązkach stron postępowania wynikających z przepisów prawa materialnego 

rozstrzygają bowiem organy administracji, co w tym przypadku oznacza, że umorzenie 

przedmiotowych zaległości, należy do kompetencji organu. 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 460/12 była decyzja ZUS w 

sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie własne płatnika i 

odmowy umorzenia należności z tytułu składek za zatrudnionych pracowników w części 

finansowanej przez płatnika oraz odsetek za zwłokę od nie opłaconych składek za 

zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez ubezpieczonych. Oddalając 

skargę Sąd wskazał, że kwestią zasadniczą w sprawie umorzenia składek za 

zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez płatnika składek oraz odsetek 

za zwłokę od nieopłaconych składek za zatrudnionych pracowników w części 

finansowanej przez ubezpieczonych, jest ustalenie czy w sprawie zachodzi całkowita 

nieściągalność należności, tzn. czy występuje jedna z okoliczności wskazana w art. 28 

ust. 3 pkt 1 – 6 u.s.u.s. W przedmiotowej sprawie, wbrew twierdzeniom skarżącej, ZUS 

prawidłowo ustalił, że przesłanka całkowitej nieściągalności nie występuje. Bezspornym 

jest, że skarżąca figuruje jako właściciel samochodu osobowego, uzyskuje miesięcznie 

dochód na osobę powyżej minimum socjalnego. Brak jest także stwierdzenia naczelnika 

urzędu skarbowego lub komornika sądowego o braku majątku, z którego można 

prowadzić egzekucję. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 549/11, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Organ 

zgromadził wprawdzie obszerny materiał dowodowy w zakresie sytuacji materialnej, 

zdrowotnej i rodzinnej zobowiązanego, jednak znaczna jego część to dane nie 

dotyczące aktualnej sytuacji skarżącego i jego rodziny. Nadto ocena zebranego 
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materiału dowodowego okazała się dowolną, przekraczającą granice określone 

przepisem art. 80 K.p.a. Sąd zgodził się z organem, że rozstrzygnięcia wydawane w 

przedmiocie umorzenia zaległych należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne są podejmowane w ramach uznania administracyjnego. Do uznania 

administracyjnego, a więc możliwości wyboru określonego kierunku rozstrzygnięcia, 

dochodzi jednak 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 sprzeczności w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji nie pozwoliły stwierdzić 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. Stwierdzenie o 

braku podstaw do umorzenia zaległości składkowych skarżącego, świadczyć by mogło 

o tym, że organ nie stwierdził istnienia przesłanek z przepisu § 3 rozporządzenia, co 

czyni zbędnym rozważania organu na temat uznaniowości decyzji. Z kolei przyznanie, 

że dochody zobowiązanego nie zapewniają mu i jego rodzinie minimum socjalnego 

wskazuje na istnienie jednej z przykładowych przesłanek z § 3 rozporządzenia. 

Podnoszenie w decyzji raz to argumentów mówiących o braku spełnienia przesłanek do 

umorzenia należności, a zaraz potem rozważań na temat fakultatywnego charakteru 

umorzenia należności wprowadza zainteresowanego w błąd co do faktycznej podstawy 

odmowy przyznania mu ulgi. Takie postępowanie Sąd poddał krytyce jako naruszające 

zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do 

władzy publicznej (art. 8 kpa). 

Uchylając decyzję ZUS w sprawie I SA/Ke 346/12 Sąd wskazał, że o wadliwości 

decyzji świadczy to, że organ przyjmując, że nie zachodzi przesłanka o której mowa w § 

3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie dokonał analizy zgromadzonego materiału 

dowodowego przez ustalenie relacji pomiędzy przychodami, a podstawowymi 

potrzebami skarżącej i jej rodziny. Nie wystarczy przedstawienie przychodów i 

wydatków, ale konieczne jest ustalenie relacji pomiędzy nimi. W rozpoznawanej sprawie 

organ na potwierdzenie swojego stanowiska odwołał się wyłącznie do dochodów 

skarżącej nie zestawiając ich z koniecznymi wydatkami, które musi ona ponosić w celu 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych swoich i rodziny. Dopiero 

przeprowadzenie analizy sytuacji materialnej skarżącej, z jednej strony poziomu 

uzyskiwanych dochodów, a z drugiej poziomu wszystkich koniecznych wydatków, 
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pozwoliłoby ocenić czy skarżąca ma możliwość zapłaty należności, ewentualnie w jakiej 

wysokości i czy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby ją i jej rodzinę 

możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Sąd podkreślił, że w 

odwołaniu skarżąca przedstawiając przychody i wydatki dokonała własnej analizy 

dochodów i ponoszonych wydatków (nie uwzględniając należności składkowych), co w 

jej ocenie pozwala przyjąć, że zachodzi przesłanka określona w § 3 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia i zapłata składek pozbawi ją i rodzinę możliwości zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych. Jeżeli organ przy ponownym rozpoznaniu sprawy w 

decyzji dokonuje odmiennej od skarżącej oceny jej sytuacji materialnej i możliwości 

finansowych winien przedstawić stosowną argumentację w uzasadnieniu decyzji. 

Stwierdzenie organu, z powołaniem się wyłącznie na wysokość przychodów, że 

zapłacenie zaległych składek nie pozbawi skarżącej i jej rodziny możliwości 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, nie spełnia warunku wszechstronnego 

rozpatrzenia materiału dowodowego i przedstawienia wyników w uzasadnieniu decyzji. 

Sąd uwzględnił również skargę na decyzję ZUS odmawiającą umorzenia 

należności składkowych w sprawie I SA/Ke 453/12 wskazując na brak dokonania przez 

organ analizy sytuacji skarżącej i jej znaczenia w zakresie obowiązujących w ramach 

prowadzonego postępowania przepisów prawa. Organ wskazał w podstawie prawnej 

decyzji art. 28 ust. 3a u.s.u.s., lecz z uzasadnienia decyzji nie wynika, by w ogóle go 

analizował, czy też stosował. Treść tego przepisu należy wiązać z § 3 rozporządzenia, 

którego treść w decyzji drugoinstancyjnej również nie została powołana. Tymczasem w 

przypadku rozważania możliwości umorzenia należności, których dotyczy wniosek 

skarżącej organ po stwierdzeniu, że nie zachodzą przesłanki z art. 28 ust. 3, ma 

obowiązek przejść do analizy przesłanek z § 3 rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 3a i 

3b. Doprowadziło to do tego, że organ nie przeprowadził postępowania w oparciu o ww. 

przepisy, w kierunku analizy ustalonej sytuacji materialnej i rodzinnej skarżącej, co 

mogłoby wyjaśnić, czy przypadek skarżącej jest tym właśnie uzasadnionym, o którym 

wspomina przepis, a przede wszystkim, czy ustalone okoliczności świadczą o tym, że 

skarżąca nie jest w stanie opłacić tych należności bez spowodowania zbyt ciężkich dla 

siebie skutków. Organ dopiero na etapie odpowiedzi na skargę wskazał na art. 28 ust. 

3a u.s.u.s. w związku z § 3 rozporządzenia i podjął próbę analizy tak dochodów jak i 

wydatków skarżącej dokonując oceny zaistnienia przesłanki z § 3 rozporządzenia. Sąd 

wyjaśnił jednak, że odpowiedź na skargę jest pismem procesowym w sprawie i nie 

może zastępować i uzupełniać argumentacji uzasadnienia decyzji. 
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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. Rozstrzygnięcie nie może mieć jednak charakteru 

dowolnego, lecz musi być wynikiem wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (art. 7 

K.p.a.), wszechstronnego zebrania oraz rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału 

dowodowego (art. 77 § 1 K.p.a.) zaś decyzja winna spełniać wymogi określone w art. 

107 § 1 i § 3 K.p.a. 

Uchylając decyzję Prezesa KRUS w sprawie I SA/Ke 100/12 Sąd wskazał na 

zasadę dwuinstancyjności postępowania i podniósł, że stan faktyczny organ 

odwoławczy ustala w oparciu o materiał dowodowy zebrany w postępowaniu w I 

instancji, uzupełniając o nowe okoliczności, które zaszły lub ujawnione zostały po 

wydaniu decyzji pierwszoinstancyjnej, ewentualnie uległy zmianie, musi zatem 

uwzględniać stan faktyczny i prawny istniejący w dacie wydania przez niego decyzji. 

Organ odwoławczy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 15 K.p.a. nie dokonał 

ustaleń co do podniesionego przez zobowiązanego faktu nie otrzymywania w 2011 r. 

płatności niskotowarowych. Zarówno organ I instancji jak i organ odwoławczy nie 

dokonały też żadnych ustaleń w zakresie koniecznych wydatków bytowych 

ponoszonych przez skarżącego oraz członków jego rodziny. W protokole wizytacji jest 

informacja zobowiązanego, że nie posiada maszyn rolniczych, wynajmuje sprzęt od 

kolegi. Wysokość koniecznych wydatków bytowych, zasad korzystania ze sprzętu 

rolniczego, czy są to usługi odpłatne stanowi okoliczności które mogą rzutować na 

ocenę możliwości płatniczych zobowiązanego. Organ nie wyjaśnił również 

sygnalizowanej przez skarżącego kwestii strat spowodowanych powodzią. Szkoda, bez 

względu na osobę zgłaszającego, jeżeli dotyczy domu w którym zamieszkuje wraz z 

matką ma wpływ na sytuację zobowiązanego i osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Sąd podniósł, że jakkolwiek postępowanie w sprawie 

umorzenia odsetek jest inicjowane wnioskiem zobowiązanego i w jego interesie leży 

podanie do wiadomości organów rozpatrujących wniosek wszystkich okoliczności 

sprawy przemawiających za zrezygnowaniem z należności, to organy nie są zwolnione, 

w sytuacji, kiedy dane przedstawione przez wnioskującego o ich umorzenie są 
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niekompletne, od podjęcia działań zmierzających do ustalenia okoliczności istotnych dla 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 

W sprawie I SA/Ke 188/12, Sąd stwierdził naruszenie przez Prezesa KRUS art. 

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

administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej „ustawa p.p.s.a.”, przez 

nieuwzględnienie wytycznych Sądu. Stwierdził, że o ile organ dokonał ustaleń 

faktycznych w zakresie uzyskiwanych przez skarżącego i jego matkę dochodów, to w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie dokonał prawidłowej analizy wysokości 

ponoszonych przez nich wydatków, a ponadto nie ustalił prawidłowo możliwości 

płatniczych zobowiązanego, o których mowa w art. 41a ust. 1 pkt 2 ustawy o u.s.r. 

Treść tego przepisu oznacza, że obowiązkiem organu orzekającego w sprawie 

umorzenia należności, jest wyjaśnienie sytuacji materialnej skarżącego. Dla ustalenia 

sytuacji bytowej zobowiązanego nie wystarczy jednak wskazanie wysokości dochodów i 

wydatków, konieczne jest bowiem ustalenie relacji pomiędzy dochodami  

a wydatkami koniecznymi dla egzystencji zobowiązanego i jego rodziny pozostającej z 

nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Tylko bowiem ustalenie takiej relacji 

pozwala na dokonanie oceny możliwości płatniczych wnioskodawcy. 
Przedmiotem kontroli Sądu były także decyzje w przedmiocie umorzenia zaległości 

podatkowych, których podstawą materialno – prawną jest art. 67a § 1 Ordynacji 

podatkowej. W sprawach sygn. akt I SA/Ke 44/12 i I SA/Ke 623/12 Sąd oddalił skargi na 

decyzje SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od 

nieruchomości. Sąd wskazał, że podstawowym kryterium oceny zasadności udzielenia 

ulgi jest istnienie „ważnego interesu podatnika" lub „interesu publicznego". W 

przedmiotowych sprawach organ prawidłowo, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, 

ustalił że ww. przesłanki nie występują.  

W sprawie I SA/Ke 44/12 zarzuty skargi koncentrowały się wokół braku ustaleń w 

zakresie interesu publicznego. W opinii skarżącego organ badając przesłankę interesu 

publicznego zobowiązany był do ustaleń w zakresie przesłanek egzoneracyjnych z art. 

116 Ordynacji podatkowej. Inaczej mówiąc do kontroli decyzji o przeniesieniu 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Sąd stwierdził, że taka interpretacja 

przesłanki interesu publicznego jest błędna. Organ podatkowy, rozpatrując wniosek 

podatnika o umorzenie zaległości podatkowych, nie jest uprawniony rozstrzygać o 

materii już rozstrzygniętej we właściwym postępowaniu podatkowym. Podkreślił, że 

postępowanie prowadzone na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nie 
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może być traktowane jako „dodatkowa instancyjność", gdyż inne są jego cele i 

przesłanki podejmowanych w jego ramach rozstrzygnięć. Kwestia odpowiedzialności 

członka zarządu za długi spółki może być podnoszona w odrębnym przewidzianym 

prawem postępowaniu i dlatego argumentacja poddająca w wątpliwość stanowisko 

organu odnośnie takiej decyzji jest bezprzedmiotowa. W sprawie I SA/Ke 623/12 Sąd 

wskazał, że skarżący domagał się udzielenia ulgi jako przedsiębiorca co oznacza , że w 

jego sprawie zastosowanie miał przepis art. 67 a i b Ordynacji podatkowej. Nie jest na 

tle orzecznictwa NSA kontrowersyjny pogląd, że w wypadku osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą dla rozpoznania wniosku o udzielenie ulgi zastosowanie ma 

art. 67 b łącznie z art. 67 a Ordynacji podatkowej. W razie zatem stwierdzenia przez 

organ podatkowy w prowadzonym postępowaniu, że nie ma podstaw do udzielenia ulgi , 

ponieważ nie przemawia za tym ważny interes podatnika traci sens ustalenie czy ulga 

ta jest dopuszczalną pomocą publiczną. W związku z powyższym organ niepotrzebnie 

rozpatrywał wniosek w tym kontekście, tj. dopuszczalnej pomocy publicznej. Uchybienie 

to nie miało jednak żadnego wpływu na treść rozstrzygnięcia wobec prawidłowego 

ustalenia braku po stronie skarżącego przesłanek o jakich mowa w omawianym wyżej 

art. 67 a Ordynacji podatkowej. 

Uchylając decyzje SKO w sprawach I SA/Ke 214/12 i I SA/Ke 215/12 Sąd 

stwierdził, że dokonana przez organy ocena zebranych dowodów narusza wyrażoną w 

art. 191 Ordynacji podatkowej zasadę swobodnej oceny dowodów, godząc 

jednocześnie w naczelną zasadę prawdy obiektywnej z art. 122 Ordynacji podatkowej. 

Zasadę określoną w art. 122 Ordynacji podatkowej konkretyzuje z kolei art. 187 § 1 tej 

ustawy, który nakłada na organ podatkowy obowiązek zebrania i w sposób 

wyczerpujący rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Powyższe dyrektywy 

nakazują, aby oceniając wartość dowodową poszczególnych środków dowodowych 

organ prowadzący postępowanie dążył do ustalenia prawdy materialnej i według swojej 

wiedzy, doświadczenia oraz wewnętrznego przekonania ocenił wartość dowodową 

poszczególnych środków dowodowych oraz wpływ udowodnienia jednej okoliczności na 

inne okoliczności. W ww. sprawach proces decyzyjny organów podatkowych nie 

spełniał tych wymagań. Sąd stwierdził również, że nieuprawniona jest teza organu 

odwoławczego, mającą znajdować oparcie w przepisie art. 233 § 3 Ordynacji 

podatkowej, że Kolegium nie może dokonać oceny merytorycznej sprawy. Przepis ten 

nie zwalnia bowiem organu od merytorycznego zbadania sprawy, w szczególności czy 

nie zostało naruszone prawo materialne, czy odmowa umorzenia zaległości była 
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zasadna w świetle materiału zgromadzonego w sprawie, czy organ pierwszej instancji 

nie przekroczył granic uznania, czy prawidłowo zastosował dyrektywy uznania. 

Reasumując Sąd stwierdził, że w sprawach nie zgromadzono prawidłowo dowodów 

mogących podlegać ocenie pod kątem ustawowych przesłanek umorzenia zaległości 

podatkowych. 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawach I SA/Ke 145/12, I SA/Ke 211-212/12, I 

SA/Ke 440/12, I SA/Ke 439/12 były decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach 

odmawiające umorzenia zaległości podatkowych. Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 

145/12 Sąd stwierdził, że organy prawidłowo, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, 

ustaliły brak przesłanek umorzenia zaległości podatkowej. Sąd podzielił ocenę, że 

jakkolwiek sytuacja materialna jak i zdrowotna podatnika jest trudna to brak jest 

podstaw do stwierdzenia, że ma charakter wyjątkowy, nadzwyczajny, zaś wywiązanie 

się z obowiązków w stosunku do Skarbu Państwa stanowi zagrożenie dla egzystencji 

podatnika. Dla takiej oceny istotne jest, że jest to sytuacja stabilna. Podatnik jest 

inwalidą zaliczonym do pierwszej grupy z niedowładem kończyn dolnych i prawej ręki, 

porusza się na wózku inwalidzkim. Skarżący i jego żona mimo licznych zobowiązań 

posiadają stałe źródła dochodu: świadczenia emerytalne. Ponadto skarżący otrzymuje 

zasiłek pielęgnacyjny w związku z orzeczoną pierwszą grupą inwalidztwa. Mają 

zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe zajmują dożywotnio lokal w domu córki, 

korzystają z pomocy dzieci. Małżonka podatnika użytkuje gospodarstwo o powierzchni 

1,05 ha użytkowany jako sad oraz uprawy zielone na paszę dla zwierząt. Obraz sytuacji 

majątkowej skarżącego uzupełniają ustalone przez organ wydatki obciążające budżet 

domowy w tym: koszty utrzymania domu, opłaty, koszty rehabilitacji, dojazdu do lekarzy. 

Podkreślić należy, że dysponowanie stałym źródłem dochodu umożliwia planowanie i 

racjonalne gospodarowanie środkami. O stabilnej sytuacji podatnika świadczy 

podnoszona przez organ możliwość ponoszenia opłat z tytułu korzystania z usług 

medycznych w prywatnych gabinetach oraz usług sanatoryjnych.  

W sprawach I SA/Ke 211-212/12 Sąd oddalił skargi podzielając ocenę, że nie 

zachodzi ważny interes podatnika. Sytuacja materialna podatnika jakkolwiek 

niekomfortowa, nie nosi znamion wyjątkowości, zaś wywiązanie się z obowiązków  

w stosunku do Skarbu Państwa nie będzie stanowić zagrożenia dla egzystencji 

podatnika. Skarżący nie posiada stałych źródeł dochodów, mimo to trafnie organ ocenił, 

że jego egzystencja nie jest zagrożona. Jest osobą młodą i może podjąć działania 

zmierzające do pozyskania źródła dochodów. Nie wykazał, że podejmował próby a 
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postępowanie egzekucyjne uniemożliwiało mu podjęcie zatrudnienia, a ponadto jak sam 

przyznał źródłem jego dochodów była praca dorywcza za granicą. Potrzeby 

mieszkaniowe ma zabezpieczone, nieodpłatnie korzysta z mieszkania u przyjaciół w 

zamian za świadczone dorywczo usługi doradcze w zakresie sprzętu fotograficznego. 

Nie ponosi kosztów utrzymania dwojga dzieci, z których jedno utrzymuje matka dziecka, 

na utrzymanie córki otrzymuje wsparcie finansowe od swojej matki. Prawidłowo organ 

wskazał, że istotnym dla oceny sytuacji materialnej skarżącego jest pozyskanie środków 

ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 

obciążonego hipoteką stanowiącą zabezpieczenie tak zaległości podatku VAT jak i 

zaległości w podatku dochodowym.  

Uchylając decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia 

zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn w sprawach I SA/Ke 439-

440/12 Sąd wskazał, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze 

zm., dalej „ustawa o dochodach j.s.t.") umorzenie zaległości, w przypadkach 

pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody 

jednostek samorządu terytorialnego, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Stanowisko 

przewodniczącego jednostki samorządu terytorialnego jest dla organu podatkowego 

wiążące. Co istotne, sąd administracyjny, mimo że postanowienie wyrażające powyższe 

stanowisko organu samorządowego jest niezaskarżalne, zawsze dokonuje kontroli jego 

legalności przy rozpoznawaniu skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej, stosownie 

do art. 134 § 1 i art. 135 ustawy p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie organy podatkowe 

swe rozstrzygnięcia oparły na postanowieniu Burmistrza Miasta J., którym to organ 

jednostki samorządu terytorialnego wyraził zgodę na rozłożenie zaległości na raty. Co 

znamienne jednak, wnioski skarżących, inicjujące postępowanie w sprawie, nie 

dotyczyły rozłożenia zaległości na raty, a ich umorzenia. Tym samym Sąd stwierdził, że 

decyzje organów podatkowych wydane zostały bez uzyskania wymaganego prawem 

stanowiska innego organu. Taki stan rzeczy z kolei kwalifikowany jest jako przesłanka 

do wznowienia postępowania (vide art. 240 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej).  

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 461/12 była decyzja Dyrektora 

Izby Skarbowej w K. umarzająca postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia 

skarżącej zaległości podatkowej. Uchylając wskazaną decyzję Sąd stwierdził, że 

Dyrektor Izby Skarbowej naruszył zasadę dwuinstancyjności postępowania. 
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Rozstrzygnięcie organu odwoławczego sprowadza się bowiem wyłącznie do kontroli 

decyzji organu I instancji, który umorzył postępowanie zainicjowane wnioskiem 

skarżącej o umorzenie zaległości podatkowych. Podstawę umorzenia postępowania 

przez organ I instancji stanowił przepis art. 208 § 2 Ordynacji podatkowej. Stwierdzono 

bowiem, że w związku z pismem podatniczki zawierającym wniosek o rozłożenia 

zaległości na raty oraz oświadczenie o cofnięciu wniosku o umorzenie zaległości 

podatkowych, postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Organ odwoławczy pominął 

natomiast okoliczność, że w złożonym w terminie odwołaniu skarżąca podtrzymała 

wniosek o umorzenie zaległości w całości lub części. Dyrektor Izby Skarbowej w 

Kielcach dysponował więc różnymi oświadczeniami strony, tj. o cofnięciu wniosku o 

umorzenie zaległości podatkowej oraz zaprezentowanym w odwołaniu, podtrzymującym 

wniosek o umorzenie zaległości. Zdaniem Sądu istotne jest, że składając odwołanie 

skarżąca zainicjowała postępowanie przed organem drugiej instancji, który zgodnie z 

zasadą dwuinstancyjności postępowania, jak już wyżej wskazano, rozpoznaje sprawę a 

nie kontroluje decyzji organu I instancji. W związku z powyższym w przedmiotowej 

sprawie obowiązkiem organu odwoławczego było wyjaśnienie stanowiska strony, tj. 

ustalenie, czy wnosząc odwołanie i podtrzymując wniosek o umorzenie zaległości 

strona skutecznie odwołała oświadczenie o cofnięciu wniosku. Reasumując Sąd 

uwzględnił skargę na decyzję odwoławczą, uznając że została ona wydana z 

naruszeniem art. 122, art. 127 Ordynacji podatkowej w stopniu mogącym mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. 

6. Egzekucja należności pieniężnych 

Przedmiotem sprawy o sygn. akt I SA/Ke 445/12 była kwestia właściwości 

miejscowej organu egzekucyjnego. Sąd kontrolował postanowienie organu 

egzekucyjnego o uznaniu się za niewłaściwy do prowadzenia egzekucji administracyjnej 

i o zwrocie tytułu wykonawczego wierzycielowi. Uzasadnieniem stanowiska organu był 

brak wskazania przez wierzyciela prawidłowego adresu zobowiązanego. Organ 

odwoławczy uznał argument wierzyciela, że dane z systemu komputerowego nie mogły 

być jedyną przesłanką do zwrotu tytułu wykonawczego. Zdaniem organu II instancji 

uchybienie to nie miało jednak wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, 

bowiem organ egzekucyjny, po otrzymaniu zażalenia dokonał pod wskazanym w 

tytułach wykonawczych adresem dodatkowych ustaleń, z których jednoznacznie wynika, 

że zobowiązany nie jest tam zameldowany i fizycznie nie przebywa od 3 lat, a także nie 
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posiada majątku ruchomego i nieruchomego pod tym adresem. Uwzględniając skargę w 

przedmiotowej sprawie Sąd wskazał na naczelną zasadę postępowania 

administracyjnego, w tym egzekucyjnego, jaką jest wynikająca z art. 15 Kpa zasada 

dwuinstancyjności. Wskazał, że organ egzekucyjny naruszył, a organ odwoławczy 

zaakceptował naruszenie przepisów postępowania odwoławczego, godzące w tę 

zasadę. Organ egzekucyjny przekroczył swe kompetencje, jakie może realizować w 

postępowaniu zażaleniowym. Otóż po złożeniu zażalenia, które uruchamia 

postępowanie zażaleniowe, organ pierwszej instancji może jedynie w trybie tzw. 

autokontroli, uwzględnić zażalenie w całości (art.132 w zw. ze 144 Kpa), a jeśli nie, to 

przekazać zażalenie wraz z aktami organowi odwoławczemu (art.133 w zw. z art.144 

Kpa). Po uruchomieniu postępowania zażaleniowego organ pierwszej instancji traci 

bowiem swe kompetencje w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego. To 

organ odwoławczy jedynie może przeprowadzić albo zlecić dodatkowe postępowanie 

wyjaśniające (art.136 w zw. z art.144 Kpa). W niniejszej sprawie natomiast organ 

egzekucyjny, po wniesieniu przez wierzyciela zażalenia, zrealizował zasadnicze 

czynności wyjaśniające dotyczące miejsca zamieszkania zobowiązanego by następnie 

pozostawić je ocenie organowi odwoławczemu. Tym samym, wierzyciel pozbawiony 

został możliwości kwestionowania tych ustaleń w administracyjnym toku instancji, a 

ocena istotnych dla sprawy okoliczności została zrealizowana jedynie przez organ 

odwoławczy, tj. w jednej instancji. 

Sąd wskazując na art. 22 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005r., nr 229, poz. 1954, dalej zwana 

„u.p.e.a.”), określający właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji 

należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości podniósł ponadto, że w 

pojęciu cywilistycznym, którym posłużył się też w niniejszym postępowaniu organ, 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). Zamieszkanie jest więc prawną 

kwalifikacją określonego stosunku danej osoby do miejsca, na którą składają się dwa 

elementy: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości (corpus) oraz 

wola, zamiar stałego pobytu (animus). Oba te elementy muszą występować łącznie. 

Zatem przy ustalaniu miejsca zamieszkania danej osoby, w sytuacjach budzących 

wątpliwość, nie można poprzestać tylko na dokumentach rejestrowych, ponieważ sam 

zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie stanowi jeszcze o zamieszkaniu, lecz 

musi być połączony z przebywaniem w danej miejscowości i to z takim przebywaniem, 
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które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów. 

Dane rejestrowe mogą być jedynie pomocne przy ustalania miejsca zamieszkania, ale 

nie mogą być jedynym miernikiem w tym względzie. 

Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 533/11, I SA/Ke 253/12 i I SA/Ke 82/12 dotyczyły 

umorzenia postępowania egzekucyjnego. Oddalając skargę na postanowienie o 

umorzeniu postępowania w pierwszej z tych spraw Sąd wskazał, że art. 59 § 1 u.p.e.a. 

zawiera przesłanki obligatoryjnego umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jedną z 

przesłanek umorzenia postępowania jest przesłanka określona w art. 59 § 1 pkt 9 

u.p.e.a., tj. żądanie wierzyciela. Organ egzekucyjny jest związany żądaniem przez 

wierzyciela umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zdaniem Sądu, w przedmiotowej 

sprawie, organy obu instancji prawidłowo stwierdziły istnienie przesłanki umorzenia 

postępowania egzekucyjnego, określonej w omawianym przepisie. Wierzyciel, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we wniosku złożonym do organu 

egzekucyjnego, wniósł o wycofanie zawieszonych tytułów egzekucyjnych nadmieniając, 

że tytuły te zostały spłacone. Sąd stwierdził, że wniosek KRUS spełnia przesłankę 

żądania wierzyciela. W konsekwencji organ egzekucyjny był zobligowany do wydania 

postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Odnosząc się do zarzutów 

skargi Sąd podkreślił, że dla umorzenia postępowania, niezależnie od subiektywnej 

oceny strony skarżącej, nie mają znaczenia żadne inne okoliczności poza samym 

żądaniem wierzyciela. W przedmiotowej sprawie takie żądanie zostało złożone, czego 

skarżący nie neguje. Dalsze prowadzenie postępowania było więc niecelowe. 

W drugiej sprawie o sygn. akt I SA/Ke 253/12 spór dotyczył kwestii zaistnienia 

przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 2 

u.p.e.a., tj. wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w VAT. Oddalając skargę Sąd 

dokonał interpretacji przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym bieg 

terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka 

egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Bezspornym przy tym jest 

możliwość wielokrotnego przerywania biegu terminu przedawnienia w przypadku 

zastosowania każdego następnego środka egzekucyjnego (wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10, lex nr 950592, dalej 

wyrok TK). Z literalnej wykładni art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej wynika, że 

przesłankami skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia są zastosowanie 

środka egzekucyjnego i zawiadomienie o jego zastosowaniu podatnika. Obie przesłanki 

muszą zostać spełnione łącznie. Jak już wyżej wskazano powołany przepis umożliwia 
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wielokrotne przerywanie biegu terminu przedawnienia co oznacza, że każdorazowe 

zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony, skutkuje 

przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Jednocześnie wbrew twierdzeniom 

skarżącego z analizy przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej oraz wyroku TK i jego 

uzasadnienia nie wynika wymóg stosowania różnych środków egzekucyjnych dla 

odniesienia skutku ponownego przerwania biegu terminu przedawnienia. Powoływane 

przez skarżącego stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu wyroku TK o konieczności 

zastosowania kolejnego środka egzekucyjnego do ponownego przerwania biegu 

przedawnienia nie oznacza braku możliwości zastosowania tego samego środka 

egzekucyjnego. Według uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją 

Stanisława Dubisza „kolejny” oznacza występujący w porządku następczym, jeden po 

drugim, następny. „Kolejny” nie oznacza więc jak tego chce skarżący innego, 

odmiennego środka egzekucyjnego. Istotnym jest bowiem samo zastosowanie środka 

egzekucyjnego i zawiadomienie o jego zastosowaniu podatnika. W przypadku środka 

egzekucyjnego jakim jest zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie za 

pracę jego zastosowanie następuje z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o 

zajęciu (art. 72 § 2 u.p.e.a.). W niniejszej sprawie organ trzykrotnie zastosował ten 

środek zawiadamiając pracodawców skarżącego. W każdym przypadku o zastosowaniu 

środka egzekucyjnego skarżący został zawiadomiony. Wskazane okoliczności nie są 

kwestionowane przez skarżącego. Sąd podkreślił, że tożsamość zastosowanego środka 

egzekucyjnego nie ma znaczenia dla oceny skuteczności przerwania biegu terminu 

przedawnienia. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy u każdego z wymienionych 

pracodawców skarżącego nastąpiło jednocześnie zakończenie stosowania środka 

egzekucyjnego z wynagrodzenia o pracę. Konsekwencję powyższego jest przerwanie 

biegu terminu przedmiotowego zobowiązania w VAT.  

Uwzględniając skargę w sprawie I SA/Ke 82/12 Sąd wskazał, że kwestią sporną 

było ustalenie, czy istniały podstawy do umorzenia postępowania egzekucyjnego 

spowodowane przedawnieniem obowiązku podatkowego wynikającego z decyzji 

naczelnika drugiego urzędu skarbowego określającej zryczałtowany podatek 

dochodowy od osób fizycznych w związku z uchyleniem tej decyzji przez organ 

odwoławczy oraz czy istnieje w obrocie prawnym decyzja z rygorem natychmiastowej 

wykonalności. W pierwszej kolejności Sąd przywołał regulacje Ordynacji podatkowej 

dotyczące wykonalności decyzji, z których wynika, że nadanie rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzji pierwszoinstancyjnej odnosi swój skutek wyłącznie do czasu 
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wydania decyzji przez organ odwoławczy, mającej przymiot decyzji ostatecznej. Z 

chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy traci moc obowiązującą postanowienie 

o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji. Z tym 

momentem dopuszczalność wykonania obowiązku podatkowego w trybie egzekucji 

administracyjnej wynika już nie z faktu nadania decyzji rygoru natychmiastowej 

wykonalności, lecz z uwagi na to, że decyzja organu odwoławczego, jako ostateczna 

podlega wykonaniu z mocy prawa, bez konieczności wydawania w tym przedmiocie 

dodatkowego rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie dyrektor izby skarbowej uchylił 

decyzję naczelnika  urzędu skarbowego co spowodowało wyeliminowanie jej z obrotu 

prawnego, a także spowodowało brak podstawy dla istnienia i wymagalności obowiązku 

w prowadzonym wobec zobowiązanego postępowaniu egzekucyjnym. Z momentem 

wydania decyzji odwoławczej wykonaniu podlegał już tylko skutek z niej wynikający, a 

polegał on na uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji. Wyeliminowanie z obrotu 

prawnego decyzji, która określa podlegający egzekucji administracyjnej obowiązek o 

charakterze pieniężnym, bez jednoczesnego zastąpienia go obowiązkiem o innej 

wysokości skutkuje tym, że przestaje od tej chwili istnieć obowiązek nadający się do 

wykonania poprzez przymus administracyjny w prowadzonym postępowaniu 

egzekucyjnym. Postępowanie takie podlega zatem umorzeniu w oparciu o przepis art. 

59 § 1 pkt 2 i pkt 7 u.p.e.a. Określony obowiązek, będący zobowiązaniem wynikającym 

z uchylonej decyzji podatkowej, przestaje być wymagalny. W takiej sytuacji pojawia się 

ponadto negatywna przesłanka uniemożliwiająca prowadzenie egzekucji ze względów 

przedmiotowych, tj. egzekwowany obowiązek zaczyna mieć źródło w nieistniejącej w 

obrocie prawnym decyzji podatkowej. W konsekwencji odpada także przesłanka 

dopuszczalności prowadzenia egzekucji, co kwalifikuje postępowanie egzekucyjne do 

umorzenia także z uwagi na niedopuszczalność egzekucji. Oznacza to, że po uchyleniu 

w postępowaniu odwoławczym decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, zasadnym było umorzenie postępowania 

egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a., z powodu braku wymagalności 

obowiązku.  

Sprawa rozpoznana pod sygnaturą akt I SA/Ke 287/12 dotyczyła natomiast 

zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Istota sporu sprowadzała się do oceny, czy 

zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci zajęcia prawa majątkowego 

stanowiącego wynagrodzenie za pracę w stosunku do jednego z małżonków, 

skutecznie przerwało bieg terminu przedawnienia zobowiązania w podatku 
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dochodowym od osób fizycznych małżonków, którzy złożyli wspólne zeznanie 

podatkowe w podatku dochodowym, a w konsekwencji czy zasadnie skarżąca podnosi 

zarzut, że zobowiązanie w stosunku do niej wygasło. Sąd podzielając stanowisko 

organu oddalił skargę. W rozpoznawanej sprawie bowiem podmiotem zobowiązanym 

byli małżonkowie, którzy złożyli wspólne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym. 

W zeznaniu zawarli wniosek o łączne opodatkowanie swoich dochodów. Możliwość 

wspólnego opodatkowania od łącznej sumy dochodów wynika z art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. 

Konsekwencją tego uregulowania jest solidarność zobowiązania podatkowego i 

solidarna odpowiedzialność małżonków wynikająca z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej. 

Z kolei zgodnie z art. 133 § 3 tej ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, 

małżonkowie są jedną stroną postępowania. Oznacza to, że każdy z małżonków jest 

uprawniony do działania w imieniu obojga. Małżonkowie jako jedna strona 

postępowania nie mają odrębnych uprawnień procesowych, a organ podatkowy ma 

obowiązek prowadzenia jednego postępowania podatkowego i wydania jednej decyzji 

wobec obojga małżonków. Konsekwencją tego jest jedność postępowania 

egzekucyjnego. Dlatego też poprzez doręczenie odpisu tytułu wykonawczego jednemu 

z małżonków egzekucja administracyjna zostaje wszczęta w stosunku do obojga 

małżonków (por. wyrok NSA z 13 czerwca 2007r. sygn. akt II FSK 153/07 LEX nr 

394301). Strona postępowania podatkowego - małżeństwo, w postępowaniu 

egzekucyjnym staje się jednym podmiotem zobowiązanym. Słusznie skarżący podnosi, 

że przedawnienie kształtuje prawa podatnika i okoliczności mające wpływ na jego bieg 

winny być rozpatrywane w odniesieniu do konkretnego podatnika. Zasada ta wynikająca 

z art. 372 kodeksu cywilnego, który ma zastosowanie stosownie do przepisu art. 91 

Ordynacji podatkowej, doznaje ograniczenia w przypadku zobowiązania w podatku 

dochodowym od osób fizycznych małżonków wspólnie opodatkowanych, skoro są jedną 

stroną, na której ciąży jeden obowiązek podatkowy, nie zaś odrębnymi podmiotami. 

Podsumowując Sąd stwierdził, że doręczenie tytułu wykonawczego mężowi podatniczki 

i zastosowanie środka egzekucyjnego wszczęło egzekucję administracyjną w stosunku 

do obojga małżonków, co przerwało skutecznie bieg terminu przedawnienia 

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższych względów 

Sąd stwierdził, że nie są zasadne zarzuty skargi, że zobowiązanie małżonków, z uwagi 

na upływ terminu przedawnienia zobowiązania skarżącej, przekształciło się w 

zobowiązanie wyłącznie męża podatniczki i jako takie może być dochodzone z majątku 

wspólnego, z tym, że żona, odpowiada za zaległość podatkową małżonka będącego 
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podatnikiem, nie będąc sama zobowiązana jako podatnik. W związku z powyższym Sąd 

stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organu, że nie zachodzi przesłanka 

przedawnienia zobowiązania podatkowego w stosunku do skarżącej i podnoszony 

zarzut nie jest zasadny. 

W sprawie I SA/Ke 589/12 Sąd uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej 

o niedopuszczalności zażalenia. W ocenie organu odwoławczego zwrot tytułu 

wykonawczego przez organ I instancji, był w istocie tylko czynnością techniczną, a jego 

uzasadnienie sprowadzało się do stwierdzenia braku możliwości zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego, które nie zostało wszczęte na podstawie art. 26 § 5 

u.p.e.a. Nie mógł stanowić podstawy zwrotu przepis art. 29 § 2 u.p.e.a., w sytuacji, gdy 

organ egzekucyjny nie stwierdził na etapie badania dopuszczalności egzekucji 

przesłanek uniemożliwiających wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej. 

Zgodnie z przepisem art. 17 § 1 u.p.e.a. zażalenie służy na postanowienia wydane 

przez organ egzekucyjny lub wierzyciela, jeżeli ustawa o postępowaniu egzekucyjnym 

lub K.p.a. tak stanowią. Przepisy u.p.e.a. i K.p.a. nie przewidują wydania postanowienia 

w sprawie zwrotu tytułów wykonawczych wierzycielowi. W związku z tym organ 

odwoławczy nie uznał pisma naczelnika urzędu skarbowego w sprawie zwrotu tytułu 

wykonawczego za postanowienie i stwierdził niedopuszczalność zażalenia. Uchylając 

zaskarżone postanowienie Sąd wskazał, że nie jest dopuszczalny zwrot tytułu 

wykonawczego wierzycielowi w innych sytuacjach i w innej formie niż przewidziana w 

art. 29 § 2 u.p.e.a. Jakkolwiek organ egzekucyjny zwrócił tytuł wykonawczy 

wierzycielowi pismem, nie nadając przewidzianej formy postanowienia, to brak było 

podstaw do uznania, że zażalenie nie przysługuje. O istocie aktu przesądza jego treść 

nie forma. Pismo naczelnika urzędu skarbowego, którym zwrócił tytuł wykonawczy, 

zawiera oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony, rozstrzygnięcie o zwrocie 

tytułu wykonawczego, uzasadnienie faktyczne, podpis osoby, ze wskazaniem 

stanowiska, upoważnionej do wydania. Brak pouczenia o sposobie zaskarżenia i brak 

podstawy prawnej nie pozbawiają pisma cech postanowienia. Sąd nie podzielił 

stanowiska organu, że skoro nie zachodziły przesłanki określone w art. 29 § 2 u.p.e.a. i 

nie było podstaw do zwrotu tytułu wykonawczego w trybie przewidzianym w tym 

przepisie, organ, uznając, że postępowanie administracyjne nie zostało wszczęte, był 

uprawniony do zastosowania formy pisma, na które nie przysługuje środek zaskarżenia. 

Zaakceptowanie stanowiska prezentowanego przez organ prowadzi do sytuacji, w 

której, mimo, że nie zachodzą przesłanki zwrotu tytułu wykonawczego określone w art. 
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29 § 2 u.p.e.a, organ byłby uprawniony do jego zwrotu w formie nie przewidzianej w 

ustawie, bez możliwości zaskarżenia. W orzecznictwie sądowym przyjęty jest pogląd, ze 

postępowanie egzekucyjne wszczynane jest wcześniej niż sama egzekucja. Związek 

pomiędzy egzekucją a postępowaniem egzekucyjnym wyraża się w tym, że egzekucja 

odbywa się w ramach postępowania egzekucyjnego, natomiast różny jest moment 

wszczęcia postępowania. Pojęcie postępowanie egzekucyjne jest pojęciem szerszym. 

Zatem, nie można podzielić stanowiska organu, że pojęcia wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego oraz wszczęcie egzekucji administracyjnej są tożsame. Sąd wskazał, że 

przepis art. 56 § 1 pkt 1 u.p.a.e odnosi instytucję zawieszenia postępowania do 

postępowania egzekucyjnego. Podsumowując Sąd stwierdził, że Dyrektor Izby 

Skarbowej bez względu na to, że pismu organu nie nadano należytej formy, jak również, 

że w jego ocenie nie zachodziły przesłanki określone w art. 29 § 2 u.p.e.a winien 

zakwalifikować przedmiotowe pismo jako postanowienie w przedmiocie zwrotu tytułu 

wykonawczego od którego przysługuje zażalenie. Uznając niedopuszczalność zażalenia 

naruszył przepis art. 134 K.p.a. w stopniu mogącym mieć wpływ na rozstrzygniecie. 

W sprawie I SA/Ke 488/12 Sąd stwierdził natomiast nieważność postanowienia 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło wcześniejsze swe 

postanowienie pozostawiające zażalenie na postanowienie burmistrza o uznaniu za 

uzasadnione zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym bez rozpatrzenia 

oraz umorzyło postępowanie. Sąd stwierdził, że Kolegium przekroczyło swe 

uprawnienia procesowe, dopuszczając się naruszenia przepisów postępowania w 

sposób kwalifikowany. Po pierwsze, brak było podstawy prawnej dla Kolegium, jako 

organu odwoławczego, do wzywania do usunięcia braków formalnych zażalenia 

złożonego na postanowienie burmistrza. Zażalenie to nie zawierało bowiem braków 

formalnych, a tym bardziej w kontekście, nie mającej w postępowaniu egzekucyjnym 

zastosowania, normy wyrażonej w przepisie art. 222 Ordynacji podatkowej. Po drugie, 

na gruncie mającego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpowiednie 

zastosowanie K.p.a. (zob. art. 18 u.p.e.a.), pozostawienie podania bez rozpoznania 

(art.64 K.p.a.), czy też stwierdzenie przez organ odwoławczy niedopuszczalności 

zażalenia (art.134 K.p.a. w zw. z art.144 K.p.a.) nie następuje w formie postanowienia, 

od którego przysługuje zażalenie. Niedopuszczalne więc i nie znajdujące oparcia w 

przepisach prawa było dalsze procedowanie przez Kolegium i podjęcie zaskarżonego 

postanowienia. Wydane, w nieznanym przepisom prawa postępowaniu, postanowienia 

dotknięte są wadą nieważności z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Konsekwencją stwierdzenia 
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przez Sąd powyższych wad postępowania było wyeliminowanie z obrotu prawnego ze 

skutkiem ex tunc zaskarżonego oraz poprzedzającego go postanowienia w oparciu o 

art. 145 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. w związku z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. oraz  art. 134 i 

135ustawy p.p.s.a., co pozwoli na rozpoznanie, w oparciu o u.p.e.a. przy odpowiednim 

zastosowaniu K.p.a., zażalenia wniesionego na stanowisko wierzyciela przez strony 

(zobowiązanych). 

7. Sprawy z zakresu budownictwa 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których orzekały 

w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, 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.).  

1. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

W sprawie II SA/Ke 653/12 przedmiotem kontroli Sądu było rozstrzygnięcie 

odmawiające wydania decyzji nakazującej rozbiórkę linii elektroenergetycznej SN m.in. 

na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w części 

dotyczącej jednej z działek Sąd nie podzielił stanowiska organów kwalifikującego 

wykonane przez inwestora roboty budowlane jako przebudowa, do której nie ma 

zastosowania art. 48 ustawy, ale art. 51. W uzasadnieniu podkreślono, że w latach 

2000-2001 zostały wykonane prace polegającej na wymianie słupów drewnianych na 

nowe, konstrukcji słupowych na nowe, wymianie izolacji i przewodów. Na odcinku o 

długości 1056 metrów, w związku z postawieniem nowych słupów w innym miejscu, 

zmienił się przebieg linii energetycznej, co obrazowały znajdujące się w aktach 

administracyjnych mapy. Na wysokości nieruchomości skarżącego ta różnica w 

przebiegu wynosiła około 15 metrów. Wcześniej przewody przebiegały przy granicy tej 

działki, zaś obecnie przecinają ją prawie przez środek. Zdaniem Sądu tak istotna 

zmiana przebiegu obiektu liniowego, jakim stosownie do art. 3 pkt 3a ustawy jest 

zrealizowana w latach 2000-2001 inwestycja, nie powinna być kwalifikowana jako 

przebudowa. Sąd zauważył, że do 11 lipca 2003 r. ustawodawca pod pojęciem budowy 

rozumiał także przebudowę. Aktualnie pod pojęciem przebudowy rozumie się 
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wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego. Powyższa definicja w odniesieniu do takiej inwestycji, jaka została 

zrealizowana w latach 2001 – 2002 może być tylko w niewielkiej części przydatna, 

chociażby z uwagi na to, że głównie odnosi się ona do obiektów kubaturowych. Tym 

niemniej przez analogię do tej jej części, która odnosi się do dróg, należało zdaniem 

Sądu przyjąć, że zmiana usytuowania słupów i związana z tym zmiana przebiegu linii 

energetycznych o kilkanaście metrów w stosunku do ich dotychczasowego położenia, 

połączona z wymianą tych słupów na nowe i wymianą przewodów na nowe, nie może 

być zakwalifikowana tylko jako przebudowa, ale jest to budowa części obiektu 

liniowego, o jakiej mowa w art. 3 pkt 6 ustawy. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 657/12 Sąd oddalił skargę na decyzję uchylającą 

rozstrzygnięcie organu I instancji nakazujące skarżącym rozbiórkę obiektu budowlanego 

w postaci ogrodzenia frontowego działki oraz umarzającą postępowanie 

pierwszoinstancyjne. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że kwestią sporną między stroną skarżącą a 

organem odwoławczym była prawna kwalifikacja wybudowanego ogrodzenia. W ocenie 

organów takie ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane związane z obiektem 

budowlanym – domem mieszkalnym. Zdaniem strony skarżącej natomiast jest to 

samodzielny obiekt budowlany (budowla), gdyż znajduje się na odrębnej, 

niezabudowanej działce. 

Z powyższym poglądem skarżącego Sąd się nie zgodził. Zauważył, że w orzecznictwie 

sądów administracyjnych nie ma jednolitości co do tego, czy ogrodzenia należy 

kwalifikować jako obiekt budowlany (część obiektu budowlanego), czy też jako 

urządzenie budowlane. W wyroku z dnia 9 lipca 1999 r. sygn. akt IV SA 1129/97 

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ogrodzenie nie jest obiektem budowlanym. 

Odmienne stanowisko, dopuszczające uznanie ogrodzenia za obiekt budowlany, wyraził 

m. in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 lipca 2008 r. 

sygn. akt II SA/Gd 329/08 i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 

dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 994/07. Sąd w rozpoznawanej sprawie 
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zaakceptował stanowisko, że o kwalifikacji konkretnego ogrodzenia jako urządzenia 

budowlanego lub obiektu budowlanego decyduje to, czy jest ono funkcjonalnie 

związane z jakimkolwiek innym obiektem budowlanym, w szczególności z budynkiem. 

Ocena istnienia lub nie funkcjonalnego związku pomiędzy ogrodzeniem, a istniejącym 

obiektem budowlanym, wymaga analizy, czy ogrodzenie służy jakiemuś obiektowi 

budowlanemu, w jakiej odległości od obiektu budowlanego się znajduje, czy zwiększa 

jego użyteczność, czy pozwala na korzystanie z takiego obiektu zgodnie z jego 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem bez względu na to, czy ogrodzenie i obiekt 

budowlany znajdują się na jednej działce ewidencyjnej, czy na różnych działkach, czy 

nawet na jednej bądź kilku nieruchomościach. 

Zdaniem Sądu organ II instancji słusznie zwrócił uwagę na okoliczności dotyczące 

funkcjonalnego związania ogrodzenia z innym obiektem budowlanym i dokonał oceny 

umiejscowienia tego ogrodzenia w oderwaniu od faktu, że obiekt budowlany i związane 

z nim ogrodzenie znajdują się na odrębnych nieruchomościach. Sąd zauważył, że 

wykonane ogrodzenie działki od strony drogi publicznej w sposób oczywisty służyło 

racjonalnemu korzystaniu z obiektu budowlanego – budynku mieszkalnego wraz z 

zabudowaniami gospodarczymi -  poprzez zabezpieczenie posesji inwestorów przed 

ingerencją osób trzecich oraz przez umożliwienie dojazdu do i z drogi publicznej. 

W sprawie II SA/Ke 353/12 Sąd, kontrolując postanowienie odmawiające wszczęcia 

postępowania administracyjnego w sprawie budowli ziemnej w postaci nasypu, wskazał 

na okoliczność, że działka, na której nasyp się znajdował, była niezabudowana i na 

całej swojej szerokości miała taki sam poziom. Za prawidłowe uznał ustalenia organu, 

że została ona wyrównana na całej szerokości, a wyrównanie nastąpiło poprzez 

nawiezienie na tę działkę ziemi. Znajdujące się w aktach zdjęcie potwierdzało, że na 

działce tej nie było żadnego obiektu budowlanego. Sąd wskazał, że wyrównanie terenu 

nie było związane z budową takiego obiektu, a tylko wówczas niwelacja terenu 

wymagałaby uzyskania pozwolenia na budowę, a co za tym idzie wykonanie jej bez 

takiego pozwolenia uprawniałoby organ nadzoru budowlanego do wszczęcia 

postępowania, gdyby niwelacja ta stanowiła prace przygotowawcze poprzedzające 

budowę. Do podwyższenia działki i jej wyrównania doszło na skutek składowania na niej 

przez spółkę prowadzącą budowę drogi gruzu, ziemi i kamieni. W związku z tym 

wykonanie takich prac nie wymagało uzyskania pozwolenia, nie była to bowiem budowa 

o jakiej mowa w art. 3 pkt 6 ustawy. 
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Rozważając kwestię czy w wyniku wykonania tych prac doszło do powstania jakiegoś 

obiektu budowlanego, a w szczególności budowli ziemnej, Sąd wskazał na wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2007r. w spawie II OSK 813/06 i 

stwierdził, że budowla ziemna jest jednym z rodzajów budowli wymienionych w art. 3 pkt 

3 ustawy, przy czym musi to być obiekt budowlany. Ażeby za taki mógł zostać uznany, 

musi spełniać warunki określone w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, czyli stanowić całość 

techniczno – użytkową. Taką całość techniczno – użytkową, nawet jeżeli nie ma 

dodatkowych instalacji czy urządzeń, stanowi np. wał przeciwpowodziowy lub nasyp 

ziemny realizowany w określonym celu. Dalej Sąd wskazał, że nie można powiedzieć, iż 

stanowi jakąś całość techniczno – użytkową bezładne gromadzenie na określonej 

nieruchomości gruzu i odpadów. Przedmiotu rozpatrywanej sprawy nie stanowił 

bezładnie zgromadzony gruz, kamienie i ziemia, ale  teren wyrównany. Jednak zdaniem 

składu orzekającego wyrównanie wcześniej nawiezionego na działkę gruzu i innych 

odpadów oraz nawiezienie na nią ziemi i jej wyrównanie w taki sposób, że na całej 

swojej szerokości była ona równa, nie spowodowało powstania budowli w rozumieniu 

art. 3 pkt 1b ustawy. Podzielenie stanowiska skarżącego doprowadziłoby do wniosku, 

że każdą działkę gruntu z płaskim, wyrównanym terenem należałoby traktować jako 

budowlę. Oceny tej nie zmieniła zdaniem Sądu okoliczność, że działka ta w efekcie 

została usytuowana wyżej od działki skarżącego. Dlatego też skład orzekający nie 

podzielił stanowiska zaprezentowanego w wyrokach WSA w Gliwicach w sprawach II 

SA/Gl 152/08 i II SA/Gl 55/08 (ten ostatni został zresztą uchylony wyrokiem NSA w 

sprawie II OSK 1721/08), że prace polegające na nawiezieniu kamieni i ziemi w celu 

zmiany niekorzystnego ukształtowania terenu i powiększenia części płaskiej stanowią 

budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

Taki sam pogląd prawny wyraził Sąd w sprawie II SA/Ke 445/12, w której 

przedmiotem kontroli była decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe, postępowanie 

dotyczące samowolnego wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu 

działki. Roboty te zostały wykonane na części działki, pomiędzy budynkiem 

mieszkalnym, wzniesionym również bez wymaganego pozwolenia na budowę, a ulicą. 

Nie zostały one wykonane na całej szerokości działki ale z pozostawieniem terenu 

nieutwardzonego z obu stron. W ocenie Sądu organy słusznie uznały, że w stosunku do 

takich robót budowlanych jak utwardzenie terenu mają zastosowanie przepisy art. 51, a 

nie art. 48 ustawy. Samo bowiem utwardzenie terenu nie doprowadziło do powstania 
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obiektu budowlanego. W konsekwencji brak było podstaw do nakładania na inwestorów 

jakichkolwiek obowiązków ponieważ poza tym, że dokonując utwardzenia działki bez 

wcześniejszego zgłoszenia dopuścili się oni samowoli budowlanej, to wykonane przez 

nich prace nie naruszały żadnych przepisów, w tym techniczno-budowlanych.  

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

 

2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 

 

W sprawach II SA/Ke 278/12 oraz II SA/Ke 708/12 Sąd oddalił skargi na decyzje 

odmawiające, po wznowieniu postępowania, uchylenia decyzji ostatecznych w 

przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. 

Pierwsza z nich dotyczyła pozwolenia na rozbudowę składowiska odpadów. Wniosek o 

wznowienie postępowania został złożony przez osobę, która nie była stroną tego 

postępowania i właśnie tę okoliczność wskazała jako przyczynę wznowienia. Sąd 

zauważył, że organ I instancji zasadnie wznowił postępowanie i w toku wznowionego 

postępowania poczynił ustalenia pozwalające na ocenę, czy skarżącej istotnie 

przysługuje przymiot strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na rozbudowę 

składowiska odpadów. 

Sąd stwierdził, że o tym komu przysługuje przymiot strony w postępowaniu w sprawie 

pozwolenia na budowę rozstrzygają przepisy ustawy. Zgodnie z jej art. 28 ust. 2, 

stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz 

właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w 

obszarze oddziaływania obiektu. Według natomiast art. 3 pkt 20 ustawy ilekroć jest w 

niej mowa o obszarze oddziaływania obiektu, należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. Uwzględniając funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego 

cechy charakterystyczne oraz sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w 

otoczeniu projektowanej inwestycji należało stwierdzić, że żadne przepisy odrębne nie 

wprowadzały związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu terenu 

działki skarżącej. 

Jak wskazał Sąd, w zaskarżonej decyzji trafnie stwierdzono, że z racji lokalizacji 

obiektów budowlanych wchodzących w skład inwestycji objętej kwestionowanym 
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pozwoleniem na budowę, która nie sąsiaduje bezpośrednio z działką inwestora, ich 

budowa nie spowoduje ograniczeń w możliwości zagospodarowania lub zabudowy 

nieruchomości sąsiednich, w tym zwłaszcza nieruchomości skarżącej. Oznacza to, że z 

przepisów prawa budowlanego, w tym w szczególności z przepisów rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie wynikają żadne ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu i zabudowie działki skarżącej, które świadczyłyby o 

istnieniu po jej stronie interesu prawnego w sprawie objętej jej wnioskiem o wznowienie. 

Takie ograniczenia nie wynikają również z materialnych przepisów prawa ochrony 

środowiska. Przekonuje o tym bowiem treść ostatecznej decyzji wójta gminy o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem sprawy, a także treść sporządzonego na podstawie tej decyzji raportu o 

jego oddziaływaniu na środowisko. Z dokumentów tych wynikało bowiem, że 

przedsięwzięcie objęte pozwoleniem na rozbudowę składowiska odpadów, nie 

wymagało utworzenia strefy ograniczonego użytkowania wynikającej z prawa ochrony 

środowiska. Oznacza to, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się 

w granicach jej działek. 

 W sprawie II SA/Ke 708/12 pozwolenie na budowę dotyczyło budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami. Skargę wniosła osoba, 

która nie brała udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem ww. pozwolenia. 

Skarżący podniósł, że jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej i na etapie ustalania 

warunków zabudowy wniósł zastrzeżenia dotyczące tego, że inwestor posługuje się 

planem sytuacyjnym terenu, który nie odzwierciedla stanu rzeczywistego granicy 

pomiędzy działkami. Organ stanął na stanowisku, że w sprawie nie zachodziła 

przyczyna wznowienia, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 4 kpa, albowiem skarżącemu 

nie przysługiwał status strony, gdyż jego nieruchomość nie znajdowała się w obszarze 

oddziaływania domu mieszkalnego, którego dotyczyła ostateczna decyzja udzielająca 

pozwolenia na budowę. 

Oddalając skargę Sąd nie zgodził się jednak ze stanowiskiem organu, że zawsze, 

ilekroć budynek mieszkalny jest usytuowany z zachowaniem odległości od granicy 

określonych w § 12 rozporządzenia (a więc 4 metry w przypadku budynku zwróconego 

ścianą z otworami okiennymi w stronę tej granicy i 3 metry w przypadku budynku 

zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy), to 

takie jego usytuowanie nie powoduje objęcia sąsiedniej działki budowlanej obszarem 
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oddziaływania. Z reguły bowiem, pomimo zachowania powyższych odległości, 

właściciele nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością, na której ma 

być wzniesiony budynek, będą legitymowani do udziału w takim postępowaniu. Jak 

bowiem wskazał NSA w wyroku z dnia 14 lipca 2011r. w spawie II OSK 1182/10 ocena 

wpływu konkretnej inwestycji na otoczenie obejmuje cały szereg zagadnień związanych 

z oddziaływaniem projektowanego obiektu na nieruchomości znajdujące się w otoczeniu 

obiektu i nie może ograniczać się do kwestii zachowania warunków technicznych w 

zakresie usytuowania obiektu na działce. Biorąc zatem pod uwagę indywidualne cechy 

projektowanego budynku i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działkę 

inwestora, osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie są stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 

budowę. Również w sprawie II OSK 2375/10 NSA wskazał, że zachowanie minimalnych 

odległości dla danego rodzaju obiektów, przyjęte w przepisach określających warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, nie 

przesądza o tym, że oddziaływanie tych obiektów nie wykracza poza obszar 

nieruchomości inwestora, a więc nieruchomości sąsiadujące nie znajdują się w 

obszarze oddziaływania.  

Tym niemniej, w rozpatrywanej sprawie organy prawidłowo ustaliły, że nieruchomość 

skarżącego nie znajduje się w obszarze oddziaływania jednorodzinnego parterowego 

budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem. Sąd podkreślił, że  postępowanie 

zakończone zaskarżoną decyzją toczyło się w trybie wznowieniowym, a więc w jednym 

z trybów nadzwyczajnych, które umożliwiają, wbrew wynikającej z art. 16 kpa zasadzie 

trwałości decyzji, wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznej decyzji 

administracyjnej. W związku z tym to przede wszystkim na skarżącym, jako osobie 

domagającej się wznowienia postępowania, ciążył obowiązek wykazania, że 

oddziaływanie obiektu, który ma być wzniesiony, wykracza poza obszar nieruchomości 

inwestorki, a w szczególności powoduje ograniczenie w zagospodarowaniu jego 

nieruchomości. Tymczasem  skarżący swoją legitymację do występowania w sprawie o 

pozwolenie na budowę w charakterze strony uzasadnia tym, że był stroną 

postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla tej inwestycji oraz tym, że 

stała się sporna granica między jego nieruchomością, a nieruchomością inwestorki. 

Sąd zauważył, że w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy ustalenie 

czy postępowanie to dotyczy interesu konkretnego podmiotu jest oceniane przez 

pryzmat przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym. Natomiast odnośnie postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę, 

oprócz przepisu art. 28 kpa ma zastosowanie art. 28 ust. 2 ustawy, który uściśla krąg 

stron tego postępowania. Nie w każdym wypadku krąg stron uczestniczących w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w 

postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę jest taki sam, a dotyczy to zwłaszcza 

właścicieli nieruchomości sąsiednich, którzy zawsze są uczestnikami postępowania 

lokalizacyjnego, ale aby stać się stronami postępowania w spawie wydania pozwolenia 

na budowę, ich nieruchomość musi znajdować się w ustalonym przez właściwy organ 

obszarze oddziaływania. Tym właściwym do ustalenia obszaru oddziaływania organem 

jest organ architektoniczno – budowlany, nie zaś organ planistyczny. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 731/12 Sąd uchylił decyzję zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącej stodoły 

z przeznaczeniem na obiekt inwentarski o obsadzie do 280 sztuk tuczników oraz 

budowę dwóch silosów przeznaczonych do magazynowania zboża. Sąd wskazał, iż w 

sprawie okolicznością bezsporną było to, że nieruchomości skarżących nie sąsiadowały 

bezpośrednio z działką, na której znajdowała się objęta pozwoleniem na zmianę 

sposobu użytkowania stodoła, lecz były od niej oddzielone działką należącą do 

inwestora. W projektowanym budynku miała być prowadzona hodowla 280 tuczników, 

co odpowiada 39,2 DJP. Skoro przepisy rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko przewidują, że do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się chów lub 

hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP, jeżeli będzie ona prowadzona w 

odległości mniejszej niż 100 metrów od terenów mieszkaniowych i innych 

zabudowanych (z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt), to chociaż 

hodowla w ilości 39,2 DJP nie będzie się zaliczała do potencjalnie znacząco 

oddziaływujących na środowisko, to z uwagi na jej prowadzenie w odległości niespełna 

30 metrów od istniejącego domu mieszkalnego skarżących, niewątpliwie na środowisko 

będzie oddziaływała. Bez wątpienia jest to budowla uciążliwa dla otoczenia w 

rozumieniu § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 

Zdaniem Sądu niewielka odległość nieruchomości skarżących od działki, na której 

planowana była inwestycja, niewątpliwie ograniczała ich w możliwości swobodnego 

korzystania z należących do nich nieruchomości i ich zagospodarowania, przykładowo 
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wprowadzała ograniczenia co do możliwości wykopania na nich studni. Skoro bowiem 

odległość studni od szczelnego zbiornika na nieczystości musi wynosić co najmniej 15 

metrów (§ 31 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie) niewątpliwie odległość od odchodów 

zwierzęcych pochodzących od 280 sztuk trzody chlewnej, przechowywanych w inny 

sposób, w szczególności bezpośrednio na ziemi, wymagała znacznie większej 

odległości. 

Sąd podkreślił okoliczność, na którą skarżący wskazywali już w odwołaniu i która 

została przyznana przez inwestora na rozprawie przed sądem administracyjnym, że na 

tej samej działce, ale w innym budynku (w przybudówce) była już prowadzona hodowla 

trzody chlewnej w ilości 90 sztuk. Fakt ten niewątpliwie powinien być uwzględniony 

przez organ przy ustalaniu oddziaływania inwestycji na tereny sąsiednie. 

Pojęcie przymiotu strony było również przedmiotem sprawy sygn. akt II SA/Ke 700/12, 

w której Sąd uchylił postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie budowy placu zabaw, którego inwestorem była gmina, na 

wniosek skarżącego będącego właścicielem lokalu wyodrębnionego w budynku 

wielorodzinnym. W ocenie organu skarżący nie miał interesu prawnego aby 

kwestionować legalność i zasadność z prawem wykonanych robót budowlanych. 

Jak ustalił Sąd, okna lokalu skarżącego usytuowane były w odległości 4,70m oraz 

3,50m od ogrodzenia placu zabaw dla dzieci. Nie budziło więc wątpliwości Sądu, że 

zrealizowana inwestycja oddziaływała na prawo własności skarżącego, a to z kolei 

prowadziło do wniosku, że niewątpliwie miał on interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa 

i przysługiwał mu tym samym przymiot strony w toczącym się postępowaniu. 

Za niezasadne uznał Sąd przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia 

stanowisko kwestionujące interes prawny skarżącego w stanie faktycznym sprawy, że 

skarżący posiadałby legitymację strony postępowania prowadzonego przez organ 

nadzoru budowlanego wyłącznie w sytuacji, gdy postępowanie takie dotyczyłoby 

konieczności wykonania robót budowlanych w lokalu stanowiącym jego wyodrębnioną 

własność. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 
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3. Inne sprawy z zakresu budownictwa. 

 

W sprawie II SA/Ke 716/12 Sąd oddalił skargę na decyzję odmawiającą wydania 

nakazu rozbiórki obiektu budowlanego użytkowanego jako śmietnik tj. o jakim mowa  

w § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w ocenie skarżących wybudowany śmietnik naruszał 

ww. przepis gdyż był usytuowany zbyt blisko granic sąsiednich działek. Stosownie do § 

23 ust. 1 rozporządzenia odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe 

powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. 

Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub 

pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. 

Jak wynikało z akt administracyjnych sprawy, śmietnik usytuowany został w 

południowo-zachodniej części działki należącej do inwestora. W tej części jego działka 

sąsiadowała z działką będącą pieszo-rowerową drogą wewnętrzną oraz z działką 

należącą do skarżących będącą jedyną drogą dojazdową do niezabudowanych pięciu 

działek, o szerokości ok. 5 m. Nie ulegało także wątpliwości, że będący przedmiotem 

postępowania śmietnik usytuowany był w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z 

sąsiednimi działkami. 

Sąd zauważył, że wprawdzie § 23 rozporządzenia odwołuje się jedynie do pojęcia 

działki sąsiedniej bez określenia jej przeznaczenia, jednak dokonując interpretacji tego 

przepisu pod kątem celu, jakiemu wskazane w nim normy odległościowe mają służyć, 

należało podzielić pogląd zaprezentowany w zaskarżonej decyzji, że chodzi tu o 

zachowanie odległości od granic z działką budowlaną, bądź chociażby potencjalnie 

budowlaną. Nie można bowiem tracić z pola widzenia tego, że rozporządzenie ustala 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, 

ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych 

pod zabudowę. Celem zawartych w nim regulacji jest m.in. takie ulokowanie obiektów 

na działce budowlanej na etapie jej zabudowy, które umożliwia zgodne z prawem 

zagospodarowanie innymi obiektami sąsiedniej działki budowlanej. Taka potencjalna 

nawet możliwość zabudowy nie zachodziła w przypadku działek sąsiednich, które 

faktycznie pełniły funkcje dróg dojazdowych, przy czym bez znaczenia prawnego – w 

ocenie Sądu - pozostawała okoliczność, że w ewidencji gruntów jedna z nich opisana 
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została jako rolna. Szerokość tej działki, jej usytuowanie w terenie, a także 

przeznaczenie nie budziło wątpliwości co do tego, że wydzielona została jako droga i w 

aktualnym stanie faktycznym i prawnym nie mogła zostać uznana za działkę budowlaną 

bądź działkę przeznaczoną pod zabudowę. 

Z tych powodów odległości przewidziane w § 23 rozporządzenia nie miały zastosowania 

w sprawie, a tym samym uznać należało – jak prawidłowo przyjął organ – że śmietnik 

nie został wybudowany z naruszeniem wymogów określonych w tym przepisie. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 241/12 zastosowanie znalazł art. 48 ust. 2 ustawy. W wyniku 

jej rozpatrzenia Sąd oddalił skargę na decyzję nakazującą rozbiórkę samowolnie 

wzniesionego tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty o wymiarach ok. 

29,9 x 10,03 m. 

Wątpliwości w sprawie sprowadzały się do tego, czy w związku z zaawansowanymi 

pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

miejscowości, w której usytuowana była ww. wiata, celowe było zobowiązywanie 

skarżącej do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy, zwłaszcza, że w jej ocenie 

nie zdarzało się, aby przy takim zaawansowaniu prac nad planem jak w niniejszej 

sprawie, organy administracji wydawały decyzje o warunkach zabudowy. Odnosząc się 

do takiego zarzutu Sąd stwierdził, że nie miał on wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. 

Mające w sprawie zastosowanie przepisy ustawy przewidują w art. 48 ust. 2, że jeżeli 

budowa, o której mowa w ust. 1 (czyli przeprowadzona bez wymaganego pozwolenia 

na budowę) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, to właściwy organ wstrzymuje postanowieniem 

prowadzenie robót budowlanych i wdraża postępowanie legalizacyjne. Ponieważ w 

rozpatrywanej sprawie nie było wątpliwe, że dla terenu miejscowości, w której 

usytuowana była wiata, nie było obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jedyną możliwością wywiązania się z obowiązku określonego w art. 48 

ust. 3 prawa budowlanego było przedłożenie przez inwestorkę ostatecznej decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sąd przyznał skarżącej rację, że w 

razie złożenia przez nią wniosku o wydanie takiej decyzji, właściwy organ mógłby 

zawiesić postępowanie w takiej sprawie na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia 
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złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, o czym stanowi art. 62 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie 

oznaczało to jednak, że taka ewentualność zwalnia inwestorkę od wywiązania się z 

obowiązku przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy (o której wydanie skarżąca 

nawet nie wniosła) bądź zaświadczenia, o jakich mowa w art. 48 ust. 3 ustawy. 

Okoliczność ta, a także zaawansowanie prac nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego mogły jedynie mieć wpływ na długość terminu, jaki 

stosownie do treści art. 48 ust. 3 ustawy wyznacza organ. 

8. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

W 2012r. odnotowano wzrost spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego, objętych symbolem 615, rozpoznawanych w trybie przepisów ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Wśród nich dominowały sprawy w przedmiocie 

warunków zabudowy. Należy także odnotować wzrost skarg na uchwały rad gmin w 

przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnoszonych w 

trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 772/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził 

nieważność uchwały z dnia 28 listopada 2007r., którą Rada Miasta Sandomierza 

uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Starówka” wraz z 

terenami przyległymi. Oceniając legalność zaskarżonej uchwały Sąd uznał, że 

naruszenie interesu prawnego skarżących dokonało się z jednoczesnym istotnym 

naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego, co skutkowało stwierdzeniem 

nieważności uchwały, w myśl regulacji art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).W 

zaskarżonej uchwale znalazł się zapis, że traci moc uchwała w sprawie uchwalenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Starówka” wraz z 

terenami przyległymi, która została podjęta dnia 10 października 2007r. W dniu 22 

listopada 2008r. Rada Miasta Sandomierza zamieściła w gazecie miejscowej 

„Komunikat o terminie sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2007r., na której będzie 

rozpatrywany projekt m.p.z.p.”, a także w drodze obwieszczenia z dnia 10 listopada 

2007r. zawiadomiła o terminie sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2007r., na której 

będzie rozpatrywany projekt m.p.z.p.. Na sesji w dniu 28 listopada 2007r. Rada Miasta 

Sandomierza podjęła uchwałę „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
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Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „STARÓWKA” w Sandomierzu wraz z 

terenami przyległymi”, zaskarżoną w sprawie niniejszej, w której stwierdziła także, że 

traci moc uchwała z dnia 10 października 2007r. Uchwała ta została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  Nr 66, poz. 1009 z dnia 3 

kwietnia 2008r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wobec niej rozstrzygnięcia 

nadzorczego. 

Zaskarżona uchwała zawiera jeden zapis odmienny w swej treści od zapisu 

uchwały z dnia 10 października 2007r., dotyczący stref ochronnych cmentarzy 

oznaczonych symbolami 134 ZC i 135 ZC (§ 32).  Przed podjęciem zaskarżonej 

uchwały nie były podejmowane żadne czynności planistyczne, a uzgodnienia dotyczące 

ustalenia stref ochronnych, jak również wyłożenie projektu planu w wersji 

uwzględniającej te uzgodnienia były dokonane przed podjęciem uchwały z dnia 10 

października 2007r. 

W ocenie Sądu, proces planistyczny, rozpoczęty uchwałą z dnia 5 kwietnia 2001r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zakończył się w momencie podjęcia przez 

Radę Miasta Sandomierza uchwały z dnia 10 października 2007r. Ocena ta była zgodna 

ze stanowiskiem wyrażonym przez Radę Miasta Sandomierza w odpowiedzi na skargę, 

w której podano, że procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego została przeprowadzona w całości i zakończyła się uchwaleniem w dniu 

10 października 2007r. planu. Sąd nie podzielił jednak stanowiska organu, że „ponowne 

uchwalenie tego samego planu stanowiło kontynuację procesu legislacyjnego”.  

Procedura planistyczna, zarówno w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym, jak i obecnej ustawie z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje możliwości „ponownego 

uchwalenia tego samego planu” w ramach kontynuacji procesu planistycznego, w 

sytuacji gdy Rada zauważy „błąd” w wydanej uprzednio uchwale. Poza tym nie można 

uznać, że jest to „ten sam plan”, zawiera bowiem odmienny zapis, a fakt, że był on 

zgodny z dokonanymi wcześniej uzgodnieniami nie ma żadnego znaczenia.  

Sąd nie podzielił stanowiska Rady Miasta Sandomierza, że uszczegółowienie w 

zaskarżonej uchwale ustaleń dotyczących stref ochronnych cmentarzy było tylko 

„zmianą formalną”, która nie wymagała przeprowadzenia procedury planistycznej. Na 

skutek uchylenia uchwały z dnia 10 października 2007r. doszło do uchylenia w całości 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „STARÓWKA” w 

Sandomierzu wraz z terenami przyległymi. Nie można uznać, że fakt iż uchwała z dnia 



 112  

10 października 2007r. nie została ogłoszona w dzienniku urzędowym dawał Radzie 

uprawnienie do uchylenia jej w ramach przeprowadzonej wcześniej procedury 

planistycznej. Uchwała z dnia 10 października 2007r, była bowiem planem miejscowym, 

tylko nie stała się aktem prawa miejscowego z powodu jej nie opublikowania w 

dzienniku urzędowym. Postępowanie w sprawie uchwalenie planu, zainicjowane 

uchwałą z dnia 5 kwietnia 2001r. zostało zakończone i tylko rozstrzygnięcie nadzorcze 

wojewody stwierdzające nieważność uchwały (którego w sprawie nie było), pozwoliłoby 

wrócić do procedury, zakończonej podjęciem uchwały z dnia 10 października 2007r.  

Sąd wskazał, że poprzez podjęcie uchwały z dnia 10 października 2007r. doszło 

do „skonsumowania” uchwały z dnia 5 kwietnia 2001r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „STARÓWKA” w 

Sandomierzu wraz z terenami przyległymi. Gdy zatem, według organu, zaszła potrzeba 

zmiany planu uchwalonego dnia 10 października 2007r., to do tej zmiany należało 

zastosować przepisy, w tym przepisy dotyczące procedury planistycznej, przewidziane 

w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a 

nie w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis art. 85 

ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. nie ma już bowiem zastosowania.  

W związku z powyższy, Sąd uznał, że zasadnym jest zakwestionowanie 

legalności przedmiotowego planu w całości, nie tylko w części dotyczącej 

nieruchomości skarżących. Cały plan uchwalony zaskarżoną uchwałą dotknięty jest 

wadą nieważności, ponieważ podjęty został bez przeprowadzenia procedury 

planistycznej (art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). Powoduje to także, że odniesienie się do pozostałych zarzutów skargi, 

dotyczących zapisów planu dotkniętego taką wadą, które bezpośrednio związane są z  

nieruchomością skarżących, jest zbędne. 

W ocenie Sądu, w wyniku stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały z dnia 

28 listopada 2007r. „odżywa” uchwała z dnia 10 października 2007r., przy czym jej 

wejście w życie uzależnione jest od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Stwierdzenie 

nieważności uchwały rady miasta wywołuje skutki prawne od daty podjęcia 

przedmiotowej uchwały (ex tunc). Chociaż nie zostało to wyrażone expressis verbis 

przez ustawodawcę w ustawie o samorządzie gminnym, to pogląd taki jest wyrażany 

zarówno w orzecznictwie NSA (por. wyrok NSA z dnia 12 października 1990r., sygn. akt 

SA/Lu 663/90, ONSA 1990, Nr 4, poz. 6), jak i w doktrynie (por. Z Niewiadomski, W. 
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Siemiński, P. Sosnowski, M. Tetera, Samorząd terytorialny, s. 209; H. Izdebski, 

Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa, 2001, s. 230).  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 495/12 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały w przedmiocie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zwanego „Wileńska”, na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna w 

obrębie ulic Wileńskiej, Armii Krajowej, Konarskiego i Grottgera w części ustaleń 

dotyczących działki położonej w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Konarskiego, 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 29/2 obręb 3 o powierzchni 0,1017ha, stanowiącej 

własność skarżącego. W ocenie Sądu uchwała z dnia 3 grudnia 2009r. w zaskarżonej 

części, dotyczącej szczególnych warunków zagospodarowania nieruchomości 

skarżącego narusza istotę prawa własności, gdyż w rzeczywistości uniemożliwia 

właścicielowi korzystanie z jego nieruchomości w dotychczasowo dopuszczony sposób, 

wynikający z rodzaju i funkcji znajdujących się na tej nieruchomości budynków.  

Nieruchomość, stanowiąca własność skarżącego jest zabudowana od kilkudziesięciu lat 

domem jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Zgodnie z zapisami części 

graficznej i tekstowej planu miejscowego, nieruchomość ta położona jest 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 

odnośnych 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. 



 114  

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 dojść do wniosku, 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 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.  

Sąd podzielił zaprezentowany w literaturze 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, a już 

szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, iż w interesie publicznym leży 

ograniczenie (lub odjęcie) określonego przez Konstytucję RP prawa własności. 

Tymczasem w niniejszej sprawie, z naruszeniem przedstawionych zasad, jako jedyne 

realizujące interes publiczny uzasadnienie wprowadzenia kwestionowanych w skardze 

ustaleń planu odnośnie przedmiotowej nieruchomości, wskazano wymagania ładu 

przestrzennego sprowadzające się do zamiaru „uporządkowania terenu w sposób 

jednoznaczny”. W ocenie organu „różnorodność zabudowy nie tylko w znacznym 
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stopniu burzy harmonijną całość ładu przestrzennego, ale również może w przyszłości 

spowodować dyskomfort korzystania z własnej działki”. Nie zachowano przy tym 

konsekwencji w realizacji takiego celu. Jak słusznie zauważył skarżący, po sąsiedzku z 

jego nieruchomością, również naprzeciwko budynku wielokondygnacyjnego, 

zaplanowano jako podstawowe przeznaczenie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami nieuciążliwymi (MN/U1).  

Nie podważając, co do zasady w/w określonego przez Radę Miasta Skarżysko-

Kamienna interesu ogólnego, jako mieszczącego się w ramach wymagań, które 

uwzględnia się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 1 ust. 2 ustawy), 

należy zakwestionować niedostateczne uzasadnienie przez organ, dlaczego wymogi 

ładu przestrzennego są w niniejszym przypadku ważniejsze niż konstytucyjnie 

chronione prawo własności i dlaczego te wymogi nie dotyczą innych nieruchomości 

położonych w analogicznej lokalizacji, co nieruchomość skarżącego.  

Sąd zwrócił także uwagę na związanie rady gminy ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju przestrzennego przy uchwalaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w brzmieniu obowiązującym w dacie 

podjęcia zaskarżonej uchwały). Skoro studium dla terenu, na którym położona jest 

nieruchomość skarżącego przewidywało nie tylko zachowanie istniejących zespołów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ale i ich rozbudowę i nadbudowę, zaś plan 

miejscowy przewiduje docelowo likwidację takiej zabudowy bez możliwości nie tylko jej 

rozbudowy i nadbudowy, ale nawet przebudowy i remontu, należy podzielić zarzut 

skarżącego o sprzeczności kwestionowanych w skardze ustaleń, zawartych w § 28 pkt 

3 przedmiotowego planu z zapisami przytoczonego fragmentu studium. Wskazaną 

sprzeczność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 

studium należy zakwalifikować jako naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego 

wyrażonych w art. 9 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w stopniu powodującym nieważność tej części przedmiotowej uchwały 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (art. 28 ust. 1 ustawy).  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 27/12 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta 

Kielce podjętą w dniu 28 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Wietrznia” w Kielcach. 
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Sąd, w sprawie tej m.in. nie podzielił stanowiska skarżącej, że ustanowienie w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 

ogólnodostępnego na gruncie prywatnym, wbrew woli właściciela, jest niedopuszczalne. 

W ocenie Sądu, wprowadzone w zaskarżonym planie ograniczenia mieszczą się w 

granicach tzw. władztwa planistycznego gminy. Sąd podkreślił, że gmina samodzielnie 

określa funkcje terenów, jednak samodzielność ta nie jest samodzielnością 

nieograniczoną. Prawnie wadliwymi ustaleniami planu będą zatem nie tylko te, które 

naruszają przepisy prawa, ale także te, które będą wynikiem nadużycia przysługujących 

gminie uprawnień. Ingerencja w sposób wykonywania prawa własności musi  

mieścić się w granicach wyznaczonych interesem publicznym, znajdując wyraz w akcie 

polityki przestrzennej – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i stosownie do wymagań ustawy w ponadlokalnych aktach 

polityki przestrzennej. Na gruncie planowania przestrzennego konieczne jest takie 

wyważenie interesów, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć i rozwiązać 

potrzeby wspólnoty, jednak w jak najmniejszym naruszając prawa właścicieli 

nieruchomości objętych planem. Ograniczenie właścicieli w ich prawie własności w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uzasadnia tylko interes 

publiczny, ale także tylko wówczas, gdy innego rozwiązania, choć go szukano, nie 

można było znaleźć. 

Sąd uznał, że wyznaczenie na działce skarżącej terenu komunikacji publicznej w 

postaci ciągu pieszo-jezdnego o symbolu 1.KDX.1, było uzasadnione interesem 

publicznym. Uzasadniając to stanowisko, Sąd wskazał, że ze względu na funkcje i 

formy użytkowania terenu objętego planem, określone  w § 1 ust. 3 uchwały, tj. m.in. 

sport i rekreacja oraz zieleń urządzona z przeznaczeniem pod zieloną przestrzeń 

ogólnodostępną, jak również obecność w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 

„Wietrznia” z podstawowym przeznaczeniem pod rezerwat przyrody nieożywionej z 

funkcją naukowo-dydaktyczno-rekreacyjną, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury komunikacyjnej w postaci dróg oraz ciągów pieszych czy pieszo-jezdnych. 

Rolę taką niewątpliwie spełnia ciąg 1.KDX.1. Ustanowienie ciągu pieszo-jezdnego na 

gruncie skarżącej zostało należycie przez organ uzasadnione interesem publicznym.  

Ponadto Sąd wskazał, że przebieg ciągu pieszo-jezdnego jest niemal identyczny z 

dotychczas istniejącą ścieżką spacerową na tym terenie, a działka gruntu stanowiąca 

własność skarżącej nie jest zagospodarowana, więc ustalenia planu nie prowadzą do 

zmiany dotychczasowego przeznaczenia.  
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Sąd podkreślił jednocześnie, że zaplanowanie w tym miejscu ciągu pieszo-jezdnego, a 

nie drogi publicznej, nie pozwoli na wywłaszczenie gruntu pod tę drogę w trybie 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.04.261.2603 ze zm.), gdyż celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1 tej ustawy, 

umożliwiającym wdrożenie procedury wywłaszczeniowej, jest wydzielanie gruntów pod 

drogi publiczne lub też budowa dróg publicznych. W świetle obowiązujących przepisów 

nie ma także mowy o tym, aby samo uchwalenie planu miejscowego powodowało 

automatycznie podział należącej do skarżącej  nieruchomości. Budowa zaplanowanego 

ciągu pieszo – jezdnego będzie zatem mogła być zrealizowana jedynie poprzez 

zawarcie umów cywilno-prawnych z właścicielami nieruchomości, wyłącznie za ich 

zgodą.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 340/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz 

utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie warunków zabudowy.  

Sąd wskazał m.in., że zasadniczą przyczyną zaakceptowanej przez organ II instancji 

odmowy ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji było ustalenie, że 

w granicach obszaru analizowanego brak jest istniejącej zabudowy, dostępnej z tej 

samej drogi publicznej, zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań 

dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i 

wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i 

formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 

wykorzystania terenu. W oparciu o takie ustalenie organy uznały bowiem, że skoro  

jeden z koniunktywnych warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy 

przewidzianych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu nie został spełniony, to bez 

względu na ocenę spełnienia pozostałych warunków, wniosku inwestora nie można 

uwzględnić. Ze względu na to, że ocena spełnienia zakwestionowanego warunku 

określonego w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu wymagała zgodnie z § 3 ust. 1 

rozporządzenia, wyznaczenia przez organ wokół działki budowlanej, której dotyczy 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszaru analizowanego i przeprowadzenia 

na nim analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie 

warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy, rozstrzygające znaczenie dla 

sprawy miała ocena prawidłowości przeprowadzenia tej analizy, a wcześniej 

poprawności wyznaczenia wskazanego obszaru analizowanego. Sąd uznał, że w tym 

zakresie zaskarżona decyzja, a także utrzymana nią w mocy decyzja organu I instancji 

zawiera szereg istotnych naruszeń prawa polegających na wadliwym określeniu 
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obszaru analizowanego i w konsekwencji wadliwym przeprowadzeniu analizy, o jakiej 

mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.   

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, granice obszaru analizowanego wyznacza się na 

kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu, (tj. kopii mapy 

zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja ta ma 

oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000) w odległości nie mniejszej niż trzykrotna 

szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie 

mniejszej jednak niż 50 metrów. Z takiego określenia wynika, że cały obszar 

analizowany musi mieścić się na opisanej mapie. Tymczasem z mapy stanowiącej 

załącznik graficzny nr 1 do decyzji organu I instancji wynika, że wytyczony przez organ 

obszar analizowany wykracza poza zakres mapy, na której została przeprowadzona 

analiza. W konsekwencji nie da się stwierdzić, czy i ewentualnie jakie obiekty 

budowlane, działki bądź drogi (w tym publiczne), znajdują się w wyznaczonym przez 

sam organ obszarze analizowanym. W szczególności należy zauważyć, że na skutek 

wskazanego zawężenia zakresu mapy, na której wyznaczono obszar analizowany nie 

wiadomo, czy działki nr 154/3, 154/2 i 163/7 są zabudowane lub pozostają w trakcie 

zabudowy oraz czy są dostępne z tej samej drogi, tj. ulicy B.  

Ponadto mapa będąca załącznikiem do decyzji pierwszoinstancyjnej, różni się w istotny 

sposób od mapy na której przeprowadzono analizę, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 

rozporządzenia. Brak jest bowiem na niej wskazania położenia i odległości od ulicy B. 

nieprzekraczalnych linii zabudowy istniejących i projektowanych na położonych w 

obszarze analizowanym działkach, brak jest wskazania, jakiego rodzaju budynki 

znajdują się w obszarze analizowanym, a także brak jest wskazania granic struktur 

przestrzennych, na które powołują się organy w uzasadnieniu swych decyzji. Ponadto 

na znajdującej się na k. 122 mapie będącej załącznikiem graficznym do analizy, 

znalazły się istotne uzupełnienia i dopiski, o których nie wiadomo, od kogo pochodzą, 

ponieważ zostały wpisane inną techniką (odręcznie długopisem i ołówkiem), niż 

pozostałe wpisy na tej mapie i nie zostały podpisane, ani opatrzone stosownymi 

pieczęciami i parafami. W efekcie nie wiadomo, czy wpisy te odpowiadają 

rzeczywistemu stanowi rzeczy.  

Ponadto z tych fragmentów mapy, które zawierają się w wyznaczonym przez organ 

obszarze analizowanym wynika, że wytyczając ten obszar organ przeprowadził granice 

obszaru analizowanego w taki sposób, że przecinają one, bądź prawdopodobnie 
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przecinają (czego nie da się stwierdzić w sposób niewątpliwy z powodu opisanego 

wyżej wykraczania obszaru analizowanego poza zakres mapy), zabudowane działki, 

które mogłyby potencjalnie służyć do oceny spełnienia warunku z art. 61 ust. 1 pkt. 1 

ustawy o planowaniu. Chodzi tu w szczególności o działki nr 154/1, 163/7, 151 i 34/2. 

Należy w tym miejscu podzielić zarzut skargi dotyczący braku uzasadnienia, dlaczego 

organ wyznaczył obszar analizowany o - w większości - minimalnych rozmiarach, choć 

z treści § 3 rozporządzenia da się wyciągnąć wniosek, że skoro dla potrzeb ustalenia 

warunków zabudowy organ wydający decyzję określa minimalne granice obszaru 

analizowanego, to oznacza, że może też wyznaczyć do analizy większy obszar wokół 

terenu inwestycji, który będzie tworzył urbanistyczną całość. Z takiej wykładni 

rzeczywiście wynika, że jeżeli organ wyznacza obszar minimalny, to powinien 

uzasadnić dlaczego przyjął taki obszar. Takiego uzasadnienia jednak w sprawie brak.  

Ponadto Sąd podzielił wyrażony w skardze pogląd co do konieczności dołączenia 

tekstowej części wyników analizy do decyzji organu I instancji i podkreślił, że z 

przepisów ustawy o planowaniu, ani też rozporządzenia nie wynika, aby obowiązek 

dołączenia tekstowej części wyników analizy do decyzji rozstrzygającej wniosek o 

ustalenie warunków zabudowy, ograniczony był tylko do decyzji uwzględniających taki 

wniosek. Ponadto Sąd wyraził pogląd, że obowiązek dołączenia i doręczenia stronom 

wyników przeprowadzonej analizy, będącej jej podsumowaniem i streszczeniem, 

realizuje zasady ogólne postępowania administracyjnego, wyrażone w art. 9 i 11 kpa. 

Pozwala bowiem należycie i wyczerpująco poinformować strony o okolicznościach 

faktycznych i prawnych, które miały wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 

będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Ponadto – obok uzasadnienia 

decyzji – pozwala w pełniejszy sposób wyjaśnić stronom zasadność przesłanek, którymi 

kierował się organ przy załatwieniu sprawy. Potrzeba realizacji takiego celu aktualizuje 

się zwłaszcza w sytuacji odmownego załatwienia wniosku strony, tj. takiej, jaka miała 

miejsce w niniejszej sprawie.  

 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 433/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję w 

przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, które nastąpiło z powodu 

stwierdzenia przez organ odwoławczy, że wnoszący odwołanie nie mają przymiotu 

strony  w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej 

inwestycji.  
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Uchylając decyzję, Sąd podkreślił, 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.  

W ocenie Sądu 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 (por. wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2012r., sygn. 

akt II OSK 2105/10, LEX 1121203). 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowany został 

pogląd, zgodnie z którym stronami postępowania administracyjnego o ustalenie 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy 

wieczyści działek sąsiednich (por. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

25 września 1995r. sygn. akt VI SA 13/95, ONSA z 1995r., z. 4, poz. 154 oraz z dnia 4 

grudnia 1995r. sygn. akt VI SA 20/95, ONSA z 1996r., z. 2, poz. 54; wyroki Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 1999r. sygn. akt IV SA 858/97, Lex nr 47313; z 

dnia 7 marca 2000r. sygn. akt IV SA 364/99, Lex nr 54743; z dnia 23 maja 2005r. sygn. 

akt OSK 1618/04, Lex nr 168098; z dnia 29 stycznia 2008r. sygn. akt II OSK 1959/06, 

niepubl.; z dnia 3 lutego 2011r. sygn. akt II OSK 206/10, niepubl.). Naczelny Sąd 

Administracyjny uznawał również, że stronami tego postępowania mogą być, w 

zależności od okoliczności, także właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z 

terenem planowanej inwestycji. O interesie prawnym tych osób przesądzał bowiem 

zasięg oddziaływania danej inwestycji na nieruchomości sąsiednie oraz stopień jej 

uciążliwości dla tych nieruchomości (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 29 czerwca 2001 r. sygn. akt IV SA 594/99, Lex nr 54166 oraz z dnia 8 września 

2004r. sygn. akt OSK 394/04, Lex 160631). Rozróżnienie usytuowania nieruchomości 
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ze względu na położenie nieruchomości „sąsiedniej", opisane zostało w doktrynie z 

opowiedzeniem się za nadaniem pojęciu „sąsiedztwa" ujęcia szerszego, przy czym 

zawsze „działkę sąsiednią" należy określać dla każdego przypadku oddzielnie (por. Z. 

Niewiadomski (red.). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wyd. 

5. Warszawa 2009, s. 494- 498). 

Sąd zauważył, że stosownie do art. 54 pkt 2d w zw. z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach 

zabudowy określa m.in. „wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich”, a do 

nich może należeć właściciel nie tylko sąsiedniej nieruchomości, ale również właściciel 

nieruchomości, na którą inwestycja oddziaływuje. Ochrona interesów osób trzecich 

występuje nie tylko na etapie pozwolenia na budowę, wydawanego na podstawie 

przepisów prawa budowlanego, lecz już we wstępnej fazie procesu inwestycyjnego, w 

ramach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja inwestycji 

może naruszyć prawa podmiotów znajdujących się w kręgu oddziaływania inwestycji. W 

każdej zatem konkretnej sprawie o ustalenie warunków zabudowy organ wydający 

decyzję ustalając krąg osób, które mają interes prawny w sprawie musi badać czy – a 

jeśli tak, to jak daleko – sięgać będzie oddziaływanie planowanej inwestycji. To zaś 

oznacza, że stronami postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy mogą 

być w zależności od okoliczności także właściciele nieruchomości niesąsiadujących 

bezpośrednio z terenem zaplanowanej inwestycji (p. wyrok NSA z dnia 8.IX.2004r., 

sygn. akt OSK 394/04, LEX 160631). Nie zmienia to oczywiście faktu, że sama decyzja 

stanowiąca o możliwości zagospodarowania terenu, na którym nie obowiązuje plan 

miejscowy, nie stanowi aktu naruszającego te prawa. Nie jest ona rozstrzygnięciem, 

które ma moc ograniczenia cudzych praw do nieruchomości. Ograniczenie to może 

dopiero nastąpić w fazie realizacyjnej, w związku z wydaniem pozwolenia na budowę. 

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 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 
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wyniku tego ustalić krąg osób, których prawa do korzystania z nieruchomości są 

naruszone. 

Ocena prawna dopuszczalności wspomnianych wpływów powinna się opierać na 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących tych sfer oddziaływania 

(np. prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody).  

W sprawie niniejszej zasięg oddziaływania inwestycji na nieruchomość skarżących nie 

został ustalony przez organ odwoławczy, mimo że odwołujący się wskazywali, w jaki 

sposób to oddziaływanie występuje, nie podano nawet numeru ewidencyjnego działki 

skarżących i jej odległości od nieruchomości, na której ma być zrealizowana 

przedmiotowa inwestycja. Skarżący na rozprawie określił, że jest to odległość zaledwie 

15m. Należy zauważyć, że skarżący twierdzą, że odczuwali oddziaływanie tego rodzaju 

działalności przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż 

inwestor prowadził tę działalność wcześniej bez pozwolenia.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 432/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz utrzymaną nią  mocy decyzję 

Burmistrza Miasta J. umarzającą postępowanie dotyczące wznowienia, na wniosek 

P.M. postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Miasta J. z 

dnia 15 września 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii 

komórkowej plus GSM BT 12226 J. R., z zasilaniem energetycznym oraz realizacją 

niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z charakteru przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 496/1 położonej w J. przy 

ulicy R. 

Sąd podkreślił, że rozstrzygnięcie w sprawie zależało od oceny, czy istotnie żądanie 

P.M. z dnia 10 marca 2011r. dotyczące wznowienia postępowania zostało złożone po 

terminie, o jakim mowa w art. 148 § 1 k.p.a., liczonym od dnia, o jakim mowa w art. 148 

§ 2 k.p.a. Ze względu na szczególny tryb zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaki z mocy art. 49 kpa w zw. z art. 53 ust. 1 

ustawy o planowaniu miał niespornie w niniejszej sprawie zastosowanie, problem 

sprowadzał się do oceny, czy zawiadomienie o decyzji, dokonane w trybie art. 49 k.p.a. 

w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu, można uznać w każdym przypadku za 

równoznaczne z dowiedzeniem się o decyzji, o jakim mowa w art. 148 § 2 k.p.a. 

Odpowiadając negatywnie na to pytanie Sąd wskazał, że wznowienie postępowania jest 

szczególnym trybem postępowania umożliwiającego, w przypadkach prawem 
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przewidzianych wzruszenie ostatecznych indywidualnych aktów z zakresu administracji 

publicznej. Jako tryb szczególny różni się on od zwyczajnego trybu zaskarżania 

nieostatecznych aktów administracyjnych, między innymi terminami w jakich środki te 

mogą być uruchomione, a także sposobem ustalania dnia rozpoczynającego bieg tych 

terminów. Co do zasady 14-dniowy termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej 

przez organ I instancji, biegnie od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 § 1 kpa). W 

sprawach administracyjnych, w których przepisy szczególne dopuszczają  

zawiadamianie wszystkich, bądź niektórych stron o decyzji przez obwieszczenie, lub w 

inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, na 

podstawie domniemania prawnego zawartego w art. 49 in fine kpa, zawiadomienie 

uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od 

tego też dnia biegnie czternastodniowy termin do wniesienia odwołania od decyzji 

wydanej w takiej sprawie i to bez względu na to, czy strona rzeczywiście dowiedziała się 

o wydaniu decyzji, ani tym bardziej czy zapoznała się z jej treścią.  

W przypadku wznowienia postępowania określenie daty rozpoczęcia biegu 

trzydziestodniowego terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania jest 

odmienne, co wynika ze specyfiki postępowania wznowieniowego zwłaszcza wtedy, gdy 

podstawą wznowienia, na której opiera swoje żądanie wnioskodawca wznowienia, jest 

niebranie przez stronę bez własnej winy udziału w postępowaniu (art. 145 § 1 pkt. 4 

k.p.a.). W takiej sytuacji, nie można przyjmować, aby domniemanie zawiadomienia 

stron przez ogłoszenie o wydanej decyzji, które zakłada przecież w swej istocie 

sytuacje, w których strona jednak o wydaniu decyzji i jej treści się nie dowiedziała, 

otwierało również bieg terminu do wniesienia podania o wznowienie takiego 

postępowania. We wznowieniowym postępowaniu, zwłaszcza opartym na podstawie z 

art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a., chodzi, w ocenie Sądu, o realne umożliwienie stronom, które 

bez własnej winy nie brały udziału w postępowaniu,  doprowadzenia do wznowienia 

takiego postępowania. Rozpoczynanie biegu terminu do złożenia takiego podania od 

dnia, w którym upłynął czternastodniowy termin od dnia obwieszczenia o wydaniu 

decyzji (co już w zamyśle ustawodawcy wcale nie musi oznaczać rzeczywistego 

dowiedzenia się przez stronę o takiej decyzji), ograniczałoby pominiętym w 

postępowaniu stronom możliwość jego wznowienia, a w konsekwencji również wzięcia 

w nim udziału. To właśnie przemawia, w ocenie Sądu, za przyjętym przez Sąd 

sposobem ustalania daty rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia podania o 

wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Odmienna wykładnia 
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art. 148 § 2 k.p.a. dokonana przez organy obu instancji, stanowiła naruszenie przepisów 

postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Uprawdopodobnienie 

bowiem przez stronę rzeczywistej daty dowiedzenia się o decyzji Burmistrza Miasta J. z 

dnia 15 września 2010r., jak i niekwestionowane przez organy administracji spełnienie 

pozostałych formalnych przesłanek wznowienia postępowania, spowodowało skuteczne 

wznowienie postępowania, dokonane postanowieniem Burmistrza Miasta J. z dnia 25 

marca 2011r. Skoro tak, to obowiązkiem organu było w myśl art. 149 § 2 k.p.a. 

przeprowadzenie postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia 

istoty sprawy i wydanie na podstawie art. 151 k.p.a. stosownego rozstrzygnięcia. 

Wadliwe było natomiast umorzenie postępowania dotyczącego wznowienia z powodu 

uchybienia terminu do złożenia podania o wznowienie.   

9. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

 Gospodarka mieniem 
 

W sprawie II SA/Ke 436/12 sąd oddalił skargę na postanowienie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia 

postępowania administracyjnego o „wyeliminowanie z obrotu prawnego” orzeczenia 

Kolegium, oddalającego wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu 

wieczystego użytkowania nieruchomości  jest nieuzasadniona. W uzasadnieniu sąd 

wskazał, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym roczna opłata z tytułu 

użytkowania wieczystego ma charakter cywilnoprawny, a spory o jej wysokość, w tym 

aktualizację tej wysokości, zgodnie z art. 77 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze 

zmianami), dalej u.g.n., są sprawami o charakterze cywilnoprawnym. Postępowanie o 

aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczyna pisemne 

wypowiedzenie przez organ dotychczasowej wysokości opłaty z równoczesnym 

złożeniem oferty przyjęcia jej w nowej wysokości (art. 78 ust. 1 u.g.n.). Organ 

administracyjny postępuje tu zatem jako jedna ze stron umowy cywilnej, a nie we 

władczej formie typowej dla kształtowania stosunków administracyjnoprawnych. W 

wypadku gdy użytkownik wieczysty nie wyraża zgody na przyjęcie oferty powinien 

złożyć, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, właściwemu 

samorządowemu kolegium odwoławczemu wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty 

jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (art. 78 ust. 2 i 3 u.g.n.). 
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Kolegium rozpoznaje sprawę na rozprawie, dążąc do jej polubownego załatwienia w 

drodze ugody. Jeżeli jednak do ugody nie dojdzie, wydaje orzeczenie o oddaleniu 

wniosku lub o ustaleniu nowej opłaty. Od orzeczenia tego odwołanie nie przysługuje 

(art. 79 ust. 3 u.g.n.). Zgodnie zaś z art. 80 ust. 3 u.g.n. terminowe wniesienie 

sprzeciwu do sądu powszechnego powoduje, iż orzeczenie kolegium traci moc w 

całości, nawet wówczas, gdy sprzeciw odnosi się do jego części. Sąd powszechny nie 

kontroluje wiec orzeczenia kolegium, lecz rozpoznaje sprawę od początku, tak jakby 

nie było wcześniejszego orzeczenia kolegium. Zgodnie z art. 79 ust. 7 u.g.n. do 

postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu 

spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących odwołań i zażaleń. Do postępowania, o którym mowa wyżej, stosuje się 

również przepisy o opłatach i kosztach. Skoro więc z woli ustawodawcy w sprawie 

podwyższenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie stosuje się 

przepisów regulujących zwykłe środki zaskarżenia, to tym bardziej nie można 

stosować przepisów regulujących instytucję wznowienia postępowania, czy też 

stwierdzenia nieważności decyzji. Skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni zatem 

podziela pogląd wyrażony w przywołanym przez organ wyroku NSA z dnia 12 maja 

2006r. (sygn. I OSK 843/05). Wyłączenie regulacji k.p.a. dotyczących odwołań, a tym 

samym trybów nadzwyczajnych, jest bowiem konsekwencją braku 

administracyjnoprawnej formy działania organu. Odpowiednie stosowanie niektórych 

przepisów k.p.a. nie nadaje sprawie charakteru sprawy administracyjnej. Spór 

wywołany podwyższeniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest w dalszym 

ciągu typowym sporem cywilnym dotyczącym należności pieniężnej. Taki charakter 

sporu potwierdza również treść art. 79 ust. 9 u.g.n., zgodnie z którym orzeczenie lub 

ugoda, której kolegium nadało klauzulę wykonalności, podlegają wykonaniu w drodze 

egzekucji sądowej. Z tego też powodu kolegium nie wydaje decyzji administracyjnej czy 

postanowienia a jedynie orzeczenie, od którego nie przysługuje odwołanie (orzeczenie 

nieprawomocne). 

W sprawie II SA/Ke 846/11 sąd uchylił decyzję SKO w przedmiocie odmowy 

stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. W 

uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, 

ale z innych przyczyn, niż w niej podniesione. Mianowicie sąd zwrócił uwagę na to, że 

postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony przez dwóch członków zarządu 
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wspólnoty. Zdolność prawną wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady jej reprezentowania 

na zewnątrz (a więc także w postępowaniu administracyjnym) określają przepisy prawa 

cywilnego, a mianowicie ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 

2000 r. Nr 8, poz. 903 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 6 ustawy, wspólnotę 

mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej 

nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa w myśl powyższego przepisu może nabywać 

prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, a zatem jest tzw. ułomną 

osobą prawną. Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że w świetle art. 29i 30 § 1 kpa 

wspólnota mieszkaniowa może być stroną postępowania administracyjnego, przy czym 

każdorazowo organ winien badać, czy osoby ją reprezentujące – stosownie do art. 30 § 

3 kpa – zostały należycie umocowane i czy umocowanie to znajduje podstawy w 

przepisach prawa. Stosownie do treści art. 20 ust.1 w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy, 

jeżeli w danym budynku, lokali wyodrębnionych wraz z lokalami nie wyodrębnionymi jest 

więcej niż siedem, tak jak ma to miejsce w tym przypadku, wspólnotę mieszkaniową 

reprezentuje na zewnątrz jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd wybierany w formie 

uchwały podejmowanej przez właścicieli lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, 

oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego 

członkowie. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na 

zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali, 

przy czym samodzielnie może podejmować wyłącznie czynności zwykłego zarządu. Do 

podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna 

jest natomiast uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności 

oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących 

czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej 

(art. 21 ust.1 i art. 22 ust.1 i 2 ustawy). Przepisy prawa nie zawierają definicji czynności 

zwykłego zarządu, a zatem ocena danej czynności uzależniona jest każdorazowo od 

stanu faktycznego i okoliczności sprawy. W ocenie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego wystąpienie z wnioskiem inicjującym nadzwyczajne postępowanie 

administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. 

z 29 stycznia 2010r. o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, na której powstał później 

budynek należący do Wspólnoty, stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, 

dlatego też do skutecznego jej dokonania wymagana była uchwała właścicieli lokali 

wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Skoro bowiem skutkiem prawnym tego 

typu działania (objętym zresztą wyraźnym zamiarem wnioskodawcy) może być 
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ingerencja w elementarne cechy nieruchomości, której współwłaścicielami są 

członkowie Wspólnoty, takie jak powierzchnia tej nieruchomości, to czynność taka nie 

może zostać zakwalifikowana do zwykłego zarządu, a co za tym idzie zarząd nie może 

jej podjąć samodzielnie. Sąd podkreślił, że przepis art. 209 kc dotyczący tzw. czynności 

zachowawczych nie ma w niniejszej sprawie zastosowania. Zgodnie bowiem z art. 19 

ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio do zarządu 

nieruchomością wspólną jedynie wówczas, gdy liczba lokali wyodrębnionych i nie 

wyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa 

niż siedem, co nie ma miejsca w sprawie. Natomiast w trakcie postępowania 

administracyjnego Wspólnota niewątpliwie nie była właściwie reprezentowana, gdyż nie 

przedstawiono uchwały jej członków upoważniającej zarząd do wystąpienia z wnioskiem 

o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Niezbadanie 

przez organ prawidłowości reprezentacji Wspólnoty stanowi zaś naruszenie przepisów 

prawa procesowego. 

W sprawie II SA/Ke 219/12, w której „P” S.A zaskarżyła decyzję w przedmiocie 

odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości i za wygaśnięcie prawa 

użytkowania wieczystego, domagając się ustalenia tego odszkodowania z 

uwzględnieniem VAT-u wg. stawki 23 % Sąd oddalił skargę. W uzasadnieniu swojego 

rozstrzygnięcie wskazał, że zgodnie z art. 134 ust. 1 u.g.n. podstawę ustalenia 

wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa 

nieruchomości, którą jest najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na 

rynku (art. 151 ust.1). Ani we wskazanych, ani też w żadnych innych przepisach nie ma 

mowy o tym, że do kwoty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia (przejęcia z mocy 

prawa) dodaje się kwotę należnych podatków oraz danin. W tym zakresie powołana 

regulacja jest jednoznaczna. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć m.in. w 

zapisie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, 

poz. 2109 ze zm.), który przesądza o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej 

nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się kredytu i jego kosztów, 

podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą 

nieruchomości. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego, a nie 

porównawczego, które zastosował rzeczoznawca w niniejszej sprawie, jednakże 

zarówno podejście dochodowe jak i porównawcze prowadzi do określenia wartości 

rynkowej, a więc podstawowe zasady ich stosowania muszą być jednakowe. Skoro w 
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podejściu dochodowym podstawą określenia wartości są dochody wskazane m.in. na 

podstawie czynszów i wydatków operacyjnych, których poziom przyjmowany jest bez 

VAT, to analogicznie w podejściu porównawczym „ceny transakcyjne", stanowiące 

podstawę określenia wartości rynkowej, nie powinny zawierać VAT. Już z samego 

określenia „wartość rynkowa nieruchomości" jednoznacznie wynika, że jest to wartość 

określona na podstawie czynników rynkowych. Tym samym przy wyliczaniu wartości 

rynkowej nieruchomości brane są pod uwagę ceny transakcyjne będące efektem 

wzajemnego oddziaływania na siebie sił popytu i podaży. Rzeczoznawca majątkowy, 

dokonujący wyceny wywłaszczonej (przejętej z mocy prawa) nieruchomości, nie ustala 

jej ceny sprzedaży mogącej stanowić podstawę opodatkowania VAT, a jedynie - jak 

wskazano powyżej - wartość rynkową. Co istotne, pojęcia „wartość rynkowa" oraz „cena 

sprzedaży" nie są tożsame. Ewentualny obowiązek zapłaty przez skarżącego VAT od 

odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości, która w związku z 

tym nie rośnie. Gdyby przejęte obecnie prawo miało być przedmiotem czynności 

prawnej (np. sprzedaży), racjonalny nabywca nie zapłaciłby za nieruchomość więcej niż 

jej wartość rynkowa, tylko z tego względu, że skarżący jest podatnikiem VAT. Tym 

samym podwyższenie odszkodowania o ten podatek oznaczałoby ustalenie go w 

wysokości przewyższającej wartość rynkową, a więc w sposób sprzeczny z art. 134 

u.g.n. 

Z kolei w sprawie II SA/Ke 52/12 została zakwestionowana wysokość 

odszkodowania w związku z nieuwzględnieniem przez organy przy jej ustalaniu art. 18 

ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz.1194) 

dalej ustawy drogowej. Zdaniem skarżącej, poprzez złożenie przez nią pisemnego 

oświadczenia, że stawia do dyspozycji Gminy działki objęte decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, w tym działki, do których przysługuje jej prawo 

wieczystego użytkowania oraz działki, co do których posiada udział w prawie 

wieczystego użytkowania, doszło do wydania nieruchomości inwestorowi celem 

realizacji planowanej rozbudowy drogi, w związku z czym należy jej się odszkodowanie 

powiększone o 5% wartości prawa wieczystego użytkowania w myśl art.18 ust.1e, 

natomiast organ stoi na stanowisku, że nie zostały spełnione przesłanki z tego przepisu, 

ponieważ nie doszło do formalnego wydania nieruchomości, skoro skarżąca posiadała 

udział w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości objętej inwestycją drogową. W 

związku z tym, dla rozstrzygnięcia sporu w tej sprawie należy odpowiedzieć na pytanie, 
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czy Spółdzielnia Mieszkaniowa oświadczając właściwemu organowi - nie później niż w 

terminie 30 dni, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna - że wydaje udział w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości 

objętej zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, spełniła przesłanki z art.18 

ust.1e ustawy drogowej. W ocenie Sądu na to pytanie należy udzielić negatywnej 

odpowiedzi. Przepis art. 18 ust. 1e ustawy drogowej przewiduje swego rodzaju nagrodę 

(bonus) dla właściciela (użytkownika wieczystego) z tytułu sprawnego przekazania 

nieruchomości (lokalu, pomieszczenia) inwestorowi. Przez wydanie nieruchomości w 

rozumieniu tego przepisu należy rozumieć fizyczne wydanie w posiadanie inwestora 

całej nieruchomości, aby ten bez przeszkód mógł rozpocząć realizację inwestycji 

drogowej. Nie jest wydaniem nieruchomości pozostawienie do dyspozycji inwestora 

udziału w prawie własności czy też udziału w prawie wieczystego użytkowania 

nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ 

nie jest możliwe fizyczne przekazanie udziału w prawie własności lub prawie 

wieczystego użytkowania. Wydanie nieruchomości na gruncie tego przepisu ma 

doprowadzić do zmiany posiadacza nieruchomości, musi mieć więc charakter czynności 

realnej, a nie czynności prawnej. Sąd nie podzielił także stanowiska skarżącej, jakoby 

oświadczenie złożyła ona także w imieniu pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych w 

oparciu o przepis art. .27 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w zw. z art.18 ust. 1 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 ze 

zm.) i tym samym współużytkowników wieczystych tej nieruchomości,  o czym świadczy 

fakt, że inwestor nie miał żadnych problemów z rozpoczęciem inwestycji. Po pierwsze, 

przepis art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

uprawnia spółdzielnię do wykonywania zarządu powierzonego, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Przepis art. 18 ustawy o 

własności lokali odnosi się z kolei do zarządu sprawowanego, co do czynności 

zwykłego zarządu, a więc czynności zachowawczych, zmierzających do utrzymania 

nieruchomości w należytym stanie. Unormowanie to nie daje podstaw do stwierdzenia, 

że zarząd powierzony w rozumieniu tego przepisu obejmuje także czynności 

przekraczające zakres zwykłego zarządu (np. wydanie nieruchomości). W tym 

przypadku zastosowanie znajduje przepis art. 1 ust. 2 ustawy o własności lokali, który 

odsyła w zakresie nie uregulowanym ustawą o własności lokali do przepisów Kodeksu 

cywilnego. Z kolei stosownie do treści art. 199 k.c., do rozporządzania rzeczą wspólną 
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oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest 

zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których 

udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który 

orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich 

współwłaścicieli. Z powyższego wynika, że spółdzielnia w ramach zarządu 

powierzonego może wykonywać w stosunku do nieruchomości wspólnej tylko czynności 

zwykłego zarządu, natomiast co do czynności przekraczających ten zakres wymagana 

jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W rozpoznawanej sprawie pozostali 

współużytkownicy wieczyści nieruchomości nie złożyli oświadczeń o wydaniu 

nieruchomości w trybie art.18 ust.1 e ustawy drogowej ani też nie rozstrzygali tej kwestii 

przed sądem powszechnym. W ocenie Sądu nie można też uznać za prawidłowe 

stanowiska skarżącego, że należne odszkodowanie powinno być podwyższone o 5%, 

ponieważ faktycznie doszło w tej sprawie do wydania nieruchomości przez wszystkich 

współużytkowników wieczystych, skoro inwestor rozpoczął bez przeszkód budowę drogi 

publicznej. Przepis art. 18 ust. 1e ustawy drogowej, odczytywany w powiązaniu z art. 16 

, przewidującym, co do zasady termin wydania nieruchomości nie krótszy niż 120 dni od 

dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 

ostateczna, wskazuje, że podwyższenie odszkodowania o 5% wartości nieruchomości, 

przysługuje za skrócenie terminu wydania nieruchomości, co najmniej do dni 30, 

liczonych od dat zdarzeń wymienionych w punktach 1-3 art.18 ust.1e. Przepis ten 

przewiduje więc swego rodzaju nagrodę dla właściciela (użytkownika wieczystego) z 

tytułu szybszego przekazania nieruchomości (lokalu, pomieszczenia) inwestorowi. 

Wymaga zatem, jak trafnie podniósł organ, wykazania przez zainteresowany podmiot 

inicjatywy potwierdzającej wolę przekazania nieruchomości. Taką inicjatywę wykazała 

tylko skarżąca Spółdzielnia, stawiając w piśmie opatrzonym datą 17.11.2009r. 

przedmiotową nieruchomość tj. udział w prawie wieczystego użytkowania 

nieruchomości objętej inwestycją, do dyspozycji Gminy. Pozostali współużytkownicy 

wieczyści nie złożyli żadnego oświadczenia w przedmiocie wydania nieruchomości 

(orzeczenie nieprawomocne). 

W sprawie II SA/Ke 47/12 przedmiotem zaskarżeni była decyzja SKO, 

uchylająca decyzję odmawiającą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. Wniosek w tej sprawie został złożony w grudniu 2010 r., zaś decyzja 

organu I instancji wydana została w dniu 26 lipca 2011 r. Obowiązywała wówczas 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 
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prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), której przepisy były 

podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia z dnia 26 lipca 2011r. Jednak po złożeniu 

odwołania od tej decyzji uległ zmianie stan prawny, weszła bowiem w życie - z dniem 9 

października 2011r. - ustawa z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). Zgodnie z 

treścią art. 5 tej ustawy w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życia ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. w brzmieniu nadanym ustawą 

zmieniającą. Ponieważ sprawa nie zakończyła się (orzeczenie organu I instancji nie 

stało się ostateczne) przed dniem 9 października 2011r., to organ odwoławczy 

zobligowany do uwzględniania stanu prawnego obowiązującego w dacie jego 

orzekania, musiał wziąć pod uwagę zmianę przepisów prawa, w tym przepis art. 5 

ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniła treść m.in. 

przepisów art. 1 ust. 1 i 1a, art. 1 ust. 3 i 4 oraz art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Ustawa ta w kształcie obowiązującym przed nowelizacją przewidywała możliwość 

wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, jednak mogło 

to mieć miejsce jedynie w przypadku nieruchomości zabudowanych na cele 

mieszkaniowe lub nieruchomości zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową lub garażową oraz w odniesieniu do nieruchomości o 

przeznaczeniu rolnym. Zmiana ustawy rozszerzyła zakres rodzajów nieruchomości, 

które mogą być objęte tego rodzaju żądaniem na wszystkie nieruchomości objęte 

prawem użytkowania wieczystego, bez względu na rodzaj i przeznaczenie. Zgodnie z 

nowymi przepisami osoby fizyczne i prawne, będące w dniu 13 października 2005r. 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności, z 

uwzględnieniem pewnych ograniczeń podmiotowych. Sąd podzielił stanowisko organu 

odwoławczego, że zmiana treści przepisu art. 1 nie wymaga już spełnienia wymogu 

zabudowy mieszkaniowej. Ponadto prawidłowe jest również twierdzenie, że istotne w 

sprawie jest ustalenie, kto w dniu 13 października 2005r. był użytkownikiem wieczystym 

przedmiotowej nieruchomości oraz czy wnioskodawca jest jego następcą prawnym, w 

rozumieniu przepisu art. 1 ust. 3 znowelizowanej ustawy. Konieczność ustalenia 

powyższych okoliczności, czyli ustalenie stanu faktycznego sprawy oraz dokonanie 



 132  

właściwej subsumcji przepisów znowelizowanej ustawy do ustalonego stanu 

faktycznego uzasadniało zastosowanie przez organ odwoławczy przepisu art. 138 § 2 

k.p.a. Odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego niewłaściwego zastosowania przez 

organ odwoławczy przepisu art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) 

sąd wskazał, że organ odwoławczy prawidłowo uznał za konieczne zastosowanie w 

sprawie tego przepisu. Wbrew stanowisku autora skargi, organ nie mógł odmówić 

zastosowania przepisu rangi ustawowej. Przepis ten zawiera normę przejściową, 

określającą, przepisy której ustawy należy stosować w związku z nowelizacją ustawy. 

Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi niekonstytucyjności przepisu ustawowego, 

dopóty korzysta on z domniemania zgodności z Konstytucją. Do tego czasu organy 

państwowe, działające na podstawie prawa oraz w jego granicach, zgodnie z 

obowiązującą z mocy art. 7 Konstytucji zasadą legalizmu, obowiązane są do jego 

stosowania (art. 188 Konstytucji RP). Odnosząc się natomiast do wniosku o skierowanie 

pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, sąd nie dostrzegł takiej konieczności. 

Skarżący wniósł o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego co do 

zgodności przepisu art. 5 ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji „w zakresie, w jakim 

pozbawia on podmioty dotychczas uprawnione do uzyskania obligatoryjnej bonifikaty 

tejże ulgi, pozostawiając tę materię do swobodnego uznania organów jednostek 

samorządu terytorialnego". Zdaniem sądu nie ma podstaw do wystąpienia do Trybunału 

Konstytucyjnego z tak sformułowanym pytaniem prawnym. Przepis art. 4 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, który do dnia 9 października 2011 r. przewidywał obowiązek 

organu właściwego do wydania decyzji udzielenia, na wniosek osoby spełniającej 

określone w nim warunki, bonifikaty (90 %) od opłaty z tytułu przekształcenia, jeżeli 

nieruchomość była zabudowana na cele mieszkaniowe albo z przeznaczeniem pod 

tego rodzaju zabudowę był przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. W 

wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt K 9/08 (Dz. U. Nr 21, poz. 109) Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - jest zgodny z art. 2 

Konstytucji (bez względu na to, czy właścicielem przekształcanej nieruchomości jest 

organ samorządu terytorialnego, czy Skarb Państwa), a w zakresie w jakim wskazuje, 

że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego 

właściwego do wydania decyzji przekształceniowej - jest niezgodny z art. 165 ust. 1 
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oraz z art. 167 ust 1 i 2 Konstytucji (odnosi się wyłącznie do bonifikat udzielanych przez 

organy samorządu terytorialnego). Przepis wymieniony w części I w punkcie 2, w 

zakresie tam wskazanym, tracił moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia 

ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu 

wyroku TK stwierdził, że „realizacja wyroku na poziomie minimalnym będzie wymagała 

zagwarantowania fakultatywności udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie 

nieruchomości komunalnych. Przy okazji ewentualnych prac legislacyjnych 

ustawodawca może również rozważyć możliwość zmiany innych elementów 

zaskarżonej ustawy. Dotyczy to w szczególności dokonywania przekształceń metodami 

administracyjnymi (decyzją administracyjną) oraz niekorzystnego wypływu bonifikat na 

budżety samorządów terytorialnych (a w szczególności braku rekompensat). Wybór 

odpowiednich rozwiązań w tym zakresie należy jednak do ustawodawcy". Po wydaniu 

tego wyroku ustawodawca ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw - uchylił przepis art. 4 ust. 

8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości i zmienił treść przepisu art. 4 ust. 9. Zarzut skargi o 

niekonstytucyjności nie dotyczy tej zmiany. Jest on skierowany do treści przepisu art. 5 

ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. „w zakresie, w jakim pozbawia podmioty dotychczas 

uprawnione do uzyskania obligatoryjnej bonifikaty tejże ulgi, pozostawiając tę materię 

do swobodnego uznania organów jednostek samorządu terytorialnego". Jednak w 

sprawie niniejszej nie można stwierdzić, czy skarżący był „podmiotem uprawnionym do 

uzyskania obligatoryjnej bonifikaty" w dacie składania wniosku o przekształcenie prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Odmowa dokonania 

przekształcenia przez organ I instancji spowodowana była ustaleniem przez ten organ, 

że nieruchomość nie spełnia wymogu art. 1 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. w jej ówczesnym brzmieniu, ponieważ przedmiotowa nieruchomość w dniu 13 

października 2005 r. była zabudowana budynkiem o charakterze produkcyjnym i nie 

spełniała wymogu zabudowy na cele mieszkaniowe, wykorzystywana była na cele 

działalności gospodarczej. Na etapie postępowania administracyjnego przed organem I 

instancji kwestia bonifikaty nie mogła być zatem przez ten organ w ogóle rozpatrywana. 

Dopiero treść przepisu art. 1 ust. 1 w jego znowelizowanym brzmieniu, mającym 

zastosowanie właśnie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r., może 

umożliwić skarżącemu skorzystanie z instytucji przekształcenia. Przepisy 

znowelizowanej ustawy zapewniają bowiem szerszy dostęp do tej instytucji i 
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przeprowadzenie przekształcenia na bardziej korzystnych warunkach niż poprzednio. 

Przede wszystkim rozszerzają zakres rodzajów nieruchomości, które mogą być objęte 

takim żądaniem na wszystkie nieruchomości objęte prawem użytkowania wieczystego, 

bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie. Nie można wykluczyć, że bez zmiany 

przepisów i możliwości ich zastosowania na podstawie art. 5, skarżący nie miałby 

możliwości skorzystania z instytucji przekształcenia z bonifikatą, ponieważ samo 

przekształcenie nie byłoby możliwe. W związku z powyższym brak jest podstaw do 

przyjęcia, że wystąpiło w sprawie naruszenie art. 2 Konstytucji poprzez godzenie w 

zasadę równości wobec prawa, wskazaną przez skarżącego. Zatem zwrócenie się do 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu art. 5 ustawy z dnia 

28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych 

innych ustaw jest niecelowe. Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nie zależy bowiem 

od odpowiedzi na postawione przez skarżącego pytanie prawne. 

W sprawie II SA/Ke 412/12 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. 

Wskazał, że jak wynika z akt sprawy, ostateczną decyzją z dnia 7.12.2010 r. Wojewoda 

zezwolił na realizację inwestycji drogowej, którą to decyzją jednocześnie zatwierdził 

podział nieruchomości położonej w O., oznaczonej jako działki nr //. Porozumieniem nr 

826/2011 z dnia 15.04.2011r., zawartym na podstawie art. 20 ustawy z 23.01.2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 ze zm.), 

Wojewoda powierzył Staroście O. wykonanie zadań określonych w art. 12 ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 ze zm.), 

polegających na przeprowadzeniu postępowań administracyjnych i wydaniu decyzji 

ustalających wysokość odszkodowań m.in. za nieruchomości, które stały się własnością 

Gminy O.. na mocy ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 

oparciu m.in. o ww. porozumienie Starosta O. decyzją z dnia 18.10.2011r. orzekł o 

ustaleniu na rzecz W.W. odszkodowania w wysokości [] zł za przejęcie z mocy prawa 

na rzecz Gminy O. nieruchomości, a zaskarżoną decyzją z dnia 30.03.2012r. Wojewoda 

utrzymał ją w mocy. W świetle powyższego sad wskazał, że kwestią wymagającą 

rozstrzygnięcia jest problem dotyczący właściwości organu wyższego stopnia (organu 

odwoławczego) w rozpoznawanej sprawie. Stosownie do art. 12 ust. 4 a ustawy z dnia 

10.04.2003 r. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których 

mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Decyzja o jakiej mowa w tym przepisie została wydana przez Wojewodę.  W 
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związku z powyższym gdyby nie zawarte porozumienie z dnia 15.04.2011r. na 

podstawie art. 20 ustawy z 23.01.2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie, organem właściwym do orzekania w przedmiocie odszkodowania w I 

instancji byłby Wojewoda. Natomiast zawarcie ww. porozumienia spowodowało 

wydanie decyzji w I instancji przez Starostę O. Kwestia oceny prawidłowości i 

skuteczności prawnej zawartego porozumienia z uwagi m.in. na jego charakter 

pozostaje poza granicami rozpoznawanej sprawy, uwzględniając regulacje zawarte w 

ustawie p.p.s.a. Istotne w sprawie niniejszej jest to, że porozumienie pozostaje w 

obrocie prawnym. Tak więc ocenę zaskarżonej decyzji determinuje ustalenie i 

rozważenie czy zawarcie tego porozumienia miało wpływ na właściwość instancyjną 

organu odwoławczego w rozumieniu art. 17 k.p.a. Stosownie do art. 20 ustawy o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda może powierzyć 

prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom 

samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na obszarze 

województwa, kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych 

państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie (ust. 1). 

Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem 

wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego 

samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej 

państwowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1. Porozumienie, wraz ze 

stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym (ust. 2). W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się 

zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem 

powierzonych zadań (ust. 3). Zdaniem Sądu takie brzmienie tego przepisu oznacza, iż 

w sprawie niniejszej decyzja organu I instancji (Starosty Ostrowieckiego) została 

wydana „w imieniu wojewody". Jest to więc w istocie decyzja wojewody, a skoro tak - to 

w tym przypadku stosować należy regułę zawartą w art. 17 pkt 2 k.p.a. Prowadzi to w 

konsekwencji do konkluzji, że organem wyższego stopnia w tego typu sprawach jest 

właściwy minister. Podkreślenia wymaga, że w wyroku z dnia 5 października 1995 r. w 

sprawie o sygn. III ARN 34/95 (publik. OSNAPiUS 1996, nr 7, poz. 94) Sąd Najwyższy 

zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym - w razie powierzenia gminie na mocy 

porozumienia zadań z zakresu administracji rządowej, organem wyższego stopnia 

pozostaje nadal ten organ, który wykonywałby funkcje organu drugiej instancji w 

administracyjnym toku czynności, w sytuacji, gdyby porozumienie nie zostało zawarte. 
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W ocenie Sądu pogląd ten należy w pełni zaakceptować również w odniesieniu do 

porozumień zawieranych przez powiaty w tego typu sprawach, z uwagi na regulacje 

prawne zawarte m.in. w art. 5 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym 

oraz w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Reasumując, decyzja wydana przez starostę jako organ jednostki samorządu 

terytorialnego w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a. w imieniu wojewody jest decyzją 

wojewody. Powierzenie powiatowi zadań z zakresu administracji rządowej w trybie art. 

20 ustawy z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 

U. nr 31, poz. 206 ze zm.) oznacza, że organem wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 

k.p.a. w tego typu sprawach jest właściwy minister. 

10. Gry hazardowe 

Istota sporu w sprawach II SA/Ke 318/12, II SA/Ke 454/12 i II SA/Ke 709/12 

(orzeczenia nieprawomocne) sprowadzała się do kwestii, czy na podstawie art. 48 ust. 

2 ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 

ze zmianami) może nastąpić wygaszenie działalności w zakresie gier na automatach o 

niskich wygranych prowadzonej na podstawie decyzji wydanej pod rządem poprzednio 

obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst 

jedn. Dz. U. Nr 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zmianami), w części w jakiej nie została ona 

podjęta w terminie określonym w zezwoleniu. 

W sprawach II SA/Ke 318/12, II SA/Ke 454/12 Sąd przyjął pogląd, że w 

opisanej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 48 ust. 2 ustawy o grach hazardowych. 

Na poparcie takiego stanowiska Sąd wskazał, że pod rządami poprzednio 

obowiązującej ustawy o grach i zakładach wzajemnych (art. 36 ust. 5) zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier 

na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i 

gier na automatach o niskich wygranych (ust. 1) oraz zezwolenia na urządzenie loterii 

fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej (ust. 2) 

wygasały, jeżeli w terminie jednego roku od dnia ich udzielenia nie podjęto 

działalności objętej zezwoleniem. W intencji ustawodawcy podjęcie działalności i 

rozpoczęcie działalności to pojęcia tożsame. W art. 121 nowej ustawy ustawodawca w 

związku z „nierozpoczęciem" działalności odsyła do przepisu, który mówi o 

„niepodjęciu" działalności, z kolei w art. 48 ust. 2 nowej ustawy postanawia, że w 

przypadku „nierozpoczęcia" działalności koncesja lub zezwolenie wygasa w całości 
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lub w części, w której „nie podjęto" działalności. W świetle powyższego, art. 121 

ustawy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w stosunku do podmiotów, które w 

ogóle nie podjęły (nie rozpoczęły) działalności w zakresie objętym ustawą o grach 

hazardowych (zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wyrażonym w wyroku z 20 stycznia 2009 r., sygn. II GSK 480/08, zgodnie z którym 

pojęcie „podjęcia działalności" użyte w art. 36 ust. 5 ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych należy rozumieć jako zainicjowanie działalności gospodarczej chociażby 

w jednym punkcie objętym zezwoleniem). Sąd podkreślał, że skoro w stanach 

faktycznych rozpoznawanych spraw skarżący podmiot uruchomił już część punktów 

gier objętych zezwoleniem, nie ma do niego zastosowania przepis art. 36 ust. 5 starej 

ustawy w z zw. z art. 121 ustawy nowej, a organ prawidłowo zastosował do 

częściowego wygaszenia zezwolenia art. 48 ust. 2 ustawy o grach hazardowych, 

poprzednia regulacja nie przewidywała bowiem możliwości wygaszenia zezwolenia w 

części. 

Odmienny pogląd od wyrażonego w powyższych wyrokach zajął Sąd w sprawie 

II SA/Ke 709/12. Zdaniem Sądu we wskazanej na wstępie sytuacji w ogóle nie może 

mieć zastosowania art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. Z regulacji art. 121 i 129 ustawy o grach hazardowych wynika, że 

wygaszenie działalności prowadzonej na automatach o niskich wygranych na 

podstawie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2010 r. może nastąpić tylko na 

podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z 1992 r., a więc tylko wówczas, gdy działalność ta nie 

zostanie rozpoczęta w terminie określonym w zezwoleniu w żadnym punkcie. Zawarte 

w art. 129 ust.1 nowej ustawy zastrzeżenie „o ile ustawa nie stanowi inaczej" nie może 

przy tym stanowić podstawy do zastosowania art. 48 ust. 2 tylko dlatego, że 

poprzednia ustawa nie przewidywała – w razie nie podjęcia działalności - możliwości 

wygaśnięcia zezwolenia w części. Przepis art. 129 ust. 1 ustawy z 2009 r. reguluje 

kwestię prowadzenia działalności przewidując, że generalnie działalność ta jest 

prowadzona według przepisów ustawy z 1992 r., nie otwiera natomiast drogi do 

zastosowania art. 48 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy, skoro kwestia wygaszania 

pozwolenia została uregulowana w innym przepisie przejściowym – tj. w art. 121 

ustawy z 2009 r. Poza tym,  akceptując w całości stanowisko, że w intencji 

ustawodawcy „podjęcie działalności” i „rozpoczęcie działalności” to pojęcia tożsame, 

takiej interpretacji przepisu art. 121 trudno się doszukać analizując motywy, jakimi 

kierował się ustawodawca wprowadzając w życie nową regulację, która – co należy 
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jeszcze raz podkreślić – zakłada stopniowe i niejako „naturalne” wygasanie zezwoleń 

udzielonych dla podmiotów prowadzących salony gier na automatach, a mianowicie 

wraz z upływem określonego w tych zezwoleniach terminu. Taka myśl prawodawcy 

wydaje się być jasna i logiczna, a ponadto znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu 

projektu ustawy o grach hazardowych. Gdyby ustawodawca chciał wprowadzić 

możliwość częściowego wygaszenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2010 r., nie 

nakazywałby stosować przepis art. 36 ust. 5, ale wprost wskazałby, że do spraw 

związanych z wygaszeniem takich zezwoleń mają zastosowanie w całości nowe 

przepisy, a więc art. 48 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy, który podobnie jak art. 

36 ust. 5 ustawy z 1992 r. daje także możliwość wygaszenia zezwolenia w całości. 

Przyjęcie innego założenia interpretacyjnego (polegającego na możliwości 

zastosowania do zezwoleń udzielonych przed 1 stycznia 2010 r. art. 48 ust. 2 ustawy 

o grach hazardowych, ale tylko w zakresie wygaśnięcia zezwolenia w części) 

pozbawia przepis art. 121 jakiegokolwiek ratio legis, skoro ten sam zabieg legislacyjny 

ustawodawca osiągnąłby w przypadku braku odesłania do art. 36 ust.5.  

Skoro zatem wprost wskazał, że do wygaszenia działalności prowadzonej na 

podstawie zezwoleń udzielonych przed 1 stycznia 2010 r. należy stosować art. 36 ust. 

5 ustawy z 1992 r. oznacza to, że tylko w sytuacji spełnienia przesłanek z art. 36 ust. 5 

działalność może być wygaszona.  

W sprawach II SA/Ke 179/12 i II SA/Ke 343/12, II SA/Ke 599/12 (orzeczenia 

nieprawomocne) sąd oddalił skargę na decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. W 

sprawach tych skarżące Spółki wskazywały, że powodem zaprzestania przez nie 

prowadzenia działalności była jej nierentowność, likwidacja punktu przez właściciela, 

zakazanie prowadzenia tej działalności przez właścicieli lokali oraz wypowiedzenie 

przez Gminę umowy najmu wynajmującemu. Powyższe powody zdaniem skarżących 

wyczerpywały znamiona siły wyższej i dlatego organy winny zastosować art. 59 pkt 4 

o grach hazardowych. Z takim stanowiskiem nie zgodził się sąd, który stwierdził, że 

również poprzednio obowiązująca ustawa o grach i zakładach wzajemnych w art. 52 

ust. 2 pkt 4 przewidywała cofnięcia zezwolenia w całości lub w części w przypadku 

zawieszenia prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że 

zawieszenie takie było następstwem działania siły wyższej. Tak więc już w momencie 

ubiegania się przez Spółkę o zezwolenie miała ona, czy też powinna mieć 

świadomość tego, że zaprzestanie prowadzenia działalności przez okres dłuższy niż 3 
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miesiące skutkuje cofnięciem zezwolenia. Nowa ustawa w stosunku do poprzednio 

obowiązującej przedłużyła jedynie okres, po który organ ma obowiązek cofnąć 

zezwolenie. Dalej Sąd podał, że ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia siły 

wyższej i brak jest legalnej definicji tego pojęcia na użytek stosowania tej ustawy, 

zgodził się jednak z jej pojęciem przedstawionej przez organ, a mianowicie że siła 

wyższa jest zdarzeniem o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), 

nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje. Należą do nich zwłaszcza 

zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w 

postaci zaburzeń życia zbiorowego takich jak wojna, zamieszki krajowe. Musi być 

zdarzeniem zewnętrznym w stosunku do powołującego się na nią podmiotu i stan ten 

powinien istnieć obiektywnie, a więc musi być widoczny i sprawdzalny, tak więc nie 

może być wytworem wyobraźni. Zdaniem Sądu siła wyższa charakteryzuje się także 

tym, że jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym lub prawie niemożliwym do 

przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec.  

W ocenie Sądu prawidłowo organ uznał, że żadna ze wskazanych przez Spółkę 

przyczyn zaprzestania prowadzenia działalności nie stanowi siły wyższej w świetle 

wyżej wskazanej definicji. Nieopłacalność prowadzenia tej działalności w konkretnych 

punktach nie oznacza, że skarżąca faktycznie była pozbawiona możliwości jej 

prowadzenia. Ustawa nie uzależnia bowiem możliwości prowadzenia takiej 

działalności od jej opłacalności ani też nie nakazuje w przypadku nieopłacalności, 

zaprzestania tej działalności. Poza tym każdy przedsiębiorca podejmujący jakąkolwiek 

działalność musi liczyć się z ryzykiem, że będzie ona nierentowna. Nie do pogodzenia 

z wyżej zaprezentowaną definicją siły wyżej jest uznanie, że nieosiągnięcie przez 

przedsiębiorcę oczekiwanych zysków jest równoznaczne z siłą wyższą, która 

uniemożliwia mu prowadzenie działalności. Podjęcie każdej działalności gospodarczej 

jest związana z ryzykiem, że może być ona nierentowna. Co do pozostałych przyczyn 

zaprzestania prowadzenia działalności to Sąd zauważył, że skoro skarżąca wcześniej 

zawarła takie umowy (na podstawie których prowadziła działalność w określonych 

punktach gier), co do których już w chwili ich zawierania było wiadome, że mogą 

zostać rozwiązane przez właściciela bądź najemcę lokalu, to również brak jest 

podstaw do przyjęcia, że rozwiązanie tych umów było zdarzeniem nagłym i 

niemożliwym do przewidzenia. Tak więc zarzut naruszenia przez organ art. 59 pkt 4 

ustawy o grach hazardowych uznać należy za bezzasadny. 
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Dodatkowo w sprawach II SA/Ke 179/12 i II SA/Ke 343/12 Sąd podkreślił, że 

nie jest uzasadniony zarzut naruszenia przez organ przepisów prawa wspólnotowego, 

a mianowicie Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 

1998r., zgodnie z którą obowiązkiem państw członkowskich jest notyfikowanie do 

Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne 

odnoszące się do produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. W sprawie II 

SA/Ke 179/12 sąd uzasadnił, że pojęcie przepisu technicznego według postanowień 

dyrektywy 98/34/WE (art. 1.11), implementowanej do polskiego ustawodawstwa w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 ze zm.), ma bardzo szerokie znaczenie, obejmujące swym zakresem 

specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z 

odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest 

obowiązkowe, de iure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu, 

świadczenia usługi, ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie 

Członkowskim lub na przeważającej jego części jak również przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem określonych w art. 

10, zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu 

lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy 

usług. Przede wszystkim więc musi wystąpić element obligatoryjności, w postaci 

obowiązku, jako nieodłącznej właściwości przepisu technicznego, która odróżnia ten 

przepis od normy, z którą zgodność nie jest obowiązkowa. Istotne jest także to, jaki ma 

on wpływ na sprzedaż lub usługę produktu przemysłowego i rolniczego na terenie 

państwa członkowskiego lub jego zasadniczej części. Zatem nie każda norma 

dotycząca produktu lub usługi będzie podlegała procedurze notyfikacyjnej, a jedynie ta, 

która odpowiada wymogom stawianym przez dyrektywę 98/34/WE. Z definicji przepisu 

technicznego w zakresie usług wynika, iż procedurze notyfikacji podlegają wyłącznie 

normy regulujące usługi społeczeństwa informacyjnego. 

Zgodnie z art. 1.2 dyrektywy 98/34/WE za usługę w ramach społeczeństwa 

informacyjnego, uważa się usługę, która spełnia łącznie następujące warunki: jest 

świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną oraz na 

indywidualne żądanie odbiorcy usługi, przy czym „na odległość", w rozumieniu 

powołanych przepisów, oznacza usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron, 

„drogą elektroniczną", co oznacza, że usługa jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana 
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w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania 

(włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych i która jest całkowicie 

przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środków 

optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, natomiast „na indywidualne 

żądanie odbiorcy usług" oznacza, że usługa świadczona jest poprzez przesyłanie 

danych na indywidualne żądanie. W tym znaczeniu gra na automatach o niskich 

wygranych nie spełnia dwóch z czterech podanych warunków, gdyż nie jest świadczona 

na odległość i nie jest świadczona drogą elektroniczną, a tym samym nie ma podstaw 

do stosowania do uregulowań z nią związanej procedury notyfikacyjnej, przewidzianej w 

powołanej dyrektywie. Potwierdza to także treść załącznika nr V pkt 1 lit. d) dyrektywy, 

w myśl którego udostępnienie gier elektronicznych w salonie przy fizycznej obecności 

użytkownika nie jest objęte przepisami art. 1 pkt 2 akapit drugi powołanej dyrektywy. 

Tak więc uwzględniając powyższe należy stwierdzić, wbrew stanowisku skarżącej, że 

ustawa o grach hazardowych, a w szczególności jej art. 59 pkt 4 nie wymagała 

notyfikacji.  

Natomiast w sprawie II SA/Ke 599/12 odnosząc się do powołanego w skardze 

wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 lipca 2012 r. sygn. 

C-213/11, C-214/11 i C-217/11 sąd zauważył, że w wyroku tym Trybunał uznał, że 

„artykuł 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 

czerwca 1998 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." Jak widać zatem z powyższego, Trybunał przyjął, że za przepisy 

techniczne wymagające notyfikacji Komisji można uznać jedynie te przepisy ustawy o 

grach hazardowych, które spełniają łącznie dwa warunki: 

- mogą powodować ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie prowadzenia gier 

na automatach o niskich wygranych poza kasynami i salonami gry oraz 

- wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż 

produktów. W ocenie sądu, za taki potencjalny nawet przepis techniczny w rozumieniu 
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zacytowanego wyżej wyroku nie można uznać art. 59 pkt 4 ustawy o grach 

hazardowych. Przepis ten stanowi dokładne powtórzenie treści art. 52 ust. 2 pkt 4 

poprzednio obowiązującej ustawy o grach i zakładach wzajemnych i z mocy art. 138 

ust. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych znajduje zastosowanie do podmiotów, 

które prowadzą działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz 

gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie 

zezwoleń udzielonych przed 1 stycznia 2010 r. Tak więc, już w momencie ubiegania się 

przez skarżącą o zezwolenie miała ona, czy też powinna mieć świadomość tego, że 

zaprzestanie prowadzenia działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące skutkuje 

cofnięciem zezwolenia. Nowa ustawa w stosunku do poprzednio obowiązującej 

przedłużyła jedynie okres, po którym organ ma obowiązek cofnąć zezwolenie. Mając na 

uwadze, że norma zawarta w art. 59 pkt 4 nie wprowadza żadnej nowej regulacji wobec 

działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na 

automatach urządzanych w salonach gier na automatach, brak jest podstaw do 

przyjęcia, że może powodować ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie 

prowadzenia tego typu działalności poza kasynami i salonami gry, co zakwalifikowałoby 

ją do potencjalnych przepisów technicznych w rozumieniu zacytowanego wyżej wyroku. 

W sprawie II SA/Ke 577/12 (orzeczenie nieprawomocne) sąd ocenił 

prawidłowość zastosowania przez organ art. 59 ust. 2 ustawy o grach hazardowych. W 

sprawie tej organ cofnął w części zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności 

w zakresie gier na automatach o niskich wygranych z powodu rażącego naruszenia 

warunków prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych 

określonych w przepisach prawa, tj. w art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, 

zgodnie z którym punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane 

w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 

m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu 

religijnego. Organ ustalił jednocześnie, że odległość punktu gier od głównego wejścia 

na teren nieruchomości zasadniczej szkoły zawodowej wynosi mniej niż 100 m.  

Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd zwrócił uwagę na dwie istotne okoliczności. Po 

pierwsze, że ww. szkoła rozpoczęła działalność już po udzieleniu zezwolenia skarżącej 

spółce. Po drugie, że w dacie rozpoczęcia działalności warunki określone w art. 30 

ustawy o grach i zakładach wzajemnych były spełnione. Dalej Sąd podkreślił, że ustawa 

o grach hazardowych nie zawiera definicji pojęcia „rażące naruszenie", o którym mowa 

w art. 59 pkt 2, jak również nie wypracowano w orzecznictwie na gruncie tej ustawy 
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sposobu rozumienia tego pojęcia. W ocenie Sądu, aby można było mówić o rażącym 

naruszeniu prawa nie wystarczy, że jest ono oczywiste i wyraźne, ale na gruncie ww. 

przepisu, także wywołane działaniem podmiotu wykonującego działalność w zakresie 

gier na automatach o niskich wygranych, niekoniecznie nawet celowym i zawinionym, 

ale prowadzącym do powstania stanu niezgodnego z przepisami prawa. Na taką 

interpretację wskazuje użycie przez ustawodawcę słowa „naruszenie”, które samo w 

sobie zakłada jakąkolwiek aktywność ze strony podmiotu, który prawo narusza, a nie 

pojawienie się okoliczności od niego niezależnych, jak miało to miejsce w niniejszej 

sprawie. Sąd zauważył, że badanie warunków określonych ustawą o grach i zakładach 

wzajemnych, w tym zachowanie odległości punktu gier od szkoły o co najmniej 100 

metrów, następowało na etapie udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie 

działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Nie budzi również 

wątpliwości, że warunek ten w dniu wydania skarżącej spółce zezwolenia został 

spełniony. Umiejscowienie art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych w Rozdziale 

3 „udzielanie zezwoleń” przemawia, zdaniem Sądu, za tym, że odległość ta winna być 

badana przede wszystkim w dacie udzielania zezwolenia, a późniejsze okoliczności, 

powodujące jej zmniejszenie, powstałe wskutek zdarzeń niezależnych od pomiotu 

wykonującego działalność nie dają podstaw do przyjęcia, że naruszone zostały warunki 

określone w przepisach w rozumieniu art. 59 ustawy. Ze zgromadzonego materiału 

dowodowego w żaden sposób nie wynika, aby skarżąca spółka miała wpływ na 

powstanie szkoły czy jej położenie geograficzne. Stan faktyczny w postaci powstania 

szkoły zaistniał nie tylko już w trakcie wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

ale też niezależnie od spółki. Trudno w tej sytuacji zaakceptować fakt poniesienia przez 

spółkę odpowiedzialności prawnej za taki stan rzeczy w postaci cofnięcia zezwolenia, 

jeżeli na czynniki go powodujące nie miała żadnego wpływu. Zatem organ błędnie 

ocenił, iż w stanie faktycznym sprawy skarżąca spółka rażąco naruszyła warunki 

określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o 

niskich wygranych. 

11. Sprawy z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji 
gruntów i budynków 

W 2012 roku WSA w Kielcach rozpoznał 29 spraw z zakresu geodezji i 

kartografii, z czego zdecydowana większość, bo 21 spraw dotyczyła problematyki 
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ewidencji gruntów i budynków. Większość z nich z kolei obejmowała sprawy 

dotyczące aktualizacji danych zawartych w ewidencji. 

W większości spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków skargi zostały 

oddalone. Z uzasadnień wyroków sporządzonych w części tych spraw wynika, że w 

dalszym ciągu akceptowaną przez Sąd podstawą odmowy przez organy 

wprowadzenia żądanych przez strony zmian w ewidencji gruntów był rejestracyjny i 

informacyjny charakter tego rejestru. Sąd podkreślał, że modernizacja, czy 

aktualizacja ewidencji gruntów nie służy do dokonywania zmian granic nieruchomości, 

podziałów nieruchomości, ani tym bardziej zmian własnościowych. Do tych spraw 

powołane są bowiem inne organy i instytucje, które stosują odmienne procedury. 

Sprawach tego typu pojawiały się również inne zagadnienia.  

W sprawie II SA/Ke 250/12 skarżący domagali się, aby organ dokonał zmian w 

rejestrze ewidencji gruntów na podstawie dokumentów pochodzących z okresu 

wcześniejszego od stanu, jaki został uwzględniony przez organ przy ostatniej zmianie 

w rejestrze ewidencji gruntów. Oddalając skargę Sąd podkreślił, że same twierdzenia 

skarżących, że wcześniejsze dokumenty zawierają błędy, są niewystarczające do 

dokonania wnioskowanych przez nich zmian w ewidencji. Organ prowadzący 

ewidencję, będąc zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych w niej zawartych, 

dokonuje bowiem wpisów chronologicznie w oparciu o aktualne, kolejno powstające 

opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz dokumenty prawne. Charakter 

prowadzonego postępowania (postępowanie rejestrowe) powoduje, że organ 

orzekający nie jest uprawniony do odnotowywania w ewidencji gruntów i budynków 

danych co do stanu faktycznego i prawnego określonego gruntu, pochodzących 

sprzed daty, w której dokonano ostatnich zapisów, jeśli nie dysponuje określonymi 

dokumentami wytworzonymi po dokonaniu ostatniej zmiany w ewidencji. 

W sprawie II SAB/Ke 38/11 skarżący zarzucał Staroście bezczynność 

dotyczącą braku rozpoznania wniosku w zakresie przebiegu granic jego działki, oraz 

żądania skorygowania współrzędnych punktów granicznych działki ewidencyjnej. Sąd 

zobowiązując Starostę do rozpatrzenia ww. wniosku stwierdził, że wysuwane przez 

stronę żądanie w zakresie zmiany ewidencji gruntów mieści się w pojęciu zmiany 

danych, o jakich mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 

1287 ze zm.). Jak wynika bowiem z § 59 oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
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budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454 ze zm.) danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów 

położonych w granicach obrębu są m. in. numeryczny opis granic obrębu, 

uwzględniający granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (pkt 2) oraz dane dotyczące działek ewidencyjnych 

wchodzących w skład obrębu (pkt 3). Podobnie stosownie do § 60 ust. 1 

rozporządzenia danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m. in. 

numeryczny opis granic działki ewidencyjnej (pkt 2) oraz pole powierzchni działki 

ewidencyjnej (pkt 3). Jak wynika natomiast z § 61 rozporządzenia numerycznego 

opisu granic działki ewidencyjnej dokonuje się za pomocą współrzędnych punktów 

określających przebieg linii granicznych. W rezultacie nie może budzić wątpliwości, że 

współrzędne punktów granicznych – których zapis w ewidencji kwestionuje skarżący – 

stanowią informacje objęte ewidencją gruntów i budynków. Zatem treścią żądania 

skarżącego, skierowanego do Starosty, objęta jest zmiana w ewidencji gruntów. 

Sąd również podkreślił, że wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych zgodnie z 

przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków może nastąpić w 

dwojakim trybie: albo w trybie czynności materialnotechnicznej w postaci 

wprowadzenia do bazy danych zmiany na podstawie udokumentowanego zgłoszenia 

zmiany, o którym organ tylko zawiadamia, albo w drodze decyzji. Tę drugą formę 

rozstrzygnięcia, zgodnie z przepisem § 47 ust. 3 rozporządzenia, organ stosuje wtedy, 

gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub 

uzyskania dodatkowych dowodów. Wówczas starosta przeprowadza w sprawie tej 

aktualizacji postępowanie administracyjne, które kończy się decyzją wprowadzającą 

zmiany lub odmawiającą wprowadzenia żądanej zmiany (por. wyrok WSA w Krakowie 

z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt: III SA/Kr 119/08, LEX nr 510289). Z kolei, gdy 

starosta odmawia podjęcia czynności materialnotechnicznej podkreślić trzeba, że z 

uwagi na okoliczność, że takie załatwienie wniosku jest negatywnym rozstrzygnięciem 

w sprawie administracyjnej, powinno ono nastąpić w formie decyzji. Wówczas bowiem 

możliwa jest kontrola legalności takiego aktu – zarówno w toku postępowania 

administracyjnego, jak i sądowoadministracyjnego.  

W sprawie II SA/Ke 314/12 organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji 

w całości m.in. z powodu wszczęcia przez niego postępowania w sprawie ujawnienia 

w rejestrze gruntów działki z urzędu w sytuacji, gdy wcześniej został złożony wniosek 

przez uczestników postępowania dotyczący również tej działki stwierdzając, że nie 

można prowadzić równolegle dwóch postępowań administracyjnych w odniesieniu do 
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tego samego przedmiotu z tego tylko powodu, że jedno zostało wszczęte na wniosek, 

a drugie z urzędu. Zgadzając się z powyższym poglądem Sąd oddalając skargę 

tytułem uzupełnienia stwierdził jedynie, że w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie 

postępowania, obowiązkiem organu administracji jest dokładne ustalenie treści 

żądania strony, która wyznacza rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania. 

Jeżeli z wniosku wynika, że wpłynął on do organu właściwego i dotyczy sprawy 

indywidualnej, której załatwienie może nastąpić w drodze decyzji, to organ nie może 

równocześnie wszcząć postępowania w tej sprawie z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 

61 § 3 kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia 

żądania organowi administracji publicznej. Wszczęcie i prowadzenie postępowania z 

urzędu w tej samej sprawie jest wówczas bezprzedmiotowe.  

 

W sprawie II SA/Ke 522/11 dotyczącej umorzenia postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zmiany w rejestrze ewidencji gruntów skarżący 

kwestionował zmiany własnościowe, które nastąpiły wskutek decyzji 

wywłaszczeniowej z 1977r. Sąd oddalając skargę zauważył, że w postępowaniu 

ewidencyjnym rozstrzyganie tego typu sporów jest niedopuszczalne, gdyż ewidencja 

gruntów pełniąc funkcje informacyjno-techniczne nie rozstrzyga sporów o prawa do 

gruntów, ani nie nadaje tych praw. Rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym 

trybie lub przez inne organy orzekające. Dlatego zmiany w ewidencji gruntów i 

budynków nie mogą prowadzić do przekształceń własnościowych, wbrew istniejącym 

tytułom prawnym. Kwestie własnościowe rozstrzygają sądy powszechne, a zatem w 

postępowaniu administracyjnym nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w zakresie prawa 

własności. Wysuwane w trakcie postępowania żądanie skarżącego dotyczące 

przywrócenia powierzchni i granic działki do stanu sprzed wywłaszczenia, zmierzają 

zaś wprost do takich właśnie przekształceń w sferze własności. Zasadność tego typu 

roszczeń autor skargi winien wykazywać w drodze procesu cywilnego, a dopiero 

potem żądać ujawnienia w operacie ewidencyjnym stanu, wynikającego z zapadłego 

w takim procesie orzeczenia.  

W sprawie II SA/Ke 476/12 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji, w 

uzasadnieniu podając, że organy te do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów 

zastosowały znajdujący się w rozdziale 2 zatytułowanym: „zakładanie ewidencji 

gruntów i budynków” § 36 i 37 Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). W 
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ocenie Sądu powołane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przepisy nie mogły 

stanowić podstawy orzekania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji w oparciu o 

dokumentację geodezyjną sporządzoną w trybie § 37 rozporządzenia. Niezależnie 

bowiem od tego, czy ustawodawca przewidział możliwość ich stosowania wyłącznie 

do celów zakładania ewidencji gruntów i budynków, czy też do aktualizacji danych w 

niej zawartych, to zachowanie osób uczestniczących na prawach stron w 

prowadzonym postępowaniu administracyjnym świadczy o wystąpieniu sporu co do 

przebiegu granic działek ewidencyjnych.  

Ustaleniu przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii 

granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz 

sporządzeniu odpowiednich dokumentów służy, w myśl art. 29 ust. 1 Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego, instytucja rozgraniczenia nieruchomości. W § 36 i 

rozporządzenia wskazano wprawdzie na dokumentowe źródła wykazywania w 

ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie 

dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, a w § 37 umożliwiono pozyskanie danych dotyczących przebiegu 

granic działek ewidencyjnych w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych lub 

fotogrametrycznych, to jednak przepisy te nie mogą stanowić podstawy do 

rozstrzygania sporów co do przebiegu granic nieruchomości, skoro o przebiegu tych 

granic rozstrzyga się w postępowaniu rozgraniczeniowym (por. wyrok NSA z dnia 29 

lipca 2011r., sygn. I OSK 1347/10).  

W sprawie II SA/Ke 706/12 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd oddalając skargę 

zgodził się z poglądem organu, że postępowanie o zasiedzenie nieruchomości, 

toczące się przed Sądem Rejonowym, nie stanowi okoliczności uzasadniającej 

zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zmian w ewidencji 

gruntów na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Zagadnienie prawne (ustalenie właściciela 

działki) rozstrzygane w tym postępowaniu przez Sąd Rejonowy nie stanowi bowiem 

zagadnienia wstępnego, od którego należałoby uzależniać rozpatrzenie sprawy 

wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów polegających na wpisaniu K. R. i 

spadkobierców po S. R. do rejestru ewidencji gruntów i budynków. Nie występuje tutaj 

żadna bezpośrednia zależność między rozstrzygnięciem sądu cywilnego a 

postępowaniem administracyjnym. Organ ewidencyjny orzeka bowiem na podstawie 

przedłożonych mu dokumentów urzędowych. W sytuacji gdy stwierdzi, że stanowią 

one podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów zobowiązany jest dokonać 
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wnioskowanej zmiany. Gdyby zatem K. R. i spadkobiercy S. R. wykazali stosownymi 

dokumentami, że są właścicielami przedmiotowej działki, to organ nie mógłby 

odmówić ujawnieniu ich jako właścicieli w ewidencji gruntów i budynków. Skarżący, 

będący stronami postępowania o wprowadzenie przedmiotowej zmiany, mogą w 

postępowaniu głównym wykazywać wszelkimi dostępnymi dowodami, że K. R. i 

spadkobiercy po S. R. nie są właścicielami spornej nieruchomości. Z uwagi na 

wskazany powyżej brak bezpośredniej zależności między orzeczeniem Sądu 

Rejonowego a rozstrzygnięciem sprawy z wniosku K. R., wniosek o zawieszenie 

postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa należy uznać za 

nieuzasadniony. Ewentualne orzeczenie sądu cywilnego stwierdzające zasiedzenie 

powyższej nieruchomości stanowić będzie podstawę do wprowadzenia kolejnej 

zmiany w ewidencji gruntów.  
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12. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i 
rozstrzygnięć nadzorczych 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 354/12 Sąd oddalił skargę Gminy na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

zarządzenia w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu 

Miejskiego.  W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że istota sprawy sprowadza się 

do odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji gdy prezydent miasta nie może sprawować 

swojego urzędu z uwagi na tymczasowe aresztowanie, przyznanie dodatku 

specjalnego pierwszemu zastępcy prezydenta poprzez zmianę regulaminu 

wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego, odpowiada w przepisom prawa.  

Sąd wskazał, że regulamin wynagradzania, o jakim mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, 

poz. 1458 ze zm.), dotyczy wyłącznie pracowników samorządowych wymienionych w 

art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, a więc zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

tymczasem zastępca prezydenta miasta jest pracownikiem samorządowym 

zatrudnionym na podstawie powołania, o czym stanowi wprost art. 4 ust. 2 pkt 2. W 

regulaminie wynagradzania nie można w związku z tym zawrzeć żadnych zasad 

dotyczących wynagradzania zastępcy prezydenta miasta, a co za tym idzie nie można 

w tej formie przyznać mu dodatku specjalnego, przysługującego zresztą wyłącznie 

prezydentowi miasta zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy. Dlatego Sąd zgodził się z 

Wojewodą, że skoro art. 39 ust. 1 i 2 zawiera upoważnienie dla pracodawców 

samorządowych do określenia w regulaminie pewnych elementów płacowych 

pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, to nie może on stanowić 

podstawy prawnej dla zmiany Regulaminu wynagradzania w części dotyczącej 

przyznania dodatku specjalnego Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta, 

zatrudnionemu na podstawie powołania.  

Zdaniem Sądu samodzielnej podstawy dla takiego działania nie może także stanowić 

powołany w skardze art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepis 

ten co prawda stanowi, iż pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego 

zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może 

zostać przyznany dodatek specjalny, jednakże nie określa kto i w jakiej formie 

przyznać może taki dodatek pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania. 

Natomiast nie ulega wątpliwości, że przepis art. 39 ustawy o pracownikach 
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samorządowych, który wskazany został jako podstawa prawna zakwestionowanego 

przez organ nadzoru zarządzenia, dotyczy wyłącznie pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę i nie może mieć zastosowania do 

zastępcy prezydenta miasta. 

Sąd zgodził się ze skarżącym, że w obowiązującym na datę wydania zarządzenia 

ustawodawstwie nie było przepisu, który pozwalałby na przyznanie dodatku 

specjalnego zastępcy prezydenta miasta, który z mocy art. 28g ust.1 u.s.g. przejmuje 

zadania i kompetencje prezydenta miasta (wójta, burmistrza) podczas np. jego 

tymczasowego aresztowania. Sytuacja taka nie daje jednak podstaw do 

rozszerzającego stosowania przepisów ustawy zwłaszcza, że jej zapisy,  

w szczególności art. 39,  są jednoznaczne i nie budzące wątpliwości. 

Sąd podzielił ocenę Wojewody, iż błędnym było powołanie się w podstawie prawnej 

zarządzenia na art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy do którego w 

sprawach w sprawach nieuregulowanych w ustawie odsyła art. 43 ustawy o 

pracownikach samorządowych. Przepis ten dotyczy zasad ustalania przez 

pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym 

układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy 

odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, warunków wynagradzania za pracę 

w regulaminie wynagradzania. 

Sąd podkreślił, że warunki i tryb przyznania dodatku specjalnego zostały w ustawie o 

pracownikach samorządowych uregulowane. Nawet gdyby przyjąć, że dostrzeżona w 

ustawie luka w zakresie przyznania takiego dodatku pracownikowi zatrudnionemu na 

podstawie powołania powoduje konieczność stosowania odpowiednich przepisów 

Kodeksu pracy, to i tak przepis art. 772 nie będzie miał zastosowania do stanu 

faktycznego sprawy, gdyż – podobnie jak ustawa o pracownikach samorządowych - 

pozwala na objęcie regulaminem wynagradzania wyłącznie pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Regulaminu nie ustala się bowiem dla: 

członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych zatrudnionych 

na podstawie mianowania i powołania, pracowników samorządowych zatrudnionych 

na podstawie wyboru, mianowania i powołania w urzędach marszałkowskich, 

starostwach powiatowych, urzędach gminy, biurach (ich odpowiednikach) związków 

jednostek samorządu terytorialnego, biurach (ich odpowiednikach) jednostek 

administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, sędziów i prokuratorów (patrz 
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komentarz do art. 772 Kodeksu pracy, Piankowski Maciej [w:] Kodeks pracy z 

komentarzem, Fun. Gosp. 2004).  

Niezależnie od powyższego Sąd podkreślił, że zarządzenie podlegało wyeliminowaniu 

z obrotu prawnego w całości z uwagi na inną okoliczność, niezauważoną wprawdzie 

przez Wojewodę (co słusznie zauważa skarżący), jednak wpływającą w sposób 

zasadniczy na ocenę zgodności tego aktu z prawem.  

Zakwestionowane zarządzenie podpisane zostało bowiem przez Drugiego Zastępcę 

Prezydenta Miasta. Ustalanie regulaminu wynagradzania pracowników, o jakim mowa 

w art. 39 ustawy, stanowi wyłączną kompetencję prezydenta miasta jako pracodawcy 

w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę. W razie tymczasowego aresztowania prezydenta, jego kompetencje w tym 

zakresie przejąć może tylko pierwszy zastępca stosownie do cytowanego już wyżej 

art. 28g ust. 1 u.s.g., a zatem drugi zastępca nie miał upoważnienia ustawowego do 

wydania kwestionowanego zarządzenia podczas nieobecności prezydenta 

spowodowanej jego tymczasowym aresztowaniem. 

Dlatego też całe zarządzenie Sąd ocenił jako rażąco sprzeczne z prawem i pomimo, iż 

Wojewoda w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym swoją argumentację prawną 

ograniczył jedynie do tych zapisów, które dotyczyły przyznania dodatku specjalnego 

Pierwszemu Zastępcy Prezydenta, prawidłowo zostało ono wyeliminowane z obrotu 

prawnego w pozostałej części zawierającej regulacje w zakresie wynagrodzenia 

rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego. W ostateczności zatem, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uznał, że rozstrzygnięcie nadzorcze odpowiada prawu. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 20/12 Sąd oddalił skargę Gminy na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na 

stanowisko dyrektora Gimnazjum.  

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że okolicznością niesporną jest to, że 

kandydatka na stanowisko dyrektora Gimnazjum nie dołączyła tak zwanego 

oświadczenia lustracyjnego bądź też informacji, że takie oświadczenie wcześniej 

złożyła. Taki zaś wymóg został zawarty w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Wójta. W  części dotyczącej tego, co powinna zawierać 

oferta przystępujących do konkursu, w  punkcie 10. wymieniono „oświadczenie o 

dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 

października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
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z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 63 z 2007r. poz. 425 ze 

zmianami) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do ustawy”. Wymóg 

dołączenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o tym, że zostało ono już 

wcześniej złożone został przewidziany także w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej, dalej w skrócie rozporządzenia.  

W ocenie Sądu zawarty w skardze zarzut, jakoby rozporządzenie to było sprzeczne z 

ustawą, jest zupełnie nieuzasadniony. W myśl bowiem art. 4 pkt 45 ustawy z 18 

października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, osobami pełniącymi funkcje publiczne w 

rozumieniu ustawy są dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej. Z kolei zgodnie z 

art. 7 ust. 1 i 2 tej samej ustawy obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy 

lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w 

okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r., zwanego dalej „oświadczeniem 

lustracyjnym” mają osoby, o których mowa w art. 4, urodzone przed dniem 1 sierpnia 

1972r. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na 

kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a w przypadku żołnierza 

zawodowego przed doręczeniem mu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe. 

Kandydatka przystępując do konkursu na dyrektora Gimnazjum poprzez złożenie 

swojej oferty wyraziła w ten sposób zgodę na kandydowanie na stanowisko, o jakim 

mowa w art. 4 pkt 45 powołanej wyżej ustawy. Zawarty w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej obowiązek dołączenia przez osobę kandydującą na stanowisko 

dyrektora szkoły oświadczenia lustracyjnego w pełni koreluje z ustawowym 

rozwiązaniem przyjętym w zacytowanych wyżej przepisach art. 7 ustawy z 18 

października 2006r. W dalszej części  uzasadnienia Sąd zauważył, że zgodnie z art. 

36a ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić 

powierzenia stanowiska dyrektora. Z powyższego wynika, że najpóźniej w dacie 

rozstrzygania konkursu komisja powinna dysponować wszystkimi dokumentami, 

pozwalającymi na ocenę, czy kandydat spełnia wymogi; jednym zaś z takich 

dokumentów jest oświadczenie lustracyjne. 

Skoro kandydatka urodziła się przed 1972r. i takiego oświadczenia nie złożyła, 

obowiązkiem komisji konkursowej było podjęcie zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 
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rozporządzenia uchwały o odmowie dopuszczenia jej do postępowania 

konkursowego. Ponieważ taka uchwała nie została podjęta, a przeciwnie, komisja 

konkursowa dopuściła tę kandydatkę do dalszego postępowania, obowiązkiem Wójta, 

jako organu prowadzącego szkołę, było stosownie do § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 

unieważnienie konkursu i zarządzenie jego ponownego przeprowadzenia. Tymczasem 

Wójt zakwestionowanym zarządzeniem zatwierdził konkurs. W tej sytuacji 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, stwierdzające nieważność tego zarządzenia z 

uwagi na naruszenie przepisów § 4 ust. 2 pkt 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia, wydanego 

na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 36a ust. 12 ustawy o systemie 

oświaty, odpowiada prawu. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 810/11 Sąd stwierdził nieważność uchwały 

Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że przy jej podejmowaniu jako jedną z 

podstaw prawnych wskazano przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych, co wskazuje na to, że będący przedmiotem tej 

uchwały Środowiskowy Dom Samopomocy był jednostką budżetową Powiatu. 

Definicję jednostki budżetowej zawiera art. 11 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora 

finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje 

wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek 

odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w 

szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki 

finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem 

finansowym jednostki budżetowej”. Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy 

statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej, został on 

utworzony uchwałą Rady Powiatu, był jednostką organizacyjną wchodzącą w skład 

powiatowej administracji zespolonej, a podstawą jego gospodarki finansowej był 

roczny plan finansowy. Tak więc do jego likwidacji miały zastosowanie przepisy art. 12 

ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu likwidując jednostkę 

budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia 

znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7.  

Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem tego przepisu. 

Nie zostało w niej bowiem określone przeznaczenie mienia znajdującego się w 
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zarządzie likwidowanej jednostki. W zaskarżonej uchwale brak jest również 

rozstrzygnięcia, o jakim mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej 

gminnej powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd 

odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.  

W ocenie Sądu zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego, o jakim mowa w 

art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Środowiskowy Dom 

Samopomocy jako jednostka organizacyjna był wymieniony w załączniku do statutu 

Powiatu) oraz w pkt 3 (bowiem powinna ona rozstrzygać o przeznaczeniu mienia). 

Zgodnie z art.  82 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym nie stwierdza się 

nieważności uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że 

uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, o którym mowa w art. 78 

ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego. Dlatego też na podstawie 

art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 551/12 Sąd oddalił skargę wniesioną na 

uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej. W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że istota sporu w niniejszej 

sprawie sprowadza się do wyjaśnienia charakteru prawnego zaskarżonej uchwały 

organu samorządu gminnego o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej.  

W tym zakresie Sąd wskazał, że skoro art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 854 ze zm.) przewiduje procedurę 

opiniowania przez związki zawodowe jedynie założeń i projektów aktów prawnych, to 

trafnie organ – wskazując w odpowiedzi na skargę na brak definicji aktu prawnego – 

zwrócił uwagę na konieczność wywiedzenia znaczenia tego pojęcia z 

dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Jak wynika bowiem z 

poglądów orzecznictwa i doktryny, konsultacji w trybie powołanego przepisu podlegają 

jedynie akty zawierające normy generalne i abstrakcyjne (por. wyrok NSA z dnia 19 

grudnia 2005r. o sygn. akt: II OSK 333/05, LEX nr 228249, wyrok WSA w Gliwicach z 

dnia 27 sierpnia 2009r. o sygn. akt IV SA/Gl 97/09, LEX nr 553433).  

W rezultacie procedurze określonej w art. 19 ust. 2 ustawy nie podlegają te akty, które 

mają charakter indywidualny, wewnętrzny i organizacyjny. 

Zdaniem Sądu uchwała rady gminy o utworzeniu, likwidacji, przekształceniu zakładu 

budżetowego jest indywidualnym aktem organizacyjnym (por. wyrok NSA z dnia 7 
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grudnia 2005r. o sygn. akt: II OSK 332/05, OwSS 2006/2/44/44, NZS 2006/1/11, 

Wokanda 2006/7-8/67, LEX nr 174918).  

W tym zakresie Sąd podzielił poglądy prezentowane w orzecznictwie, że ratio legis art. 

19 ust. 1 ustawy sprowadza się do zapewnienia związkom zawodowym możliwości 

obrony zbiorowych interesów pracowniczych. Ustawodawca odróżnia bowiem 

zbiorowe interesy pracownicze od interesów indywidualnych – dla obrony których 

przewiduje inne formy działania. W ocenie Sądu zarówno tworzenie jak i likwidacja 

jednostek organizacyjnych gminy (zakładów budżetowych) jest sprawą z zakresu 

prawa wewnętrznie obowiązującego. Sąd podkreślił, że uchwała organu stanowiącego 

tej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w tym przedmiocie: 

1. nie ustanawia przepisów powszechnie obowiązujących, 

2. jej adresatem nie jest społeczność lokalna (wprost do niej się nie odnosi), 

3. jest aktem kierownictwa wewnętrznego (wiąże wewnątrz układu organizacyjnego 

struktury jednostek gminnych). 

Sąd podzielił również stanowisko prezentowane w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym, że nie wszystkie działania uchwałodowacze gminy są 

objęte obowiązkiem współdziałania ze związkami zawodowymi w formie opiniowania 

założeń i projektów aktów prawnych. Obowiązek ten nie obejmuje bowiem spraw 

załatwianych w drodze indywidualnych aktów organizacyjnych (por. wyrok NSA z dnia 

7 grudnia 2005r., sygn. akt. II OSK 332/05).  

Odnosząc się do powołanej w skardze uchwały NSA z dnia 29 listopada 2010r. sygn. 

akt I OPS 2/10, LEX nr 621106 Sąd wskazał, że dotyczy ona innej materii niż będąca 

przedmiotem rozważań Sądu w niniejszej sprawie – mianowicie do szczególnej 

sytuacji likwidacji (lub zamiaru likwidacji) szkoły. Niezależnie od powyższego Sąd 

podkreślił, że w ww. uchwale wyrażono pogląd, że „tworzenie i likwidacja 

państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych następuje w różnych 

formach, także w formie aktów normatywnych (wystarczy wskazać, że tworzenie i 

likwidacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej następuje m.in. w drodze 

rozporządzeń właściwego organu administracji rządowej - zarówno rozporządzeń 

ministra, jak i rozporządzeń wojewodów oraz uchwał organu samorządu)”. W 

uzasadnieniu NSA stwierdził, że „nie można dać jednej odpowiedzi w kwestii 

charakteru prawnego uchwał dotyczących tworzenia i likwidacji wszystkich rodzajów 

samorządowych jednostek organizacyjnych i dlatego też orzecznictwo dotyczące 
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innych niż szkoły jednostek organizacyjnych nie zawsze może i powinno stanowić 

punkt odniesienia dla oceny charakteru uchwały”.  

Odnosząc się do zarzutu o braku ogłoszenia przedmiotowej uchwały w Wojewódzkim 

Dzienniku Urzędowym, Sąd wskazał, że zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa 

miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w tym publikatorze stosownie do art. 13 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 197, poz. 1172 ze zm.). Zdaniem Sądu o kwalifikacji aktu 

jako aktu prawa miejscowego decyduje, po pierwsze – charakter norm prawnych, a po 

drugie – kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej ich adresatów. Akty prawa 

miejscowego stanowią bowiem uchwały zawierające normy generalne i abstrakcyjne.  

W ocenie Sądu, zaskarżona uchwała o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej nie 

spełnia wyszczególnionych powyżej warunków.  

Sąd zwrócił uwagę, że w orzecznictwie podkreśla się, iż wymóg konsultacji rady gminy 

z reprezentatywną organizacją związkową dotyczy podejmowania uchwał o 

charakterze aktu generalnego. Za taką wykładnią przemawiają także inne przepisy 

ustawy związkowej – art.1 ust.1, art.4, art.6, art.7 ust.1 i 2. Związki zawodowe 

wykonują swoje ustawowe zadania w zakresie ochrony praw, interesów zawodowych i 

socjalnych w formie współdziałania w procesie stanowienia aktów prawnych i w formie 

obrony interesów indywidualnych pracowników. Obowiązek współdziałania należy 

zatem ograniczać do podejmowania aktów generalnych, których przedmiotem jest 

regulacja w zakresie obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy, 

dotyczą nieokreślonej grupy osób (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 

2004r., sygn. akt. II SA/Wr 2027/03 i wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005r., sygn. akt. II 

OSK 332/05).  

Uchwała rady gminy o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego jest 

indywidualnym aktem organizacyjnym i taki charakter miała zaskarżona uchwała.  

Z tego też względu zasadnym jest stwierdzenie, że wbrew zarzutom skargi, nie 

podlegała ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 521/12 (wyrok nieprawomocny) Sąd  stwierdził 

nieważność uchwały Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na 

wypowiedzenie warunków pracy radnemu. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że materialnoprawną podstawę zaskarżonej 

uchwały stanowi art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

powiatowym. Powyższa regulacja uniemożliwia w okresie pełnienia funkcji radnego 
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powiatu, rozwiązanie stosunku pracy bądź jego wypowiedzenie, jak również 

wypowiedzenie wynikających z umowy o pracę warunków pracy, bez zgody 

właściwego organu. Jednocześnie z analizy przepisu wynika, że wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym lub odmowa takiej zgody pozostawione są 

uznaniu rady powiatu. Uznanie pozostawione radzie powiatu nie jest dowolne w 

sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z 

wykonywaniem przez radnego mandatu, albowiem wówczas rada zobowiązana jest 

odmówić wyrażenia zgody (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2007 r., 

sygn. III PK 36/07, LEX Nr 375679, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

9 maja 2006 r., sygn. II OSK 194/06, z dnia 18 września 2008 r., sygn. II OSK 952/08 

dostępne na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W pozostałych 

przypadkach przepis art. 25 ust. 2, ani żaden inny przepis ustawy o samorządzie 

powiatowym nie określają warunków czy kryteriów, jakimi miałaby się kierować rada 

powiatu przy podejmowaniu uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy radnego lub jej odmowie. 

Sąd zauważył, że w orzecznictwie podkreśla się, iż motywy pracodawcy 

zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym muszą być badane, ponieważ od 

tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody 

(zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi z 

innego powodu, albo wyrazi zgodę, kierując się okolicznościami konkretnego 

przypadku. Motywy zajętego stanowiska Rady muszą zatem wynikać z treści 

uzasadnienia uchwały, mimo że formalnie obowiązek sporządzenia uzasadnienia 

uchwały nie został przez ustawodawcę wprost ustanowiony. Można go natomiast 

wyprowadzić w drodze wykładni systemowej i celowościowej (por. wyrok NSA z dnia 8 

czerwca 2006 r. II OSK 410/06, ONSAiWSA 2007/2/48). W każdej z przedstawionych 

powyżej sytuacji o motywach, jakimi kierowała się rada można dowiedzieć się tylko z 

uzasadnienia uchwały. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu 

rada powiatu udzieliła względnie odmówiła udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy. Taki też pogląd (dotyczący wprawdzie rady gminy, ale ze względu na zbieżność 

uregulowań tej materii w ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym mający także 

zastosowanie w niniejszej sprawie) wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w 

uzasadnieniu wyroków z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. II OSK 1124/05, z dnia 18 

lutego 2009 r., sygn. II OSK 1747/08, dostępne na stronie internetowej 
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http://orzeczenia.nsa.gov.pl, które to stanowisko skład orzekający w niniejszej sprawie 

w pełni podzielił. 

Sąd zgodził się z zarzutem skargi dotyczącym naruszenia art. 2 i 7 Konstytucji, 

podkreślając, że powszechnie przyjmuje się, iż w demokratycznym państwie prawa, 

jakim z mocy art. 2 Konstytucji jest Rzeczypospolita Polska, nie istnieje kategoria 

„swobodnego uznania” administracji. Każde rozstrzygnięcie organów administracji 

publicznej powinno być oparte na konkretnej podstawie prawnej oraz zostać wydane 

po rozważeniu całego materiału dowodowego w danej sprawie. Zatem również 

kompetencja rady powiatu do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy nie daje prawa do odmowy w każdej sytuacji. Zgodnie zaś z zasadą związania 

organów administracyjnych prawem, wyrażoną w art. 7 Konstytucji, organy 

administracji publicznej powinny uzasadniać każde rozstrzygnięcie poprzez odwołanie 

się do prawa, w tym również rozstrzygnięcia uznaniowe, które nie powinny być 

arbitralne. Uzasadnienie każdego aktu, w tym uchwały, pozwala na zweryfikowanie 

jego prawidłowości. Nawet bowiem w sytuacji, gdy rada nie jest zobowiązana do 

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, możliwy jest zarzut, że jej 

uchwała odmawiająca takiej zgody stanowi nadużycie prawa i przez to narusza 

chociażby art. 8 Kodeksu pracy (por. A. Dral, Szczególna ochrona stosunku pracy 

radnego, PiZS 1992 r., z. 7, wyrok NSA z dnia sygn. II OSK 723/10 dostępny w 

internecie j. w.).  

Dodatkowo Sąd wskazał, że wymóg działania na podstawie prawa, w połączeniu z 

zasadą zaufania, rodzi po stronie organów władzy publicznej obowiązek motywowania 

jej rozstrzygnięć. Obowiązek motywowania uchwał rady gminy jest także elementem 

zasady jawności działania władzy publicznej. Brak uzasadnienia uchwały w 

konkretnym przypadku jest sprzeczny z zasadą praworządności, ogranicza możliwość 

stwierdzenia, czy wszystkie ważne kwestie zostały rozważone. Nie jest bowiem 

możliwe dokonanie oceny legalności wydanego aktu, jeśli nie są znane przesłanki 

podjęcia uchwały (por. wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2010 r. sygn. II OSK 1074/10 

dostępny w internecie j. w.). 

Odnosząc powyższe rozważania do rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdził, że w 

krótkim i lakonicznym uzasadnieniu zaskarżonej uchwały Rada Powiatu ograniczyła 

się do podania, że Wójt Gminy wystąpił  z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej 

zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, zacytowania art. 25 ust. 2 ustawy o 

samorządzie powiatowym i wskazania, że wysłuchano wyjaśnień radnego, z których 
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wynikało, że po objęciu mandatu nastąpiły jego problemy w pracy, których wcześniej 

nie miał. 

W ocenie Sądu z przytoczonych skąpych wywodów nie można ustalić jakie konkretnie 

powody skłoniły skarżącego do rozwiązania stosunku pracy z radnym, nadto brak 

precyzyjnego opisania problemów, które pojawiły się w pracy radnego po objęciu 

przez niego mandatu i wskazania czy faktycznie miały one związek z jego objęciem. 

W efekcie nie zostały wyjaśnione motywy, którymi kierował się organ nie wyrażając 

zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy. Świadczy to o podjęciu 

zaskarżonej uchwały z naruszeniem art. 25 ust. 2 ustawy  samorządzie powiatowym. 

Brak wyjaśnienia motywów, którymi kierował się organ nie pozwala na jednoznaczne 

stwierdzenie, czy zaskarżona uchwała nie stanowi nadużycia prawa.  

W ocenie Sądu późniejsze wyjaśnienie tych motywów nie może odnieść skutku, skoro 

ocena legalności zaskarżonej uchwały dokonywana jest na podstawie stanu 

faktycznego jaki istniał w dacie jej podjęcia. 

Sąd stwierdził, że skoro zaskarżona uchwała Rady Powiatu została podjęta bez 

wyjaśnienia kluczowej dla sprawy kwestii powodów rozwiązania z radnym stosunku 

pracy, a więc z naruszeniem art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, 

należało stwierdzić jej nieważność w oparciu o art. 147 § 1 p.p.s.a. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 578/12 (wyrok nieprawomocny) Sąd oddalając 

skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego podniósł, że w rozpoznawanej sprawie problem sprowadza się w 

istocie do rozstrzygnięcia, które przepisy: Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw czy Kodeksu wyborczego – mają zastosowanie w 

sprawach wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach samorządowych w 

2010 r. 

Sąd wskazał, że zarządzenie zastępcze dotyczy wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

Miejskiej wybranego na kadencję 2010 – 2014. Te wybory samorządowe 

przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 16 lipca 

1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Z 

dniem 1 sierpnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113,) oraz ustawa z 

dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.). Na mocy art. 

10 pkt 2 ustawy wprowadzającej ustawodawca derogował Ordynację wyborczą. 

Jednocześnie w art. 16 ust. 3 ustawy wprowadzającej postanowiono o dalszym jej 
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stosowaniu – do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów 

stanowiących jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie 

kadencji, w czasie której weszła w życie ustawa Kodeks wyborczy. W ocenie Sądu 

treść norm prawnych zawartych w art.16 ust.3 i art.16 ust.2 ustawy wprowadzającej 

(którego niezgodność z Konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny) różni się w istotny 

sposób, co ma wpływ na interpretację tych przepisów. W ust. 2 mowa jest o wyborach 

zarządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy Kodeks wyborczy, który mógł 

dotyczyć w istocie tylko wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się jesienią 

2011r. W obowiązującym zaś art. 16 ust. 3, który nie był objęty orzeczeniem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 w sprawie K 9/11, mowa jest o 

wyborach przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której weszła w życie 

ustawa Kodeks wyborczy. Zdaniem Sądu przepis ten należy odnosić do wyborów 

samorządowych kadencji trwającej już od 2010r. Z porównania brzmienia tych dwóch 

norm wynika wyraźnie, że wolą ustawodawcy było, aby do całej kadencji miał 

zastosowanie ten sam reżim prawny. W związku z tym, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy 

wprowadzającej, Wojewoda prawidłowo rozstrzygnął w zarządzeniu zastępczym o 

stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego  w oparciu o art. 190 ust. 1 pkt 3 

Ordynacji wyborczej. 

Zdaniem Sądu wobec prawomocnego skazania radnego za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego utracił on prawo wybieralności (art. 7 ust. 2 ustawy 

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw - Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), co powoduje wygaśnięcie 

jego mandatu (art. 190 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy). W takim przypadku rada 

stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od dnia 

wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Zatem w sytuacji, gdy rada wbrew 

temu obowiązkowi nie podejmowała prawnie nakazanych działań, obowiązkiem 

ustawowym wojewody było wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia 

mandatu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, w razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wojewoda, po 

zawiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje 

zarządzenie zastępcze, a zatem wydanie takiego zarządzenia ma charakter 

obligatoryjny. Ustawowa procedura stwierdzenia wygaśnięcia mandatu musi być 

przeprowadzona w sytuacji wydania prawomocnego wyroku skazującego za 
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przestępstwo umyślne. Nie można zatem skutecznie stawiać wojewodzie zarzutu, iż 

działał bez podstawy prawnej. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 595/12 (wyrok nieprawomocny) Sąd stwierdził 

nieważność uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym.  

Sąd wskazał, że w krótkim i lakonicznym uzasadnieniu zaskarżonej uchwały Rada 

Gminy ograniczyła się do podania, że Dyrektor Gimnazjum wystąpił z wnioskiem o 

podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym i do 

zacytowania przepisu art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Brak ustalenia 

jakie powody skłoniły skarżącego do rozwiązania stosunku pracy z radnym i 

niewyjaśnienie motywów, którymi kierował się organ nie wyrażając zgody na 

rozwiązanie przedmiotowego stosunku pracy, wskazują na podjęcie zaskarżonej 

uchwały z naruszeniem art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Brak 

wyjaśnienia motywów organu nie pozwala bowiem na jednoznaczne stwierdzenie, czy 

zaskarżona uchwała nie stanowi nadużycia prawa.  

Przedstawione dopiero w odpowiedzi na skargę argumenty mające wskazywać na 

zasadność uchwały Sąd uznał za niemające znaczenia w sprawie. Cel odpowiedzi na 

skargę jest bowiem zupełnie inny i polega na ustosunkowaniu się organu do zarzutów 

skargi, a nie do sanowania zaskarżonego aktu, dla oceny którego istotna jest jego 

treść oraz powołana podstawa prawna, a nie późniejsze wyjaśnienia organu. 

Sformułowana przez Radę Miejską dopiero na etapie postępowania sądowego 

wypowiedź w powyższym zakresie nie mogła zastąpić wyjaśnienia motywów 

rozstrzygnięcia w zaskarżonej uchwale. O ile bowiem można dopuścić uzupełnianie w 

toku postępowania sądowego argumentacji potwierdzającej zasadność zajętego przez 

organ stanowiska, to jednak w pewnych przypadkach czynność ta może być 

spóźniona. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy organ w ogóle nie wypowiedział się w 

danej kwestii w zaskarżonym akcie. 

Sąd uznał, że zaskarżona uchwała Rady Miasta została podjęta bez wyjaśnienia 

kluczowej dla sprawy kwestii powodów rozwiązania z radnym stosunku pracy, z 

naruszeniem art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, co skutkowało 

stwierdzeniem jej nieważność w oparciu o art. 147 § 1 P.p.s.a. 
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13. Sprawy z zakresu pomocy społecznej i bezrobotnych 

W 2012 roku WSA w Kielcach odnotował nieznaczny wzrost wpływu spraw z 

zakresu pomocy społecznej i bezrobotnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Do 

Sądu wpłynęło bowiem 217 sprawy (wobec 203 w roku 2011). Znacznie spadła liczba 

spraw dotyczących zasiłku celowego (34 zamiast 69), co wynikało z faktu, że w 2011 

roku w województwie świętokrzyskim nie wystąpiła powódź o rozmiarach 

porównywalnych z powodzią z 2010 roku, w zawiązku z czym nie prowadzono już 

przed organami pomocy społecznej tylu postępowań w sprawach o pokrycie kosztów 

remontu lub odbudowy domu z wydzielonych na ten cel środków z budżetu państwa. 

W żadnej ze spraw dotyczących zasiłku celowego Sąd nie uchylił ani nie stwierdził 

nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (w jednym 

przypadku skargę odrzucono, w dwóch umorzono postępowanie, w pozostałych zaś 

sprawach skargi oddalono). 

WSA w Kielcach podobnie jak w roku poprzednim nie akceptował w niektórych 

orzeczeniach poglądu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w 

kwestii prowadzenia gospodarstwa rolnego, jako samoistnej przeszkody do uzyskania 

świadczenia pielęgnacyjnego, określonego w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach pieniężnych. W swych decyzjach organ II instancji powoływał się na 

wyrok NSA z dnia 22 marca 2011r. (sygn. akt I OSK 1987/10), w którym stwierdzono, 

iż przepis art. 17 cyt. ustawy rozróżnia dwa stany faktyczne, tj. 1) w którym osoba 

legitymowana nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad dzieckiem (albo osobą legitymująca się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności), 2) w którym osoba legitymowana rezygnuje z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem 

(albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). 

W ocenie NSA,  rolnik nie zalicza się do żadnego z wyżej wymienionych przypadków, 

bowiem nie rezygnuje on z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. NSA podkreślił, 

że istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest zrekompensowanie opiekunowi osoby 

niepełnosprawnej rezygnacji z aktywności zawodowej poprzez wypłatę jej określonej 

kwoty pieniędzy i  opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

WSA w Kielcach w wyrokach w sprawach II SA/Ke 120/12 oraz II SA/Ke 236/12 zajął 

odmienne stanowisko od prezentowanego przez SKO, uwzględniającego poglądy 

wyrażone w przytoczonym wyroku NSA. Uchylając decyzje organów obu instancji 
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wskazał, że punktem wyjścia do rozstrzygnięcia sprawy jest ustawowa definicja 

pojęcia „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”, gdyż rezygnacja z tak określonej 

aktywności zawodowej jest wymogiem przyznania świadczenia, o jakim mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej, oznacza to 

wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o 

pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a 

także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z treści tego przepisu 

wynika zdaniem Sądu wyraźnie, że ustawodawca w definicji legalnej „zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej” nie wymienił prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w 

tym gospodarstwie, za wyjątkiem jej wykonywania w przypadkach ściśle określonych 

w art. 3 ust. 22 ustawy. Skoro rolnik, na gruncie tej ustawy, nie został zakwalifikowany 

jako podmiot pozostający w zatrudnieniu lub wykonujący inną pracę zarobkową, to ta 

przesłanka w przypadku rolnika nie może prowadzić do uznania, że rolnik powinien 

zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego w celu uzyskania świadczenia. W 

swoich rozstrzygnięciach Sąd wskazywał, że ustawodawca w art. 17 ust. 5 ustawy 

zawarł zamknięty katalog przesłanek negatywnych wykluczających uprawnienie do 

świadczenia pielęgnacyjnego, wśród których nie wymieniono rolnika, uzyskującego 

dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, co pozwala na przyjęcie, że osoba taka 

co do zasady może świadczenie pielęgnacyjne uzyskać.  

Podkreślono również, że częste są sytuacje, w których posiadacze małych, 

niskodochodowych gospodarstw rolnych podejmują zatrudnienie poza rolnictwem. W 

zależności bowiem od wielkości czy struktury gospodarstwa rolnego, nie musi ono 

absorbować rolnika w taki sposób, że nie jest on w stanie podjąć zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, o jakiej mowa w art. 3 pkt 22 ustawy. Obowiązek sprawowania 

pieczy nad osobą  niepełnosprawną, co do której ciąży na rolniku obowiązek 

alimentacyjny stoi na przeszkodzie, aby taka osoba podjęła zatrudnienie lub inną 

pracę zarobkową. Oczywistym jest, że wykonywanie opieki nad osobą 

niepełnosprawną, ze wskazaniami opisanymi szczegółowo w art. 17 ust. 1, 

wymagającą wielu czynności pielęgnacyjnych o różnych porach dnia i nocy, nie jest 

możliwe w sytuacji, gdy opiekun pozostaje w zatrudnieniu, o jakim mowa w art. 3 pkt 

22 ustawy. Taka sytuacja nie musi natomiast co do zasady zachodzić w przypadku 
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opiekuna, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego (i jednocześnie nie jest 

zatrudniony poza rolnictwem), jeżeli okoliczność ta nie powoduje jego osobistego 

zaangażowania w pracę w gospodarstwie w takim wymiarze, który uniemożliwia 

sprawowanie bieżącej i stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Do powyższych wyroków zgłoszono zdanie odrębne, w którym sędzia podzielił pogląd 

wyrażony w wyroku NSA wydanym w sprawie I OSK 1987/10. Wskazał ponadto, że 

wyrokiem z dnia 16 grudnia 2011r. (sygn. akt I OSK 1393/11) NSA uchylił wyrok WSA 

w Kielcach z dnia 11 maja 2011r. (sygn. II SA/Ke 229/11) z podobną argumentacją. 

Zgłaszający zdanie odrębne stwierdził, że w zaskarżonej decyzji Kolegium dokonało 

prawidłowej wykładni art. 17 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych słusznie wywodząc, że rolnik nie zalicza się do żadnego z przypadków 

wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy, bowiem nie podejmuje on lub nie rezygnuje z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto prowadząc gospodarstwo rolne 

skarżący nie rezygnuje z aktywności zawodowej przynoszącej określony dochód. Stan 

ten jest sprzeczny z ratio legis ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie 

przyznawania świadczeń opiekuńczych, których celem jest częściowe pokrycie 

wydatków ponoszonych przez rodzinę w związku z koniecznością zapewnienia opieki 

dziecku lub niepełnosprawnej osobie dorosłej. Występująca w tej kwestii rozbieżność 

w orzecznictwie sądów administracyjnych została rozstrzygnięta uchwałą NSA z dnia 

11 grudnia 2012r. (sygn. I OPS 5/12), w której stwierdzono, że prowadzenie 

gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej 

osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 

22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

W przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z interesującym stanem faktycznym 

zetknął się Sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 726/12, w której syn domagał się 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym 

ojcem, pracującym w pełnym wymiarze czasu pracy w urzędzie skarbowym. SKO 

stwierdziło, że fakt przebywania ojca wnioskodawcy przez 8 godzin w ciągu dnia poza 

domem oznacza, iż jego syn ma możliwość podjęcia zatrudnienia. Pomoc w 

codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, zawożenie do 

pracy lub lekarza nie wykracza poza podstawowe czynności i obowiązki dnia 

codziennego. W skardze syn podnosił konieczność przygotowywania ojcu 

odpowiednich posiłków codziennie o stałej porze po przyjściu z pracy. WSA w 

Kielcach oddalając skargę wyjaśnił, że przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na 
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podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych możliwe jest jedynie w sytuacji gdy konieczność sprawowania opieki 

koliduje z aktywnością zawodową. Tymczasem ojciec skarżącego zatrudniony jest na 

umowę o pracę w urzędzie skarbowym i wykonuje ją w pełnym wymiarze czasu pracy, 

co oznacza, że w czasie pobytu w pracy nie wymaga sprawowania stałej opieki. 

Czynności takie jak gotowanie, zakupy, prasowanie, pranie, czy utrzymanie porządku 

w mieszkaniu należało, zdaniem Sądu, zaliczyć do podstawowych czynności 

domowych, które mogą być w całości wykonywane poza godzinami pracy, na przykład 

popołudniami. Codzienne obowiązki domowe są wykonywane w każdym 

gospodarstwie domowym i to z reguły przez osoby pracujące w pełnym wymiarze 

czasu pracy. Konieczność podejmowania takich czynności nie może zatem zostać 

uznana za uniemożliwiającą podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia. 

W licznych sprawach WSA w Kielcach uchylał decyzje SKO w przedmiocie 

odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, względnie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego.  

W sprawie II SA/Ke 753/12 pojawił się problem czy należy zastosować przepis 

art. 30 ust. 1 czy ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, a także kwestia organu właściwego w I instancji do 

załatwienia wniosku dłużnika o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. 

Kolegium uznało, że podstawę do orzekania stanowił art. 30 ust. 1 ustawy wskazujący 

organ właściwy dłużnika jako uprawniony do umorzenia określonych procentowo 

należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. W art. 28 ust. 1 pkt 2 

mowa jest o należnościach powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych 

osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu 

wobec dłużników oraz zaliczce alimentacyjnej. Tymczasem przepisem, w oparciu o 

który skarżący zwrócił się do organu z wnioskiem umorzenie był art. 30 ust. 2 ustawy, 

wskazujący organ właściwy wierzyciela jako uprawniony do umorzenia należności 

łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo 

rozłożenia na raty. W ocenie Sądu, Kolegium z uwagi na brak kompetencji Dyrektora 

MGOPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela do rozpatrzenia 

wniosku o umorzenie, w niniejszej sprawie niewłaściwie ustaliło stan faktyczny, a 

następnie dokonało jego oceny wskazując powody, które uzasadniały odmowę 

uwzględnienia wniosku w części dotyczącej umorzenia należności z tytułu zaliczki 
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alimentacyjnej oraz umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w zakresie 

rozłożenia należności na raty. Przepis art. 30 ust. 1 ustawy nie przewiduje wprawdzie 

możliwości zastosowania w odniesieniu do zaliczek alimentacyjnych ulg w postaci 

rozłożenia na raty, co uzasadniałoby orzeczenie organu II instancji na podstawie art. 

138 § 1 pkt 2 k.p.a. Jednakże w niniejszej sprawie organ I instancji orzekał na 

podstawie art. 30 ust. 2 ustawy w przedmiocie rozłożenia należności alimentacyjnych 

na raty i z tego względu, brak było podstaw do umorzenia w tym zakresie, na zasadzie 

art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. postępowania jako bezprzedmiotowego  przez organ II 

instancji. 

W sprawie II SA/Ke 647/12 WSA w Kielcach stwierdził, że spełnione zostały 

podstawowe przesłanki do rozważenia możliwości umorzenia ciążącej na skarżącym 

zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 30 ust.1 w zw. z art. 

28 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. Tymczasem SKO jako materialnoprawną podstawę swojego 

rozstrzygnięcia powołało art. 30 ust. 2 ustawy pomijając okoliczność, że w ustalonym 

przez ten organ stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki umorzenia 

wymienione w ust. 1 tego przepisu, co powoduje, że motywy zaskarżonej decyzji nie 

były do końca czytelne. Niezależnie jednak od tego, że organ rozpoznawał sprawę 

stosując art. 30 ust. 2, podczas gdy w stanie faktycznym sprawy spełnione zostały 

przesłanki z art. 30 ust.1 ustawy, granice uznania administracyjnego zostały zdaniem 

Sądu przekroczone. Nie jest bowiem dopuszczalne wyjście z założenia, że interes 

społeczny przewyższa swą rangą interes prywatny. Interes publiczny nie powinien być 

rozumiany jako sprzeczny z indywidualnym interesem obywatela. Sytuacja, w której 

zapłata należności publicznoprawnych spowoduje konieczność sięgania przez 

zobowiązanego, pozbawionego możliwości zaspokojenia swoich niezbędnych potrzeb 

materialnych do środków z zabezpieczenia społecznego (pomocy państwa), nie jest 

bowiem zgodna z interesem tego obywatela, jednocześnie nie jest również zgodna z 

interesem publicznym (wyrok NSA z dnia 19 lutego 2010 r. sygn. akt II GSK 393/09). 

Sąd podkreślił, że skarżący od wielu lat pracuje, a jego wynagrodzenie w znacznej 

części jest pomniejszane o potrącenia komornicze. Podejmuje więc rzetelne starania o 

wywiązywanie się z nałożonego obowiązku i nie ma podstaw, aby mu zarzucić, że nie 

wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowania. Zawarta w art. 30 ust. 1 

ustawy możliwość umorzenia należności w sytuacji skutecznego prowadzenia wobec 

dłużnika alimentacyjnego egzekucji jest zdaniem Sądu rodzajem premii dla płacących 
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alimenty. Niezrozumiałe było przy tym stwierdzenie organu, że sytuacja skarżącego i 

jego rodziny nie jest na tyle szczególna aby przemawiała za umorzeniem zobowiązań, 

skoro w ocenie organów pomocy społecznej zasadnym było przyznanie jego żonie 

świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego i dodatku mieszkaniowego, a samo Kolegium 

wykazało bardzo niskie kwoty z jakich utrzymać się musi 4-osobowa rodzina. 

W sprawie II SA/Ke 113/12 dotyczącej uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego WSA 

w Kielcach musiał rozstrzygnąć czy organ zasadnie ustalił, że niepełnosprawność 

skarżącej powstała przed ukończeniem przez nią 21 roku życia. Taki bowiem wymóg 

wprowadza art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. Uchylając decyzję SKO w sprawie odmowy przyznania przedmiotowego 

zasiłku Sąd zgodnie z dominującym w orzecznictwie sądów poglądem orzekł, że 

organy rozpatrujące wniosek o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie są 

kompetentne do ustalenia we własnym zakresie daty powstania niepełnosprawności, 

ponieważ związane są - co do daty powstania niepełnosprawności i co do jej stopnia - 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony do tego organ. W rozpoznawanej sprawie z 

przedłożonego przez skarżącą aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wynikało, że jej niepełnosprawność istnieje od 1994 roku. Na 

podstawie tego orzeczenia możliwe było zatem ustalenie, że niepełnosprawność 

datuje się co najmniej od 1 stycznia 1994r. Brak natomiast podstaw do uznania, że 

niepełnosprawność skarżącej powstała w czerwcu 1994r, jak ustalił organ w oparciu o 

wcześniejsze orzeczenie. Wobec upływu okresu na które było ono wydane, utraciło 

ważność, a w związku z tym walor dowodu stanowiącego dla organu podstawę 

rozstrzygnięcia. Brak zatem wskazania w aktualnym orzeczeniu dokładnej daty 

powstania niepełnosprawności nie oznacza, że w zakresie ustalenia tej daty można je 

zastąpić innym dokumentem np. wcześniejszym orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, które utraciło ważność. 

W sprawie II SA/Ke 265/12 dotyczącej prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków 

do zasiłku rodzinnego SKO zaliczyło do dochodu rodziny dochód osiągnięty przez 

męża wnioskodawczyni w Niemczech na podstawie umowy o dzieło, który w 

rozumieniu art. 3 pkt 23 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. nie może być uznany 

za dochód utracony. Skarżąca wskazywała, że dochód uzyskany przez jej męża w 

Niemczech pochodził z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zaś znajdująca 

się w aktach sprawy umowa o dzieło stanowiła warunek konieczny do zarejestrowania 

w Niemczech działalności gospodarczej. WSA w Kielcach uchylając decyzje organów 
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obu instancji wyjaśnił, że w myśl art. 3 pkt 22 i 23 lit. c ustawy prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej dla potrzeb ustalania prawa do zasiłku 

rodzinnego należy traktować jako zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową. W ramach 

prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest wykonywanie pracy również na 

podstawie umowy o dzieło. Tymczasem organ nie wyjaśnił, w oparciu o jakie dowody 

ustalił, że mąż skarżącej  pracował na terenie Niemiec na podstawie umowy o dzieło. 

W tym zakresie za niewystarczające Sąd uznał informacje zawarte w piśmie, 

uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego. W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym 

organ nie sprostał więc wymogom określonym w art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., 

ponieważ nie wyjaśnił, czy mąż skarżącej zawierał umowę o dzieło jako osoba 

fizyczna, czy też podmiot prowadzący działalność gospodarczą. 

Spośród spraw dotyczących zasiłku stałego, których w 2012 roku wpłynęło do WSA w 

Kielcach 31, większość (22) dotyczyła spraw jednego skarżącego. Spośród nich w 

większości przypadków (sprawy II SA/Ke: 166-168/12, 170-175/12, 303-306/12, 309-

310/12) Sąd uchylał decyzje organów wskazując na nieprawidłowe ustalenie 

wysokości dochodu skarżącego. W ocenie Sądu, potraktowanie całej kwoty 

przyznanego zasiłku okresowego (60 zł) jako dochodu własnego skarżącego, nie 

znajduje uzasadnienia. Stanowiący podstawę przyznania zasiłku okresowego przepis 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa bowiem, 

że zasiłek ten przysługuje osobie samotnie gospodarującej albo rodzinie. Z uwagi na 

prowadzenie gospodarstwa domowego wspólnie z synem skarżący posiada status 

osoby w rodzinie, a nie osoby samotnie gospodarującej.  Bez względu zatem na jaki 

cel przyznano skarżącemu zasiłek okresowy, organ udzielił pomocy rodzinie, a w 

takim przypadku brak podstaw do przyjęcia, że zasiłek okresowy w kwocie 60 zł 

stanowi w całości dochód własny skarżącego. W świetle przedstawionych rozważań 

organ powinien był uwzględnić jako dochód własny tylko połowę tego zasiłku. W 

sprawach tych organ nie wyjaśnił należycie również kwestii składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, które zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej podlegają odliczeniu od dochodu. Ustalenie, że skarżący 

w okresie objętym rozstrzygnięciem organu nie uzyskiwał dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne z ustaleniem, że tej działalności nie 

prowadzi. Taka osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego określonego 

w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., co jest związane z 
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odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkiem organu było 

ustalenie, czy skarżący faktycznie płacił składki na ubezpieczenie społeczne, z jakiego 

tytułu i w jakiej wysokości. 

W sprawie II SA/Ke 550/12 WSA w Kielcach uchylił decyzję Wojewody 

Świętokrzyskiego, który utrzymał w mocy decyzję organu I instancji o uznaniu 

skarżącej za osobę bezrobotną i odmowie przyznania jej prawa do zasiłku. 

Odmawiając przyznania prawa do zasiłku organ wskazał, że podstawą miesięcznego 

ubezpieczenia strony nie była kwota minimalnego wynagrodzenia. Skarżąca w okresie 

18 miesięcy poprzedzających okres rejestracji wykonywała wprawdzie pracę na 

podstawie 2 umów zlecenia, jednakże wynagrodzenia z tego tytułu wypłacane były 

jednorazowo po wykonaniu wszystkich prac. W rezultacie składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy zostały opłacone tylko dwukrotnie, w listopadzie 2010 r. i w 

lipcu 2011 r. WSA w Kielcach stwierdził, że organ dopuścił się naruszenia art. 71 ust. 

1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Zdaniem Sądu warunek, aby podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca został w tej 

sprawie spełniony. Do przyjęcia takiego stanowiska wystarczające jest bowiem 

dokonanie literalnej wykładni przepisu art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, który posługuje 

się pojęciem „w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca”. W rezultacie w sytuacji, gdy 

strona uzyskała kwotę wynagrodzenia za czynności świadczone na podstawie umowy 

zlecenia przez okres kilku pełnych miesięcy, lecz płatne dopiero po ich ukończeniu, 

powyższego przeliczenia należy dokonać poprzez podzielenie kwoty wynagrodzenia 

za pracę w ramach tego stosunku prawnego przez liczbę miesięcy, za które tę kwotę 

uzyskano. Jeżeli uzyskany wynik będzie stanowił kwotę co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia, wówczas okres trwania całej umowy zlecenia należy zaliczyć do 

okresu uprawniającego do zasiłku. W omawianej sprawie, za okres od 9.08.2010r. do 

31.10.2010r. skarżącej wypłacono jednorazowo wynagrodzenie brutto w kwocie 

11.980 zł, a za okres od dnia 1.03.2011r. do dnia 30.06.2011r. – 6.084 zł. W okresie 

od 1.07.2011r. do 15.12.2011r. skarżąca przebywała na zasiłku chorobowym. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2010 wynosiła natomiast 

1317 zł. 
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14. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

Jakkolwiek sprawy dotyczące omawianej tematyki stanowią niewielki udział w 

ogólnej liczbie spraw rozstrzygniętych przez WSA w Kielcach w 2012 roku, to w 

porównaniu z poprzednim okresem zauważalny jest wzrost wpływu skarg w tym 

przedmiocie o 1/3, jak również okoliczność, że w zdecydowana większość tych spraw 

została rozstrzygnięta merytorycznie, a motywy wyroków zostały przedstawione w 

pisemnych uzasadnieniach, sporządzonych w przeważającej części na wniosek 

skarżących. Charakterystyczne dla omawianego zakresu orzecznictwa był znaczny 

udział spraw dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i 

określenia środowiskowych uwarunkowań tej realizacji (niemal połowa), które odnosiły 

się przeważnie do inwestycji polegających na eksploatacji złóż surowców mineralnych, 

elektrowni wiatrowych, a w pojedynczych sprawach – do  budowy budynku 

inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej oraz złomowiska.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 198/12 WSA w Kielcach prawomocnym 

wyrokiem oddalił skargę na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze o uchyleniu 

decyzji Wójta Gminy S. z dnia 6.10.2011r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania 

realizacji inwestycji dotyczącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz stację napraw pojazdów i orzekającą o odmowie określenia środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji. W uzasadnieniu tego orzeczenia 

podkreślono, że z regulacji art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, że tryb postępowania w sprawie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzależniony jest od podstawowego 

kryterium, jakim jest zgodność planowanej inwestycji z postanowieniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli został uchwalony. Odnosząc się do 

ustalenia tej przesłanki Sąd zauważył, że okoliczność tą przeanalizowało jedynie 

Kolegium, jako że organ I instancji jedynie w sposób ogólny odniósł się do tej kwestii. 

Tymczasem, jak prawidłowo wskazał organ odwoławczy, planowana inwestycja 

znajduje się na terenie, dla którego obowiązują zakazy ustanowione w § 23 ust. 4 

obowiązującego dla tego terenu m.p.z.p. dotyczące m. in. lokalizacji nowych 

uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów 

przemysłowych, z wyjątkiem infrastruktury technicznej i drogowej oraz gospodarki 

wodnej. Z tego też względu Kolegium właściwie stwierdziło, że planowane 
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przedsięwzięcie pozostaje w sprzeczności z m.p.z.p. – co budzi sprzeciw skarżącego. 

W tym zakresie Sąd podkreślił, że – po pierwsze: przedmiotowa inwestycja, stosownie 

do § 2 ust. 1 pkt 39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zalicza się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego uzasadnionym 

jest stwierdzenie o jej uciążliwości, w tym dla sąsiednich gruntów – zwłaszcza jeżeli 

zważy się na hałas powstający podczas demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji oraz niewątpliwe zagrożenia dla środowiska, jak również pożarowe i 

wybuchowe – ze względu na usuwanie z tych pojazdów substancji niebezpiecznych. 

Po drugie, mając na uwadze zapisy  m.p.z.p. stwierdzono – stosując rozumowanie a 

maiori ad minus (z większego na mniejsze) – że skoro rada gminy uchwaliła zakaz 

lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych, to tym samym zakazana jest 

również zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania już istniejących obiektów na 

uciążliwy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 724/12 nieprawomocnym wyrokiem WSA w 

Kielcach uchylił decyzję w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu 

trzody chlewnej. W uzasadnieniu wskazano na ciążący na organach obowiązek 

sprawdzenie, czy złożony przez inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko powyższym wymogom odpowiada. Zdaniem Sądu ta ocena w niniejszej 

sprawie została przeprowadzona w sposób pobieżny, a ponadto z naruszeniem prawa 

Kolegium uznało, że nie ma obowiązku w ramach oceny oddziaływania na środowisko 

zajmować się kwestiami zagrożenia bakteriologicznego, a więc zagrożenia zdrowia i 

życia ludzi. W tym zakresie powołano się na zapisy raportu uzupełniającego, w którym 

wskazano, że powietrze do budynku będzie wchodziło także otworami drzwiowymi i 

okiennymi (a więc także i wychodziło), a gnojowica w kanałach pod budynkiem będzie 

składowana przez cały cykl produkcyjny. Zdaniem Sądu z powyższych danych wynika, 

że wszelkie owady będą miały dostęp do kanałów z gnojowicą: z jednej strony przez 

otwory w ścianie fundamentowej i z drugiej strony przez otwory drzwiowe i okienne i 

następnie poprzez szczeliny w podłodze rusztowej. W związku z tym może 

uzasadnione wątpliwości Sądu wzbudziły zawarte w raporcie stwierdzenie, że kanały z 

gnojowicą pod podłogą rusztową będą szczelne. Tymczasem stanowisko Kolegium, 
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jakoby ustawa o udostępnianiu informacji nie nakładała na organ wydający decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązku badania zagrożenia 

bakteriologicznego narusza art. 62 ust. 1 pkt 1 a ww. ustawy. Jak podkreślił Sąd 

obowiązkiem organu było odniesienie się do zawartego już w odwołaniu zarzutu, że 

nie została przeprowadzona ocena w przedmiocie narażenia zdrowia ludzi na różnego 

rodzaju bakterie przenoszone przez owady. Nie trzeba bowiem posiadać wiedzy 

specjalistycznej aby wiedzieć, że odchody zwierząt przyciągają pewne gatunki 

owadów, które to owady następnie roznoszą bakterie znajdujące się w tych 

odchodach. Dodatkowo WSA w Kielcach wskazał, że Kolegium nie odniosło się do 

braku informacji o tym, kto sporządził dodatkowy, uzupełniający raport. Jest to tym 

bardziej istotne, że odnosząc się do zarzutów dotyczących raportu Kolegium w 

zasadzie ograniczyło swoją ocenę tego dowodu do stwierdzenia, że został on 

sporządzony przez „specjalistów”. Organ nie odniósł się także do tego, że przedłożony 

raport zawiera tylko dwa warianty, zamiast wymaganych przez ustawę o 

udostępnianiu informacji trzech: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, 

wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.   

Przedmiotem kontroli WSA w Kielcach w sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 243/12 

i II SA/Ke 248/12 były decyzje określające wysokość opłat należnych za korzystanie 

ze środowiska polegające na składowaniu przez skarżącą odpadów. Tut. Sąd, 

oddalając skargi na ww. decyzje, wskazał, że podmiot korzystający ze środowiska 

przedkłada wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości 

tych opłat (art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska). 

Jeżeli jednak informacje lub dane zamieszczone w tym wykazie dotyczące zakresu 

korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat nasuwają zastrzeżenia, to 

marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń 

lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w 

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu (art. 

288 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Wskazane własne ustalenia 

marszałka zostały zdefiniowane w art. 288 ust. 2 ustawy jako takie, które są 

dokonywane na podstawie: 1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub 

przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat; 2) innych 

danych technicznych i technologicznych. Mając na uwadze treść cyt. przepisów WSA 

w Kielcach wskazał, że w razie oparcia się przez marszałka województwa na 

ustaleniach własnych, konieczne jest jednoczesne uwzględnianie w ramach 
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prowadzonego postępowania zarówno wyników pomiarów dokonanych przez organ 

administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska, jak i innych danych 

technicznych i technologicznych. Warunkiem wstępnym otwierającym możliwość 

dokonywania takich ustaleń jest jednakże wcześniejsze stwierdzenie, że informacje i 

dane zamieszczone w w/w wykazie przez korzystającego ze środowiska nasuwają 

zastrzeżenia. Takie ustalenia nie są już jednakże obwarowane określonymi w art. 288 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy rygorami dotyczącymi sposobu dokonywania 

ustaleń przez marszałka województwa. Oznacza to, że przedmiotowe ustalenia mogą 

być poczynione według ogólnych reguł dowodowych zawartych w kodeksie 

postępowania administracyjnego, zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić 

wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z 

prawem (art. 75 § 1 k.p.a.). Sąd, podzielając stanowisko organów o tym, że dane i 

informacje zamieszczone w wykazie przedłożonym przez skarżącą, zawierającym 

informacje o składowanych odpadach oraz o wysokości należnych opłat nasuwały 

zastrzeżenia, wskazał że świadczą o tym wyniki kontroli przeprowadzonej na 

składowisku odpadów a także opinia biegłego sądowego.  Z tego też względu 

prawidłowo uznano za niewiarygodną – a przez to niemogącą być podstawą ustaleń 

własnych marszałka województwa – ewidencję prowadzoną przez podmiot 

korzystający ze środowiska. Jak wynika bowiem z opinii biegłego, dokumentacja 

ewidencji odpadów prowadzona na własne potrzeby przez stronę skarżącą jest 

niekompletna, a zapisy w posiadanych kartach ewidencji nie są zgodne z zapisami w 

kartach przekazania odpadu. W konsekwencji marszałek województwa zasadnie 

dokonał własnych ustaleń w przedmiocie ilości odpadów na podstawie innych danych 

technicznych i technologicznych. Ze względu na okoliczność, że do wyciągnięcia 

wniosków z takiego materiału dowodowego bardzo często potrzebna jest 

specjalistyczna wiedza techniczna, organ I instancji zasadnie dopuścił dowód z opinii 

biegłego – która w okolicznościach sprawy powinna być zakwalifikowana jako swoiste 

dane techniczne i technologiczne, tyle że o charakterze przetworzonym. Jednocześnie 

z przedmiotowej opinii jednoznacznie wynika, że wbrew zarzutom skargi nie została 

ona oparta wyłącznie na ustaleniach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

zawartych w protokole z kontroli. Biegły stwierdził bowiem, że do ustalenia ilości 

odpadów złożonych na składowisku odpadów przez spółkę E. w 2009r. wykorzystano 

również ustalenia Urzędu Marszałkowskiego, dokonane na podstawie prowadzonej 

przez skarżącego na własne potrzeby dokumentacji obejmującej „Ewidencję 
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wjazdów”, „Ewidencję wjazdów samochodów firmy EKOM na sortownię celem 

przesortowania” i „Ewidencję wywozu odpadów po sortowaniu (balastu i surowców 

wtórnych)”. W dalszej części swej opinii biegły wskazał szczegółowo na podstawie 

jakich dokumentów ustalił ilości odpadów złożonych na składowisku w 2009r. według 

skarżącego oraz według ustaleń Urzędu Marszałkowskiego. Następnie porównał te 

dwie wielkości i obliczył opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku przyjmując 

zgodnie z art. 285 ustawy – Prawo ochrony środowiska jednostkowe stawki opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku według Załącznika nr 2 do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14.10.2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Tym 

samym brak podstaw, aby uznać, że  biegły oparł się w sposób bezkrytyczny 

wyłącznie na poczynionych przez organ ustaleniach, zaś przedmiotowa opinia została 

sporządzona w sposób rzetelny – co przesądza o prawidłowości wydanych w oparciu 

o nią decyzji określających wysokość opłat należnych za korzystanie ze środowiska. 

Wydane w omawianych sprawach wyroki zostały zaskarżone skargami kasacyjnymi, 

co pozwoli na wypowiedzenie się przez Naczelny Sąd Administracyjny w ww. 

kwestiach.  

W sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 257/12 WSA w Kielcach prawomocnym 

wyrokiem oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

przedmiocie nakazu usunięcia odpadów komunalnych. Materialnoprawną podstawę 

zaskarżonej decyzji stanowił art. 34 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, zgodnie z 

którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi 

odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 

magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji. W tym zakresie tut. Sąd 

podzielił ustalenia faktyczne organów dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji 

Starosty Kieleckiego z 2004r., udzielającej skarżącej zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów w części dotyczącej zbierania 

odpadów – a więc zgodnie z przepisami ww. ustawy również w zakresie ich 

przetrzymywania lub gromadzenia przed transportem, odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem. Konsekwencją stwierdzenia nieważności omawianego 

rozstrzygnięcia było prawidłowe stwierdzenie przez organy obu instancji, że teren, na 

którym ujawniono odpady, nie jest już miejscem przeznaczonym do ich zbierania 

(magazynowania). Mając na uwadze, że decyzja stwierdzająca nieważność 

zezwolenia jest ostateczna oraz prawomocna WSA podkreślił, że dla rozstrzygnięcia 

niniejszej sprawy nie ma znaczenia wznowienie postępowania w sprawie zakończonej 
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ww. decyzją z dnia 21.09.2010r., udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów, jako 

że decyzją z dnia 25.08.2011r., wydaną na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 w zw. z art. 

145 § 1 pkt 3 K.p.a. odmówiono uchylenia decyzji z dnia 21.09.2010r. Ze względu na 

powyższe za niezasadny należy uznać zarzut skargi o naruszeniu przez organ art. 97 

§ 1 pkt 4 K.p.a. poprzez brak zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie, 

zwłaszcza że strona nie składała w toku prowadzonego postępowania żadnego 

wniosku w tym zakresie. Natomiast podejmowane przez skarżącą bezowocne próby 

wzruszenia w trybach nadzwyczajnych decyzji z dnia 21.09.2010r. nie mogą 

usprawiedliwiać przedłużania postępowania w sprawie usunięcia odpadów, na jakich 

zbieranie spółka ta – stosownie do tego ostatecznego rozstrzygnięcia – nie ma już 

zezwolenia. 

15. Sprawy z zakresu ruchu drogowego 

W kategorii spraw z omawianego zakresu należy zwrócić uwagę na sprawę o 

sygn. akt: II SA/Ke 500/12, w której WSA w Kielcach prawomocnym wyrokiem uchylił 

decyzję SKO oraz Prezydenta Miasta o cofnięciu skarżącemu – na podstawie art. 140 

ust. 1 pkt 4 lit. a w zw. z art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o 

ruchu drogowym – uprawnień do kierowania pojazdami do czasu uzyskania 

pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Organy powołały się 

przy tym na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia 2.02.1996r. o 

sprawdzenie kwalifikacji skarżącego do kierowania pojazdami – z uwagi na 

przekroczenie w ciągu roku dopuszczalnej wówczas 22 punktów karnych. Organy 

uznały przy tym, że  jakkolwiek ww. wniosek z dnia 2.02.1996r. został sporządzony w 

oparciu o obowiązujące poprzednio przepisy, to nie podlega on przedawnieniu, w 

związku z czym jest zasadny i podlega wykonaniu – zwłaszcza wobec pozostawania w 

obrocie prawnym prawomocnej decyzji z dnia 4.03.1996r. o zatrzymaniu prawa jazdy i 

skierowaniu na egzamin kontrolny (na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z 

dnia 1.02.1983r.) – przy jednoczesnym braku poddania się przez kierowcę obowiązkowi 

kontrolnemu sprawdzenia kwalifikacji. WSA w Kielcach, uchylając decyzję organów obu 

instancji, podkreślił, że powołany w wydanej po upływie 16 lat od przekroczenia liczby 

punktów karnych, decyzji o sprawdzeniu kwalifikacji skarżącego do kierowania 

pojazdami przepis art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a obecnie obowiązującej ustawy Prawo o 

ruchu drogowym uzależnia wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdem silnikowym od spełnienia przesłanki niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji 
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w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Jak wynika z tego ostatniego 

przepisu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienie 

do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty na wniosek komendanta 

wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie 

art. 130 ust. 1 ustawy – dotyczącego prowadzenia przez Policję ewidencji kierowców 

naruszających przepisy ruchu drogowego. Tymczasem w niniejszej sprawie, jak 

podkreślił Sąd, uwadze organów obu instancji uszła okoliczność braku spełnienia 

wymogu niepoddania się przez skarżącego sprawdzeniu kwalifikacji w trybie 

określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Prawo o ruchu 

drogowym z dnia 1997r. – niezbędnego do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do 

kierowania pojazdami. Jakkolwiek bowiem decyzją z dnia 4.03.1996r. skarżącemu 

zatrzymano prawo jazdy, to nastąpiło to na podstawie art. 90 ust. 6 poprzednio 

obowiązującej ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1983r. WSA w Kielcach zwrócił 

jednocześnie uwagę na okoliczność, że w poprzednio obowiązującym stanie prawnym 

do skierowania na przedmiotowy egzamin wystarczało osiągnięcie 21 punktów karnych, 

natomiast pod rządami obecnie obowiązujących przepisów niezbędne jest 

przekroczenie 24 punktów – przy czym liczba punktów kierowcy wpisanych do ewidencji 

Policji w 1996 r. wynosiła 22 punkty. Wskazano ponadto, że w ustawie – Prawo o ruchu 

drogowym z 1983r. brak było odpowiednika obecnie obowiązującego art. 140 ust. 1 pkt 

4 lit. a ustawy, jako że cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym mogło 

nastąpić w razie utraty przez kierowcę warunków zdrowia (na podstawie świadectwa o 

stanie zdrowia), bądź kwalifikacji - na podstawie wyniku egzaminu (art. 91 ust. 1 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym z 1983r.). Przyczyną taką nie było w szczególności 

niepoddanie się sprawdzeniu kwalifikacji. Brak także jakichkolwiek przepisów 

intertemporalnych w tym zakresie. Z tych też względów tut. Sąd wyraził stanowisko, że 

nie można zaakceptować zastosowania przez organy orzekające rygorów obecnie 

obowiązującej ustawy wobec zdarzeń, jakie miały miejsce przed jej wejściem w życie – 

uregulowanych odrębnie pod rządami ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 1983r. W 

tym zakresie powołano się na zasady demokratycznego państwa prawnego i lex retro 

non agit.  

Spośród spraw dotyczących problematyki ruchu drogowego znaczącą grupę 

stanowiły sprawy ze skarg Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na 

decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylające decyzje 

starostów i umarzające postępowanie organów I instancji w przedmiocie skierowania na 
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egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami (sprawy o sygn. akt II 

SA/Ke: 30/12, 137/12, 270/12, 474/12, 515/12, 526/12, 721/12, 834/12, spośród których 

połowa jest prawomocna). W sprawach tych właściwi miejscowo starostowie kierowali 

osoby, które przekroczyły 24 punktów karnych na egzamin teoretyczny i praktyczny w 

zakresie prawa jazdy posiadanych kategorii stosownie do dyspozycji art. 114 ust. 1 pkt 

1 lit. b Prawa o ruchu drogowym. Natomiast Kolegium, uchylając te rozstrzygnięcia, 

wskazywało na wyrażoną w art. 130 ust. 4 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym zasadę, 

zgodnie z którą uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby 

punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W rezultacie organ odwoławczy 

stwierdzał, że kierowcom, którzy odbyli wymagane szkolenie należy pomniejszyć liczbę 

posiadanych punktów karnych o 6, co powoduje zmniejszenie zgromadzonych na ich 

koncie – a konsekwencji brak podstaw do skierowania ich na kontrolne sprawdzenie 

kwalifikacji do kierowania pojazdami. Tut. Sąd, orzekając o uchyleniu zaskarżonych 

decyzji, stwierdził że to w gestii Policji – nie zaś starosty jako organu administracji 

publicznej – leży przypisywanie punktów za konkretne naruszenia, dokonywanie wpisów 

do ewidencji i ich usuwanie. Do właściwości Policji należy również usuwanie punktów 

przyznanych na podstawie wpisu ostatecznego w razie odbycia szkolenia, o którym 

mowa w art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym. Stanowi o tym wyraźnie § 6 ust. 1 pkt 

4 rozporządzenia z dnia 20.12.2002r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, 

stwierdzając, że to organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane 

na podstawie wpisu ostatecznego w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 

ust. 3 Prawa o ruchu drogowym. Natomiast dopóki usunięcia punktów przypisanych 

kierowcy zgodnie z ewidencją z racji naruszeń, których się dopuścił nie dokona Policja, 

dopóty organy – zarówno starosta, jak i Kolegium – są związane wskazaną przez 

Policję liczbą punktów karnych i nie są władne do samodzielnego odliczania punktów z 

racji odbytego szkolenia. Sąd wyraził przy tym pogląd, że kwestia wykreślenia punktów 

z ewidencji nie może być rozpatrywana ani w postępowaniu administracyjnym, w którym 

ilość punktów uwidocznionych w prowadzonej przez Policję ewidencji kierowców 

naruszających przepisy ruchu drogowego jest przesłanką rozstrzygnięcia, ani też w 

postępowaniu sądowym prowadzonym ze skargi na taką decyzję. Kolegium – zajmując 

przeciwne stanowisko – naruszyło przepisy prawa materialnego, tj. art. 130 ust. 3 Prawa 

o ruchu drogowym w zw. z § 6 rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami 

przez ich błędną wykładnię. Przeprowadzona kontrola sądowoadministracyjna wykazała 



 178  

także naruszenie przez organ II instancji art. 130 ust. 3 w zw. z art. 114 ust. 1 Prawa o 

ruchu drogowym, jako że – wbrew twierdzeniom Kolegium – w okresie, w którym 

starosta rozpatruje już wniosek Komendanta Policji o skierowanie kierowcy na kontrolne 

sprawdzenie kwalifikacji, w którym wskazano konkretną liczbę punktów, nie można 

zmniejszyć ich liczby poprzez uczestnictwo w szkoleniu. Sąd wyraził przy tym pogląd, 

że zmniejszenie liczby tych punktów w drodze odbycia szkolenia, o jakim mowa w art. 

130 ust. 3 prawa o ruchu drogowym, może następować tylko do czasu przekroczenia 

liczby 24 punktów. Stanowisko takie jest zgodne z istotą systemu punktowego 

represjonowania kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego 

oraz z celami, jakim ma system ten służyć, który zmusza ich do bardziej ostrożnej jazdy. 

Natomiast udział w szkoleniu nie może natomiast być sposobem na uniknięcie 

kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji następującego po przekroczeniu 24 punktów (art. 

114 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa o ruchu drogowym). Nadmienić należy, że omawiana grupa 

spraw stanowiła kontynuację linii orzeczniczej dotyczących spraw o identycznej 

tematyce z 2011r., w których zapadły wyroki NSA oddalające skargi kasacyjne 

Kolegium od wyroków tut. Sądu (m. in. wyroki z dnia 24 października 2011r. o sygn. akt 

I OSK 1485/11 oraz I OSK 1203/11).  

Przedmiotem kontroli WSA w Kielcach w sprawie II SA/Ke 564/12 była decyzja 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie nałożenia obowiązku zapłaty 

przez stronę kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem 

samochodu od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi do zakończenia 

postępowania administracyjnego. Tut. Sąd, orzekając nieprawomocnym wyrokiem o 

oddaleniu skargi zobowiązanego do poniesienia tych kosztów, wskazał że organy 

prawidłowo zastosowały procedurę wskazaną w art. 130a ust. 10 i nast. ustawy Prawo o 

ruchu drogowym z 1997r. Mianowicie, powiadomienie  o usunięciu pojazdu z drogi 

zostało doręczone skarżącemu 24.11.2011r. wraz z pouczeniem, że nieodebranie 

pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia będzie skutkowało wystąpieniem 

do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu (art. 130a ust. 10). Ponieważ 

pojazd w ww. terminie nie został odebrany, postanowieniem z dnia 23.12.2011r. Sąd 

Rejonowy w S.  orzekł przepadek na rzecz Powiatu S. przedmiotowego pojazdu 

stanowiącego własność skarżącego. Spór miedzy stronami sprowadzał się do 

odmiennych stanowisk w zakresie ustalenia, kto był właścicielem ww. pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji jego usunięcia tj. 13.09.2011r. Skarżący zakwestionował bowiem 

prawidłowość twierdzenia zawartego w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że osoba 
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właściciela pojazdu w tej właśnie dacie wynika z postanowienia sądowego o przepadku 

pojazdu na rzecz Powiatu, przedstawiając kserokopię umowy kupna-sprzedaży zawartej 

w dniu 9.09.2011r. pomiędzy nim a osobą trzecią, która w jego ocenie przesądza 

ustalenie co do właściciela pojazdu na dzień wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z 

drogi. Odnosząc się do powyższej kwestii Sąd wskazał, że organy nie mogły czynić 

ustaleń sprzecznych z sentencją ww. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego 

o przepadku, w którym wskazano, że przedmiotowy  pojazd stanowił własność 

skarżącego – zwłaszcza, że skarżący nie zakwestionował tego orzeczenia poprzez 

wniesienie stosownych środków zaskarżenia. WSA w Kielcach zauważył, że skoro Sąd 

Rejonowy ustalił właściciela podlegającego przepadkowi pojazdu na datę orzekania tj. 

23.12.2011r., to przedmiotowe postanowienie przesądza także o tym, kto był 

właścicielem tego pojazdu 13.12.2011r. Brak bowiem podstaw do przyjęcia – jak chce 

tego strona – że pomiędzy tymi datami nastąpiła zmiana co do osoby właściciela. Takie 

ustalenie pozostawałoby w sprzeczności z treścią ww. postanowienia, którym organy są 

związane na podstawie art. 365 § 1 K.p.c. Sąd wskazał także na prawidłowość 

zreformowania przez Kolegium decyzję organu I instancji – w zakresie kosztów 

obciążających skarżącego. Skoro bowiem stosownie do art. 130a ust. 10h ww. ustawy 

koszty, jakimi obciąża się właściciela pojazdu, obejmują te związane z usuwaniem, 

przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, to brak było 

podstaw do obciążenia strony przez organ I instancji kosztami postępowania sądowego.  

Znaczącej grupy spraw z zakresu ruchu drogowego dotyczyły skargi na decyzje 

organów administracji publicznej o nałożeniu na przewoźników kar pieniężnych za 

wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia (bądź licencji), bądź 

z naruszeniem jego warunków lub przepisów dotyczących wykonywania przewozu 

drogowego (sprawy o sygn. akt II SA/Ke: 16/12, 81/12, 127/12, 147/12, 411/12, 464/12, 

591/12, 626/12, 805/12, w których orzeczono o oddaleniu skarg – w zdecydowanej 

części prawomocne). W porównaniu z rokiem 2011r. wyraźny jest spadek liczby 

wniosków o sporządzenie uzasadnień wyroków wydawanych w tym przedmiocie, jak 

również okoliczność, że tylko w jednym przypadku doszło do uchylenia zaskarżonej 

decyzji. Mianowicie w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 750/12 (nieprawomocnej) WSA w 

Kielcach zakwestionował legalność decyzji w przedmiocie nałożenia na przewoźnika 

kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków 

określonych w zezwoleniu dotyczących ustalonej trasy przejazdu i wyznaczonych 

przystanków. Jako podstawę prawną zakwestionowanych rozstrzygnięć powołano art. 
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92 ust. 1 i ust. 4 oraz lp. 2.2 lit. 2 załącznika do ustawy o transporcie drogowym (u.t.d.) 

Wskazano przy tym ustawę w brzmieniu wynikającym z Dziennika Ustaw z 2007r. nr 

125 poz. 874 z późniejszymi zmianami – nie określając jednakże, które zmiany ma na 

myśli. W podanym przez organy Dzienniku Ustaw nr 125 z 2007r. pod pozycją 874 

opublikowano w dniu 13.07.2007r. tekst jednolity ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

transporcie drogowym (przytaczany dalej jako stara u.t.d.), który nie powodował zmiany 

treści normatywnej ustawy. Tymczasem, jak zauważył Sąd, po dniu 13.07.2007r., do 

dnia wydania przez organ I instancji decyzji w niniejszej sprawie, do treści art. 92 u.t.d. 

wprowadzono dwie zmiany. Pierwsza polegała na dodaniu z dniem 1.03.2011r. do 

katalogu przepisów, których naruszenie podlegało karze pieniężnej, przepisów o 

publicznym transporcie zbiorowym (art. 92 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 73 pkt 12 

ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. Nr 5/2011 poz. 

13). Ustawa ta nie zawierała przepisów przejściowych dotyczących zmiany 

wprowadzonej do art. 92 u.t.d. Natomiast z dniem 1.01.2012r. weszła w życie ustawa z 

dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych 

ustaw, która w art. 1 pkt 16 wprowadziła istotne zmiany do ustawy o transporcie 

drogowym (zwane dalej nową u.t.d.). Zmiany te dotyczyły między innymi art. 92, a także 

92a tej ustawy. Ta sama ustawa zmieniająca z dnia 16.09.2011r. wprowadziła też 

istotne zmiany w treści załącznika do ustawy. Zamiast bowiem jednego załącznika 

określającego wszystkie naruszenia obowiązków lub warunków, o których mowa w art. 

92 ust. 1 starej u.t.d. dotyczące wszystkich wykonujących przewozy drogowe lub inne 

czynności związane z przewozem, pojawiły się trzy załączniki, dotyczące odrębnych 

grup podmiotów zajmujących się przewozem i transportem. W ustawie z dnia 

16.09.2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, 

znalazł się również przepis międzyczasowy dotyczący stosowania zmienionych 

przepisów ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z art. 10 ustawy zmieniającej z dnia 

16.09.2011r., przepisy u.t.d. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w 

sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego, wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 

jej wejścia w życie. WSA w Kielcach, uchylając kwestionowane przez skarżącego 

decyzje, wskazał, że z powyższego przepisu wynika, że skoro niniejsza sprawa o 

nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu 

drogowego, została wszczęta przed dniem 1.01.2012r. (bo nastąpiło to w dniu 

13.06.2011r.), i nie została zakończona decyzją ostateczną przed dniem 1.01.2012r. 
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(decyzja ostateczna zapadła w dniu 3 września 2012r.), to zastosowanie miały w 

sprawie przepisy nowej u.t.d. Tymczasem organy obu instancji, nie dostrzegając 

przedstawionej regulacji międzyczasowej, rozpoznały sprawę na podstawie nie 

mających w sprawie zastosowania przepisów starej u.t.d. W rezultacie doszło do 

naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. 

Niewielkiej grupy prawomocnych spraw rozpoznawanych przez tut. Sąd (sygn. 

akt: II SA/Ke: 510/12, 511/12) dotyczył problematyki zwrotu opłat za karty pojazdów, 

nakładanych na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

28.07.2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zauważalna jest przy tym 

tendencja spadkowa wpływu skarg w tym zakresie – w 2012r. było ich bowiem ponad 

połowę mniej niż w 2011r.  We wszystkich tych sprawach WSA powołał się na uchwałę 

składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.02.2008r., sygn. 

akt I OPS 3/07, w której  stwierdzono, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty 

za wydanie karty pojazdu uiszczonej na podstawie powołanego przepisu jest sprawą 

administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego, na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. 

Dokonując natomiast merytorycznej oceny zaskarżonych aktów starostów o odmowie 

zwrotu części opłat  tut. Sąd wskazał, że przepis  § 1 ust. 1 w/w rozporządzenia w 

sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu – w oparciu o jakie pobrano zakwestionowaną 

obecnie opłatę – został wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006r., 

sygn. akt: U 6/04 uznany za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Prawa o ruchu 

drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przy 

jednoczesnym orzeczeniu o utracie mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu 

rozporządzenia dopiero z dniem 1 maja 2006r. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego 

określona w tym przepisie wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu jest zawyżona, 

gdyż nie uwzględnia ustawowych wytycznych do określenia jej wysokości, zawartych w 

art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Organ wydający rozporządzenie 

nie jest bowiem umocowany do działania poza granicami upoważnienia, dla realizacji 

założeń w ustawie przemilczanych. Pomimo to organ ten, ustalając wysokość opłaty nie 

ograniczył się do uwzględnienia rzeczywistego znaczenia karty pojazdu dla rejestracji 

pojazdu oraz kosztów związanych z drukiem i dystrybucją karty, lecz ustalił opłatę 

uwzględniającą dodatkowo koszty innych zadań administracji publicznej, których 

ustawodawca w udzielonej ministrowi delegacji nie przewidział. Oznacza to, że przepis 

ten niezgodny jest z art. 92 ust. 1 Konstytucji, który nakazuje wydawanie rozporządzeń 
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w celu wykonania ustaw. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że zakwestionowany 

przepis jest niezgodny z art. 217 Konstytucji RP, gdyż opłata w części wynikającej z jej 

podwyższenia ponad ustawowe kryteria stanowi nową daninę publiczną, która może 

być nakładana jedynie ustawą. Tut. Sąd, odnosząc się do odroczenia utraty mocy 

obowiązującej przepisu, uznał, że nie oznacza to, iż w okresie pozostawania 

przedmiotowego rozporządzenia w obrocie prawnym pozostawało ono, w zakresie 

ustalenia wysokości opłaty za kartę pojazdu, w zgodzie z udzielonym ministrowi 

właściwemu w sprawach transportu ustawowym upoważnieniem oraz w zgodzie z 

Konstytucją RP. Wręcz przeciwnie, uwzględniając powyższe stanowisko Trybunału 

Konstytucyjnego Sąd stwierdził, że zakwestionowany przepis stanowił od chwili jego 

wydania przepis niekonstytucyjny, wykraczający poza zakres udzielonej przez 

ustawodawcę delegacji. Konsekwencją przyjęcia powyższego stanowiska było 

ustalenie, że poddane kontroli sądowej akty zostały wydane bez podstawy prawnej. 

Organy odmawiały bowiem skarżącym zwrotu części uiszczonej przez nich opłaty 

pomimo faktu, że jej pobranie w wysokości 500 zł nastąpiło na mocy przepisu 

wykraczającego poza zakres udzielonego ministrowi upoważnienia, w wysokości 

zawyżonej w stosunku do wskazań określonych w art. 77 ust. 5 Prawa o ruchu 

drogowym. W konsekwencji tut. Sąd we wszystkich w/w sprawach uchylił zaskarżone 

akty, stwierdzając uprawnienie skarżących do otrzymania zwrotu opłat za karty 

pojazdów. 

16. Sprawy z zakresu służb mundurowych 

W roku 2012 WSA w Kielcach rozpoznał łącznie 25 spraw dotyczących służb 

mundurowych, w tym najwięcej, bo 23 ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji. 

Większość z nich z kolei obejmowała sprawy dotyczące zwolnienia ze służby, pomocy 

finansowej oraz wzrostu, ustalenia bądź odmowy wypłaty uposażenia zasadniczego. 

Spośród 19 rozpoznanych na rozprawie skarg funkcjonariuszy Policji uwzględniono 4, 

natomiast pozostałe oddalono (4 skargi zostały odrzucone na posiedzeniu niejawnym).  

W sprawach, w których sporządzono uzasadnienia zapadłych wyroków wyłoniły się 

następujące zagadnienia. 

W sprawie II SA/Ke 430/12 Sąd oceniał, czy fakt pozyskania przez policjanta 

lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej w drodze 

darowizny wyklucza automatycznie – jak przyjęły organy obu instancji – możliwość 

przyznania mu pomocy finansowej, o jakiej mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 
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kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687 ze zm.) dalej zwanej 

ustawą. Nie zgadzając się z poglądem organów Sąd wskazał, że wykładnia art. 88 ust. 

1 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy wskazuje, że przysługujące policjantowi prawo do 

lokalu mieszkalnego jest realizowane w pierwszej kolejności przez przydział lokalu o 

stosownej powierzchni mieszkalnej uwzględniającej liczbę członków jego rodziny i 

spełniającej normy zaludnienia, określone w rozporządzeniu z dnia 18 maja 2005 r. 

Dopiero wówczas, gdy przydziału nie dokonano, policjantowi w służbie stałej 

przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, jako zastępcza forma 

zaspokojenia prawa policjanta do lokalu mieszkalnego. Pomoc finansowa, o której 

mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jest więc konsekwencją niezrealizowania uprawnień 

policjanta, który ma prawo do otrzymania lokalu mieszkalnego o określonej powierzchni 

Zarówno przepisy ustawy, jak i przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. z 2001 r., Nr 

131, poz. 1468 ze zm.) nie ograniczają przyznania pomocy finansowej od odpłatnego 

nabycia przez policjanta lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym, 

fakt uzyskania lokalu mieszkalnego przez niemającego zaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych policjanta w służbie stałej, na podstawie umowy darowizny, nie może 

go pozbawiać prawa do pomocy finansowej, o jakiej mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, 

chyba że lokal ten odpowiada przysługującej policjantowi powierzchni mieszkalnej. 

Zakres przedmiotowy pojęcia "uzyskanie" obejmuje bowiem wszelkie zdarzenia prawne, 

z którymi łączy się skutek nabycia lokalu, a gdyby intencją ustawodawcy było 

zawężenie możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego do określonych czynności 

cywilno-prawnych, to zawarłby w ustawie stosowną regulację. Skoro zaś ustawa takich 

unormowań nie zawiera, przez "uzyskanie" lokalu mieszkalnego należy rozumieć każdą 

formę uzyskania przez policjanta w służbie stałej lokalu mieszkalnego, zarówno 

odpłatną jak i nieodpłatną, w wyniku której wchodzi on w posiadanie lokalu 

mieszkalnego, przy czym warunkiem przyznania pomocy jest ustalenie, że uzyskany 

lokal nie odpowiada przysługującym policjantowi normom zaludnienia. 

Za przyjęciem takiego stanowiska, zdaniem Sądu, przemawiała także treść art. 95 ust.1 

ustawy, zawierającego enumeratywnie wymienione przypadki, których zaistnienie 

powoduje, że funkcjonariuszowi nie przydziela się lokalu mieszkalnego na podstawie 

decyzji administracyjnej, a co za tym idzie nie przysługuje mu także pomoc finansowa 

uzależniona od uprawnienia policjanta do otrzymania w tej drodze lokalu mieszkalnego 
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z zasobów policji. Taką negatywną przesłankę stanowi posiadanie przez policjanta lub 

jego małżonka, w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej lokalu 

mieszkalnego odpowiadającego co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej 

albo domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego (art. 95 ust. 1 pkt 2 i 

3). 

Dlatego też stosowanie przepisu art. 94 ust. 1 w zw. z art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 

ocenie Sądu - nakładało na organ obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności, czy 

pozyskany przez policjanta lokal mieszkalny, co do którego ubiega się o przyznanie 

pomocy finansowej, spełnia normy zaludnienia.  

W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko wyrażone w 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 maja 2010 r. sygn. I OSK 1616/09, 

zgodnie z którym „bez znaczenia prawnego dla ustalenia uprawnienia do pomocy 

finansowej jest sposób uzyskania lokalu (odpłatnie czy nieodpłatnie). W ocenie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego "uzyskanie lokalu", o którym mowa w art. 94 ust. 1 

ustawy o Policji może nastąpić w każdy sposób. Na uprawnienie policjanta do pomocy 

finansowej pozostaje bez wpływu sposób w jaki uzyskał lokal mieszkalny, istotne 

pozostaje natomiast czy lokal ten odpowiada co najmniej przysługującej mu powierzchni 

mieszkalnej. Określenie "pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego" (art. 94 

ust. 1) jest szerokie i odnosi się także do przypadku, gdy policjant uzyskał w drodze 

darowizny lokal mieszkalny, który jednak z uwagi na jego powierzchnię, niezgodną z 

obowiązującymi normami, nie zaspokaja prawa do lokalu mieszkalnego określonego w 

art. 88 ust. 1 ustawy o Policji. 

W konsekwencji powyższego Sąd przyjął, iż funkcjonariusz policji w służbie stałej 

zachowuje prawo do pomocy finansowej nie tylko w przypadku nieprzydzielenia mu 

lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, ale także w sytuacji 

posiadania lokalu mieszkalnego (bez względu na źródło jego uzyskania), którego 

powierzchnia mieszkalna jest niezgodna (mniejsza) z przysługującą.” 

Podobne do powyższego stanowiska zajął także Sąd w sprawie II SA/Ke 98/12, gdzie 

oceniał on, czy nabycie przez policjanta w służbie stałej współwłasności w części 

ułamkowej lokalu mieszkalnego uprawnia go do otrzymania pomocy finansowej na 

podstawie przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

Istota sporu w sprawie II SA/Ke 413/12 sprowadzała się do kwestii, czy 

przyznanie strażakowi dodatku służbowego w innej wysokości polegające na jego 

obniżeniu w stosunku do dotychczasowej kwoty, stanowi zmianę warunków pracy i 
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płacy o jakiej mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Uchylając decyzje organu I i II 

instancji Sąd powołując art. 86, art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) oraz § 8 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w 

sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej stwierdził, że z regulacji 

tych wynika, iż uposażenie strażaka obejmuje uposażenie zasadnicze i przewidziane 

przepisami dodatki w tym dodatek służbowy. Dodatek służbowy ma charakter stały z 

uwagi na jego ustalanie w stawkach miesięcznych. Wszelka zmiana składników 

uposażenia stanowi zatem zmianę warunków pracy lub płacy pracownika. 

W sprawie II SA/Ke 583/12 zasadniczy spór pomiędzy stronami sprowadzał się 

do ustalenia, czy rozpatrzenie wniosku o zmianę rozkazu personalnego, wydanego na 

podstawie art. 37 ustawy, dotyczącego powierzenia funkcjonariuszowi obowiązków 

służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 

12 miesięcy (przy czym uposażenie policjanta nie może być obniżone) następuje w 

formie decyzji administracyjnej. Sąd w pełni podzielił stanowisko organu, że 

rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie następuje w formie decyzji administracyjnej. 

Brak jest bowiem podstaw by uznać, że rozkaz personalny, wydany na podstawie art. 

37 ustawy był w istocie decyzją administracyjną. Sąd podkreślił również, że sprawą 

wynikającą z podległości służbowej jest sprawa indywidualna wiążąca się z 

przewidzianą w przepisach ustaw szczególnych treścią stosunku służbowego, w 

szczególności obowiązkiem wykonywania poleceń służbowych przełożonych. W 

kwestionowanych przez stronę rozkazach personalnych brak jest elementu 

przewidzianego przez przepisy prawa procesowego takiego jak istnienie sprawy 

administracyjnej podlegającej załatwieniu w drodze decyzji – w związku z czym 

niedopuszczalne jest rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie 

zmiany tych rozkazów. Powierzenie obowiązków na danym stanowisku stanowi bowiem 

jedynie akt władczy o charakterze wewnętrznym, wynikającym z podległości służbowej, 

a stanowisko, na którym powierzane są obowiązki, może stać się po zakończeniu 

okresu powierzenia stanowiskiem docelowym, może poprzedzać także mianowanie na 

inne stanowisko. Przy powierzaniu obowiązków wchodzi w grę uznanie przez 

właściwego przełożonego konieczności realizacji zadań ustawowych Policji, przy czym 

nie ulega zmianie status prawny funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki. W 

ocenie Sądu, powierzenie obowiązków służbowych w oparciu o art. 37 ustawy jest 
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jedynie aktem z zakresu sfery dyspozycyjności policjanta wobec jego władzy służbowej. 

Natomiast prawo do ochrony stosunku administracyjno-prawnego, jakim jest stosunek 

służbowy policjanta, w sprawach wynikających ze struktury administracyjnej i 

wewnętrznych powiązań w ramach tej struktury, w tym w sprawach wynikających z 

relacji między przełożonymi a podwładnymi, jest w istocie ograniczone, co wynika ze 

szczególnych cech nadrzędności i podrzędności organizacyjnej oraz cech stosunku 

służbowego i związanej z nim dyspozycyjności.  

Sprawa II SA/Ke 245/12 (orzeczenie nieprawomocne) dotyczyła zwolnienia 

policjanta z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia go do 

dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji. Uznając skargę za nieuzasadnioną Sąd 

podał, że stosunek służbowy policjanta ma charakter administracyjnoprawny i - w 

odróżnieniu od stosunku pracy - brak w nim cechy równości stron. Zgodnie z ustawą o 

Policji stosunek służbowy policjanta charakteryzuje się podległością i dyspozycyjnością 

funkcjonariusza wobec zwierzchnika. Stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy, 

mianowanie, będące źródłem stosunku służbowego policjanta, następuje na podstawie 

dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Wynika z tego, że konsensusu stron wymaga 

jedynie zadecydowanie o przyjęciu do służby, a nie ustalenie warunków jej pełnienia. 

Funkcjonariusz Policji, podejmując decyzję o wstąpieniu do służby w strukturach Policji i 

nawiązując stosunek służbowy, którego źródłem jest mianowanie, godzi się na 

możliwość władczego działania swego przełożonego w zakresie wynikającym z tego 

stosunku, w tym na decyzje przełożonych w sprawach osobowych. Kandydat na 

policjanta świadomie poddaje się służbowej dyspozycji przełożonego, która polegać 

może także na dowolnym określeniu miejsca pełnienia służby oraz stanowiska 

funkcjonariusza. 

Ponadto stosunek służbowy policjantów jako funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, 

charakteryzuje się znaczną dyspozycyjnością i zdyscyplinowaniem, bez których służby 

te tracą nieodzowną w ich funkcjonowaniu operatywność. Obowiązek 

podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej wynika wprost z art. 25 ust. 1 

ustawy. W ten sposób przełożony zyskuje znaczną dyskrecjonalną władzę 

kształtowania sytuacji prawnej pełniącego służbę. Przejawem tej szczególnej 

podległości służbowej są m.in. wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy, uprawnienia 

właściwego przełożonego do zwolnienia policjanta ze stanowiska, przeniesienia z 

urzędu do służby w innej jednostce Policji czy mianowania na inne stanowisko 

służbowe. 
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Nie ulega wątpliwości, iż ustawa o Policji nakłada na każdego funkcjonariusza 

obowiązek rzetelnego wywiązywania się z obowiązków służbowych, nie mówiąc o tych 

z nich, którzy sprawują funkcje kierownicze, odpowiadając za prawidłowe działanie 

danej jednostki (wydziału czy sekcji), w tym - za prawidłowe organizowanie pracy i 

wywiązywanie się z nałożonych zadań. Organy uprawnione do podejmowania decyzji 

muszą brać pod uwagę nie tylko subiektywne pojmowanie interesu konkretnego 

policjanta, ale mieć na względzie szerszy interes jednostki organizacyjnej, w 

analizowanym przypadku Komendy Powiatowej Policji. 

W sprawie II SA/Ke 697/12 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd oddalił skargę na 

decyzje w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń finansowych. Sąd podkreślił, że 

przepisy ustawy o Policji wiążą prawo do uposażenia z aktem mianowania na dane 

stanowisko służbowe, zaś jego wysokość jest uzależniona m. in. od grupy 

zaszeregowania jego stanowiska służbowego. Decyzje w sprawach mianowania na 

stanowisko służbowe są podejmowane w ramach uznania administracyjnego, o czym 

świadczy użyty w § 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. zwrot „może”. 

Pogląd, zgodnie z którym określone w przepisach szczególnych wymagania w zakresie 

wykształcenia i kwalifikacji stanowią warunki dopuszczające mianowanie na określone 

stanowisko, a nie przesłanki powstania po stronie policjanta roszczenia o mianowanie 

został utrwalony w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Zatem przepisy ustawy o 

Policji prawa do uposażenia nie wiążą z faktycznym wykonywaniem powierzonych 

obowiązków służbowych, lecz z aktem mianowania na stanowisko służbowe przez 

przełożonego. Wysokość uposażenia jest konsekwencją przypisania odpowiedniej 

danemu stanowisku służbowemu grupy zaszeregowania, wynikającej z przepisów 

prawa. 

Spór w sprawie II SA/Ke 740/12 (orzeczenie nieprawomocne) – dotyczącej odmowy 

naliczenia i wypłaty wyrównania wzrostu uposażenia zasadniczego -sprowadzał się do 

różnej wykładni przepisów, a w szczególności art. 107 ustawy o Policji oraz przepisów 

rozporządzenia. W ocenie Sądu organ błędnie zinterpretował instytucję przedawnienia, 

co spowodowało wadliwe określenie dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Sąd wskazał, że przedawnienie roszczenia polega na tym, że po upływie określonego 

prawem czasu dłużnik może odmówić zapłaty. Innymi słowy upływ terminu 

przedawnienia powoduje niemożność skutecznego dochodzenia roszczenia. Zgodnie z 

art. 107 ust. 1 roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz 

należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym 
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roszczenie stało się wymagalne. Wbrew stanowisku organu roszczenie skarżącego o 

wypłatę uposażenia w wysokości uwzględniającej wysługę lat nie stało się wymagalne 

dopiero z chwilą wydania decyzji na nowo określającej wzrost uposażenia na datę 

przyjęcia do służby, ale w dniu przyjęcia do tej służby. Już wówczas bowiem skarżący 

spełniał warunki do naliczenia mu uposażenia, uwzględniającego wysługę lat (jak 

wynika z uzasadniania tej decyzji 9 lat 3 miesiące i 3 dni). To, że przy przyjęciu do 

służby nie udokumentował on wszystkich okresów, zaliczanych do tej wysługi, nie 

oznacza, że nie przysługiwało mu prawo do uposażenia, uwzględniającego tę wysługę. 

Brak wcześniejszego udokumentowania okresu pracy w gospodarstwie rolnym naraził 

go tylko na skutek w postaci przedawnienia roszczenia związanego z wysługą lat. 

Zgodnie bowiem z § 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, 

dodatków do  uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost 

uposażenia zasadniczego termin nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z 

tytułu wysługi lat oraz procentową jego wysokość określa się w decyzji ustalającej lub 

zmieniającej wysługę w trybie określonym w ust. 2 i 3, z uwzględnieniem przepisów o 

przedawnieniu. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy bieg przedawnienia roszczenia z tytułu 

uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych przerywa między innymi 

każda czynność przed kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, właściwym do rozpatrywania roszczeń, podjęta 

bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia. Skarżący 

występując w dniu 10 lutego 2012 r. do Komendanta Powiatowego Policji podjął właśnie 

taką czynność, która przerwała bieg przedawnienia. Stanowisko organu, że złożenie 

wniosku o zaliczenie do stażu pracy dodatkowego okresu, a więc podjęcie czynności o 

jakiej mowa w art. 107 ust. 3 ustawy dopiero rozpoczynało bieg przedawnienia, a nie 

przerywało jego biegu, narusza prawo materialne - art. 107 ust. 1 i 3 ustawy. Jeszcze 

raz bowiem podkreślenia wymaga, że prawo do wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat 

związane jest ze spełnieniem przesłanki w postaci przepracowania określonego czasu 

pracy, a decyzja określająca prawo do wzrostu z tytułu wysługi ma charakter 

deklaratoryjny, co jednoznacznie wynika z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z 

którym uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysługi lat o 2 % po 2 latach 

służby i o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 %  po 20 latach służby 

(….) łącznie do wysokości 25 % po 30 latach służby, a także z § 4 ust. 1 

rozporządzenia, w myśl którego do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu 



 189  

uposażenia zasadniczego zalicza się wymienione w tym przepisie okresy. Okoliczność, 

że policjant składa dokumenty potwierdzające okresy zaliczane do wysługi później niż w 

dacie przyjęcia do służby, tak jak miało to miejsce w tej sprawie, skutkuje tylko tym, że 

jego roszczenie za okres dłuższy niż 3 lata wstecz  przedawnia się.  

Przedmiotem sprawy II SA/Ke 741/12 (orzeczenie nieprawomocne) było 

zwolnienie policjanta ze służby. Oddalając skargę Sąd zacytował art. 41 ust. 1 pkt 2 

ustawy o Policji i podał, że w myśl tego przepisu stwierdzenie faktu wydania takiej opinii 

stanowi ustawową przesłankę obligującą właściwy organ do zwolnienia funkcjonariusza 

ze służby, jak trafnie wywiedziono w zaskarżonej decyzji. W niniejszej sprawie skarżący 

nie skorzystał z możliwości złożenia odwołania od niekorzystnej dla niego opinii 

służbowej, na skutek czego stała się ona ostateczna. Sąd podkreślił, że opiniowanie 

służbowe funkcjonariuszy Policji, o którym mowa w art. 35 ustawy i rozporządzeniu, jest 

postępowaniem przedmiotowo innym niż postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

zwolnieniu policjanta ze służby, a zatem nie jest elementem tego drugiego. Negatywny 

wynik opiniowania, w odniesieniu do funkcjonariusza służby przygotowawczej, stanowi 

przesłankę zwolnienia ze służby. Oznacza to, że w toku postępowania w przedmiocie 

zwolnienia ze służby funkcjonariusza na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy, organ 

orzekający ma obowiązek ustalenia czy rzeczywiście w opinii służbowej stwierdzono 

nieprzydatność danego funkcjonariusza do służby w okresie służby przygotowawczej, 

oraz czy decyzja ta stała się ostateczna. Okoliczności te w stanie faktycznym niniejszej 

sprawy nie budzą wątpliwości. Organ nie jest natomiast uprawniony do weryfikacji i 

badania zasadności ww. opinii (por. wyrok WSA w Warszawie z 10 maja 2011r., sygn. 

akt II SA/Wa 333/11, wyrok WSA w Warszawie z 19 maja 2011r., sygn. akt II SA/Wa 

1881/10). 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się także, że na opinię 

służbową funkcjonariusza Policji o jego nieprzydatności do służby oraz rozstrzygnięcia  

w przedmiocie rozpoznania odwołania od tej opinii nie przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 

stycznia 2012r., sygn. I OSK 1797/11). Stanowisko takie wynika z uchwał Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z 5 grudnia 2011 r. sygn. akt I 

OPS 2/11 i I OPS 3/11, dotyczących wprawdzie opinii wydanych w stosunku do 

funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

jednakże wyrażony w tych uchwałach pogląd należy podzielić także co do opinii 

służbowych policjantów z uwagi na podobieństwo regulacji tej materii w stosunku do 
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wszystkich służb mundurowych. Naczelny Sąd Administracyjny w powyższych 

uchwałach przyjął, iż opinii służbowej nie można traktować jako orzeczenia 

administracyjnego bezpośrednio kształtującego stan prawny w jakiejkolwiek sprawie, a 

w szczególności jako akt wywołujący bezpośrednio skutki zewnętrzne w sferze 

stosunku służbowego funkcjonariusza. Omawiana opinia służbowa stanowi jedynie 

ocenę - stan wiedzy bezpośredniego przełożonego o określonych cechach 

opiniowanego. Jest ona zatem oświadczeniem wiedzy nie zaś oświadczeniem woli, za 

które powszechnie uznaje się decyzję administracyjną. 

W sprawie II SAB/Ke 25/12 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd oddalając skargę 

na bezczynność w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe wypowiedział się 

o charakterze wniosku o mianowanie na stanowisko służbowe. W ocenie Sądu, wniosek 

o mianowanie na stanowisko służbowe, jako dotyczący spraw osobowych policjanta (§ 

3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby 

policjantów, dalej rozporządzenie (Dz. U. Nr 151/02 poz. 1261), powinien być składany 

na piśmie. Wynika to zdaniem Sądu z treści tego rozporządzenia, a w szczególności z § 

2 ust. 1 i 3, według których policjant składa wniosek w sprawie osobowej drogą 

służbową, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli 

policjant składa osobiście pisemny wniosek w sprawie osobowej, przyjmujący wniosek 

potwierdza jego otrzymanie, umieszczając na oryginale i na kopii datę jego otrzymania 

oraz czytelny podpis. Ten ostatni przepis należy przy tym odczytywać w ten sposób, że 

jego dyspozycja dotyczy sytuacji, gdy policjant składa osobiście wniosek w sprawie 

osobowej, a nie sytuacji, gdy policjant składa pisemny wniosek w sprawie osobowej. 

Wynika to faktu, że wnioski w sprawach osobowych mogą być, i najczęściej są składane 

nie osobiście przez policjanta, ale przez jego uprawnionego przełożonego. Stąd wynikła 

potrzeba szczególnego uregulowania w § 2 ust. 3 rozporządzenia, sposobu 

postępowania z wnioskiem składanym osobiście przez policjanta, w celu urzędowego 

potwierdzenia faktu i daty jego złożenia.  

Sprawa II SA/Ke 630/12 (orzeczenie nieprawomocne) dotyczyła kwestii 

przyznania ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od pracy. Uchylając decyzje 

organu I i II instancji Sąd wskazał, że warunkiem otrzymania przez policjanta 

zwalnianego ze służby ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od 

służby, jest uprzednie przyznanie policjantowi tego wolnego czasu na podstawie art. 33 

ust. 3 ustawy o Policji. Mimo nieścisłości terminologicznej pomiędzy art. 114 ust. 1 pkt 2, 
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a art. 33 ust. 3 ustawy o Policji dotyczącej sposobu rozstrzygnięcia o możliwości 

skorzystania przez policjanta z czasu wolnego od służby (przyznany lub udzielony czas 

wolny), nie można w ocenie Sądu mieć wątpliwości, że w obu tych przepisach chodzi o 

tę samą instytucję. Występujące bowiem w art. 33 ust. 3 ustawy o Policji określenie 

identyczne z użytym w art. 114 ust. 1 pkt 2 („przyznana”), nie dotyczy czasu wolnego od 

służby, ale rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o 

policji, a więc innego niż dochodzone w niniejszej sprawie świadczenia pieniężnego. W 

ustawie o policji nie określono szczegółowych warunków, jakie trzeba spełnić, aby 

otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny od służby. Warunki te 

wynikają jednak pośrednio z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu pracy 

policjantów, dalej rozporządzenie o rozkładzie czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 

131/01 poz. 1471). Zgodnie z § 9 ust. 5 tego rozporządzenia, czas wolny w zamian za 

służbę pełnioną poza rozkładem czasu służby policjant jest obowiązany wykorzystać do 

dnia zwolnienia ze służby, a przełożony właściwy w sprawach osobowych ma 

obowiązek mu to zapewnić. Z przytoczonych przepisów wynika, że warunkiem 

otrzymania przez policjanta czasu wolnego od służby w zamian za czas służby 

przekraczający normę określona w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, jest przede wszystkim 

zwrócenie się o to przez policjanta jeszcze w czasie służby, a następnie udzielenie mu 

tego czasu wolnego przez właściwego w sprawach osobowych przełożonego. Jeżeli 

mimo dokonania tych czynności policjant nie wykorzysta udzielonego mu czasu 

wolnego od służby, to z chwilą zwolnienia ze służby nabywa prawo do ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby.  

Oprócz przedstawionej, modelowej sytuacji w jakiej powstaje dochodzone w sprawie 

uprawnienie, o prawie żądania przez policjanta zwalnianego ze służby do ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby można, zdaniem Sądu, mówić 

również w sytuacji, gdy mimo zwrócenia się przez policjanta o udzielenie mu czasu 

wolnego od służby w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 

ust. 2 ustawy o Policji, do udzielenia czasu wolnego nie dojdzie z powodu odmowy 

dokonania takiej czynności przez przełożonego policjanta, motywowanej twierdzeniem, 

że policjantowi nie należy się czas wolny od służby albo z uwagi na brak 

nadpracowanych godzin służby, albo z uwagi na ich wcześniejsze wykorzystanie. W 

takiej sytuacji bowiem, zwolniony ze służby policjant powinien mieć możliwość 

dochodzenia zamiast czasu wolnego nieudzielonego mu w czasie służby z przyczyn 
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leżących po stronie pracodawcy, stosownego ekwiwalentu pieniężnego. Warunkiem 

uwzględnienia takiego żądania jest oczywiście wykazanie istnienia przesłanek 

uprawniających do otrzymania przez policjanta ekwiwalentu pieniężnego. Do przesłanek 

tych należy w szczególności wykazanie, że policjant przepracował godziny 

przekraczające normatywny czas jego pracy oraz że nie uzyskał w zamian za nie – 

mimo złożenia stosownego wniosku – ani ekwiwalentu w postaci czasu wolnego od 

służby w tym samym wymiarze, ani rekompensaty pieniężnej, o jakiej mowa w art. 13 

ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, ani też ekwiwalentu pieniężnego z art. 114 ust. 1 pkt 2 tej 

ustawy.  

Sąd również zauważył, że prawna możliwość otrzymywania przez policjantów 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby, została 

wprowadzona z dniem 27 sierpnia 2001 r. przez ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o 

zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo 

bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100/01 poz. 1084), która weszła 

w życie z dniem 27 sierpnia 2001 r., (art. 11 ustawy zmieniającej z dnia 27 lipca 2001 

r.). Ponieważ wcześniej nie było przepisów ustanawiających takie świadczenie, 

zasadnie organy z tej właśnie przyczyny odmówiły przyznania skarżącemu ekwiwalentu 

za niewykorzystany czas wolny od służby za okres do 26 sierpnia 2001 r. (por. wyrok 

NSA z dnia 26 września 2001 r., SA/Rz 1954/2000, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 

listopada 2006 r., II SA/Sz 970/06). Ocena taka dotyczy przy tym służby w wymiarze 

przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, pełnionej po dniu 26 

sierpnia 2001 r. z zastrzeżeniem, o jakim będzie mowa niżej. Odmienna wykładnia 

dopuszczająca przyznanie po dniu 26 sierpnia 2001 r. ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany czas wolny od służby przyznany w zamian za czas służby pełnionej 

przed 27 sierpnia 2001 r. w wymiarze przekraczającym normę, oznaczałaby bowiem 

działanie prawa wstecz. O prawidłowości takiej wykładni świadczy - co do zasady - 

również przepis § 17 rozporządzenia z dnia 18 października 2001 r. o rozkładzie czasu 

służby policjantów, zgodnie z którym przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie 

do ustalania czasu służby policjantów od dnia 24 maja 2001 r. (tj. od dnia nowelizacji 

art. 33 ust. 2 ustawy o Policji wprowadzającej 40-godzinną tygodniową normę czasu 

służby policjantów w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym – ustawa z dnia 30 marca 

2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji, Dz.U. 

Nr 41/2001 poz. 465). Wprawdzie przepisy tego rozporządzenia nie dotyczą wprost 
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ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany czas wolny od służby otrzymywanego 

przez policjanta zwalnianego ze służby, ale dotyczą udzielania policjantowi czasu 

wolnego za przedłużony czas służby przekraczający normę (§ 9 ust. 1 tego 

rozporządzenia), co z kolei jest podstawą do przyznania ekwiwalentu z art. 114 ust. 1 

pkt 2 ustawy o Policji. Skoro więc przy udzielaniu czasu wolnego uwzględnia się, z 

mocy § 17 rozporządzenia o czasie służby policjantów, tylko czas służby począwszy od 

dnia 24 maja 2001 r., to również i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas służby 

przyznany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o Policji może być obliczany na podstawie 

przedłużonych czasów służb odbytych dopiero po tym dniu. Modyfikacja takiego 

rozumowania musi jednak dotyczyć ekwiwalentu pieniężnego z art. 114 ust. 1 pkt 2 

ustawy o Policji w tym sensie, że ponieważ, jak to wyżej wyjaśniono, prawna możliwość 

otrzymywania przez policjantów ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas 

wolny od służby, została wprowadzona dopiero z dniem 27 sierpnia  2001 r., to również 

dopiero służby pełnione ponad normę po tej dacie, a nie po dniu 24 maja 2001 r., mogą 

być uwzględniane przy ewentualnym przyznawaniu ekwiwalentu pieniężnego z art. 114 

ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji. Odmienna wykładnia prowadziłaby bowiem do 

retroaktywnego, a więc niedopuszczalnego na gruncie art. 7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, działania przepisów, które weszły w życie z dniem 27 sierpnia 

2001 r.  Sąd podzielił pogląd wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych na 

gruncie ustawy o Policji oraz innych pragmatyk służb mundurowych, że w okresie 

poprzedzającym wejście w życie nowelizacji ustawy o Policji z dnia 27 lipca 2001 r. 

podstawą domagania się ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od 

służby nie mogły być przepisy kodeksu pracy. Przepisy tego aktu prawnego nie mają 

bowiem zastosowania do funkcjonariuszy Policji. 
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V. Działalność pozaorzecznicza sądu 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

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 2012 r. narady poświęcone były m.in. problematyce: 

1. nadsyłanych systematycznie przez Biuro Orzecznictwa NSA analizom orzecznictwa 

w poszczególnych kategoriach spraw oraz występujących w orzecznictwie sądów 

administracyjnych rozbieżności; 

2. propozycji zmian do projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) w 

zakresie elektronizacji postępowania sądowoadministracyjnego. 

3. przeprowadzanych przez sędziów z Biura Orzecznictwa NSA wizytacji rozpraw w 

WSA w Kielcach, z których to wizytacji wynikała wysoka ocena sposobu prowadzenia 

rozpraw przed WSA w Kielcach. 

4. wybranych zagadnień z zakresu: prawa o ruchu drogowym, dotyczących odmowy 

zwrotu części opłaty za kartę pojazdu, pobranej na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze 

zm.); wystąpienia rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym oraz sądowym w 

zakresie możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, 

poz. 992 ze zm.) przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne; wystąpienia 

wątpliwości związanych z wykonywaniem wyroku NSA wydanego w trybie art. 188 

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

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) uchylającego wyrok wojewódzkiego sądu 

administracyjnego i stwierdzającego nieważność aktu prawa miejscowego; stosowania 

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, 

poz. 1540 ze zm.) do zezwoleń udzielonych na podstawie ustawy z 29 lipca 1992 r. o 

grach  i zakładach wzajemnych (Dz., U. z 2004 r. nr 4, poz. 27 ze zm.) – w świetle 

przepisów przejściowych ustawy z dnia 19 listopada 2009 r., a konkretnie  art. 121 i 129. 
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Podwyższanie kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych w 2012 r.  
 
 

Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: 
zamówień publicznych; zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach 

finansów publicznych; windykacji sądowej i komorniczej pieniężnych należności 

cywilnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych po nowelizacji kodeksu 

postępowania cywilnego; organizacji archiwum zakładowego i składnicy akt w świetle 

nowych przepisów – porządkowanie, przejmowanie, ewidencjonowanie, 

przechowywanie i ochrona dokumentacji; archiwizacji w jednostkach wymiaru 

sprawiedliwości;  zasad prowadzenia rachunkowości w sądownictwie administracyjnym; 

aktualnych zagadnień prawa pracy w sądownictwie administracyjnym; kontroli 

zarządczej; klasyfikacji wydatków strukturalnych i sprawozdań RB-WS; klasyfikacji 

rozliczeń z ZUS w 2012 r. zmian w rachunkowości i planach kont od 2012 r. w 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach i zakładach 

budżetowych; stosowania w praktyce zasad biurowości w sądach administracyjnych. 

Wyznaczeni pracownicy uczestniczyli również we wszystkich szkoleniach i 

naradach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Studenci szkół wyższych, w ramach zawartych porozumień pomiędzy 

uczelniami, a WSA w Kielcach odbyli praktyki zawodowe w tut. Sądzie. 

Decyzją z dnia 17 stycznia 2012 r. została uruchomiona w WSA w Kielcach, z 

dniem 20 marca 2012 r., kolejna edycja szkolenia asystentów sędziego i referendarzy 

sądowych z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gliwicach, Krakowie, Lublinie, 

Łodzi, Rzeszowie i Kielcach. W bieżącym roku odbyło się 12 zjazdów. 

 

Konferencje i szkolenia sędziów 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wraz z WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim i Szczecinie kontynuował w 2012 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 
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orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, które nie zostały jeszcze 

rozstrzygnięte w orzecznictwie NSA.  
Kolejne warsztaty sędziowskie odbyły się w terminach: 1-3 marca 2012 r.; 14-15 

czerwca 2012 r.; 11-12.10.2012 r., podczas których wygłoszono następujące referaty: 

przedawnienie sankcji administracyjnych; definicja podatnika podatku od towarów i 

usług w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) na tle 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; problematyka związana z 

przyznawaniem świadczeń pielęgnacyjnych oraz inne wybrane problemy dotyczące 

świadczeń rodzinnych; wykładnia, ocena prawna i wskazania co do dalszego 

postępowania. Istota, funkcje i konsekwencje związania uregulowanego w przepisach 

art. 153 i art. 190 p.p.s.a.; podmiotowość spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym i 

postępowaniu w sprawach unijnych funduszy pomocowych; postępowanie w zakresie 

obrotu zagranicznego przed sądami administracyjnymi; zastosowanie art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze 

zm.) do koncesji udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 

zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) w świetle przepisów 

przejściowych (art. 121q i 129) ustawy o grach hazardowych; postępowanie 

konkursowe na stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych. 

Odpowiednie stosowanie przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych. 

Zorganizowane w 2012 r. wewnętrzne szkolenia dla sędziów, referendarzy 

sądowych i asystentów sędziego dotyczyły, min. problematyki: wykładni prawa – 

wybranych zagadnień; następstwa prawnego spadkobierców w przepisach Ordynacji 

podatkowej; odpowiedzialności spadkobiercy w zakresie podatku dochodowego od 

dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu; sądowadministracyjnej kontroli legalności 

postępowania dowodowego w sprawach podatkowych. 

Sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli również w konferencjach 

szkoleniowych organizowanych przez Izby NSA oraz wojewódzkie sądy 

administracyjne: 

Konferencji zorganizowanej w dniu 26 marca 2012 r. przez Biuro Orzecznictwa NSA nt 

„Uzasadnianie wyroków sądowych – zasady i kontrowersje”; 

Konferencji zorganizowanej w dniach 21 – 23 maja 2012 r. przez WSA w Szczecinie 

oraz Izbę Gospodarczą NSA nt. „Bieżących problemów orzeczniczych „Prawotwórstwa 

sędziowskiego”, oraz „Ocen a norm”; 
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Konferencji szkoleniowej dla Sędziów WSA oraz Sędziów Izby Gospodarczej NSA w 

Nałęczowie w dniach 4 – 6 czerwca 2012 r.  

Konferencji zorganizowanej w dn. 18 – 20 czerwca 2012 r. w Sterdyniu przez Wydział 

Informacji Sądowej NSA nt „Nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej, w tym zasadami ponownego wykorzystywania informacji, a także 

gruntownymi zmianami regulacji w zakresie trybu rozpatrywania skarg i wniosków”; 

Konferencji Sędziów Sądów Administracyjnych zorganizowanej w dniach 24 – 26 

września 2012 r. w Juracie przez WSA w Gdańsku oraz Izbę Finansową NSA; 

Konferencji dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych zorganizowaną przez 

WSA we Wrocławiu w dniach 15 – 17 października 2012r.  

Ponadto WSA w Kielcach wspólnie z Izbą Ogólnoadministracyjną NSA 

zorganizował Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową Sędziów w dniach 14 – 16 maja 

2012 r. w Cedzynie k. Kielc, której tematyka dotyczyła: ochrony własności i innych praw 

majątkowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ( wykład 

przedstawił prof. Lech Garlicki), wybranych zagadnień z orzecznictwa sądowego w 

sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej; wybranych zagadnień z 

orzecznictwa sądowego w sprawach służb mundurowych, skargi na bezczynność i 

przewlekłe prowadzenie postępowania oraz innych zagadnień procesowych, pytań 

prawnych do Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych; 

wybranych problemów z orzecznictwa sądowego z zakresu prawa budowlanego i 

zagospodarowania przestrzennego; zmian w przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; wybranych zagadnień z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody. 

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; 
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 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 2012r. w czytelni akt udostępniono do wglądu 379 sztuk akt 

sądowoadministracyjnych, w tym 121 spraw należących do właściwości Wydziału I, 

258 - Wydziału II. 

Udzielono informacji ustnej ok. 1700 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan 

sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosili o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich pojęć 

dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego, a także zwracali się o pomoc w 

zakresie usuwania braków formalnych skargi. 

Stronom udzielano informacji na temat treści zapadłych orzeczeń, procedury 

wniesienia skargi oraz odwołania od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego 

oraz zwolnienia od kosztów sądowych. Pracownicy Wydziału udzielali również 

codziennie informacji telefonicznych. 

Do Wydziału Informacji Sądowej w 2012 r. wpłynęły 3 wnioski w trybie ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie zostały w całości uwzględnione w formie wskazanej przez 

wnioskodawcę. 

Dwa z nich zostały przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresatem 

jednego był dziennikarz jednego z portali internetowych, informacja dotyczyła 

wskazania ilości spraw, których przedmiotem były emerytury pomostowe.  
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W kolejnym wniosku zwrócono się o informację na temat postępowań mediacyjnych. 

W obu przypadkach wnioskodawcy uzyskali żądane informacje, które zostały 

przesłane im na wskazane adresy e-mail. 

W jednym z wniosków zawarta była prośba o informację na temat danych odnośnie 

jednego z sędziów orzekających w tut. WSA (m.in. data i miejsce urodzenia oraz 

nazwa ukończonej przez niego uczelni). Wnioskującemu udzielono odpowiedzi w 

zakresie, na jaki pozwala ustawa o dostępie do informacji publicznej. 

W 2012 roku w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano łącznie 13 petycji, skarg i wniosków. 

Wpłynęły także 3 pisma, które dotyczyły spraw już wcześniej zarejestrowanych.  

Pięć skarg dotyczyło spraw zawisłych przed tutejszym Sądem. 

W jednej ze skarg, zatytułowanej jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 

zwrócono się z prośbą o informację, co do skarg wniesionych do WSA w Kielcach na 

decyzję wójta gminy w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w 

sprawie dot. środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Sąd udzielił żądanych 

informacji poza trybem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z uwagi 

na fakt, że wnioskująca firma była stroną postępowania.  

W kolejnych dwóch pismach dotyczących jednego postępowania, skarżąca 

zakwestionowała prawidłowość zarządzenia Sądu o połączeniu dwóch spraw do 

łącznego rozpoznania oraz zarzuciła sądowi opóźnienie w doręczeniu wyroku wraz z 

uzasadnieniem. W odpowiedzi została poinformowana, że połączenie kilku 

oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania nie powoduje powstania jednej sprawy, 

są to w dalszym ciągu samodzielne sprawy sądowoadministracyjne, w których sąd 

rozpoznaje skargi kilku uprawnionych osób na tę sama decyzję, postanowienie czy też 

uchwałę wydając odrębne rozstrzygnięcia. Wyjaśniając kwestię zastrzeżeń 

dotyczących doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem, poinformowano, że termin 

doręczenia przez sąd stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem nie jest określony w 

obowiązujących przepisach – w szczególności nie jest to, jak wskazał skarżący 14 dni, 

który to termin odnosi się do sporządzenia uzasadnienia wyroku przez sąd na wniosek 

złożony przez stronę. Jak wynika z akt badanej sprawy, uzasadnienie orzeczenia 

zostało sporządzone w terminie, zatem negatywna ocena skarżącej wskazująca na 

opóźnienie w jego nadesłaniu nie znajduje żadnych podstaw (wniosek o sporządzenie 

uzasadnienia został złożony w dniu 13 kwietnia, natomiast uzasadnienie orzeczenia 

zostało wyekspediowane do pełnomocników stron w dniu 2 maja 2012r.). 
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W kolejnej skardze skarżąca wypowiadała się na temat niewłaściwych jej zdaniem 

czynności podejmowanych przez ośrodek pomocy społecznej. W odpowiedzi została 

poinformowana o zarejestrowanych w WSA w Kielcach sprawach toczących się na 

skutek wniesienia przez nią skarg oraz wyjaśniono jej, że właśnie w tych sprawach 

Sąd rozpozna i oceni podnoszone zarzuty. 

Do Wydziału Informacji Sądowej została przekazana za pośrednictwem Ministerstwa 

Sprawiedliwości skarga, którą pozostawiono bez rozpoznania, ponieważ nie wynikało 

z niej aby skarżący wnosił zastrzeżenia, co do podejmowanych przez Sąd czynności 

procesowych w jego sprawach zarejestrowanych w tut. Sądzie. 

Autorem jednego z pism skierowanych do WSA w Kielcach był poseł na Sejm RP, 

który zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat sprawy toczącej się przed 

tut. Sądem ze skargi Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie 

zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora 

gimnazjum. Na podstawie akt przedmiotowej sprawy udzielono szczegółowych 

informacji na temat toczącego się w w/w sprawie postępowania. 

W 2012 roku odnotowano 6 skarg, które nie były związane z postępowaniem 

przed sądami administracyjnymi. Były to pisma dotyczące funkcjonowania Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, czynności 

podejmowanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działalności Sądu 

Rejonowego w Otwocku oraz sporów sąsiedzkich. Skarżącym udzielono informacji, że 

poruszane przez nich problemy pozostają poza kognicją sądownictwa 

administracyjnego.  

W jednej ze skarg zawnioskowano o wgląd do akt sprawy prowadzonej w Powiatowym 

Inspektoracie Sanitarnym. Poinformowano wnioskującą, że przed WSA w Kielcach nie 

toczy się sprawa z jej skargi, zatem nie jest możliwe  przedstawienie żądanej 

dokumentacji. 

Dwie skargi zarejestrowane w 2012 r. w WIS nie miały w istocie związku  z konkretną 

sprawą zawisłą przed WSA w Kielcach, lecz dotyczyły działalności sądownictwa 

administracyjnego. W dwóch pismach zarejestrowanych pod jednym numerem, 

przesłanych za pośrednictwem poczty e-mail, wnioskujący prosił o wyjaśnienie 

szeregu kwestii związanych z wniesieniem skargi, kosztami sądowymi, oraz 

postępowaniem sądowoadministracyjnym, w tym m.in. okresem oczekiwania w tut. 

Sądzie na rozpoznanie sprawy. W odpowiedzi udzielono zainteresowanemu 

odpowiednich informacji.  
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Jedna ze skarg nadesłana do tut. Sądu również za pośrednictwem poczty 

elektronicznej dotyczyła kwestii elektronicznej skrzynki podawczej e – PUAP oraz 

działań, jakie podjął Sąd w celu uruchomienia w/w skrzynki w WSA w Kielcach. 

Odpowiadając, Sąd poinformował, że obecnie są prowadzone prace wdrożeniowe 

umożliwiające elektroniczną obsługę korespondencji. W kolejnym piśmie będącym w 

istocie ustosunkowaniem się na w/w dane, wnioskujący podniósł, że wg informacji, 

które uzyskał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wniosek o założenie w/w 

skrzynki został już złożony, w związku z tym prosi o udzielenie wyjaśnień w tym 

zakresie. W odpowiedzi poinformowano wnioskującego, że istotnie prace 

wdrożeniowe dot. elektronicznej skrzynki podawczej w WSA w Kielcach zostały 

ukończone już w 2008r. 

Wykonując obsługę medialną Sądu, Przewodnicząca Wydziału Informacji 

Sądowej działając jako Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach udzielała informacji na temat wydanych przez Sąd orzeczeń. 

Na bieżąco przesyłane są do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

orzeczenia nadające się do publikacji w Zeszytach Naukowych Sądownictwa 

Administracyjnego. W 2012 zostały przesłane orzeczenia o sygn.: II SA/Ke 542/10, II 

SA/Ke 166/11, II SA/Ke 198/10,  II SA/Ke 528/11, II SA/Ke 636/11, II SA/Ke 103/12, II 

SA/Ke 681/11 oraz II SAB/Ke 24/11, natomiast Dyrektorowi Biura Orzecznictwa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego przesyłane są informacje na temat sygnatur 

spraw zarejestrowanych przed tut. WSA, w których powołano przepisy prawa 

unijnego. 

Z zakresu wykonywania obowiązków administratora sieci systemu 

informatycznego podjęto następujące czynności: 

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. odbywało się wdrażanie systemu 

wspomagania obsługi archiwum – Archiwum ISA firmy Emiks. 

W kwietniu 2012 r. został uruchomiony nowy serwer DELL R310 z systemem 

operacyjnym CentOS, który zastąpił serwer SUN Fire z systemem operacyjnym 

Solaris dla nowej wersji systemu OSO. 

W dniu 3 lipca odbyła się narada w/s projektowania nowej aplikacji wspomagającej 

orzecznictwo, a także nt. wdrażania nowej wersji systemu OSO. 

Od 2 sierpnia 2012 r. trwa wdrażanie pilotażowe nowej wersji systemu OSO. 

WSA w Kielcach jest jednym z 3 sądów administracyjnych w Polsce (obok Gliwic i 

Łodzi), gdzie odbywa się proces pilotażowego wdrożenia nowej wersji systemu 
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wspomagającego orzecznictwo – OSO. W sierpniu odbyło się także spotkanie 

dotyczące pilotażowego wdrażania nowej wersji OSO. 

Wydział Informacji Sądowej prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji Publicznej 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w którym zamieszczane są m.in. 

przepisy regulujące pracę Sądu, comiesięczne i roczne dane statystyczne o 

działalności Sądu oraz bieżące wokandy spraw wyznaczonych w WSA w Kielcach.  

W 2012 r. zamieszczona została ponadto informacja o uruchomieniu na platformie 

ePUAP Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 

Funkcjonująca w ramach Wydziału biblioteka podobnie jak w latach ubiegłych, 

w 2012 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, Jurysdykcja 

Podatkowa, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Orzecznictwo 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz 

Samorząd Terytorialny. 

Zbiory biblioteczne są na bieżąco uzupełniane o niezbędne w pracy pozycje 

książkowe. 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 2012 

 

Załatwiono 
w tym 

na posiedzeniu 
niejawnym 

Wydziały/ 
Sąd 

 
Rodzaj 
spraw 

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu 
Wpłynęło 

Łącznie na 
rozprawie ogółem z tego 

wyrokiem 

Pozostało 
na następny 

okres 

SA 

 
70 743 650 484 166 - 163 

SAB 

 
- 1 1 - 1 - - 

SO 

 
- - - - - - - 

Wydział I 

 

Razem 

 
70 744 651 484 167 - 163 

SA 

 
72 897 844 662 182 - 125 

SAB 

 
8 46 47 27 22 - 7 

SO 

 
2 11 13 1 10 - - 

 
Wydział II 

Razem 

 
82 954 904 690 214 - 132 

Ogółem 
 
    SA 
 

142 1640 1494 1146 348 - 288 

Ogółem   SAB 
 

8 47 48 27 23 - 7 

Ogółem    SO 
 

2 11 13 1 10 - - 

 
Ogółem 

152 1698 1555 1174 381 - 295 
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Tabela nr 2 

 

Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Kielcach w 
roku 2012. 
 

Wpłynęło 

 
L.p. 

 
Rodzaj spraw i symbol sprawy L.b. 

% ogółu 
wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 140 8,53 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 1 0,06 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 66 4,02 

4 Działalność gospodarcza (604) 26 1,58 

5 Ewidencja ludności (605) 24 1,46 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) 1 0,06 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 31 1,89 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 9 0,55 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) - - 

11 Podatki (611) 632 38,53 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 35 2,13 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 48 2,93 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 31 1,89 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 59 3,60 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 16 0,98 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

1 0,06 

18 Wywłaszczenie (618) 38 2,32 
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19 Stosunki pracy (619) 30 1,83 

20 Ochrona zdrowia (620) 17 1,04 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 7 0,43 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 1 0,06 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 13 0,79 

27 Cudzoziemcy (627) 1 0,06 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628) - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

- - 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630) 50 3,05 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

- - 

32 Pomoc społeczna (632) 195 11,89 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 14 0,85 

34 Sprawy kombatantów (634) 8 0,49 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 

36 Kultura i sztuka (636) 1 0,06 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

8 0,49 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 11 0,67 

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) 60 3,65 

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) 

66 4,02 

 Razem 1640 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) 19 11,31 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 91 54,16 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

- - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 5 2,98 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej  (642) 

- - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

2 1,19 

7 Interpretacje podatkowe (656) 51 30,36 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 168 100 
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Tabela nr 3  
Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2012. 
 

Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 Łącznie 

 Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 138 28 80 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 1 - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

58 20 23 

4 Działalność gospodarcza (604) 23 3 17 

5 Ewidencja ludności (605) 24 5 10 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

1 - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 25 5 16 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 10 - 8 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 544 99 212 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 29 3 12 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 
(613) 

42 7 20 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 30 1 10 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

57 12 29 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 19 5 9 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

1 - - 

18 Wywłaszczenie (618) 36 7 14 

19 Stosunki pracy (619) 29 6 17 
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20 Ochrona zdrowia (620) 16 3 10 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 6 2 3 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

1 1 - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja 
(625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 11 3 5 

27 Cudzoziemcy (627) 2 - - 

28 Status Kościołów i związków 
wyznaniowych (628) 

- - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem 
prawa (629) 

- - - 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności 
celne (630) 

56 - 15 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

- - - 

32 Pomoc społeczna (632) 185 52 119 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 13 5 7 

34 Sprawy kombatantów (634) 9 2 7 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - - 

36 Kultura i sztuka (636) - - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

8 - 1 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej 
(648) 

4 1 1 

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) 

49 7 31 

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) 

67 16 33 

 Razem 1494 293 709 

 
 
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) 16 - 14 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych 
(639) 68 18 18 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) - - - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 3 - 2 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) - - - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń 
Sądu (644) 1 - - 

7 Interpretacje podatkowe (656) 43 23 15 

8 Inne interpretacje (657) - - - 

 Razem 131 41 49 
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Tabela nr 4 

 

 

 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2012. 

 

 
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 
254 239 86 36 96 19 2 

1 
zwolnienia od 

kosztów 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

       

pierwotnie 

zarejestrowany 
53 54 35  15 3 1 

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

       

pierwotnie 

zarejestrowany 
243 240 87 52 77 24  

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

1 1 1     

RAZEM 581 534 209 88 188 46 3 
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Tabela nr 5 

 
 
 
Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2012r. 

 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono skargę 

kasacyjną 
Przekazano do 

NSA 

SA 127 5 118 

SAB - - - Wydział I 

SO - - - 

SA 182 10 171 

SAB 6 2 4 Wydział II 

SO - - - 

Ogółem SA 309 15 289 

Ogółem SAB 6 2 4 

Łącznie: SA, SAB, SO 315 17 293 
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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 
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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  
tel.: - 41 340 54 11 

faks: - 41 340 53 65 

adm.gosp@kielce.wsa.gov.pl 

 
Główny Księgowy  WSA w Kielcach 
tel.: - 41 340 54 20, faks: - 41 340 53 65 


