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Wprowadzenie 

 

Niniejsza „Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2022 r.” jest już dziewiętnastym z kolei opracowaniem 

przedstawiającym najważniejsze zagadnienia związane ze sprawowaniem wymiaru 

sprawiedliwości przez wrocławski sąd administracyjny na przestrzeni kolejnego okresu 

sprawozdawczego. 

Opracowanie stanowi podsumowanie rocznej działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu poprzez zaprezentowanie wybranych spraw                           

i zagadnień z orzecznictwa, omówienie działalności pozaorzeczniczej oraz syntetyczne 

przedstawienie informacji statystycznych. 

Coroczne informacje o działalności wojewódzkich sądów administracyjnych 

przygotowywane są w związku z treścią § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 15 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania 

wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.). Przepis ten 

nakłada na prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązek przedstawienia 

informacji o rocznej działalności sądu, podlegającej z jednej strony rozpatrzeniu przez 

zgromadzenie ogólne sędziów, stosownie do art. 24 § 4 pkt 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492),  jako 

istotne uprawnienie organu samorządu sędziowskiego, na którym ciąży ogólna troska                

o właściwe funkcjonowanie sądu, a z drugiej strony przesłaniu do Biura Orzecznictwa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym stanowi § 11 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną 

wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1645), jako 

jedna z form wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich 

sądów administracyjnych. 

Wskazać należy, że miniony 2022 r. był z wielu względów rokiem szczególnym, 

który na długie lata zapisze się w pamięci sądowej społeczności. Był to bowiem rok 

jubileuszu 100-lecia powstania w odrodzonej po rozbiorach Polsce sądownictwa 

administracyjnego na czele z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym. Uroczyste 

ogólnokrajowe obchody tej rocznicy odbyły się w październiku 2022 r. na Zamku 

Królewskim w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, zaś na poziomie regionalnym były organizowane przez 

Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Bydgoszczy, Gliwicach i Poznaniu, poniekąd 
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spadkobierców tradycji przedwojennych sądów administracyjnych w Toruniu, 

Katowicach i Poznaniu. W budynku naszego Sądu przygotowana została wystawa 

okolicznościowa przybliżająca historię i działalność Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego. 

Nie można również zapomnieć, iż był to już kolejny trzeci rok funkcjonowania 

sądownictwa administracyjnego w reżimie epidemicznym spowodowanym 

wystąpieniem COVID-19 (do 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia 

epidemicznego, zaś od 20 marca 2020 r. obowiązywał stan epidemii, który od 16 maja 

2022 r. został zastąpiony ponownie stanem zagrożenia epidemicznego), co wymagało 

nie tylko wprowadzania adekwatnych przepisów porządkowych regulujących 

organizację pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, ale przede 

wszystkim przygotowania stosownych procedur pozwalających na przeprowadzanie 

rozpraw zdalnych, które obok posiedzeń niejawnych w trybie tzw. covidowym                  

i uproszczonym, stały się jedynie dopuszczalną formą procedowania sądowego. 

Osobom niemogącym uczestniczyć w rozprawie zdalnej, w szczególności jeśli nie 

posiadały one urządzeń technicznych umożliwiających bezpośrednią transmisję obrazu 

i dźwięku, zapewniono udział w rozprawie w budynku Sądu. 

Ale co najważniejsze, w tych trudnych epidemicznych okolicznościach był to rok 

przełomowy jeżeli chodzi o działalność orzeczniczą naszego Sądu. Należy zwrócić 

uwagę, iż od 2019 r. uwidocznił się znaczny wzrost wpływu spraw, który w 2021 r.                     

przybrał wręcz lawinowy charakter. Dla unaocznienia tej niekorzystnej tendencji można 

przywołać, iż jeżeli w 2018 r. wpłynęło 4.038 spraw, to w 2019 r. było tych spraw 5.006 

(wzrost o 23,97%), w 2020 r. było 6.415 (po odliczeniu 330 spraw przekazanych 

pomiędzy wydziałami stanowiło to 6.085 spraw, co i tak dawało wzrost o 50,69% od 

bazowego 2018 r.), a w 2021 r. wpływ spraw osiągnął rekordowy poziom 14.049 (po 

odliczeniu 1.507 spraw przekazanych ponownie pomiędzy wydziałami stanowiło to 

12.542 spraw, tj. wzrost aż o 210,60% od bazowego 2018 r.). Wzrostowi wpływu 

odpowiadał też wzrost załatwialności tych spraw (w 2018 r. było to 4.243, w 2019 r. - 

4.537, w 2020 r. - 4960, po odpowiednim odliczeniu 330 spraw przekazanych pomiędzy 

wydziałami, w 2021 r. - 9.066, po stosownym odliczeniu 1.507 spraw przekazanych 

pomiędzy wydziałami). Co gorsze w tym samym czasie nastąpił znaczny ubytek kadry 

orzeczniczej z powodu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia do orzekania                       

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym czy też wieloletnich stałych delegacji do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gwoli ścisłości można wskazać, iż                         

w szczytowym okresie obsadzonych nie było aż 16 etatów orzeczniczych, co stanowiło 
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41,03 % nominalnej ilości przyznanych etatów. Pomimo wysilonej pracy całego zespołu 

orzeczniczego 2018 r. był ostatnim rocznym okresem sprawozdawczym, w którym 

liczba załatwień była większa od liczby wpływu spraw (+205). W następnych latach 

począwszy od 2019 r. nie udało się pokryć stale wzrastającego wpływu (w 2019 r. o 469 

spraw, w 2020 r. o 1.125 spraw i w 2021 r. aż o 3.476 spraw). Dopiero w 2022 r. doszło 

do odwrócenia tej niekorzystnej tendencji, co pozwala z większym optymizmem 

spoglądać na lata następne, a w szczególności na 2024 r., w którym obchodzić 

będziemy 20-lecie dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. W ubiegłym roku 

mieliśmy do czynienia z absolutnie niepowtarzalną dotychczas sytuacją, gdyż pomimo 

nadal wielkiego wpływu liczby spraw (w 2022 r. było to 9.522 spraw, co daje wzrost                 

o 135,81% od bazowego 2018 r.) załatwiono ich aż 11.325, co pozwoliło ze znacznym 

naddatkiem 1.803 spraw pokryć roczny wpływ, obniżając jednocześnie na koniec 

okresu sprawozdawczego zaległość do poziomu 4.457 spraw (na koniec grudnia 2021r. 

było to 6.260 spraw), zaś wskaźnik sprawności postępowania obniżył się do poziomu 

4,72 (na koniec grudnia 2021 r. wynosił on natomiast 7,10 i był wówczas najgorszym 

wynikiem w Polsce). Symptomatyczne jest przy tym to, że mimo dalej utrzymujących się 

braków kadrowych (łącznie na koniec 2022 r. nadal nie zostało obsadzonych 7 etatów 

orzeczniczych) uzyskano w 2022 r. rewelacyjne wyniki statystyczne, a osiągnięte liczby 

11.325 załatwionych spraw i 10.711 sporządzonych uzasadnień wyroków są 

zdecydowanie najwyższe w całym 19-letnim okresie funkcjonowania Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.   

Z tych też względów przedstawiając „Informację o działalności Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2022 r.” pragnę za ten wzmożony wysiłek               

i tytaniczną wręcz pracę podziękować całemu zespołowi zatrudnionemu                                 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: wszystkim sędziom, 

asesorom, referendarzom sądowym, asystentom sędziów, urzędnikom sądowym oraz 

pozostałym pracownikom obsługi administracyjnej naszego Sądu.  

 

 

 

Ireneusz Dukiel 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział I 

Struktura Sądu 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w 2022 r. nadal działał                           

w strukturze czterowydziałowej (wydziały orzecznicze oznaczone kolejnymi liczbami 

rzymskimi: I, II, III i IV, które zostały utworzone na podstawie kryteriów rzeczowo-

problemowych). Nadto w Sądzie funkcjonował Wydział Informacji Sądowej oraz działały 

trzy oddziały: Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, w skład którego wchodziło także 

Biuro Podawcze, Oddział Administracyjno-Gospodarczy i Oddział Finansowo- 

Budżetowy. 

 

Rozdział II 

Stan zatrudnienia 

 

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we 

Wrocławiu nominalna liczba etatów orzeczniczych wynosiła 42, w tym 29 etatów 

sędziowskich, 10 etatów asesorskich i 3 etaty referendarskie. Obsadzonych było 26 

etatów sędziowskich (24 sędziów WSA i 2 sędziów NSA orzekających w WSA), 4 etaty 

asesorskie i 3 etaty referendarskie.  

Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pełnił 

sędzia WSA Ireneusz Dukiel, natomiast funkcje wiceprezesów sądu pełnili: sędzia WSA 

Tomasz Świetlikowski oraz sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.  

Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili:  

- sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska - Wiceprezes i Przewodnicząca Wydziału I,  

- sędzia WSA Władysław Kulon - Przewodniczący Wydziału II,  

- sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak - Przewodnicząca Wydziału III,  

- sędzia WSA Tomasz Świetlikowski -  Wiceprezes i Przewodniczący Wydziału IV,  

- sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska - Przewodnicząca Wydziału Informacji 

Sądowej.  

 W trakcie minionego roku liczba orzeczników zatrudnionych w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu uległa zwiększeniu. Powołani w dniu 29 
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września 2022 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego WSA Andrzej Cichoń                   

i Andrzej Nikiforów objęli swoje stanowiska sędziowskie odpowiednio w dniu 10 i 11 

października 2022 r., zaś powołany w dniu 7 grudnia 2022 r. na stanowisko asesora 

sądowego WSA Dominik Dymitruk objął swoje stanowisko asesorskie w dniu 21 grudnia 

2022 r.  Dodatkowo w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. orzekał 

w ramach delegacji sędzia WSA Tomasz Judecki z Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu. 

Na stanowisko referendarza sądowego z dniem 1 lutego 2022 r. mianowana 

została Malwina Jaworska-Wołyniak.  

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we 

Wrocławiu nominalna liczba etatów orzeczniczych wzrosła do 44, w tym 29 etatów 

sędziowskich, 11 etatów asesorskich i 4 etaty referendarskie. Na ten dzień 

obsadzonych było 28 etatów sędziowskich (26 sędziów WSA i 2 sędziów NSA 

orzekających w WSA), 5 etatów asesorskich i 4 etaty referendarskie. Nadal 

nieobsadzonych pozostaje 1 stanowisko sędziowskie i 6 stanowisk asesorskich. 

Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba etatów dla osób nieobjętych mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń wynosiła 96, w tym 21 etatów na stanowisku asystenta 

sędziego.  

Na stanowisku Dyrektora Sądu zatrudniony był Piotr Kulik, który zastąpił na tym 

stanowisku Alinę Glibowską (emerytura w 2021 r.), a poprzednio przez wiele lat 

zajmował stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego.  

Stanowisko Kierowniczki Oddziału Finansowo-Budżetowego i Głównej Księgowej 

pełniła Renata Urban, na stanowisku Kierowniczki Oddziału Spraw Ogólnych  

i Osobowych zatrudniona była Krystyna Firkowicz, zaś Łukasz Moneta był p.o. 

Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego.  

Na stanowiskach Kierowników Sekretariatu Wydziałów zatrudnieni byli:  

- Małgorzata Jakubiak - Kierowniczka Sekretariatu Wydziału I (zastąpiła Danutę Szmyt, 

która w lutym 2022 r. przeszła na emeryturę),  

- Kinga Jezierska - Kierowniczka Sekretariatu Wydziału II,  

- Halina Rosłan - Kierowniczka Sekretariatu Wydziału III (zastąpiła Barbarę 

Stachowską, która w lipcu 2022 r. przeszła na emeryturę),  

- Jolanta Pociejowska-Sznurawa - Kierowniczka Sekretariatu Wydziału IV,  

- Agnieszka Figura - Kierowniczka Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej.  
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CZĘŚĆ DRUGA 

STATYSTYKI 

 

Rozdział I 

Wpływ spraw 

 

W 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 

łącznie 9.522 sprawy, w tym w kategorii SA było 3.647 spraw, w kategorii SAB było 

5.739 spraw i w kategorii SO było 136 spraw. Ogólnie było to o 3.020 spraw mniej niż        

w 2021 r. (14.049 pomniejszonych o 1.507 spraw przekazanych z Wydziałów I i III do 

Wydziałów II i IV w wyniku rozdzielenia spraw o symbolu 627 na wszystkie wydziały 

orzecznicze) i o 3.437 więcej niż w 2020 r. (6.415 pomniejszonych o 330 spraw 

przekazanych z Wydziału III do Wydziału I w wyniku rozdzielenia spraw o symbolu 627 

na te dwa wydziały orzecznicze).  

Z poprzedniego okresu, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., pozostało do 

rozpatrzenia łącznie 6.260 spraw, co w połączeniu z wpływem (9.522 sprawy) dawało     

w 2022 r. do rozpatrzenia łącznie 15.782 sprawy.  

Największy wpływ skarg odnotowano w Wydziale III, bo 2.571 spraw, co stanowi 

27,00% ogółu wpływu spraw.  

Do Wydziału II wpłynęło łącznie 2.549 spraw, tj. 26,77% ogółu wpływu spraw.  

Do Wydziału I wpłynęło łącznie 2.479 spraw, tj. 26,03 % ogółu wpływu spraw.  

Do Wydziału IV wpłynęło łącznie 1.923 sprawy, tj. 20,20% ogółu wpływu spraw. 

 

Rozdział II 

Załatwienia spraw 

 

W 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu załatwił ogółem 

11.162 sprawy, co ze sprawami zamkniętymi (załatwionymi w inny sposób) w liczbie 

163 dało łącznie 11.325 spraw. W grupie spraw załatwionych na rozprawie zdalnej 

rozstrzygnięto 1.303 sprawy, w tym 11 sprzeciwów, zaś na posiedzeniu niejawnym 

9.859 spraw, z czego 5.077 spraw w trybie uproszczonym, 161 spraw w trybie art. 15 

zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                          

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2095 ze zm., dalej ustawa COVID) i 44 spraw jednoosobowo (sprzeciwy). Wskaźnik 
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sprawności postępowania na koniec 2022 r. wyniósł 4,72 (zdecydowanie się poprawił  

w stosunku do 7,10 z końca grudnia 2021 r.) 

Najwięcej spraw załatwił Wydział I, gdyż sprawy załatwione ogółem w liczbie 

3.089 wraz z zamkniętymi w liczbie 42 dały łącznie 3.131 spraw, co stanowiło 27,65% 

wszystkich spraw załatwionych w 2022 r. W wydziale tym na rozprawie zdalnej 

załatwiono 280 spraw, zaś na posiedzeniach niejawnych 2.809 spraw, w tym w trybie 

uproszczonym 1.432 sprawy i w trybie art. 15 zzs4 ustawy COVID 149 spraw. Wskaźnik 

sprawności postępowania wyniósł 4,38 (poprzednio było to 5,93). 

W Wydziale II załatwiono łącznie 2.872 sprawy (w tym zamknięto 78 spraw), co 

stanowiło 25,36% wszystkich spraw załatwionych w 2022 r. Na rozprawie zdalnej 

rozstrzygnięto 290 spraw, w tym 11 sprzeciwów w składzie trzyosobowym, natomiast na 

posiedzeniach niejawnych rozpoznano 2.504 sprawy, z czego w trybie uproszczonym 

1.321 spraw, w trybie art. 15 zzs4 ustawy COVID 3 sprawy i 38 sprzeciwów w składzie 

jednoosobowym. Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 3,53 (poprzednio było to 

10,13). 

W Wydziale III załatwiono łącznie 2.996 spraw (w tym zamknięto 17 spraw), co 

stanowiło 26,45% wszystkich spraw załatwionych w 2022 r. Na rozprawie zdalnej 

rozstrzygnięto 513 spraw, natomiast na posiedzeniach niejawnych rozpoznano 2.466 

spraw, z czego w trybie uproszczonym 1.215 spraw, w trybie art. 15 zzs4 ustawy COVID 

9 spraw i 2 sprzeciwy w składzie jednoosobowym. Wskaźnik sprawności postępowania 

wyniósł 6,90 (poprzednio było to 6,48). 

W Wydziale IV załatwiono łącznie 2.326 spraw (w tym zamknięto 26 spraw), co 

stanowiło 20,54% wszystkich spraw załatwionych w 2022 r. Na rozprawie zdalnej 

rozstrzygnięto 220 spraw, natomiast na posiedzeniach niejawnych rozpoznano 2.080 

spraw, z czego w trybie uproszczonym 1.109 spraw i 6 sprzeciwów w składzie 

jednoosobowym. Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 3,85 (poprzednio było to 

8,73). 

 

Rozdział III 

Skargi kasacyjne 

 

W 2022 r. od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we 

Wrocławiu wywiedziono łącznie 969 skarg kasacyjnych.  

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał ogółem 712 skarg kasacyjnych, przy 

czym uchylono 198 orzeczeń, w tym 46 do ponownego rozpoznania, w 452 sprawach 
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oddalono skargi kasacyjne, w 3 sprawach odrzucono skargi i w 58 sprawach umorzono 

postępowanie.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpoznając we własnym zakresie ogółem 53 

skargi kasacyjne, w 45 sprawach je odrzucił, zaś w 6 sprawach uwzględnił w całości 

skargi kasacyjne i uchylił zaskarżone wyroki.  

Najwięcej skarg kasacyjnych (392) wpłynęło do Wydziału I. Z tej liczby Naczelny 

Sąd Administracyjny rozpoznał ogółem 361 skarg kasacyjnych, przy czym uchylono 129 

orzeczeń, w tym 27 do ponownego rozpoznania, w 216 sprawach oddalono skargi 

kasacyjne, a w 15 sprawach umorzono postępowanie kasacyjne.  

Od orzeczeń wydanych w Wydziale II wywiedziono łącznie 221 skarg 

kasacyjnych, z czego Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał ogółem 178 skarg 

kasacyjnych. W tej liczbie Sąd II instancji w 37 sprawach uchylił orzeczenia, w tym w 11 

sprawy przekazał do ponownego rozpoznania, w 106 sprawach oddalił skargi kasacyjne 

i w 35 sprawach umorzył postępowanie.  

Od orzeczeń wydanych w Wydziale III wywiedziono z kolei łącznie 159 skarg 

kasacyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał ogółem 63 skargi kasacyjne, 

przy czym w 11 sprawach uchylił orzeczenia, w tym w 3 sprawach przekazał do 

ponownego rozpoznania, a w 44 sprawach oddalono skargi kasacyjne, w 2 sprawach je 

odrzucono, a w 6 sprawach umorzono postępowanie.  

Od orzeczeń wydanych w Wydziale IV wywiedziono łącznie 197 skarg 

kasacyjnych. Sąd II instancji rozpoznał ogółem 110 skarg kasacyjnych, przy czym w 21 

sprawach uchylił orzeczenia, w tym w 5 sprawach przekazał do ponownego 

rozpoznania, w 86 sprawach oddalił skargi kasacyjne, w 1 sprawie skargę kasacyjną 

odrzucił, zaś w 2 sprawach umorzył postępowanie. 

 

 

Rozdział IV 

Zażalenia 

 

W 2022 r. od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we 

Wrocławiu wpłynęło łącznie 340 zażaleń. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 

ogółem 164 zażalenia, przy czym uchylono 41 orzeczeń, w tym 24 do ponownego 

rozpoznania, w 124 sprawach oddalono zażalenia, w 2 sprawach odrzucono zażalenie, 

a w 1 sprawie rozstrzygnięto w inny sposób.   
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Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpoznając we własnym zakresie ogółem 116 

zażaleń, w 32 sprawach uchylił zaskarżone postanowienia, w 79 sprawach odrzucił 

wniesione zażalenia, zaś w 5 sprawach umorzył postępowanie zażaleniowe. 

 

 

 

Rozdział V 

Struktura skarg 

W 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 

łącznie 9.386 skarg. 

Dominowały skargi wniesione przez osoby fizyczne –   8.784  skargi. 

Odnośnie pozostałych skarżących: 

 osoby prawne wniosły 860 skarg, 

 organizacje społeczne wniosły 68 skarg, 

 prokurator wniósł 140 skarg, 

 Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniósł  żadnej skargi, 

 inne podmioty wniosły 10 skarg. 

W porównaniu z 2020 r. i 2021 r.  nie zmieniła się struktura wniesionych skarg, 

gdyż nadal dominowały skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania, gdyż wniesiono ich 5.739, co daje aż 60,27% ogółu wniesionych spraw. 

Zasadnicza jeszcze kilka lat wcześniej kategoria skarg na akty i czynności 

administracyjne stanowiła łącznie 3.647 spraw, w tym: 

 643 skargi na akty i czynności organów centralnych, 

 876 skarg na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej, 

 525 skarg na akty i czynności organów administracji skarbowej, 

 1.073 skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 

 143 skargi na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, 

 93 skargi na uchwały organów jednostek samorządowych wniesione  

przez organ nadzoru, 

 18 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, 

 276 skarg na akty i czynności innych organów. 

W 2022 r. nie wniesiono żadnej skargi na akty prawa miejscowego wojewodów                 

i organów administracji niezespolonej. 
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Rozdział VI 

Pełnomocnicy procesowi 

Udział pełnomocników w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym we Wrocławiu przedstawiał się następująco: 

 pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 329 sprawach, 

 adwokaci, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 169 sprawach, 

 radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 214 sprawach, 

 doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 59 sprawach, 

 prokurator występował w 2 sprawach, 

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz rzecznicy patentowi nie występowali                        

w żadnej ze spraw wszczętych w 2022 r. 

 

 

Rozdział VII 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

 

Wpłynęło 120, a rozpoznano 125 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm., dalej 

u.p.p.s.a.). 

Wpłynęło 123, a rozpoznano 223 wnioski o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 55 § 1 u.p.p.s.a. 

Wpłynęło 719, a rozpoznano 1.105 wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 149 § 2 u.p.p.s.a. 

Wpłynął 1 i rozpoznano 1 wniosek o wymierzenie granowi grzywny w trybie art. 

112 u.p.p.s.a. 

W 17 sprawach wymierzono grzywnę z urzędu w trybie art. 112 u.p.p.s.a.   

Nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 145a § 

2, art. 145a § 3, art. 151a § 1 lub art. 155 § 3 u.p.p.s.a. 

W trybie art. 179a u.p.p.s.a. rozpoznano 6 spraw. 

Nie podjęto żadnego rozstrzygnięcia na podstawie art. 145a u.p.p.s.a. 
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Rozdział VIII 

Prawo pomocy 

 

W 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęły 

łącznie 533 wnioski o przyznanie prawa pomocy. Referendarze sądowi rozpoznali 

łącznie 550  wniosków. W 83 przypadkach przyznano prawo pomocy co do całości 

wniosku, a w 78 przypadkach przyznano prawo pomocy co do części wniosku. 

Przyznania prawa pomocy odmówiono w 147 przypadkach, 119 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, zaś 123 załatwiono w inny sposób. 

Nie wydano postanowienia w trybie art. 249 u.p.p.s.a. cofającego przyznane 

wcześniej prawo pomocy. 

 

Rozdział IX 

Postępowanie uproszczone i mediacyjne 

W 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w trybie 

uproszczonym rozpoznano ogółem 5.077 spraw, w których zapadły 4.274 orzeczenia 

uwzględniające skargę, 721 orzeczeń oddalających skargę, a 82 sprawy załatwiono  

w inny sposób. 

W 2022 r. do Sądu nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji,  

ani też w żadnej z toczących się spraw nie przeprowadzono postępowania 

mediacyjnego. 

 

Rozdział X 

Pytania prejudycjalne 

 

W 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

nie wydano postanowień w przedmiocie pytań prawnych kierowanych do Trybunału 

Konstytucyjnego lub sygnalizacyjnych na podstawie art. 155 § 1 u.p.p.s.a.  

W 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

wydano 2 postanowienia w przedmiocie pytań prejudycjalnych do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 208/21 w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2022r. 

zawarto dwa pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego: 
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1. Czy art. 2 ust. 1 lit. a) i c); art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1 - 3 

dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 

od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11.12.2006 r. nr L 347, s. 1; dalej: dyrektywa 

112) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 

282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja 

przekształcona; Dz. Urz. UE z 23.03.2011 r. Nr L 7, s. 1) w związku z pktem 1 i 12a 

Załącznika Nr III do tej dyrektywy oraz motywami 4 i 7 dyrektywy 112, jak też zasada 

lojalnej współpracy, zasada neutralności podatkowej, zasada legalizmu podatkowego 

oraz zasada pewności prawa stoją na przeszkodzie przepisom krajowym takim jak 

zastosowane w niniejszej sprawie, które przewidują obniżoną stawkę VAT 5% dla 

towarów spożywczych m.in. napojów zawierających mleko odwołując się do kodu 

nomenklatury scalonej CN 2202, wykluczając z tej stawki towary spożywcze m.in. 

napoje zawierające mleko zaklasyfikowane do usług związanych z wyżywieniem  

w oparciu o polską klasyfikację statystyczną (PKWiU 56) i stosując wobec takich 

towarów (ich dostaw lub usług) obniżoną stawkę VAT 8%, w sytuacji gdy przeciętny 

konsument dokonując nabycia tych towarów czy też usług traktuje te dostawy (usługi) 

jako zaspokajające tą samą jego potrzebę? 

2. Czy praktyka administracyjna powodująca zastosowanie dwóch różnych, 

obniżonych stawek VAT wobec towarów mających te same obiektywne cechy  

i właściwości w zależności od wystąpienia usług przygotowania i podania takiego 

towaru, różnicująca tym samym takie towary pod względem podmiotowym, a nie 

przedmiotowym jest zgodna z zasadą neutralności podatkowej i zasadą pewności 

prawa? 

 

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 73/22 w postanowieniu z dnia 22 września 2022r. 

zawarto trzy pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego: 

1. Czy przepisy decyzji wykonawczej Rady (UE) nr 2019/310 z 18.02.2019 r.  

w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego 

odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 

od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 22.02.2019 r. Nr L 51 s. 19 i nast.; dalej: decyzja 

Rady 2019/310); przepisy dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 11.12.2006 r. nr L 347, 

s. 1; dalej: dyrektywa 112), a zwłaszcza art. 395 i art. 273 oraz zasadę 

proporcjonalności i zasadę neutralności należy interpretować w ten sposób, że stoją 
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one na przeszkodzie przepisowi krajowemu oraz praktyce krajowej, które  

w okolicznościach przedmiotowej sprawy, odmawiają syndykowi masy upadłości 

wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika 

(mechanizm podzielonej płatności) na wskazany przez niego rachunek bankowy? 

2. Czy art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskich (2007/C 

303/01; Dz. Urz. UE z 14.12.2007 r. Nr L 303, s. 1 i nast.; dalej: Karta) - prawo 

własności - w zw. z art. 51 ust. 1 Karty oraz art. 52 ust. 1 Karty należy interpretować  

w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowemu oraz praktyce 

krajowej, które w okolicznościach przedmiotowej sprawy, odmawiając syndykowi masy 

upadłości wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT 

podatnika (mechanizm podzielonej płatności), doprowadzają w konsekwencji do 

zamrożenia środków finansowych stanowiących własność podatnika będącego  

w upadłości na ww. rachunku VAT, a w konsekwencji uniemożliwiają realizację 

obowiązków przez syndyka masy upadłości w toku postępowania upadłościowego? 

3. Czy zasadę państwa prawa wynikającą z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 864/30; dalej: TUE) i będącą jej realizacją zasadę 

pewności prawa, zasadę lojalnej współpracy wynikającą z art. 4 ust. 3 TUE oraz zasadę 

dobrej administracji wynikającą z art. 41 ust. 1 Karty, zważywszy na kontekst i cele 

decyzji Rady 2019/310, jak i przepisów dyrektywy 112, należy interpretować w ten 

sposób, że stoją one na przeszkodzie praktyce krajowej, która poprzez odmowę 

syndykowi masy upadłości wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na 

rachunku VAT podatnika (mechanizm podzielonej płatności) zmierza do zniweczenia 

celów postępowania upadłościowego określonego przez sąd upadłościowy jako 

należący do jurysdykcji polskiej w rozumieniu  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20.05.2015 r. w sprawie postępowania 

upadłościowego (wersja przekształcona; Dz. Urz. UE z 5.06. 2015 r. Nr L 141, s. 19),  

a w konsekwencji doprowadza do sytuacji, w wyniku której poprzez zastosowanie 

nieadekwatnego środka krajowego dochodzi do uprzywilejowania Skarbu Państwa jako 

wierzyciela kosztem ogółu wierzycieli?  

 

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 6/22 postanowieniem z dnia 1 grudnia 2022 r. 

przedstawiono składowi 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie 

prawne - „Czy użyte w art. 138e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) pojęcie „w sprawie podatkowej lub innej 

wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego" należy rozumieć 



 16 
 

jako „w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym", czy też 

jako „w przedmiocie konkretyzacji wzajemnych uprawnień i obowiązków stron 

stosunku, którymi są organ podatkowy i indywidualny podmiot"?" 

 

CZĘŚĆ TRZECIA 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ SĄDU 

 

Rozdział I 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

 

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu podatków  i  innych świadczeń 

pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz 

egzekucji tych świadczeń pieniężnych (symbol 611) oraz sprawy z zakresu 

cudzoziemców (symbol 627), w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od 

litery A do J. 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 1.795 spraw, zaś na dzień  

31 grudnia 2022 r. 1.143 sprawy. 

W 2022 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 2.479 spraw. 

Zakończono ogółem 3.131 spraw. 

Na rozprawach zdalnych załatwiono 280 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 1.432 sprawy. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 4,38. 

Łącznie – w 2022 r. – sędziowie Wydziału I sporządzili 2.947 uzasadnień, to jest o 41 

uzasadnień więcej, niż w 2021 r. (2.906  uzasadnień). 

 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2022 r. w Wydziale I: 

 

Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (611) 

          Wyrok z dnia 20 stycznia 2022 r., sygn. akt  I SA/Wr 592/21 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi było postanowienie DIAS w przedmiocie zaliczenia z urzędu 

nadpłaty w podatku od towarów i usług za I 2012 r. na poczet zaległości w podatku od 

towarów i usług za VIII 2008 r. Sąd, uchylając postanowienia organów podatkowych 

obu instancji uznał, że wydanie postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet 
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przedawnionej zaległości podatkowej może prowadzić w szczególnych okolicznościach 

sprawy do obejścia przepisów dotyczących przedawnienia i związanych z tym skutków 

wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. 

 

Wyrok z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 314/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja DIAS w przedmiocie podatku dochodowego od 

osób prawnych za 2013 r. Sąd uchylając decyzję uznał, że brzmienie art. 11 ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 

54 poz. 654 ze zm.) obowiązującego w 2013 r. nie pozwalało na objęcie jego 

dyspozycją "transferu zysków" do podmiotów nie będących podatnikami podatku 

dochodowego. Ustawodawca zmieniając treść analizowanego przepisu z dniem  

1 stycznia 2004 r. zrezygnował bowiem z regulacji dopuszczającej objęcie omawianą 

regulacją transakcji ze spółkami osobowymi. Dopiero bowiem przepisy wprowadzone 

ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., 

zdefiniowały "podmiot powiązany" jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, spełniające określone w ustawie 

warunki. 

 

Wyrok z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 816/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi było postanowienie DIAS w przedmiocie zaliczenia z urzędu 

nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r. na poczet zaległości  

w podatku od towarów i usług za V/2004 r. Sąd uchylając postanowienie uznał, że 

organ podatkowy nie może wydać postanowienia w przedmiocie zaliczenia nadpłaty 

podatku na zaległość podatkową, jeśli uprzednio zobowiązanie podatkowe, z którego 

wynika niezrealizowany obowiązek zapłaty podatku w terminie płatności, wygasło  

z powodu przedawnienia. Jeśli zobowiązanie podatkowe wygasło (z uwagi na 

przedawnienie) nie może być bowiem mowy o "zaległości podatkowej", na poczet której 

następuje zaliczenie nadpłaty i w konsekwencji (ponowne) wygaśnięcie w całości lub  

w części tego samego zobowiązania podatkowego poprzez dokonanie zaliczenia 

nadpłaty.  
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Wyrok z dnia 29 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 144/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja DIAS w przedmiocie podatku dochodowego od 

osób fizycznych za 2014 r. Sąd uchylając decyzje uznał, że interpretacja ogólna jest 

instrumentem służącym zachowaniu jednolitości stosowania przepisów prawa 

podatkowego przez organy podatkowe (art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa; t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.; dalej: O.p.). Jakkolwiek 

brak jest przepisów nakazujących wprost i formalnie uwzględnienie takich interpretacji w 

rozstrzygnięciach przez organy podatkowe, to mając na uwadze zasadę zaufania do 

organów państwa, brak takiego uwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatnika nie 

może podatnikowi szkodzić, co już wprost zagwarantowane zostało w art. 14k § 2 O.p. 

 

Wyrok z dnia 20 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 969/21 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była interpretacja indywidualna DKIS w przedmiocie opłaty 

od środków spożywczych. Sąd uchylając ww. interpretację wskazał, że istotą sporu była 

ocena, czy zawarte w art. 12b ust. 1  z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 183, ze zm.) sformułowanie: "substancje  występujące w nich 

naturalnie" odnosi się do napoju jako produktu finalnego, czy do jego składników. Sąd 

uznał, że wykładnia gramatyczna ww. przepisu daje efekt sprzeczny z wykładaną 

systemową. Zastosowanie zaś wykładni systemowej – jak zdaje się to czynić organ - 

prowadzi wprost do pominięcia brzmienia przepisu. W ocenie Sądu, w takiej sytuacji 

trzeba przyjąć, że istnieją w sprawie niedające się usunąć wątpliwości co do prawa (art. 

2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1540).  

 

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 880/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była interpretacja indywidualna DKIS w przedmiocie podatku 

od towarów i usług. Sąd oddalając skargę podzielił stanowisko organu 

interpretacyjnego, że dostawa pojemników oraz form służących do ich produkcji 

stanowią odrębne czynności i nie można mówić o świadczeniu złożonym w rozumieniu 

VAT.  
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Wyrok z dnia 12 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 237/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości 

za 2014 r. Sąd uchylając decyzje organów podatkowych obu instancji wskazał, że  

w postępowaniu nadpłatowym określenie wysokości zobowiązania mogłoby nastąpić  

w decyzji stwierdzającej nadpłatę w innej wysokości niż wskazana we wniosku. Organ 

stwierdzając nadpłatę określiłby wtedy wysokość zobowiązania podatkowego  

w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty jest związane 

ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego (art. 75 § 4a ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020, poz. 1325 ze zm.). Mając na uwadze 

powyższe, jeżeli organ orzeka o odmowie stwierdzenia nadpłaty to nie ma podstaw do 

jednoczesnego określania wysokości zobowiązania. 

 

Wyrok z dnia 26 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 1159/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja DIAS przedmiocie określenia przybliżonej 

kwoty zobowiązań w podatku od towarów i usług za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień 

2016 r. oraz przybliżonej kwoty odsetek za zwłokę od tych zobowiązań i orzeczenia  

o zabezpieczeniu na majątku spółki. Sąd uchylając decyzje organów obu instancji 

uznał, że skoro dla organu odwoławczego materiał dowodowy był niewystarczający dla 

stwierdzenia, czy zobowiązanie podatkowe powstało w sposób przewidziany w treści 

art. 21 § 3 stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 

800 ze zm.; dalej: O.p.), to tym bardziej w oparciu o ten materiał niemożliwym było 

ustalenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego albowiem nie wiadomo było 

czy w ogóle takie zobowiązanie powstanie. Nie było zatem podstaw prawnych do 

wydania decyzji zabezpieczających na podstawie art. 33 § 1 O.p. gdyż nie było 

powodów do tego aby stwierdzić, że istnieje w przybliżonej kwocie zobowiązanie 

podatkowe, które należało zabezpieczyć na majątku podatnika. Wydanie decyzji 

zabezpieczających w tych szczególnych okolicznościach przedmiotowej sprawy 

naruszało też w sposób istotny zasadę zaufania do organów podatkowych przewidzianą 

w art. 121 § 1 O.p. Niedopuszczalnym jest aby ten sam organ podatkowy, który uchylił 

decyzję organu podatkowego pierwszej instancji nakazującą przeprowadzenie 

postępowania dowodowego w znacznej części, akceptował decyzję zabezpieczającą 

tego samego organu podatkowego pierwszej instancji wydaną w oparciu o zanegowany 

materiał dowodowy. 
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Wyrok z dnia 15 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 100/22 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja DIAS w przedmiocie podatku od towarów  

i usług za maj i październik 2011 r. Sąd oddalając skargę uznał, że w rozpoznawanej 

sprawie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające odstąpienie od oceny prawnej 

dokonanej przez tut. Sąd w prawomocnym wyroku. Ocena prawna traci moc wiążącą 

tylko w przypadku zmiany prawa, zmiany istotnych okoliczności faktycznych sprawy (ale 

tylko zaistniałych po wydaniu wyroku, a nie w wyniku odmiennej oceny znanych i już 

ocenionych faktów i dowodów) oraz w wypadku wzruszenia we właściwym trybie 

orzeczenia zawierającego ocenę prawną. Taką okolicznością nie jest wydanie uchwały 

przez NSA albowiem celem działalności uchwałodawczej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego jest dążenie do zapewnienia stabilności i jednolitości orzecznictwa 

sądowego, nie zaś zmiana obowiązujących przepisów prawa. Tym samym podjęcie 

przez ten Sąd uchwały nie mieści się w zakresie art. 153 u.p.p.s.a., który normuje 

sytuację dopuszczającą odstąpienie od związania oceną prawną dokonaną  

w orzeczeniu sądowym. 

 

Wyrok z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 723/20 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja SKO przedmiocie podatku od nieruchomości  

za 2015 r. Sąd uchylając decyzje organów podatkowych obu instancji uznał, że 

zaufanie do organów władzy publicznej to przekonanie, że postępowanie podatkowe 

prowadzone jest zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, że 

respektowane są uprawnienia jego uczestników, że organ wywiązuje się ze swoich 

obowiązków i dąży do sprawnego i efektywnego zakończenia sprawy. Za takie zaś nie 

można uznać postępowania, które staje się elementem odwetu na podatniku. 

 

Wyrok z dnia 7 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 1101/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi było postanowienie DKIS w przedmiocie pozostawienia bez 

rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Sąd oddalając skargę 

potwierdził stanowisko organu, iż to, czy spółka jest producentem napojów, powinno 

być wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, ponieważ przepisy ustawy  

o zdrowiu publicznym dotyczące opłaty od środków spożywczych nie definiują 
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producenta napojów, nie zawierają uregulowań, w jaki sposób go zidentyfikować, co 

powoduje, że podniesione przez Skarżącą wątpliwości co do jej statusu nie są 

wątpliwościami w zakresie rozumienia przepisu oraz jego wykładni. 

 

Wyrok z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 967/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja DIAS w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji 

ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od I do XII 2015 r. Sąd 

oddalając skargę uznał, że w przesłance wznowieniowej z art. 240 § 1 pkt 5 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze 

zm.) nie mieści się sytuacja przedstawienia dowodów przez Stronę, które były jej znane 

na etapie postepowania wymiarowego, a nie zostały przez Stronę przestawione 

organowi.  

 

Wyrok z dnia 25 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 745/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była interpretacja indywidualna DKIS w przedmiocie podatku 

dochodowego od osób prawnych. Sąd oddalając skargę uznał, że dochód ze sprzedaży 

produktów, w którym zawarte są kwalifikowane prawa własności intelektualnej, nie 

podlega opodatkowaniu według preferencyjnej stawki w stosunku do wartości całego 

produktu, lecz tylko od tej jego części, która odnosi się do wartości wytworzonych IP 

zawartych w cenie produktu. 

 

Wyrok z dnia 22 września 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 913/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była interpretacja DKIS w przedmiocie podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Sąd oddalając skargę potwierdził stanowisko 

organu, że w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej nie można dokonać odliczeń wydatków, 

które w rzeczywistości są tylko i wyłącznie wydatkami mającymi na celu przywrócenie 

lub poprawienie standardu zamieszkania i które to wydatki są ponoszone przez 

każdego posiadacza (użytkownika) budynku mieszkalnego bez względu na to, czy jest 

osobą niepełnosprawną, czy też nią nie jest. Wskazano, że zakres i rodzaj robót 

związanych z adaptacją budynku mieszkalnego uzależniony jest od charakteru 

niepełnosprawności. Ma on ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym 
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budynku mieszkalnym i jednocześnie ma być związany z rodzajem niepełnosprawności 

danego podatnika lub osoby niepełnosprawnej będącej na jego utrzymaniu. 

 

       Wyrok z dnia 4 października 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 42/22 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była interpretacja DKIS w przedmiocie podatku od towarów  

i usług. Sąd uchylając ww. interpretację uznał, że organ wprowadził dodatkowy warunek 

zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, którego interpretowany przepis (art. 86 ust. 

19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, 

ze zm.) nie zawiera. Organ odkodował ziszczenie się przesłanki spełnienia warunku  

z uzyskania informacji o tym fakcie przez nabywcę towaru lub usługi. DKIS wbrew 

literalnemu brzmieniu ww. przepisu wywodzi z niego, że zmniejszenie winno nastąpić  

w innym okresie niż zapisał to normodawca. Ustawodawca nie uzależnił obowiązku 

dokonania ww. zmniejszenia od otrzymania faktury korygującej bądź uzyskania wiedzy 

o spełnieniu warunków w inny sposób. Wiedza o spełnieniu warunków – pozyskana  

z otrzymanej faktury korygującej, czy w inny sposób – jest okolicznością umożliwiającą 

faktyczne wykonanie obowiązku dokonania zmniejszenia (skorygowania) kwoty podatku 

naliczonego, które to zmniejszenie (skorygowanie), dokonywane jest zasadniczo za 

okres, w którym uzgodnione warunki zostały spełnione. W świetle interpretowanego 

przepisu i przedstawianego stanu sprawy data pozyskania wiedzy o spełnieniu 

warunków (w szczególności otrzymanie faktury korygującej) pozostaje bez wpływu na 

obowiązek dokonania analizowanego zmniejszenia i okres, za który dokonywane jest 

zmniejszenie kwoty podatku naliczonego. 

 

         Wyrok z dnia 3 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 1123/21 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi była decyzja w przedmiocie zwrotu podatku od towarów  

i usług za IV, VI, VII i VIII 2013 r. Sąd uchylając decyzje organów podatkowych obu 

instancji, uznał, że zwrot nadpłaty łącznie z oprocentowaniem ma pełnić funkcję 

naprawienia szkody. Niezgodne z prawem przetrzymanie przez organ podatkowy 

pieniędzy podatnika może bowiem powodować u niego szkodę, której naprawienia  

w części, w jakiej nie została pokryta w całości zwrotem nadpłaty wraz  

z oprocentowaniem, może dochodzić na zasadach ogólnych. Tym samym, nie budzi  

w tym zakresie żadnych wątpliwości stwierdzenie, że oprocentowanie nadpłaty niweluje 

negatywne skutki związane z niemożnością dysponowania przez stronę kwotą nadpłaty 
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wpłaconą na skutek działania organów podatkowych. Oprocentowanie takie pełni więc 

funkcję odszkodowawczą, tj. naprawienia szkody w zakresie utraconych korzyści 

(lucrum cessans). 

 

Wyrok z dnia 8 grudnia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 71/22 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi Strony była decyzja DIAS w przedmiocie określenia 

przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług. Sąd uchylając decyzje 

organów podatkowych obu instancji, uznał, że użyte w treści art. 33 § 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) 

sformułowanie „w toku kontroli celno-skarbowej, przed wydaniem decyzji" należy 

odczytywać, że dopiero w tym momencie - doręczenia wyniku kontroli w którym zawarto 

nieprawidłowości, zgodnie z art. 82 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 2 pkt 5  dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 422 ze zm.) - 

realizuje się kompetencja organu celno-skarbowego do wydania decyzji 

zabezpieczającej. 

 

Rozdział II 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

 

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu: budownictwa, gospodarki mieniem, 

gospodarki wodnej, środowiska, komunalizacji mienia, wywłaszczeń, przejęcia mienia, 

cen, ludności, kościołów, geologii i górnictwa, zagospodarowania przestrzennego, 

geodezji i kartografii (symbole 601, 602, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 615, 616, 

618, 628 i 629) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627), w których nazwiska 

(nazwy) skarżących zaczynają się od litery K do M. 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 1.167 spraw, zaś na dzień  

31 grudnia 2022 r. 844 sprawy. 

W 2022 r. do Wydziału II wpłynęło 2.549 spraw. 

Zakończono ogółem 2.872 sprawy. 

Na rozprawach zdalnych załatwiono 290 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 1.321 spraw. 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,53. 
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Łącznie – w 2022 r. – sędziowie Wydziału II sporządzili 2.714 uzasadnień, to jest  

o 1.441  uzasadnień więcej, niż w 2021 r. (1.273 uzasadnienia). 

 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2022 r. w Wydziale II: 

 
Sprawy z zakresu prawa budowlanego (601) 

 
Z zakresu prawa budowlanego należy zwrócić uwagę na sprawę rozstrzygniętą 

wyrokiem z dnia 16 listopada 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 535/22), której istota 

sprowadza się do oceny tego, czy prawidłowo organ nadzoru budowlanego orzekł 

względem skarżących o nakazie przywrócenia stanu poprzedniego budynku 

znajdującego się na obszarze historycznego układu urbanistycznego osiedla, 

wpisanego do rejestru zabytków, poprzez demontaż zadaszenia wejścia do budynku 

oraz detali architektonicznych – opasek okiennych i drzwiowej elewacji frontowej. 

Decyzję nakazową wydano na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

budowlane.  

Uchylając zaskarżoną oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, 

WSA we Wrocławiu wskazał, że rozstrzygając we własnym zakresie o zgodności 

wykonanych robót budowlanych z zasadami ochrony zabytków wynikającymi z faktu 

lokalizacji budynku na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej, organ 

nadzoru budowlanego powinien przede wszystkim dokonać analizy przedmiotu tej 

ochrony i zbadać wpływ wykonanych robót na układ urbanistyczny objęty taką ochroną. 

Może się przy tym okazać, że ze względu na charakter wykonanych robót budowlanych 

oraz zasady ochrony zabytków właściwe dla takiego układu urbanistycznego nie będzie 

potrzeby uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków. Organ nadzoru budowlanego 

nie może ograniczyć się do powtórzenia lakonicznego stanowiska Miejskiego 

Konserwatora Zabytków przedstawionego w piśmie z 24 września 2021 r.  

Biorąc powyższe pod uwagę organ nadzoru budowlanego w powtórzonym 

postępowaniu, zdaniem Sądu, przy rozstrzyganiu zagadnienia wstępnego we własnym 

zakresie (art. 100 § 2 i § 3 k.p.a.) powinien wydać decyzję, w której oceni zakres 

wykonanych robót budowlanych z punktu widzenia przedmiotu ochrony, jakim jest 

historyczny układ urbanistyczny osiedla, pamiętając przy tym, że zakres ochrony 

konserwatorskiej zawsze jest wypadkową ram nadawanych przez regulację prawną  

i indywidualne wartości rozpoznawane przez służby konserwatorskie. Dopiero na tej 

podstawie uzasadni w sposób niebudzący wątpliwości, czy zadaszenie wejścia do 

budynku oraz opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych w elewacji frontowej 
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budynku, będą miały negatywny wpływ na wartości zabytkowe układu urbanistycznego 

osiedla. Nie można przy tym zapominać, że przy rozważaniu dopuszczalności 

pozostawienia tych elementów architektonicznych na terenie chronionego układu 

urbanistycznego koniecznym jest posługiwanie się zasadą uwzględniania interesu 

społecznego i słusznego interesu obywatela oraz konstytucyjną zasadą 

proporcjonalności. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego powinno bowiem mieć na 

uwadze przede wszystkim to, czy wnioskowane działanie prowadzi do dodania, bądź 

odjęcia istotnych elementów układu urbanistycznego. 

 
Sprawy z zakresu ludności (605) 

 

Z uwagi na ograniczone orzecznictwo sądowe dotyczące „ludności” na uwagę 

zasługuje wyrok z dnia 10 listopada 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 441/22), w którym WSA 

we Wrocławiu uznał podjęte rozstrzygnięcia za przedwczesne, gdyż organy nie ustaliły 

wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla stwierdzenia, że spełnione zostały 

przesłanki uzasadniające wymeldowanie skarżącej i jej syna z miejsca stałego pobytu. 

Zdaniem Sądu, zgromadzony w sprawie materiał dowody nie daje jednoznacznej  

i przekonującej odpowiedzi na pytanie, czy skarżąca pomimo wyjazdu do pracy za 

granicę nadal traktuje sporny lokal jako swoje centrum życiowe, czy też zerwała z nim 

trwale więzi. Nie zostało zwłaszcza wyjaśnione w prawidłowy sposób – przy przyjęciu 

obiektywnych okoliczności – czy skarżąca na trwałe zlokalizowała swoje centrum 

życiowe za granicą. W toku postępowania administracyjnego w sposób niedostateczny 

poddano analizie kwestie związane z okresem (czasem) pobytu skarżącej i jej syna za 

granicą oraz miejscem jej  pracy, w tym dotyczące charakteru wykonywanej pracy  

i miejsca jej zamieszkania podczas świadczenia pracy za granicą. Wyjaśnienie tych 

okoliczności ma zaś istotne znaczenie dla kierunku rozstrzygnięcia sprawy.  

Zdaniem Sądu przedwczesne jest także stwierdzenie organu II instancji, że okres  

i cel pobytu za granicą skarżącej i jej syna spowodował, że ich pobyt na terenie Polski 

utracił charakter pobytu stałego. Co do okresu przebywania za granicą, to zauważyć 

należy, że organ go nie precyzuje (nie wyjaśnia, jaki konkretnie okres czasu przyjmuje)  

i dlaczego świadczy on o utracie charakteru pobytu stałego. Wobec braku precyzyjnego 

uzasadnienia w tym zakresie stanowisko organu nie podaje się kontroli. Okresu tego nie 

da się zresztą jednoznacznie ustalić na podstawie akt sprawy. Nie wynika on  

z wyjaśnień skarżącej, także zeznania świadków nie są spójne w tym względzie – 

większość  oględnie mówi o kilku latach, tylko jeden świadek podaje okres około 7 lat. 

Na podstawie samych zeznań świadków nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, 
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czy skarżąca przebywa za granica od 7 lat, czy może od 2 lat. Tym samym nie jest 

jasne i dlaczego, jaki okres przebywania za granicą świadczy, zdaniem organu,  

o trwałym zerwaniu więzi z lokalem dotychczasowym. Przyjmując natomiast, że cel 

przebywania za granicą – zarobkowy i kształcenie dziecka – świadczy o utracie 

charakteru pobytu stałego w Polsce, Wojewoda pominą, że nie oznacza automatycznie 

zerwania więzi z lokalem dotychczasowym, jeżeli centrum życiowe nie zostało 

zlokalizowane trwale w innym miejscu. Tej ostatniej okoliczności organy w niniejszej 

sprawie nie wyjaśniły. Materiał dowodowy stanowiący podstawę orzekania ograniczony 

został do dowodów ze źródeł osobowych, tj. zeznań świadków i oświadczeń stron. 

Przesłuchanie świadków nie zostało jednak oparte na swobodzie wypowiedzi. 

Wszystkie osoby odpowiadały na zawężająco sformułowane pytania organu, w tym 

pytanie, gdzie skarżąca mieszka i gdzie koncentruje swoje sprawy życiowe. Zdaniem 

Sądu tak przeprowadzony dowód nie jest wystarczający dla przyjęcia, że została 

spełniona przesłanka trwałego zerwania więzi z lokalem dotychczasowym  

i przeniesienia centrum życiowego w inne miejsce. Organ przesłuchując świadków nie 

wyjaśnił bowiem skąd, czerpią oni wiedzę co do tego, że to właśnie w Niemczech 

skarżąca w sposób trwały koncentruje swoje sprawy życiowe. Nadto z zeznań tych 

samych świadków wynika, że skarżąca i jej syn kilka razy w roku przyjeżdżają do 

miejsca zameldowania. Nie jest także kwestionowane, że skarżąca w tym lokalu 

pozostawiła swoje rzeczy osobiste, umeblowanie, dysponuje kluczami do mieszkania  

i partycypuje w kosztach utrzymania. Okoliczności te z kolei mogą świadczyć, że strona 

nie zerwała jednak w sposób trwały więzi z tym lokalem. 

Skoro organ I instancji, jak i II instancji, nie ustalił należycie okoliczności 

mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, decyzję o wymeldowaniu, jak 

też utrzymującą ją w mocy decyzję organu odwoławczego, Sąd uznał za wydane  

z  naruszeniem art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., które to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik 

sprawy. W niniejszej sprawie uchybienie przepisom prawa procesowego wynikało także  

z niewłaściwej wykładni art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

i pominięcie przez organy okoliczności, że opuszczenie lokalu nastąpiło dla celów 

zarobkowych.  

 
Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)  

 

Z zakresu geologii i górnictwa na uwagę zasługuje sprawa rozstrzygnięta 

wyrokiem z dnia 10 listopada 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 119/22) dotycząca 

rozpoznania skargi na decyzję w przedmiocie naliczenia opłaty podwyższonej za 
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wydobycie bez wymaganej prawem koncesji kopaliny w postaci gliny metodą 

odkrywkową.  

W zaskarżonej decyzji ustalono, że skarżący w wyniku prowadzonej działalności 

poza obszarem objętym koncesją na wydobycie piasku wydobył złoża kopaliny: piaski  

i gliny, w wyniku czego orzeczono o naliczeniu opłaty podwyższonej za wydobycie 

rzeczonych złóż bez posiadanej koncesji. Sąd uznał, że nie można było zakwalifikować 

wydobycia przez skarżącego piasku jako wydobywania kruszywa bez wymaganej 

prawem koncesji, a działalność ta powinna zostać oceniona w kontekście wydobywania 

piasku poza obszarem koncesjonowanym, czyli w warunkach art. 139 ustawy – Prawo 

geologiczne i górnicze, jako podlegające opłacie dodatkowej. Podniesiono, że jest 

oczywiste, że ten błąd miał wpływ na wynik sprawy, albowiem różnica w wysokości 

opłaty podwyższonej i opłaty dodatkowej jest znaczna. Sąd zaznaczył przy tym, że 

argument organu jakoby obszar, na którym wydobyto piasek w stosunku do obszaru 

kontestowanego, jest tak duży, że kwalifikuje się pod wydobycie bez koncesji, nie może 

zostać uwzględniony. Obszar, o jaki poszerzono wydobycie co do obszaru objętego 

koncesją, ma znaczenie dla ustalenia, czy naruszenie koncesji było rażące, dla 

wysokości opłaty dodatkowej i ewentualnie dodatkowych sankcji, czy konsekwencji, jak 

np. w niniejszej sprawie doprowadziło to m.in. do ostatecznego cofnięcia skarżącemu 

koncesji, jednakże w nie miało to znaczenia. Przepis art. 139 Prawa geologicznego  

i górniczego reguluje materię odrębną od przepisu art. 143 ust. 1 ustawy. Jak wskazał 

Sąd, prawidłowo natomiast ustalono, że opłata podwyższona powinna zostać naliczona 

za wydobywanie bez koncesji złoża gliny, albowiem w sprawie nie ma wątpliwości, że 

skarżący koncesji na wydobycie gliny nigdy nie posiadał. 

 

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem (607)  

 

Wśród spraw z zakresu gospodarki mieniem na uwagę zasługuje wyrok z dnia 23 

sierpnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 43/22). Sądowa kontrola dotyczyła w tym 

przypadku decyzji w przedmiocie ustalenia okresu wnoszenia opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwestią                         

o zasadniczym znaczeniu pozostawał problem ustalenia, czy gospodarowanie przez 

stronę skarżącą mieniem Skarbu Państwa stanowić będzie działalność gospodarczą,                 

w konsekwencji czego organ ustalił, że strona jest zobowiązana do uiszczania opłat 

rocznych z tytułu ww. przekształcenia. 

Jak wskazał Sąd, jeżeli ustawodawca wyodrębnia prowadzenie działalności 

gospodarczej przez stronę skarżącą i stawia to zadanie pomiędzy innymi zadaniami 
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tego podmiotu, niejako obok, niezależnie od tych zadań, to wykonywania tych innych 

zadań nie należy automatycznie sprowadzać do prowadzenia przez stronę skarżącą 

działalności gospodarczej. Niezdefiniowane prawnie, ale użyte przez ustawodawcę 

„gospodarowanie” nie może być traktowane jako synonim mającej legalne określenie 

„działalności gospodarczej”. W takim podstawowym, językowym znaczeniu 

„gospodarowanie” stanowi określenie znacznie szersze niż prowadzenie działalności 

gospodarczej. Przenosząc te językowe ustalenia na grunt art. 7 ust. 1 ustawy 

przekształceniowej, Sąd uznał, że nie można przyjąć, że ustawodawca wskazując na 

gospodarowanie przez stronę skarżącą mieniem Skarbu Państwa, utożsamił to  

z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu w zróżnicowanych  

z natury rzeczy czynnościach związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu 

Państwa nie jest wykluczone wskazanie takich, które będą nosiły znamiona działalności 

gospodarczej, ale będą też w tym zbiorze mieścić się takie działania, które nie będą 

miały cech działalności gospodarczej w ustawowym rozumieniu. Tym bardziej, że 

gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w postaci nieruchomości mieszkalnych musi 

być odczytywane w kontekście szczególnych regulacji dotyczących lokali mieszkalnych 

związanych z zakwaterowaniem. W ocenie Sądu, kwalifikacja czynności 

podejmowanych przez stronę skarżącą, w tym w ramach gospodarowania lokalami, 

musi uwzględniać ustrojowy i funkcjonalny kontekst strony skarżącej. Trzeba tu – 

zdaniem Sądu – zwrócić uwagę zwłaszcza na charakter realizowanych zadań oraz 

zasady finansowania strony skarżącej i innych powołanych przez ustawodawcę 

podmiotów.  

Konkludując, niewątpliwie w funkcjonowaniu strony skarżącej i realizacji przez 

nią zadań ustawowych można wydzielić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 

-Prawo przedsiębiorców, a także działalność, która nie spełnia tej definicji. W tym 

sensie sam fakt, że według ustawy strona może prowadzić działalność gospodarczą nie 

uzasadnia twierdzenia jakoby wszystkie, czy każda z nieruchomości strony skarżącej 

była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może być bowiem tak, że 

niektóre nieruchomości podlegające przekształceniu nie są nieruchomościami 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy przepis 

art. 7 ust. 6a ustawy przekształceniowej stanowi o nieruchomości wykorzystywanej do 

prowadzenia działalności gospodarczej, to bezwzględnie należy ustalić to, czy 

nieruchomość rzeczywiście jest w ten sposób wykorzystywana. Organ powinien ustalić, 

czy nieruchomość, której dotyczy postępowanie administracyjne, jest wykorzystywana 

do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa przedsiębiorców. 
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Dopiero po takim ustaleniu będzie możliwe prawidłowe zastosowanie art. 6 i art. 7 

ustawy przekształceniowej. 

 
 

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej (609) 
 

W sprawach z zakresu gospodarki wodnej należy zwrócić uwagę na wyrok z dnia 

13 września 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 205/22), w którym Sąd musiał się 

wypowiedzieć w zakresie potencjalnych relacji pomiędzy udzieleniem pozwolenia 

wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych na obszarze terenów leśnych,                 

a potencjalną ochroną tych cennych gruntów związanych w tej sytuacji                                    

z wykorzystywaniem na cele nieleśne.  

W omawianym orzeczeniu Sąd stanął na stanowisku, że udzielenie 

przedmiotowego pozwolenia nie narusza przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych, ustawy o lasach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie wyraźnie podkreślono, że wydanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym jest zasadą, natomiast odmowa jej wydania następuje wyjątkowo, 

wyłącznie w razie spełnienia negatywnych przesłanek wymienionych w art. 399 ust. 1 

czy ust. 2 Prawa wodnego.  

Zdaniem Sądu, jeżeli przedmiotem wydawanej decyzji jest wyłącznie korzystanie  

z usług wodnych, to brak jest potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntu leśnego na cele nieleśne. Związane jest to z faktem, że przedmiotowa decyzja 

jest pozwoleniem z zakresu gospodarki wodnej, a nie z zakresu gospodarki gruntami. 

Tym samym nie upoważnia do korzystania z gruntów leśnych na cele nieleśne, tak więc 

jej uzyskanie nie jest uzależnione od uprzedniej zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne.  

Sąd uznał, że w realiach opisywanej sprawy nie było także konieczności 

przedkładania na etapie postępowania administracyjnego decyzji środowiskowej. 

Związane to było z tym, że przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego była jedynie 

usługa wodna w postaci poboru wody z już funkcjonującego urządzenia, a nie 

wykonanie „przedsięwzięcia” (nowej inwestycji).  

Odnosząc się natomiast do nienaruszenia przepisów ustawy o lasach, Sąd 

stwierdził, że pozwolenie wodnoprawne nie narusza praw do terenu. Oznacza to tym 

samym, że samo uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie rozstrzyga o prawie do 

terenu nim objętego i nie uprawnia do korzystania z tego terenu. Osoba uprawniona  
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z takiej decyzji musi zatem we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do 

nieruchomości niezbędny do korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia,  

w przeciwnym razie nie będzie mogła wykorzystać przyznanego pozwoleniem 

wodnoprawnym uprawnienia. Tym samym nie znajdują tu zastosowania przepisy art. 39 

i art. 40 ustawy o lasach.  

 
 

Sprawy z zakresu geodezji i kartografii (612)  

 

Z zakresu geodezji i kartografii na uwagę zasługuje sprawa rozstrzygnięta 

wyrokiem z dnia 27 września 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 142/22), dotycząca 

aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków związanych                         

z wybudowaniem farmy fotowoltaicznej, poprzez zmianę użytku gruntowego ŁIV (łąki 

trwałe) na Bi (inne tereny zabudowane).  

W związku z posadowieniem na gruncie ww. przedsięwzięcia organ dokonał 

odpowiedniej aktualizacji informacji w ewidencji gruntów i budynków, natomiast 

wnioskodawca po pewnym okresie czasu wystąpił o „przywrócenie” w części działki (na 

określonej powierzchni) użytku gruntowego ŁIV. Związane to było z zawarciem  

z rolnikiem umowy dzierżawy części działki będącej trwałą łąką, celem uprawy  

i pobierania z niej pożytków, w tym systematycznego koszenia i zbierania trawy 2 razy  

w roku w okresie obowiązywania w umowie. Natomiast na pozostałej wydzielonej 

geodezyjnie części tej działki znajdowały się stoły z panelami fotowoltaicznymi, drogi, 

parkingi, stacja transformatorowa oraz przewody elektryczne. Tym samym część działki 

nie straciła swojego pierwotnego charakteru i przeznaczenia, będąc dalej łąką.  

Sąd stanął na stanowisku, że odmowa dokonania ponownej aktualizacji 

informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany użytków 

gruntowych (powrót do użytku ŁIV) jest prawidłowa. Zgodnie bowiem z § 9 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.; dalej 

„rozporządzenie”), grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się m.in. na 

łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł (lit. b). Natomiast według § 9 ust. 3 pkt 3 

rozporządzenia, grunty zabudowane i zurbanizowane, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 

3, podlegają dalszej kategoryzacji m.in. na inne tereny zabudowane, oznaczone 

symbolem Bi (pkt 3). Z kolei zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków 

gruntowych określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W tabeli zawartej  

w ust. 1 tego załącznika określono cechy opisujące użytki gruntowe, które decydują  
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o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. I tak, pod lp. 3 tabeli 

określono definicję użytku gruntowego łąki trwałe oznaczone symbolem Ł. Do łąk 

trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych 

gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących run łąkową, systematycznie 

koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone, w tym grunty zajęte 

pod urządzenia i budowle wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak 

wiaty oraz kojce dla tych zwierząt oraz budynki inwentarsko-składowe służące 

gospodarce rolnej, położone poza zabudową zagrodową. Pod lp. 15 tabeli określono  

z kolei definicję użytku gruntowego – inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi. 

Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty: 1) zajęte pod budynki inne niż 

mieszkalne, przemysłowe lub magazynowe oraz budowle lub urządzenia związane  

z tymi budynkami, w szczególności: kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place 

składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów; 

2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1, lub  

w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane w innym 

celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte 

pod rabaty i kwietniki; 3) zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale 

niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, oraz grzebowiska zwierząt.  

Odnosząc się natomiast do ustaleń faktycznych rozpoznawanej sprawy, Sąd 

wziął pod uwagę następujące aspekty. Po pierwsze: na nieruchomości znajdowała się 

farma fotowoltaiczna. Powyższa okoliczność powinna stanowić punkt wyjścia dla 

dalszych ustaleń faktycznych niezbędnych z punku widzenia znajdujących w sprawie 

zastosowanie przepisów prawa (już powyżej wskazanych). Przedmiotowa farma 

fotowoltaiczna wraz z towarzyszącą infrastrukturą została zrealizowana na podstawie 

dwóch decyzji – decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zatwierdzających projekt 

budowlany i udzielających pozwolenie na budowę. Po drugie: bez znaczenia 

pozostawała przy tym możliwość dodatkowego (rolniczego) wykorzystania terenu 

znajdującego się pomiędzy panelami fotowoltaicznymi i dookoła nich. W ocenie Sądu 

była (jest) to działalność uboczna względem podstawowej funkcji terenu związanej  

z wytwarzaniem energii, określonej w dokumentacji architektoniczno-budowlanej  

i zrealizowanej na gruncie. 

 
Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody (613) 

 
Z orzecznictwa sądowego odnoszącego się do zagadnień z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody na uwagę zasługuje wyrok z dnia 13 września 2022 r. (sygn. akt 
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II SA/Wr 41/22) podjęty w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu 

odpadów. 

W sprawie skarżący planował rozszerzyć działalność o prowadzenie zbierania  

i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Organy obu instancji stwierdziły 

niezgodność planowanego przedsięwzięcia z przemysłową funkcją terenu określoną  

w MPZP. Organy uznały, że działalność polegająca na zbieraniu, magazynowaniu 

odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 17 (tj. beton, gruz z rozbiórek, odpady 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, odpady z remontu  

i przebudowy dróg) oraz ich przetwarzanie w procesie odzysku poza instalacjami  

w procesie R5 (utwardzanie powierzchni, dróg, poboczy, placów, podbudowa wałów, 

nasypów, fundamentów) i R12 (przesiewanie, rozdrabnianie, kruszenie) nie realizuje 

funkcji „przemysłu”, bowiem – przemysł, to zorganizowana działalność, mająca na celu 

wytwarzanie jakichś dóbr, surowców, materiałów na dużą skalę przy użyciu maszyn  

i innych urządzeń technicznych. 

 Z powyższą oceną nie zgodził się Sąd, który stwierdził, że pomimo, iż istotą 

recyklingu jest odzysk odpadów, polegający na przetwarzaniu odpadów na produkty, 

materiały lub substancje nadające się do dalszego wykorzystania zgodnie z art. 3 ust. 1 

pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i w jego 

ramach zazwyczaj zbiera się i magazynuje odpady, to nie stanowi to jednak podstawy 

do uznania a priori, że wytwarzanie produktów w procesie recyklingu nie może być 

traktowane jako działalność przemysłowa. Dlatego też działalność recyklingowa nie 

musi być prowadzona wyłącznie na terenie o funkcji (O) określonej w MPZP. W takich 

przypadkach w pierwszej kolejności z reguły w MPZP powinna być brana pod uwagę 

funkcja przemysłowo-produkcyjna (P), jako funkcja przewidziana do celów 

gospodarczych o znacznym stopniu oddziaływania czy uciążliwości, jako miejsce 

realizacji przedsięwzięć w zakresie recyklingu odpadów.  

W ramach tej grupy spraw WSA we Wrocławiu kontrolował także legalność 

prawodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego z obszaru stanowienia 

regulaminów utrzymania czystości i porządku na ich terenie. Wśród orzeczeń 

odnoszących się do tego zagadnienia na uwagę zasługuje wyrok z dnia 22 września 

2022 r. (II SA/Wr 68/22) dotyczący regulaminu obowiązującego w gminie. Rada Miejska 

w ustanowionym regulaminie dopuściła na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

na obszarze jej właściwości miejscowej utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz 

i pszczół dla własnych potrzeb przy zachowaniu warunków odległościowych tzn.: 
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„1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi 

sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być 

mniejsza niż 15 m; 

2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakładów służby 

zdrowia, zakładów oświatowo-wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów 

spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów kultu religijnego oraz terenów 

sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 200 m; 

3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych 

ujęć wodnych nie może być mniejsza niż 50 m; 

4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki 

sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 7,5 m; (…); 

9) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 m od 

granicy nieruchomości.” 

  W skardze wniesionej przez prokuratora zażądano stwierdzenia nieważności 

uchwały w powyższym zakresie z powodu przekroczenia przez organ delegacji 

ustawowej i naruszenia art. 144 k.c.  

Sąd podzielił stanowisko zawarte w skardze, że regulacja § 9 ust. 2 pkt. 1-4 i 9 

regulaminu stanowi przekroczenie delegacji ustawowej przyznanej gminie, bowiem 

kwestie zachowania odległości pomiędzy obiektami budowlanymi i sposobu ich 

użytkowania zostały uregulowane wyłącznie w ustawie – Prawo budowlane i przepisach 

do niej wykonawczych. Wobec tego rada gminy nie posiadała uprawnień do wkraczania 

w tę sferę regulacji i wprowadzania w ramach regulaminu utrzymania czystości  

i porządku norm odległościowych dotyczących obiektów budowlanych, czy innych 

elementów zagospodarowania terenu. 

 Następnym zagadnieniem prawnym, w tej kategorii spraw, które pojawiło się przy 

kontroli sądowej sprawowanej przez WSA we Wrocławiu, była kwestia statusu 

właścicieli działki sąsiadującej z działką, na której zaplanowano inwestycję, jako strony  

w postępowaniu dotyczącym środowiskowych uwarunkowań. Przykładowo, 

problematyka ta pojawiła się w wyroku z dnia 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 

4/22) wydanym w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji 

stwierdzającej brak wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                  

w procesie planowania przedsięwzięcia. 

W przedmiotowej sprawie wójt, działając na podstawie ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
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(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przyszłego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni 

słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. O wydaniu decyzji organ zawiadomił 

strony obwieszczeniem. Od decyzji odwołanie złożyli współwłaściciele działki położonej 

po wschodniej stronie terenu przedsięwzięcia, podnosząc zarzut naruszenia art. 74 ust. 

3a pkt. 1-3 u.o.o.ś., poprzez pominięcie ich jako strony postępowania. Rozpoznający 

odwołanie organ umorzył postępowanie odwoławcze, stwierdzając, że art. 74 ust. 3a 

u.o.o.ś. należy traktować jako lex specialis względem określającego strony 

postępowania art. 28 k.p.a., podkreślając przy tym, że za stronę postępowania 

środowiskowego nie można uznać podmiotu powołującego się na nieweryfikowalne  

i domniemane oddziaływania przedsięwzięcia. 

Sąd zgodził się z powyższą oceną organu, wskazując, że status strony  

w postępowaniu dotyczącym środowiskowych uwarunkowań został istotnie ograniczony 

poprzez wprowadzenie art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Przepis ten stanowi lex specialis 

względem art. 28 k.p.a., a wzajemna relacja między tymi przepisami zbliżona jest do 

relacji między art. 28 k.p.a., a art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). We wskazanej wyżej relacji podstawowe 

znaczenie ma jednak art. 74 ust. 3a u.o.o.ś., natomiast art. 28 k.p.a. może mieć jedynie 

znaczenie pomocnicze. Ponadto Sąd dodał, że wspomniana ustawa przewiduje udział 

społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym (v. art. 5, art. 29 i art. 30 u.o.o.ś.),  

w tym również w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prowadzącym do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 79 u.o.o.ś.). Udział społeczeństwa w tym 

postępowaniu sprowadza się jednak w zasadzie do możliwości przedstawiania uwag  

i wniosków, nie wpływając na uprawnienia danego podmiotu, w tym na możliwość 

uznania danego podmiotu za stronę, z wyjątkiem organizacji ekologicznych (v. art. 44 

u.o.o.ś.). 

 
Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (615) 

 
W sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego na uwagę zasługuje 

wyrok z dnia 25 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 493/22). Sądowa kontrola 

dotyczyła w tym przypadku decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 

inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych                 

z parkingami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem 

terenu oraz rozbiórce istniejącego obiektu. Kwestią o zasadniczym znaczeniu 
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pozostawał problem dopuszczalności wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji 

przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W niniejszej sprawie strona skarżąca 

podnosiła, że wniesienie odwołania od decyzji organu I instancji stanowiło czynność 

przekraczającą zakres zwykłego zarządu i tym samym nie mogło zostać skutecznie 

dokonane przez Zarząd ROD. Skarżąca powołała się przy tym na treść § 72 Statutu 

PZD określającego kompetencje Zarządu PZD. Wskazano ponadto, że Zarząd ROD nie 

uzyskał zgody Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców i w konsekwencji 

przekroczył zakres zwykłego zarządu. Wskazując na powyższe skarżąca wniosła                    

o uwzględnienie sprzeciwu i uchylenie decyzji SKO w całości. 

W odniesieniu do zarzutu braku możliwości skutecznego wniesienia środka 

odwoławczego od decyzji organu I instancji przez Zarząd ROD Sąd wskazał, że 

odmiennie aniżeli wskazywała strona skarżąca katalog kompetencji Zarządu ROD 

wskazany w § 72 nie stanowi katalogu zamkniętego. Ponadto w aktach 

administracyjnych znajdowało się upoważnienie wydane przez właściwy organ PZD 

dotyczące działań Zarządu ROD w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu  

I instancji. Tym samym stosownie do § 73 ust. 3 Statutu PZD Zarząd ROD mógł 

reprezentować PZD w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu. 

  
Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa (616) 

 
Na tle spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi  

i leśnymi zagadnieniem, które w minionym roku wystąpiło w orzecznictwie WSA we 

Wrocławiu i zasługuje na uwagę, była kwestia zasadności corocznego wydawania 

decyzji ustalającej opłatę roczną podwyższoną w związku z niewykonaniem rekultywacji 

przez osobę powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, 

stosowanie do art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, ze zm.; dalej: UOGRiL). Rozpatrujący sprawę 

organ stanął na stanowisku, że w świetle art. 28 ust. 3 UOGRiL jest wymagane wydanie 

w każdym roku decyzji konkretyzującej obowiązek uiszczania opłaty podwyższonej za 

niewykonanie obowiązku rekultywacyjnego w poprzednim roku. Ponadto wywiedziono, 

że dopiero w ramach postępowania jurysdykcyjnego z art. 28 ust. 3 UOGRiL zbierane 

są dowody celem ustalenia, czy w ogóle ziściły się wskazane w prawie materialnym 

przesłanki podmiotowe i przedmiotowe załatwianej sprawy administracyjnej oraz na tym 

etapie następuje władcze określenie, kto jest zobowiązanym i w jakiej konkretnej 

wysokości.  
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Z powyższą oceną nie zgodził się WSA we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 27 

stycznia 2022 r. (sygn. akt II SA/Wr 455/21) stwierdził, że regulacja art. 28 ust. 3 

UOGRiL nie stanowi podstawy do prowadzenia odrębnego postępowania 

jurysdykcyjnego i wydania decyzji w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty 

rocznej. Sąd zaznaczył przy tym, że to rozwiązanie stoi w przeciwieństwie do 

sąsiednich ustępów cytowanego przepisu, w których ustawodawca wprost wskazuje na 

„decyzję” jako formę działania administracji (v. ust. 2 i 4). Regulacja z art. 28 ust. 3 

UOGRiL wychodzi bowiem z racjonalnego założenia co do uprzedniej sekwencji 

zdarzeń prawnych. Nie może być mowy o zastosowaniu art. 28 ust. 3 UOGRiL, jeśli 

uprzednio nie skonkretyzowano w formie decyzji obowiązku rekultywacji (v. art. 22 

UOGRiL) oraz nie skonkretyzowano w formie decyzji wysokości opłaty rocznej                        

w związku z wyłączeniem użytków rolnych lub leśnych z produkcji (v. art. 11 ust. 1 lub 

art. 28 ust. 2 w zw. z art. 12 UOGRiL). W wyniku powyższych działań organu znany jest 

bowiem zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku rekultywacyjnego, w tym termin 

jego wykonania, jak również znana jest wysokość opłaty rocznej.  

Ponadto, Sąd wskazał, że na etapie stosowania art. 28 ust. 3 UOGRiL starosta 

ma jedynie stwierdzić upływ terminu zakończenia rekultywacji wyznaczonego w decyzji 

rekultywacyjnej oraz fakt niewydania decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. Jak 

zaznaczono, nie są to ustalenia wymagające postępowania jurysdykcyjnego, a co 

najwyżej czynności materialno-technicznej. Sama zaś wysokość opłaty rocznej 

podwyższonej, to po prostu trzykrotność wysokości opłaty rocznej ustalonej we 

wcześniejszej decyzji. 

 
Sprawy z zakresu wywłaszczeń (618) 

 
W sprawie sygn. akt II SA/Wr 13/22 (wyrok z dnia 2 czerwca 2022 r.) WSA we 

Wrocławiu zwrócił uwagę, że stawiając i uzasadniając zarzut naruszenia art. 16 § 1 

k.p.a. poprzez naruszenie zasady trwałości decyzji administracyjnej, polegające na 

dokonaniu weryfikacji i uchyleniu całej decyzji organu I instancji, pomimo że została 

zaskarżona tylko jej część, odnosząca się do odmowy ustalenia odszkodowania za 

budowle i urządzenie, autor skargi pomija kluczową okoliczność, że organ I instancji nie 

orzekł w opisany sposób. Organ I instancji w osnowie decyzji orzekł bowiem wyłącznie  

o „ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania 

wieczystego do nieruchomości, zajętej pod drogę publiczną, […] - w kwocie 12 646 zł – 

[…], do wypłaty którego obowiązany jest Skarb Państwa reprezentowany przez 

Starostę”. Mamy zatem do czynienia wyłącznie z jednopunktowym i rozstrzygającym 
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sprawę co do jej istoty w całości, pozytywnym orzeczeniem o całkowitej wysokości 

odszkodowania należnego spółce. Również w treści uzasadnienia decyzji I instancji 

brak jest jakiegokolwiek autorytatywnego stanowiska dotyczącego odmowy ustalenia 

odszkodowania za utracone prawo własności nawierzchni asfaltobetonowej. Decyzja 

wydana przez organ I instancji nie obejmowała zatem odrębnego rozstrzygnięcia  

o odmowie ustalenia odszkodowania za „budowle, urządzenie w postaci nawierzchni 

asfaltobetonowej”, na co jednoznacznie wskazuje rubrum decyzji i jej uzasadnienie. 

Kwestia wysokości odszkodowania, na które zdaniem strony skarżącej winna składać 

się wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu i nakładów w postaci nawierzchni  

z asfaltobetonu, pojawia się wyłącznie w uzasadnieniu decyzji w aspekcie 

przedstawienia zastrzeżeń spółki dotyczących treści operatu. Sąd zgodził się wobec 

tego z organem odwoławczym, że w zaistniałej sytuacji procesowej sposób 

sformułowania przez spółkę odwołania nie ograniczył zakresu rozpoznania przez 

Wojewodę sprawy odwoławczej jedynie do kwestii „odmowy ustalenia odszkodowania 

za budowle, urządzenia w postaci nawierzchni asfaltobetonowej”. Prawidłowo w takim 

przypadku przedmiotem rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym stała się 

sprawa odszkodowawcza w jej całokształcie. W konsekwencji organ odwoławczy był 

zobligowany do ponownego rozpoznania sprawy w aspekcie przyznania 

odszkodowania co do samej zasady, a nie tylko w zakresie kwestionowanej przez 

stronę jego wysokości.  

Idąc dalej, Sąd zwrócił uwagę i na to, że w skardze strona zarzuciła organowi II 

instancji naruszenie wynikającego z art. 139 k.p.a. zakazu reformationis in peius 

poprzez wydanie decyzji na jej niekorzyść, pomimo że samo ustalenie przez organ  

I instancji odszkodowania nie naruszało prawa ani interesu społecznego. W ocenie 

Sądu, w sprawie wystąpił stan, o którym mowa w art. 139 in fine k.p.a., ponieważ 

decyzja organu I instancji w sposób oczywisty narusza art. 98 ust. 3 w związku z ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Analizując zaś 

regulację art. 98 ust. 1 u.g.n., Sąd doszedł do wniosku, że ustalenie i wypłacenie 

odszkodowania za działki gruntu, które w związku podziałem zostały wydzielone pod 

drogi publiczne i przeszły na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 

terytorialnego, jest możliwe przy spełnieniu łącznie następujących warunków: po 

pierwsze - działki gruntu zostały wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, 

wojewódzkie, krajowe; po drugie – zostały wydzielone w tym celu z nieruchomości, 

której podział został dokonany na wniosek właściciela; po trzecie – przeszły z mocy 

prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa  
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z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie 

o podziale prawomocne.  

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, Sąd zauważył, że nie jest 

kwestionowane w sprawie, że nieruchomość objęta wnioskiem podziałowym w dacie 

orzekania przez Wójta Gminy znajdowała się na terenie zamkniętym. Co prawda Wójta, 

jako podstawę orzekania przywołał – obok art. 95 pkt 8, art. 97 ust. 1 – także art. 98 

u.g.n., ale powołanie w tym przypadku błędnej podstawy prawnej, obok prawidłowej 

podstawy (a nie zamiast niej), która realnie istnieje i stanowiła faktycznie podstawę 

orzekania, nie zmienia tego, że doszło do zatwierdzenia projektu podziału 

nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki. Z uzasadnienia decyzji 

podziałowej wynika, że zatwierdzony podział miał na celu wydzielenie budynku 

mieszkalnego i drogi. Z kolei z załącznika decyzji wskazuje się, że działka została 

wydzielona jako droga. W świetle treści decyzji podziałowej, nie podzielając 

wyrażonego przez Wojewodę stanowiska, że wydzielenie działki gruntu pod drogę 

publiczną na terenach zamkniętych musi być oceniane z zapisami planu miejscowego 

lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ przeczyłoby literalnemu 

brzmieniu art. 95 pkt 8 u.g.n., Sąd uznał, iż prawidłowo organ odwoławczy stwierdził, że 

w przypadku dokonanego w tym szczególnym trybie podziału możliwość wystąpienia 

skutku prawnorzeczowego z art. 98 ust. 1 u.g.n. nadal jest uzależniona od wydzielenia 

działek pod drogi publiczne. Z wniosku właściciela, ani też z decyzji podziałowej, nie 

wynika, aby wydzielono działkę pod drogę publiczną. Przede wszystkim jednak 

stanowisko Wojewody na temat braku wywołania przez decyzję podziałową skutku 

prawnego w postaci wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działki 

determinowane jest postanowieniem Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym  

z 31.05.2019 r., mocą którego oddalono wniosek Skarbu Państwa – Starosty  

o założenie dla działki nowej księgi wieczystej i wpisanie prawa własności Skarbu 

Państwa. Przyjdzie wobec tego podkreślić, zdaniem Sądu, że w sprawie  

o odszkodowanie organy administracji nie mogą nie uwzględniać stanu prawnego 

ujawnionego w księdze wieczystej i samodzielnie prowadzić postępowania  

w przedmiocie ustalenia prawa własności nieruchomości. Ustalenie odszkodowania  

z tytułu przejścia działek drogowych z mocy prawa do zasobu majątku publicznego, 

pomimo tego że – na podstawie przepisów szczególnych – prowadzone jest  

w postępowaniu administracyjnym, nie utraciło cywilnoprawnego charakteru. Nie można 

zatem dokonując analizy skutków prawnorzeczowych podziału, pomijać znaczenia 

wpisu w księdze wieczystej. W urządzonej dla nieruchomości stanowiącej działkę 



 39 
 

gruntu księgi wieczystej nadal jako użytkownik wieczysty figuruje wnosząca  

o odszkodowanie skarżąca Spółka. W ocenie Sądu, kwestia ta jest kluczowa dla oceny 

zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. Została ona rozstrzygnięta przez sąd 

wieczystoksięgowy w opisanym wyżej postanowieniu.  

W konsekwencji Sąd uznał za prawidłowe stwierdzenie organu odwoławczego, 

że nie doszło do powstania indywidulanej sprawy o ustalenie odszkodowania, o którym 

mowa w art. 98 ust. 3 u.g.n. Tym samym brak było podstaw do ustalenia i wypłaty 

jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz strony skarżącej z tytułu wygaśnięcia prawa 

użytkowania wieczystego do nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. 

 
Sprawy z zakresu cudzoziemców (627) 

 

W odniesieniu do spraw objętych symbolem 627 wskazać należy, że podobnie 

jak w roku 2021 zdominowane były one przez problematykę związaną z bezczynnością 

oraz przewlekłością organów administracji publicznej w zakresie wydania zezwolenia na 

pobyt czasowy.  

Na szczególną uwagę w tym zakresie należy jednak zwrócić na wyrok z dnia 10 

listopada 2022 r. (sygn. akt II SAB/Wr 361/22) i na kwestię stosowania przepisów 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 91) do postępowań wszczętych i niezakończonych do 

29 stycznia 2022 r. Na mocy art. 1 pkt 13 wskazanej ustawy dodano w ustawie                         

o cudzoziemcach art. 112a stanowiący w ust. 4, że postępowanie odwoławcze                        

w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy kończy się                       

w terminie 90 dni, a jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami 

prawa, termin, o którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia uzupełnienia braków (art. 112a 

ust. 5 u.o.c.). Natomiast w art. 13 ustawy nowelizującej wprowadzono zaś przepisy 

intertemporalne. Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.o.c., w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia        

w życie niniejszej ustawy mają zastosowanie przepisy art. 7 ust. 3, art. 106 ust. 2a i 2b, 

art. 106a ust. 3 i 4, art. 112a, art. 203 ust. 2a i 2b oraz art. 210 ustawy zmienianej w art. 

1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W myśl zaś art. 13 ust. 2 ustawy 

nowelizującej, jeżeli w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zmienianej                

w art. 1 wojewoda wezwał cudzoziemca lub jednostkę przyjmującą, o której mowa w art. 

3 pkt 5b ustawy zmienianej w art. 1, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do 

przedłożenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we 

wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt 
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czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, nie stosuje się przepisów art. 106 ust. 2a i 2b, art. 

106a ust. 3 i 4 i art. 203 ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 1. W tym przypadku 

terminy załatwiania spraw, o których mowa w art. 112a ust. 1 lub art. 210 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, biegną od dnia upływu 

terminu wyznaczonego przez wojewodę, a jeżeli termin ten upłynął przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy - od dnia jej wejścia w życie. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 3 

ustawy nowelizującej, jeżeli terminy załatwiania spraw, o których mowa w art. 112a lub 

w art. 210 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

rozpoczęły swój bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, biegną one od 

nowa od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przywołane przepisy regulują  

w sposób ścisły terminy załatwienia wniosku o udzielenie zgody na pobyt a także 

obowiązki organu mające przyśpieszyć postępowanie w sytuacji gdy wniosek zawiera 

braki formalne. Co istotne, nowe regulacje mocą art. 13 ustawy zmieniającej, znajdują 

zastosowanie także do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 29 stycznia 

2022 r. 

W ocenie Sądu orzekającego w omawianej sprawie, terminy wskazane w ustawie 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 

ustaw nie mają jednak wpływu na kontrolę zaniechania organu (przewlekłości lub 

bezczynności), jeżeli stan ten zaistniał przed wejściem w życie omawianych przepisów. 

Sąd stwierdził, że wzorzec kontroli działania organu w kontekście zrzucanej mu 

bezczynności i przewlekłości stanowić winny przepisy obowiązujące przed dniem 

nowelizacji. Za powyższym wnioskiem przemawia fakt, iż w art. 13 ustawy nowelizującej 

ustawodawca nie przesądził jednoznacznie, jakie przepisy należy stosować do zdarzeń 

prawnych mających miejsce przed wejściem w życie nowych przepisów. W takiej 

sytuacji nie ma jednoznacznej reguły mającej uniwersalne zastosowanie we wszystkich 

przypadkach a „lukę” tę powinny wypełnić w drodze wykładni organy stosujące prawo. 

Jak podkreślono, wykładnia ta nie może iść w kierunku automatycznego stosowania 

przepisów nowej ustawy do stanów prawnych (zdarzeń) ukształtowanych przed datą 

wejścia w życie nowej ustawy.  

Nadto, jak zauważono, w art. 13 ust. 3 w przeciwieństwie do przepisu art. 13 ust. 

2 ustawy nowelizującej nie zostało określone, że chodzi również o terminy, które 

upłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy. Zgodnie zaś z podstawowymi zasadami 

prawa czasowego obowiązującymi w demokratycznym państwie prawnym ustawy nie 

mają skutku retroaktywnego, jeżeli nie wynika to z ich jednoznacznego brzmienia. 
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Tymczasem przyjęcie, że na mocy art. 13 ustawy nowelizującej nastąpiło niejako 

„zalegalizowanie” już zrealizowanego stanu bezprawności w postaci bezczynności lub 

przewlekłości, byłoby właśnie jednoznaczne ze skutkiem retroaktywnym, a nie tylko 

retrospektywnym ustawy nowelizującej. W rezultacie, nie mielibyśmy do czynienia tylko 

z wydłużeniem biegnących terminów załatwienia sprawy (co jest zasadniczo dozwolone 

na gruncie regulacji procesowych – tzw. retrospektywne działanie nowego prawa), ale 

doszłoby, co do zasady, do zabronionego, retroaktywnego działania nowego prawa, tj. 

przekształcenia na niekorzyść strony już ukształtowanych stosunków prawnych. 

 
Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 
W 2022 r. strony składały wnioski o przyznanie prawa pomocy w zakresie 

częściowym i całkowitym. Wnioski o przyznanie prawa pomocy zostały  załatwione 

odmownie z powodu niewykazania w wyczerpujący i wiarygodny sposób sytuacji 

dochodowej. Natomiast wnioski pełnomocników z urzędu zostały załatwione odmownie 

z powodu niepodjęcia stosownych czynności procesowych świadczących o udzieleniu 

pomocy prawnej z urzędu lub niezłożenia oświadczenia, że opłaty nie zostały opłacone 

w całości lub w części.  

W dalszym ciągu strony składały również kolejne wnioski o zwolnienie z kosztów 

sądowych po otrzymaniu wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia  

o wezwania do uiszczenia wpisu  od skargi, co powoduje problem, czy w tej sytuacji 

skarga powinna zostać np. już odrzucona, a wniosek np. oddalony przez Sąd na 

podstawie art. 247 u.p.p.s.a. lub postępowanie w tego wniosku powinno zostać 

umorzone, bo strona wyczerpała na tym etapie możliwość skorzystania z prawa 

pomocy.  

Strony wnioskowały także o ponowne ustanowienie pełnomocnika z urzędu,  

w sytuacji gdy wyznaczony pełnomocnik sporządził opinię o braku podstaw do 

wniesienia skargi kasacyjnej lub o wyznaczenie innego pełnomocnika z urzędu np.  

z innej OIRP lub ORA, co skutkowało umorzeniem postępowania wszczętego 

ponownym wnioskiem.  

 

Rozdział III 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

 

Do Wydziału III należą sprawy z zakresu: działalności gospodarczej, energetyki, 

uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć, ubezpieczeń majątkowych, 
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jakości, telemediów, samorządu terytorialnego, cła, broni i materiałów wybuchowych, 

spraw kapitałowych i bankowości, własności przemysłowej, funduszy emerytalnych, 

dróg, kolei, lotnictwa i żeglugi, kultury fizycznej, finansów publicznych w tym egzekucji 

należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 

oraz subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych, 

rolnictwa i leśnictwa (symbole: 603, 604, 608, 617, 622, 623, 625, 626, 630, 631, 635, 

637, 646, 651, 652, 653 i 655) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627),  

w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery N do Ś. 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 2.148 spraw, zaś na dzień  

31 grudnia 2022 r. 1.723 sprawy. 

W 2022 r. do Wydziału III wpłynęło 2.571 spraw. 

Zakończono ogółem 2.996 spraw. 

Na rozprawach zdalnych załatwiono 513 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 1.215 spraw. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 6,90. 

Łącznie – w 2022 r. – w Wydziale III sporządzono 2.887 uzasadnień, to jest o 69  

uzasadnień mniej, niż w 2021 r. (2.956  uzasadnień). 

 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2022 r. w Wydziale III: 

 

Sprawy z zakresu dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi (603) 

 

Wyrok z dnia 8 września 2022 r., sygn. akt III SA/Wr 315/21 (prawomocny)  

 

 Sprawa dotyczyła skargi na akt zarządu Powiatu Lubińskiego odmawiający 

zgody na wprowadzenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. 

Sąd  uchylił zaskarżony akt. Wydając rozstrzygnięcie Sąd musiał odpowiedzieć 

na pytanie, czy przedmiotowy akt podlega kognicji sadów administracyjnych i czy 

skarżący posiada legitymację aby ten akt skutecznie kwestionować. 

Sąd zauważył, że przedmiotem skargi jest skierowane do strony skarżącej 

pismo, w którym nie wyrażono skarżącemu zgody na wprowadzenie zatwierdzonej już 

tymczasowej organizacji ruchu. Powyższym aktem organ nie zmienił samego 

zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, lecz nie wyraził zgody na jego 

zrealizowanie. W związku z powyższym Sąd przyjął, że brzmienie zaskarżonego aktu 
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wskazuje, że jest to przejaw woli organu administracji publicznej o charakterze 

władczym, zmierzający do powstrzymania strony skarżącej od realizacji zatwierdzonego 

projektu tymczasowej organizacji ruchu, a więc wykonywania uprawnień wynikających  

z faktu uzyskania takiego aktu. Jest to więc akt o charakterze indywidualnym, dotyczący 

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Z uwagi na powyższe,  

w ocenie Sądu, uznać należy, że zaskarżony akt podlega kontroli sądu 

administracyjnego w granicach kompetencji wyznaczonej przez art. 3 § 2 pkt 4 

u.p.p.s.a. Sąd przyjął, że skarżący posiada legitymację do zaskarżenia tego aktu. 

Wystąpienie interesu prawnego po stronie podmiotu wnoszącego skargę wiąże się  

z udzieleniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, który został 

sporządzony na zlecenie strony skarżącej jako wykonawcy robót budowlanych. 

Natomiast zaskarżonym pismem nie wyrażono skarżącemu zgody na wprowadzenie 

tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego przez Starostę ww. 

projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

Sąd powołał się na § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.), 

§ 1 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1264 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. Przyjął, że 

zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu traci ważność wskutek braku 

terminowego zawiadomienia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Żaden  

z przepisów nie przewiduje natomiast możliwości "odwołania", "cofnięcia" zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu, czy też - tym bardziej - odmowy wyrażenia zgody na 

wprowadzenie zatwierdzonej już organizacji ruchu. Prawodawca w żaden sposób nie 

powiązał "dalszych losów" aktu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z obowiązkiem 

uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. Pomiędzy tymi postępowaniami zachodzi 

tego rodzaju relacja, że to na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 

organ udziela zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w trybie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy  

o drogach publicznych, gdyż do kierowanego do zarządcy drogi wniosku o wydanie 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy załączyć: zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji 

ruchu pojazdów lub pieszych. W konsekwencji Sąd stwierdził, że organ administracji nie 

był uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na wprowadzenie zatwierdzonego już 
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projektu tymczasowej organizacji ruchu z uwagi na brak zezwolenia na zajęcia pasa 

drogowego. 

 

Sprawy z zakresu finansów publicznych (653) 

 

Wyrok z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt III SA/Wr 259/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem skargi był akt Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy odmawiający przyznania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku  

z niespełnieniem jednego z warunków do uzyskania pomocy publicznej, tj. w spółce na 

dzień 31 grudnia wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% kapitału zakładowego. 

Uchylając zaskarżony akt Sąd uznał, że rozstrzygnięcie to nie zawiera 

właściwego uzasadnienia. Przypomniał, że podstawą dla udzielenia wnioskowanej 

pomocy nie jest Komunikat Komisji, jak również nie może stanowić tej podstawy 

wyłącznie art. 15gga uCOVID. Dostrzegł, że instrumenty pomocowe muszą być 

stosowane zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej. 

Sąd podkreślił, że ustawodawca w art. 15gga uCOVID nie przewidział żadnej 

formy prawnej dla odmowy przyznania pomocy, a sama procedura ubiegania się  

o pomoc ma formę uproszczoną. Tym samym, w ocenie Sądu, procedura przed 

organem powinna zapewnić dochowanie ogólnych zasad postępowania –  

w tym wynikających z  Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (decyzja w sprawie 

Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej, Dz.U.UE.C.2011.285.3) oraz Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, które w porządku krajowym odzwierciedlają przepisy 

k.p.a.  

Zdaniem Sądu, spoczywający na administracji obowiązek uzasadnienia decyzji 

w sposób wystarczająco szczegółowy i konkretny, umożliwiający zainteresowanemu 

zrozumienie powodów odmowy uwzględnienia jego wniosku, stanowi konsekwencję 

zasady przestrzegania prawa do obrony, będącej zasadą ogólną prawa Unii (zob. 

podobnie wyroki: z dnia 22 listopada 2012 r., M., C-277/11, EU:C:2012:744, pkt 88; 

z dnia 11 grudnia 2014 r., Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, pkt 38).  

Brak wskazania w uCOVID formy prawnej rozstrzygnięcia organu o odmowie 

przyznania pomocy oraz brak obowiązku uzasadnienia zajętego stanowiska, w opinii 

Sądu, nie spełnia ww. wymogów związanych z działaniem administracji. Nie zapewnia 

stronie właściwej obrony jej praw, jak również uniemożliwia dokonanie skutecznej 

kontroli sądowej aktu dotyczącego pomocy publicznej. 
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Sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków 

branżowych (655)  

 

Wyrok z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III SA/Wr 94/21 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylająca w wyniku wznowienia 

postępowania decyzję dotychczasową  i przyznająca płatność w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego za rok 2019 w innej wysokości. Postępowanie wznowieniowe 

związane było z kontrolą wsteczną przeprowadzoną w gospodarstwie rolnym.   

W wyroku oddalającym skargę Sąd zwrócił uwagę na przepisy prawa unijnego 

odnośnie kontroli płatności rolnych w ramach poszczególnych systemów. 

Sąd zauważył, że w celu skutecznego wykrywania niezgodności w trakcie 

kontroli, państwa członkowskie muszą w szczególności ustanowić przepisy  

w odniesieniu do zakresu kontroli krzyżowych aby wobec wszelkich przypadków 

niezgodności podjąć działania następcze w formie odpowiedniej procedury.  

W konsekwencji Sąd, jako uzasadnione, ocenił dokonanie przez organ – w ramach 

wznowienia postępowania  na podstawie k.p.a. - tzw. kontroli wstecznej wniosku  

w związku z aktualizacją systemu LPIS i w następstwie ponownej kontroli 

administracyjnej potraktował to działanie organ jako wdrożenie właściwej procedury, 

celem udzielenia płatności w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  

Dalej Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem państwo 

członkowskie jest zobowiązane do podjęcia wszelkich stosownych środków celem 

skorygowania uchybienia obowiązkowi bez możliwości powołania się na jakiekolwiek 

utrudnienia. Państwo członkowskie w szczególności nie może powoływać się na 

problemy na szczeblu krajowym przy realizacji lub transpozycji normy wspólnotowej. 

Dotyczy to również ewentualnych przepisów, praktyk lub stanu jego porządku 

prawnego, por. wyroki TSUE: z dnia 2 grudnia 1980 r. w sprawie 42/80 Komisja 

przeciwko Włochom, Rec. s. 3635, pkt 4, z dnia 2 grudnia 1986 r. w sprawie 239/85 

Komisja przeciwko Belgii, Rec. s. 3645, pkt 13 i z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie 

C-383/00 Komisja przeciwko Niemcom, Rec. s. I-4219, pkt 18.  
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Wyrok z dnia 26 maja 2022 r., sygn. akt III SA/Wr 178/21 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylająca w wyniku wznowienia 

postępowania decyzję dotychczasową  i przyznająca płatność w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego za rok 2019 w innej wysokości. Postępowanie wznowieniowe 

związane było z kontrolą wsteczną przeprowadzoną w gospodarstwie rolnym.   

Sąd w innym wyroku (tym razem uwzględniającym skargę) wskazał, że organy - 

prowadząc postępowanie w trybie wznowienia na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. - 

nie wyjaśniły, w jaki sposób dysponują systemem teleinformatycznym, jak wygląda 

procedura opracowywania ortofotomap i ich implementacja do systemu. Podkreślił przy 

tym, że skoro organ dysponuje wysokospecjalistycznym narzędziem kontroli, to ma nie 

tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek z niego korzystać.  

Na tle niniejszej sprawy Sąd przyjął,  że zdjęcia lotnicze istniały w dacie wydania 

decyzji ostatecznej (30 stycznia 2020 r.), bowiem zostały wykonane w kwietniu 2019 r. 

Zdaniem Sądu sporne jest jednak to, czy były organom znane lub czy powinny być 

organom znane, bowiem w aktach sprawy brak jest dowodów pozwalających na 

stwierdzenie, kiedy wykonane w 2019 r. zdjęcia lotnicze trafiły do systemu, czy były 

dostępne przed wydaniem decyzji, co do której postępowanie zostało wznowione. 

Nadto, czy organ mógł pozyskać wiedzę o istniejących nowych ortofotomapach we 

wcześniejszym terminie i dysponować nimi w dacie wydania decyzji z 30 stycznia  

2020 r. Ustalenia w tym zakresie poparte stosownymi dowodami były, w ocenie Sądu, 

niezbędne do tego, aby móc ocenić dopuszczalność wznowienia postępowania  

i ziszczenia się przesłanek z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., a w konsekwencji, aby 

skontrolować wydaną po wznowieniu postępowania decyzję uchylającą decyzję 

ostateczną. 

 

Rozdział IV 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału IV 

 

Do Wydziału IV należą sprawy z zakresu: pracy, spraw mieszkaniowych, 

obronności, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury i sztuki, ochrony 

danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń 

społecznych w drodze wyjątku, ujawnienia przez Instytut Pamięci Narodowej informacji 
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o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów, zdrowia i edukacji (symbole 614, 619, 620, 621, 624, 632, 633, 634, 636, 

645, 647, 648, 649, 650 i 654) oraz sprawy z zakresu cudzoziemców (symbol 627),  

w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery T do Ż. 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 1.150 spraw, zaś na dzień  

31 grudnia 2022 r. 747 spraw. 

W 2022 r. do Wydziału IV wpłynęło 1.923 sprawy. 

Zakończono ogółem 2.326 spraw. 

Na rozprawach zdalnych załatwiono 220 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 1.109 spraw. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 3,85. 

Łącznie – w 2022 r. – sędziowie sporządzili 2.163 uzasadnienia, to jest o 813 

uzasadnień więcej, niż w 2021 r. (1.350  uzasadnień). 

 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2022 r. w Wydziale IV:  

 

Sprawy z zakresu edukacji (614) 

 

Wyrok z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 533/21 (prawomocny) 

 

Istotą sprawy było ustalenie, czy skarżąca - będąca studentką niestacjonarnych 

studiów lekarskich – przekroczyła dozwolony sześcioletni okres pomocowy, od którego 

uzależniona była dopuszczalność przyznania jej stypendium socjalnego. Organy 

Uczelni nie podzieliły bowiem stanowiska strony, że wskazany w przepisach ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce okres przysługiwania prawa do świadczenia 

odnosi się do okresu jego pobierania, nie zaś okresu studiowania. Zdaniem organów 

sześć lat przysługiwania świadczenia należy liczyć z uwzględnieniem wszystkich 

okresów posiadania statusu studenta. Uzasadniało to zatem wznowienie postępowania 

administracyjnego i odmowne załatwienie wniosku strony o przyznanie jej stypendium.  

Sąd nie podzielił interpretacji organów i przyjął, że pojęcie "przysługiwania 

świadczenia" nie może być utożsamiane z posiadaniem statusu studenta. Pojęcie to, 

wobec braku definicji ustawowej, należało odczytywać zgodnie ze znaczeniem, jakie 

nadaje mu języku potoczny i odnosić do świadczenia, które zostało przyznane 

studentowi po spełnieniu wszystkich kryteriów. W związku z tym dla biegu okresu,  
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o którym mowa w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, znaczenie ma  

- według Sądu - to, czy student występował o świadczenie i czy zostało mu ono 

przyznane. Nie jest zaś istotne przez jaki okres łącznie posiadał on status studenta. 

 

Wyrok z dnia 24 sierpnia 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 23/22 (prawomocny) 

  

Przedmiotem skargi była decyzja Rektora Uniwersytetu dotycząca wygaśnięcia 

decyzji ostatecznej w sprawie warunkowego wpisania na listę studentów I roku studiów 

stacjonarnych. Zdaniem Rektora skarżący (student – obcokrajowiec) nie dopełnił 

warunku wskazanego w decyzji w sprawie warunkowego wpisu na listę studentów, tj. 

nie dostarczył w zakreślonym w decyzji terminie orzeczenia właściwego Kuratora 

Oświaty o uznaniu świadectwa wydanego za granicą za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia wraz z tłumaczeniem na język polski, 

wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych 

Ministerstwa Sprawiedliwości RP. 

 Uchylając wydane w sprawie obie decyzje Sąd stwierdził na wstępie, że  

w sprawie postępowanie administracyjne winno być prowadzone w języku polskim  

i że wymóg ten ma charakter bezwzględny. Sąd dostrzegł, że w rozpatrywanej sprawie 

zasady tej nie zachowano, gdyż szereg dokumentów składanych przez stronę, ale także 

pism stanowiących odpowiedź na podania i inne pisma strony, zostało sporządzonych 

w języku angielskim i nie zostały one przetłumaczone na język polski, tj. język urzędowy 

w tej sprawie. Przy czym uwaga ta dotyczyła dokumentów o istotnym znaczeniu dla 

sprawy, w tym podania o prolongatę terminu do złożenia dokumentów, pisma 

wnioskującego o ponowne rozpoznanie sprawy, co – w ocenie Sądu – narusza przepisy 

prawa. 

 Niezależnie od powyższego Sąd dostrzegł, że powołane przez organ – zarówno 

w decyzji w sprawie warunkowego wpisu na listę studentów, jak i w decyzji 

wygaszającej tę decyzję – przepisy prawa nie zawierają zastrzeżenia warunku wpisu na 

listę studentów I roku studiów (żaden z powołanych przez organ przepisów nie zawiera 

zatem podstawy do ustanawiania warunku wpisu na listę studentów I roku). Uznał, że 

nie sposób takiej normy odszukać w zapisach ustawy o szkolnictwie wyższym, systemie 

oświaty, czy też powołanych przez organ aktach wewnętrznych uczelni. Przyjął, że 

niewątpliwie żądane przez organ dokumenty są niezbędne aby ubiegać się o wpis na 

listę studentów, jednakże brak jest ustawowego wskazania, że warunkowy wpis na listę 
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studentów może nastąpić z zastrzeżeniem przedstawienia takich dokumentów  

w zakreślonym terminie.  

 

Sprawy z zakresu pracy (619) 

 

Wyrok z dnia 15 marca 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 739/21 (nieprawomocny) 

 

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie było rozstrzygnięcie odmawiające 

przyznania emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji m.in. ekwiwalentu pieniężnego za 

pełnione przez niego dyżury domowe.  

W wydanym orzeczeniu Sąd podzielił ustalenia organów Policji i wskazał, że 

regulacje dotyczące pragmatyki zawodowej policjantów przewidują, iż policjantowi 

pozostającemu na dyżurze domowym przysługuje czas wolny, a dopiero w razie jego 

niewykorzystania w okresie służby, ekwiwalent pieniężny. Jednakże uprawnienie to 

uzależnione jest ściśle od spełnienia dodatkowego warunku, a mianowicie wykonywania 

w ramach dyżuru domowego czynności służbowych na polecenie przełożonego. Stąd 

też Sąd nie zgodził się ze skarżącym, że dysponuje on niezrealizowanym przez organy 

roszczeniem o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za czas przebywania na dyżurach 

domowych, na których nie wykonywał on żadnych czynności służbowych. Sąd 

dostrzegł, że obowiązujące w tym zakresie regulacje nie przewidują jakiegokolwiek 

wyjątku i nie dają organom możliwości ustalenia prawa do żądanego świadczenia.  

Sąd zwrócił również uwagę, że sytuacji skarżonego nie zmieniał wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie C-518/15 (Ville de Nivelles  

v. Rudy Matzak – publ. Dz. U. UE C 2018/134/2). Wskazane orzeczenie zapadło 

bowiem w efekcie wykładni przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady Nr 2003/88/WE, która nie znajduje zastosowania w zakresie czasu pracy 

policjantów i obejmuje wyłącznie pracowników. Potwierdzeniem tego jest fakt, że 

przepisy omawianej dyrektywy zostały implementowane do ustawodawstwa krajowego  

i obowiązują w ramach ustawy – Kodeks pracy. Nadto z art. 2 pkt 2 dyrektywy Rady Nr 

89/391/EWG, do której wprost odsyła dyrektywa 2003/88/WE, wynika, że jej regulacje 

nie będą miały zastosowania tam, gdzie istniałaby sprzeczność interesów w odniesieniu 

do specyficznej działalności publicznej i społecznej, takich jak siły zbrojne, czy policja 

lub też w odniesieniu do określonych dziedzin działalności w zakresie usług związanych 

z ochroną cywilną. 
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Sprawy z zakresu pomocy społecznej (632) 

 

Wyrok z dnia 8 lutego 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 551/21 (prawomocny) 

 

W wyroku oceniono postanowienie wojewódzkiego zespołu ds. orzekania  

o stopniu niepełnosprawności stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia 

odwołania od orzeczenia powiatowego zespołu ds. spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawności.  

Sąd uchylił zaskarżone postanowienie. Uznał, że organ pominął fakt, że  

z dniem 16 grudnia 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodany 

został art. 15zzzzzn2, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia uchybienia przez 

stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 1) od zachowania 

których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji 

publicznej, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw 

rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 5) 

zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 6) do 

dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do 

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, 

a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających  

z przepisów o ich ustroju – organ administracji publicznej zawiadamia stronę  

o uchybieniu terminu (ust. 1). W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ 

administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku  

o przywrócenie terminu (ust. 2).  

Zdaniem Sądu, powołana regulacja nie oznacza wyłączenia ogólnych reguł 

postępowania administracyjnego odnośnie do zasad wnoszenia środków 

odwoławczych, w tym stwierdzania uchybienia terminu do wniesienia odwołania lub 

przywracania terminu do wniesienia odwołania, lecz nową, dodatkową procedurę  

w okresie trwania pandemii i licznych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Sąd uznał, że 

organ nie zastosował się do wymogów tej procedury i przed wydaniem zaskarżonego 

postanowienia nie wywiązał się z obowiązku nałożonego na niego w art. 15 zzzzzn2 

powołanej ustawy, tj. nie zawiadomił strony o uchybieniu terminu. Skutkować to więc 
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musiało – w ocenie Sądu – koniecznością uchylenia wydanego przez niego 

postanowienia. 

 

Wyrok z dnia 5 kwietnia 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 560/21 (prawomocny) 

 

Wniesiona w sprawie skarga dotyczyła decyzji wydanej po wznowieniu 

postępowania administracyjnego, na mocy której uchylono rozstrzygnięcie  

o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego i odmówiono stronie jego 

przyznania. Organy administracji publicznej zgodnie zauważyły, że ubiegając się  

o wskazane wsparcie strona nie zaliczyła do składu rodziny swojego ówczesnego 

męża. Zatem, mimo nieuregulowanej sytuacji rodzinnej strony, dochody jej męża winny 

zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na lata 

2016-2017. Skarżąca nie zgodziła się z wydanymi rozstrzygnięciami. Zdaniem 

skarżącej organy nie wzięły pod uwagę jej faktycznej separacji z mężem, nie podjęły 

niezbędnych działań celem określenia jego sytuacji dochodowej z urzędu oraz 

zaniechały należytego pouczenia jej o istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych 

sprawy. 

Skład orzekający Sądu podzielił zapatrywania organów, że określając krąg osób 

tworzących rodzinę ustawodawca nie zawarł w tym względzie żadnych dodatkowych 

warunków związanych choćby z faktycznym pozostawaniem we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Stąd też dla potrzeb ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego bez znaczenia było ewentualne poszukiwanie lub gromadzenie przez 

organy dowodów na okoliczności sytuacji rodzinnej skarżącej i faktycznego życia  

w rozłączeniu z mężem, w szczególności separacji małżonków, postępowania 

rozwodowego, rzeczywistego prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, 

ponoszonych kosztów, utrzymywania kontaktów, czy też charakteru relacji między 

małżonkami. W opinii Sądu, ich ustalanie nie miało bowiem żadnego znaczenia 

prawnego w sprawie, albowiem nie były to okoliczności o charakterze prawotwórczym. 

Liczył się jedynie fakt, że w dacie składania wniosku strona pozostawała w związku 

małżeńskim. Stąd dochody jej męża winny zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu 

prawa do świadczenia wychowawczego. Zdaniem Sądu, pominięcie tej kwestii 

przemawiało za wznowieniem postępowania administracyjnego i uchyleniem decyzji, na 

mocy której strona otrzymała zawnioskowane wsparcie, bez spełnienia ku temu 

wymaganych prawem przesłanek. 
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Wyrok z dnia 28 lipca 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 894/21 (prawomocny) 

 

 Postępowanie dotyczyło czynności wstrzymania wypłaty świadczenia 

wychowawczego z mocą wsteczną w drodze czynności materialno-technicznej.  

Sąd w pierwszej kolejności przyjął, że zastosowana przez organ forma 

wstrzymania wypłaty świadczenia była dopuszczalna. Możliwość wstrzymania wypłaty 

świadczenia nie stanowi bowiem o istocie prawa do niego, nie ma waloru 

rozstrzygnięcia władczego (decyzji), lecz jest instrumentem dyscyplinującym stronę 

celem należytej współpracy z organem i kontroli przez organ prawidłowości wypłacania 

świadczeń na wypadek zmiany stanu faktycznego wpływającego na zachowanie 

przyznanego uprawnienia. Wykonanie przyznanego prawa do świadczenia polega na 

wypłacie świadczenia, które samo w sobie jest czynnością materialno-techniczną. 

Wstrzymanie wypłaty winno zatem mieć taki sam charakter. Nadto zastosowanie 

instytucji wstrzymania wypłaty świadczenia z woli ustawodawcy przybrało postać dalece 

uproszczoną, nie wiążącą się z koniecznością przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego, gdyż wymagałoby wówczas zastosowania całego reżimu prawnego, 

charakteryzującego zwykły tryb jurysdykcyjny postępowania administracyjnego.  

 Za niedopuszczalne Sąd jednak uznał wstrzymanie wypłaty świadczenia z mocą 

wsteczną. Nie było to bowiem zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa (art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Nadto kwestia 

ewentualnych rozliczeń związanych z nieuprawnionym pobraniem świadczenia już 

wypłaconego zastrzeżona została dla rozstrzygnięcia wydawanego w przedmiocie 

świadczeń nienależnych. W konsekwencji Sąd przyjął, że wstrzymanie wypłaty 

świadczenia wychowawczego może nastąpić wyłącznie na przyszłość. 

 

Wyrok z dnia 9 listopada 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 364/22 (nieprawomocny) 

  

Sprawa dotyczyła decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie uznania 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami za świadczenia nienależnie pobrane oraz 

zobowiązania do ich zwrotu wraz odsetkami.    

 W wyroku uchylającym decyzje organów obu instancji Sąd uznał, że skarżącej 

nie można przypisać świadomości (złej wiary) w kwestii nienależnie pobranych 

świadczeń, co jest wymogiem zastosowania art. 30 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, traktującego o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 
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Sprawy z zakresu kultury i sztuki (636) 

 

Wyrok z dnia 27 września 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 152/22 (nieprawomocny) 

 

W sprawie z zakresu nadzoru na działalnością organów samorządu 

terytorialnego zakwestionowana została uchwała o nadaniu statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w części odnoszącej się do źródeł jej finansowania. Przepis  

§ 11 ust. 1 pkt 6 załącznika do wskazanej uchwały zawierał bowiem sformułowanie, że 

źródłami finansowania biblioteki są również "inne dozwolone prawem" źródła. Organ 

nadzoru podkreślił, że ustawodawca w art. 11 ust. 3 pkt 4 ustawy o bibliotekach 

upoważnił organizatora do określenia w statucie biblioteki źródeł jej finansowania. Na tej 

podstawie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest uprawniony do 

jasnego i precyzyjnego określenia źródeł finansowania instytucji kultury. Użycie 

sformułowania "inne dozwolone prawem" sprawia zaś, że katalog wskazujący źródła 

finansowania ma charakter otwarty oraz że możliwe jest wówczas finansowanie 

biblioteki w zakresie nieprzewidzianym wprost przez statut. Tym samym w sposób 

istotny narusza to art. 11 ust. 3 pkt 4 ustawy o bibliotekach, poprzez nie przestrzeganie 

zakresu upoważnienia ustawowego. Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru i – 

stwierdzając nieważność uchwały we wskazanym zakresie – przyjął, że to właśnie 

statut biblioteki określa źródła jej finansowania. Zdaniem Sądu, ten element uchwały ma 

wskazywać na konkretne, dookreślone źródła, z których będzie finansowana biblioteka. 

Tym bardziej, że badana uchwała ma walor aktu powszechnie obowiązującego. Z jej 

normatywnego charakteru wynika więc konieczność formułowania jasnych i czytelnych 

postanowień, mieszczących się w granicach upoważnienia ustawowego. 

Kwestionowany fragment uchwały nie spełnia tych wymogów ze względu na 

nieprecyzyjne i ogólne określenie źródeł finansowania biblioteki. Otwiera to możliwość 

szerokiej interpretacji wskazanej regulacji i swobodnego, samodzielnego określania 

takich źródeł przez dyrektora biblioteki. Tymczasem kompetencja do określenia 

konkretnych źródeł finansowania biblioteki należy do rady gminy (organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego), a miejscem ich wyłącznej regulacji jest statut 

biblioteki (akt prawa miejscowego). 
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Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 

 

Wyrok z dnia 10 lutego 2022 r., sygn. akt IV SAB/Wr 883/21 (prawomocny) 

 

Kontrolą sądową objęto bezczynność w zakresie udostępnienia informacji 

publicznej dotyczącej danych specjalistów (psychologów) zatrudnionych  

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów (OZSS). Wnioskodawca zwrócił się 

o udzielenie informacji dotyczącej m.in. ich wieku oraz wychowywania własnych dzieci 

w rodzinie rozbitej. Podmiot zobowiązany stwierdził, że dane te nie mają charakteru 

publicznego i nie mogą zostać udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej.  

Rozstrzygając spór Sąd zgodził się z oceną podmiotu zobowiązanego. Uznał, że 

wiek specjalisty, który nie pełni funkcji publicznej, nie jest warunkiem zatrudnienia go  

w OZSS. Przesądził, że informacja tego rodzaju ma walor prywatny i nie może być 

postrzegana w kategoriach informacja publicznej. Ta bowiem – w myśl art. 1 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej – powinna obejmować wyłącznie sprawy 

publiczne, do których z pewnością nie należy informacja o wieku osoby pracującej  

w OZSS na stanowisku specjalisty – psychologa.  

Podobne spostrzeżenia Sąd poczynił odnośnie żądania wskazania, czy 

specjalista OZSS wychowuje lub wychowywał dzieci w rodzinie rozbitej. Zdaniem Sądu 

informacje te wiążą się bowiem ściśle ze sferą prywatną każdego człowieka  

i nie mogą być one utożsamiane z pojęciem informacji publicznej.  

Sąd ocenił, że działanie podmiotu zobowiązanego, ograniczające się do 

poinformowania wnioskodawcy o niepublicznych charakterze żądanych informacji, było 

prawidłowe. 

 

Wyrok z dnia 8 marca 2022 r., sygn. akt IV SAB/Wr 864/21 (prawomocny) 

 

Przedmiotem sporu była bezczynność podmiotu zobowiązanego do 

udostępnienia informacji publicznej. Strona skarżąca domagała się od organu 

ujawnienia treści wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu 

"Razem Bezpieczniej" w latach 2017-2019. Podmiot zobowiązany uznał tymczasem, że 

wnioskowane dane zostały wytworzone przez podmioty nieobjęte zakresem 

zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, które nie przeniosły na niego 

przysługujących im praw autorskich. 
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Sąd stanął na stanowisku, że informację publiczną stanowi nie tylko treść 

wszelkiego rodzaju dokumentów bezpośrednio zredagowanych i wytworzonych przez 

podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Dowodził, że przymiot 

taki posiada także treść dokumentów, których podmioty te używają do zrealizowania 

powierzonych im prawem zadań. Stwierdził, że bez znaczenia przy tym jest, w jaki 

sposób dokumenty te znalazły się w posiadaniu danego podmiotu oraz że ważne 

jedynie jest to, aby służyły one realizowaniu zadań publicznych i odnosiły się do nich 

bezpośrednio, co też miało miejsce w sprawie. Tym bardziej, że beneficjentami 

programu "Razem Bezpieczniej" były wyłącznie gminy (jednostki samorządu 

terytorialnego), czyli podmioty publiczne, a wytworzone przez nie zgłoszenia mieściły 

się w ramach definicji dokumentu urzędowego, tj. oświadczenia woli lub wiedzy, 

utrwalonego i podpisanego w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego  

w rozumieniu Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowanego do innego 

podmiotu lub złożonego do akt sprawy. W ocenie Sądu, z tego też powodu 

zawnioskowane dane nie mogły być objęte ochroną przewidzianą przepisami prawa 

autorskiego, gdyż nie dotyczy ona m.in. dokumentów urzędowych. Reasumując Sąd 

stwierdził, że organ zobowiązany był do udzielenia skarżącej zawnioskowanych przez 

nią danych, a zaniechanie w tym zakresie należało poczytać za jego bezczynność. 

 

Wyrok z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt IV SAB/Wr 979/21 (nieprawomocny) 

 

W orzeczeniu Sąd rozstrzygał kwestię udostępnienia informacji publicznej  

w postaci danych wykonawców realizujących gminną inwestycję budowlaną, które 

zostały przez podmiot zobowiązany zanonimizowane w przesłanych wnioskodawcy 

kopiach protokołów odbioru inwestycji i zawartych w związku z nią umów.  

W punkcie wyjścia swoich rozważań Sąd przyjął, że anonimizacja jest 

czynnością prawidłową jedynie wówczas, gdy objęte nią określone dane rzeczywiście 

nie podlegają ujawnieniu z uwagi na ich ochronę. Powołując się na ugruntowaną linię 

orzeczniczą Sąd podkreślił, że ochrona danych o kontrahentach jednostki samorządu 

terytorialnego, takich jak ich nazwy, czy imiona i nazwiska, ma ograniczony zakres. 

Stwierdził, że same informacje identyfikujące wykonawców robót komunalnych mają 

charakter publiczny i są udostępniane w trybie informacji publicznej. Nie podlegają one 

zatem wyłączeniu z uwagi na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

W opinii Sądu, przemawia za tym funkcja kontroli społecznej, pozwalająca lokalnej 

społeczności weryfikować wykonanie umów zawartych przez jednostki samorządu 
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terytorialnego, a także sprawdzać, czy zawierane umowy nie stanowią swoistego 

przejawu nepotyzmu lub korupcji politycznej. Przeciwdziałanie owym zjawiskom 

dostatecznie usprawiedliwia zatem transparentne funkcjonowanie samorządu 

terytorialnego. 

Sąd wywiódł ponadto, że przy kolizji prawa do informacji publicznej z prawem do 

ochrony danych osobowych, należy przyznać priorytet prawu do informacji publicznej, 

zważywszy, że w ramach gospodarki rynkowej nie istnieje przymus zawierania umów  

z podmiotami publicznymi. Z tego względu podmiot (w tym osoba fizyczna) zawierając 

umowę cywilnoprawną z podmiotem publicznym, z którą wiąże się wydatkowanie 

środków publicznych, nie może oczekiwać, że w zakresie takich danych jak imię  

i nazwisko lub firma, przedmiot umowy, czy wysokość wynagrodzenia, zachowa prawo 

do prywatności. 

 

Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652 (645) 

 

Postanowienie z dnia 18 listopada 2022 r., IV SA/Wr 573/22 (nieprawomocne) 

 

 Sprawa dotyczyła skargi na zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w zakresie prowadzenia procedury "Niebieskiej Karty". Skarżący 

domagali się zakończenia procedury jako prowadzonej bezpodstawnie. 

Sąd odrzucił skargę z uwagi na jej niedopuszczalność. Podstawę orzeczenia 

Sądu stanowił art. 58 § 1 pkt 1 u.p.p.s.a. Przywołując regulacje ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie traktujące o statusie i działaniach zespołów 

interdyscyplinarnych i procedurze "Niebieskiej Karty" (także zapisy rozporządzenia 

dotyczące ww. procedury) Sąd uznał, że zespół interdyscyplinarny, który podjął 

czynność założenia oraz prowadzenia "Niebieskiej Karty" nie jest organem administracji 

publicznej, ani w znaczeniu ustrojowym (żaden przepis prawa nie określa go w ten 

sposób), ani też funkcjonalnym (żaden przepis prawa nie powierzył mu do wykonywania 

zadań z zakresu administracji publicznej w formie określonej w art. 3 § 2 u.p.p.s.a.). 

Zdaniem Sądu, podejmowany przez zespół interdyscyplinarny ogół czynności 

związanych z założeniem i prowadzeniem "Niebieskiej Karty", a następnie 

zakończeniem procedury w tym zakresie, nie kształtuje bezpośrednio uprawnień lub 

obowiązków członków rodzin dotkniętych przemocą, ani osób podejrzewanych  

o stosownie takiej przemocy. Innymi słowy, wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty", jej 

wydanie i zakończenie nie kreują żadnego stosunku administracyjnego, a więc nie 
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powodują powstania bezpośrednich uprawnień lub obowiązków osób objętych tą 

procedurą. A tym samym czynności te nie mogą być kwalifikowane jako akty lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a. Reasumując Sąd stwierdził, że 

skarga na procedurę prowadzenia przez zespół interdyscyplinarny "Niebieskiej Karty" 

nie mieści się w granicach właściwości sądów administracyjnych, określonej w art. 3 § 2 

u.p.p.s.a. 

 

CZĘŚĆ CZWARTA 

DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU 

 

Rozdział I 

Informacja o działalności Wydziału informacji Sądowej 

 

Zadania wykonywane przez Wydział Informacji Sądowej – poza realizacją 

podstawowej funkcji, jaką jest przygotowywanie i udzielanie informacji  

o funkcjonowaniu Sądu i jego organów - wykraczają znacząco poza tę problematykę.  

W zakresie załatwianych przez Wydział Informacji Sądowej spraw znajdują się 

następujące zagadnienia: wnioski o udzielenie informacji publicznej składane na 

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), skargi i wnioski z działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 

zm.), obowiązki wynikające z § 14 Zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy 

Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń 

przez Internet, nadzór nad pracą programów wspomagających pracę wydziałów 

orzeczniczych, przygotowanie i koordynacja prac Zespołu Kwalifikacyjnego orzeczeń 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, obsługa medialna Sądu,  

a także opracowywanie analiz, danych statystycznych i informacji bieżących  

z działalności Sądu. 

Do zadań wykonywanych przez Wydział Informacji Sądowej należy również 

administrowanie kontem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  

na portalu e-Curia, który jest serwisem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

umożliwiającym składanie, otrzymywanie i odczytywanie pism procesowych  

w formacie elektronicznym. 

https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(3)par(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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Do zagadnień najczęściej interesujących dziennikarzy należały następujące 

kwestie:  

- udostępnienie informacji o sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków w kontekście 

interpretacji pojęcia domu (PORTAL PATRIOT 24); 

- udostępnienie informacji o pytaniu prejudycjalnym zadanym w sprawie 

dotyczącej wiążącej informacji stawkowej  (Gazeta Prawna); 

- udostępnienie informacji o orzecznictwie Sądu w zakresie wymierzonych kar 

administracyjnych za naruszenie przez przedsiębiorców zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej w okresie lockdownu (Polsat News); 

- udostępnienie informacji o sprawach w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej 

w sprawie przyznania uprawnień do kierowania pojazdami i wydania prawa jazdy 

(TVN);  

- wywiad telewizyjny, w którym przedstawiono zasady zwolnień z opłaty za pobyt 

w domu pomocy (Polsat); 

- udostępnienie informacji o ilości złożonych skarg na przewlekłość i bezczynność 

Wojewody Dolnośląskiego oraz o ilości wniosków w przedmiocie wymierzenia grzywny 

organowi za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę w sprawach 

dotyczących obywateli Ukrainy oraz rodzaju rozstrzygnięć w tych sprawach (Gazeta 

Wyborcza); 

- udzielenie informacji w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Zagrodno  

w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Zagrodno (PORTAL 24 

Legnica);  

- udzielenie informacji na pytania zawarte we wniosku dotyczącym osoby 

Dyrektora WSA we Wrocławiu (discovery.com); 

- udostępnienie informacji na temat sprawy dotyczącej pozwolenia na budowę  

składowiska odpadów (discovery.com);   

W odniesieniu do wniosków o udzielenie informacji publicznej dominowały wnioski 

dotyczące treści rozstrzygnięć, organizacji pracy w tutejszym Sądzie, konkursów na 

stanowiska asystentów i referendarzy sądowych, a także treści pytań testowych  

i kazusów wykorzystanych w tych konkursach.  

W zakresie udostępnienia informacji o treści orzeczeń przesyłano 

zanonimizowane treści tych orzeczeń, a w 6 sprawach poinformowano o ich 

umieszczeniu w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, wskazując 

jednocześnie pod jakim adresem są one publikowane. Po uruchomieniu na stronie 

mailto:kacper_sulowski@discovery.com
mailto:kacper_sulowski@discovery.com
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Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

dostępu do elektronicznych wokand tutejszego Sądu nie odnotowano już wpływu 

wniosków o udostępnienie wokand sądowych w formie papierowej. 

W mijającym roku przedmiotem zainteresowania wnioskodawców były również 

zagadnienia związane z wpływem oraz sposobem orzekania w konkretnych rodzajach 

spraw, na przykład danych liczbowych dotyczących: 

- liczby spraw zarejestrowanych w latach 2018-2021 w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu w zakresie bezczynności i przewlekłości postępowania  

Wojewody Dolnośląskiego oraz łącznej wysokości zasądzonych kwot sum pieniężnych 

na rzecz skarżących; 

- informacji o wpływie spraw w przedmiocie wymierzenia administracyjnych kar 

pieniężnych nakładanych przez organy państwowej inspekcji sanitarnej w czasie 

pandemii; 

- informacji o wpływie spraw w odniesieniu do oznaczonych we wniosku 

nieruchomości; 

- liczby skarg na bezczynność organów w zakresie udostępnienia informacji 

publicznej;    

 W obszarze zainteresowania wnioskodawców znalazły się też informacje na 

temat: 

-  umów zawartych z dostawcą systemu z jakiego korzysta tutejszy Sąd  

w ramach prowadzonych rozpraw on-line;  

-  systemów informacji prawnej użytkowanych w 2022 r. przez tutejszy Sąd;   

-  realizacji umów zamówienia publicznego według podanych kryteriów;   

- imion i nazwisk sędziów wchodzących w skład Kolegium Sędziów 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; 

- wykazu środków pieniężnych wydanych na płace w tutejszym Sądzie w formie 

kwot poszczególnych przelewów na rachunki bankowe; 

- liczby asystentów zatrudnionych w tutejszym Sądzie.   

Spośród ogólnej liczby wniosków o udzielenie informacji publicznej 6 wniosków 

zostało wniesionych przez organizacje społeczne, w sferze zainteresowań których 

pozostawały m.in. dane dotyczące:  

- stosowanej w Sądzie formy pracy zdalnej oraz zadaniowego czasu pracy;  

- liczby etatów urzędników, asystentów sędziego i innych pracowników 

tutejszego Sądu;  
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- treści Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu;  

- treści Regulaminu ZFŚS Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu. 

- polityki antymobbingowej prowadzonej w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu;  

- zawieranych w okresie od 1 stycznia 2020 r. umów o pracę na okres próbny. 

W odniesieniu do grupy skarg kierowanych do Prezesa Sądu, jako organu 

nadzoru, główną przyczyną ich wnoszenia było niezadowolenie stron z wydanych przez 

tutejszy Sąd rozstrzygnięć, zarówno kończących postępowanie, jak również tych 

o charakterze incydentalnym oraz brak zrozumienia i nieznajomość obowiązującej 

procedury sądowoadministracyjnej.  

Wśród pism związanych z prowadzonym postępowaniem skargowym, podobnie 

do poprzedniego okresu sprawozdawczego, marginalną grupę stanowiły tak zwane 

pisma ponowne, zawierające polemikę ze stanowiskiem wyrażonym 

w zawiadomieniach o załatwieniu skarg, bądź powtórzenie wniosków i zarzutów 

zawartych w piśmie wszczynającym dane postępowanie. W odpowiedzi informowano 

strony o załatwieniu sprawy, stanie sprawy oraz o kompetencjach nadzorczych 

Prezesa Sądu, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie. 

W mijającym roku nie odnotowano: 

- skarg dotyczących sposobu i kultury prowadzenia rozpraw przed tutejszym 

Sądem; 

- skarg zgłaszanych ustnie do protokołu w trakcie comiesięcznego przyjmowania 

stron przez Prezesa tutejszego Sądu; 

-  interwencji posłów i senatorów; 

- skarg dotyczących Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych  

(w tym skarg na niewłaściwą anonimizację orzeczenia), 

- zasadnych skarg dotyczących działalności sądownictwa administracyjnego,  

- skarg dotyczących działalności sądów powszechnych i orzeczeń wydanych 

przez te sądy,  

- skarg na działania organów ścigania; 

          - petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach               

(t. jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

W 2022 r. największą grupę pod względem liczebności stanowiły skargi 

dotyczące przewlekłości postępowania tutejszego Sądu.  
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Kolejną grupę co do ilości stanowiły skargi dotyczące wadliwości postępowania 

oraz rozstrzygnięć Sądu. Zarzuty stron, podobnie jak w latach poprzednich, 

sprowadzały się do polemiki z treścią wydanych w ich sprawach orzeczeń. W skargach 

tych skarżący domagali się w istocie wydania korzystnych dla nich rozstrzygnięć. 

Kolejną i podobną pod względem liczebności grupę stanowiły wystąpienia 

dotyczące funkcjonowania sekretariatów w zakresie nierzetelnego udzielania informacji 

o stanie spraw oraz ujawniania danych osobowych (RODO). Natomiast marginalny 

charakter miały skargi, w których formułowano zarzuty udzielenia  niepełnej informacji   

i brak profesjonalizmu w udzielaniu informacji o sprawach. Podobnie jednostkowy 

charakter miała skarga na nieprzekazanie pism (w tym skargi) przez organ.  

Przedmiotem wniosków kierowanych do Sądu była też kwestia związana  

z rozstrzygnięciem sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, pomimo 

wniosku o przeprowadzenie rozprawy oraz nieudostępnieniem akt sprawy  

w systemie PASSA.  

Łącznie załatwiono 18 skarg. 

 

Rozdział II 

Szkolenia i konferencje 

 

1. W dniu 28 lutego 2022 r. SWSA Dagmara Dominik-Ogińska - Wiceprezes, 

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu uczestniczyła w 153. Konferencji Podatkowej nt. „Kodeks karny 

skarbowy – unormowania i praktyka”, organizowanej przez Centrum 

Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego w formie online. 

2. W dniach 4-5 marca 2022 r. SWSA Dagmara Dominik-Ogińska - Wiceprezes, 

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu oraz Pani asesor Iwona Solatycka uczestniczyły w konferencji online 

pt. „VII Toruński przegląd orzecznictwa podatkowego” organizowanej przez 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

3. W dniu 18 marca 2022 r. SWSA Tomasz Świetlikowski - Wiceprezes, 

Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu uczestniczył w szkoleniu online na temat „Doręczenia w postępowaniu 

administracyjnym z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych”. 

4. W dniu 20 kwietnia 2022 r. SWSA Dagmara Dominik-Ogińska - Wiceprezes, 

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
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Wrocławiu, SWSA Daria Gawlak-Nowakowska, SWSA Tadeusz Haberka, SWSA 

Jarosław Horobiowski, SWSA Piotr Kieres, SWSA Marta Semiczek – Z-ca 

Przewodniczącej Wydziału I, asesor Iwona Solatycka oraz SWSA Dagmara 

Stankiewicz-Rajchman uczestniczyli w wykładzie Pana Dariusza Polakowskiego 

na temat „Podstawy VAT – zagadnienia wybrane część I” organizowanym przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. 

5.  W dniu 29 kwietnia 2022 r. SWSA Daria Gawlak-Nowakowska, SWSA Tadeusz 

Haberka, SWSA Jarosław Horobiowski, SWSA Piotr Kieres, SWSA Marta 

Semiczek – Z-ca Przewodniczącej Wydziału I, asesor Iwona Solatycka 

uczestniczyli w wykładzie Dariusza Polakowskiego na temat „Podstawy VAT – 

zagadnienia wybrane część II” organizowanym przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu. 

6. W dniu 10 maja 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w wykładzie Profesora Janusza 

Trzcińskiego nt. „Między prawem do prywatności a prawem do informacji 

publicznej” oraz w naradzie Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej 

Sędziego NSA Sylwestra Marciniaka z Przewodniczącymi Wydziałów Informacji 

Sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych, która odbyła się                        

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

7. W dniach 11-13 maja 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, SWSA Dagmara Dominik-Ogińska 

Wiceprezes, Przewodnicząca Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu, SWSA Władysław Kulon Przewodniczący 

Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu oraz SWSA 

Gabriel Węgrzyn uczestniczyli w polsko-niemieckim spotkaniu sędziów 

orzekających w sądach finansowych i administracyjnych w ramach  obchodów  

z okazji 100 rocznicy utworzenia sądownictwa administracyjnego  

w Województwie Śląskim, które organizowane było przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach.  

8. W dniu 16 maja 2022 r. SWSA Tadeusz Haberka, asesor Iwona Solatycka, 

SWSA Dagmara Stankiewicz-Rajchman, SWSA Adam Habuda, asesor Marta 

Pawłowska oraz asesor Anna Kuczyńska-Szczytkowska uczestniczyli  

w warsztatach nt. „Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego” 

organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 
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9. W dniu 20 maja 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w uroczystości z okazji 

wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu Sądu Apelacyjnego 

we Wrocławiu. 

10.  W dniu 26 maja 2022 r. SWSA Piotr Kieres oraz asesor Iwona Solatycka 

uczestniczyli w Podatkowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę 

Prawa Finansowego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego w formie zdalnej. 

11. W dniu 3 czerwca 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w uroczystości z okazji inauguracji 

na stanowisko Prezesa Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii w Bautzen. 

12.  W dniach 6-7 czerwca 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w naradzie Prezesa NSA  

z Prezesami WSA w Starejwsi k. Węgrowa. 

13.  W dniu 24 czerwca 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w uroczystości z okazji Święta 

Wrocławia. 

14.  W dniu 20 lipca 2022 r. SWSA Tomasz Świetlikowski Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Przewodniczący 

Wydziału IV uczestniczył w uroczystości z okazji 103. rocznicy powstania Policji 

Państwowej, która odbyła się we Wrocławiu. 

15.  W dniu 6 września 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w uroczystości związanej  

z obchodami 100-lecia utworzenia sądownictwa administracyjnego  

w województwie śląskim, które odbyło się w Katowicach oraz w zaplanowanym 

na dzień 5 września 2022 r. w Ogrodzieńcu spotkaniu roboczym z prezesami 

wojewódzkich sądów administracyjnych i prezesami Izb Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

16.  W dniu 21 września 2022 r. SWSA Dagmara Dominik-Ogińska Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Przewodnicząca 

Wydziału I uczestniczyła w obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej we 

Wrocławiu. 

17.  W dniu 26 września 2022 r. SWSA Tomasz Świetlikowski Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Przewodniczący 
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Wydziału IV uczestniczył w obchodach jubileuszowych 100-lecia sądownictwa 

administracyjnego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. 

18.  W dniu 29 września 2022 r. SWSA Katarzyna Radom uczestniczyła w formie 

zdalnej w szkoleniu organizowanym przez firmę Presscom Centrum Szkoleniowe 

Informacja Publiczna nt.: „Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej – nowa 

ustawa, nowe obowiązki”. 

19.  W dniu 30 września 2022 r. SWSA Katarzyna Radom uczestniczyła w XII 

Konferencji Fundacji Court Watch Polska w formie zdalnej. 

20.  W dniach 12-14 października 2022 r. w Polanicy Zdroju odbyła się konferencja 

szkoleniowa sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

21.  W dniach 25-26 października 2022 r. SWSA Ireneusz Dukiel Prezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył  

w uroczystości z okazji 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego, która odbyła się w Warszawie. 

22.  W dniu 8 listopada 2022 r. SWSA Dagmara Dominik-Ogińska Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Przewodnicząca 

Wydziału I uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych we Wrocławiu zwieńczonym obchodami 40-lecia zawodu 

Radcy Prawnego, które odbyło się w Auli Leopoldina głównym gmachu 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

23.  W dniach 14-16 listopada 2022  r. SWSA Adam Habuda odbył wizytę studyjną     

w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. 

24.  W dniach 17-19 listopada 2022 r. SWSA Tomasz Świetlikowski Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Przewodniczący 

Wydziału IV oraz SWSA Wojciech Śnieżyński uczestniczyli w Konferencji 

szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych, która odbyła się w Kołobrzegu.  



 65 
 

CZĘŚĆ PIĄTA 

TABELE STATYSTYCZNE 

 

I. Ruch spraw w WSA we Wrocławiu w 2022 r. 

          

Rodzaj 

sprawy 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

31.12.2021 r.  

Wpłynęło 
Łącznie   

[kol. 5 i 9] 

Załatwiono 

Zamknięto 

Pozostało 

na okres 

następny 

31.12.2022 r. 
Ogółem 

w tym 

na 

rozprawie 

na posiedzeniu 

niejawnym 

ogółem 
z tego 

wyrokiem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SA 2 598 3 647 3 393 3 331 1 301 2 030 1 275 62 2 852 

SAB 3 535 5 739 7 696 7 605 2 7 603 3 918 91 1 578 

SO 127 136 236 226   226   10 27 

SPP 4 38 38 36   36   2 4 

RAZEM 6 264 9 560 11 363 11 198 1 303 9 895 5 193 165 4 461 

          

        

          

Liczba aktów autokontroli, zastosowanych przez organy administracji 

publicznej (art. 54 § 3 u.p.p.s.a.) 
12  
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II. Ruch spraw w Wydziałach I-IV w WSA we Wrocławiu w 2022 r. 

 

ogółem
z tego 

wyrokiem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 830 986 974 958 280 678 484 16 842

II 311 896 770 741 290 451 276 29 437

III 993 994 864 863 513 350 116 1 1 123

IV 464 771 785 769 218 551 399 16 450

Razem 2 598 3 647 3 393 3 331 1 301 2 030 1 275 62 2 852

I 945 1 469 2 117 2 095 2 095 1 097 22 297

II 818 1 616 2 035 1 990 1 990 1 028 45 399

III 1 124 1 548 2 078 2 064 2 064 1 103 14 594

IV 648 1 106 1 466 1 456 2 1 454 690 10 288

Razem 3 535 5 739 7 696 7 605 2 7 603 3 918 91 1 578

I 20 24 40 36 36 4 4

II 38 37 67 63 63 4 8

III 31 29 54 52 52 2 6

IV 38 46 75 75 75 9

Razem 127 136 236 226 0 226 0 10 27

I 0 1 0 0 1

II 3 5 8 8 8 0

III 0 5 4 4 4 1

IV 1 27 26 24 24 2 2

Razem 4 38 38 36 0 36 0 2 4

I 1 795 2 480 3 131 3 089 280 2 809 1 581 42 1 144

II 1 170 2 554 2 880 2 802 290 2 512 1 304 78 844

III 2 148 2 576 3 000 2 983 513 2 470 1 219 17 1 724

IV 1 151 1 950 2 352 2 324 220 2 104 1 089 28 749

6 264 9 560 11 363 11 198 1 303 9 895 5 193 165 4 461

Rodzaj sprawy

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu

Wpłynęło
Łącznie 

[kol. 5 i 9]

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało 

na okres 

następny
Ogółem

w tym

na 

rozprawie

na posiedzeniu 

niejawnym

S
A

S
A

B
S

O
S

P
P

R
A

Z
E

M

RAZEM
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III. Wskaźnik sprawności postępowania w 2022 roku 

 

Wydział XII 2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2022 

I 5,93 5,17 5,88 5,55 5,89 6,20 5,79 5,91 6,18 5,96 5,38 4,60 4,38 

II 10,13 4,11 4,50 6,27 6,39 6,02 4,69 4,37 4,21 4,27 4,11 3,70 3,53 

III 6,48 7,27 7,53 7,97 7,16 7,82 7,53 8,33 8,53 8,06 7,87 7,06 6,90 

IV 8,73 3,51 4,10 4,40 4,97 4,54 4,28 4,36 4,61 4,53 4,19 4,09 3,85 

Ogółem 
Sąd 

7,10 5,04 5,58 6,10 6,18 6,25 5,67 5,82 5,95 5,78 5,47 4,92 4,72 
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IV. Zestawienie miesięcznych wpływów skarg w latach 2021 i 2022 (SA, SAB, SO) 

Lp. miesiąc 
Wydział I Wydział II Wydział III Wydział IV Ogółem 

2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 

1. styczeń 299 205 39 233 294 309 212 177 844 924 

2. luty 434 242 69 240 319 278 136 182 958 942 

3. marzec 386 298 83 415 450 381 100 252 1019 1346 

4. kwiecień 343 267 63 228 318 256 128 194 852 945 

5. maj 366 205 48 184 371 198 71 152 856 739 

6. czerwiec 374 121 44 141 347 143 119 132 884 537 

7. 
Razem - I 
półrocze 

2.202 1.338 346 1.441 2.099 1.565 766 1.089 5.413 5.433 

8. lipiec 361 177 59 167 477 177 99 118 996 639 

9. sierpień 430 221 70 234 453 223 128 180 1.081 858 

10. wrzesień 485 198 77 232 554 192 104 146 1.220 768 

11. październik 336 191 1.019 160 481 151 500 119 2.336 621 

12. listopad 346 189 471 142 450 120 553 148 1.820 599 

13. grudzień 288 165 269 173 357 143 269 123 1.183 604 

14. Ogółem rok 4.448 2.479 2.311 2.549 4.871 2.571 2.419 1.923 14.049 9.522 
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V. Sprawy o wymierzenie organom grzywien w 2022 roku 

 

na wniosek z urzędu

łącznie 

wymierzone 

grzywny

na wniosek z urzędu

łącznie 

wymierzone 

sumy 

pieniężne

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 123 223 141 59 350 zł 26 56

2 0

3 1 18 17 11 500 zł 1

4 0

5 0

6 719 1 105 7 6 19 400 zł 742 350

7 0

8 120 125 36 24 500 zł 8 81

9 0

10 0

11 2 982 4 770 3 172 163 4 975 800 zł 362 1 073

12 86 90 18 1 12 800 zł 14 57

Oddalono 

wniosek/ skargę 

o wymierzenie 

grzywny/wniosek 

o przyznanie 

sumy pieniężnej

Rodzaj grzywny/sumy 

pieniężnej

grzywna z art. 55 § 1 p.p.s.a.

grzywna z  art. 151a § 1 

p.p.s.a.

grzywna z art. 112 p.p.s.a.

Wpływ 

wniosków/skarg 

o wymierzenie 

grzywny/ 

wniosków o 

przyznanie 

sumy pieniężnej

Z A Ł A T W I O N O

W inny 

sposób

Suma pieniężna przyznana od organu 

na rzecz skarżącego

grzywna z art. 145a § 2 

p.p.s.a.

grzywna z art. 145a § 3 

p.p.s.a.

grzywna z art. 149 § 2 p.p.s.a.

L.p.

grzywna z art. 64c § 6 p.p.s.a.

Ogółem             

(wymierzenia, 

oddalenia, 

inne)

Wymierzono grzywnę

1

suma pieniężna z art. 149 § 2 

p.p.s.a.

grzywna z art. 155 § 3 p.p.s.a.

suma pieniężna z art. 145a § 3 

p.p.s.a.

grzywna z art. 154 § 1 p.p.s.a.

suma pieniężna z art. 154 § 7 

p.p.s.a.
 


