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Wprowadzenie 
 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2013 r. przedstawia najważniejsze zagadnienia i wydarzenia 

dotyczące Sądu i została opracowana w celu przedstawienia Zgromadzeniu 

Ogólnemu Sędziów w wykonaniu obowiązku wynikającego z 24 § 4 pkt 1 ustawy  

z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,  

poz. 1269 ze zm.). 

Informacja, obok podstawowych danych liczbowych, koncentruje się  

na analizie działalności orzeczniczej Sądu i przedstawia najistotniejsze orzeczenia  

i pojawiające się w nich zagadnienia prawne oraz wyrażone w nich poglądy. 

Przedstawiając Informację pragnę podziękować wszystkim pracownikom 

Sądu: sędziom, referendarzom sądowym, asystentom sędziów, urzędnikom 

sądowym oraz pracownikom administracyjnym niebędących urzędnikami za to,  

że swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego funkcjonowania 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w minionym – 2013 roku. 

 

 

Ryszard Pęk 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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Rozdział I. 

Wpływ spraw w 2013 roku 
 

W 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) 

wpłynęło łącznie 5689 skarg, tj. o 1447 skarg więcej niż w 2012 r. (4242 skargi). 

Dominowały skargi wniesione przez osoby fizyczne - 3377 skarg, 

- osoby prawne wniosły 2264 skargi, 

- organizacje społeczne wniosły 7 skarg, 

- prokurator wniósł 17 skarg, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 5 skarg, 

- inne podmioty wniosły 24 skargi. 

 

W strukturze skarg wniesionych do WSA we Wrocławiu dominowały skargi  

na akty i czynności administracyjne - 5177 skarg. Ponadto wpłynęło 445 skarg  

na bezczynność lub przewlekłość postępowania. 

Struktura przedstawiała się w 2013 r. następująco. Do WSA we Wrocławiu 

wpłynęły: 

- 294 skargi na akty i czynności organów centralnych, 

- 870 skarg na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej, 

- 837 skarg na akty i czynności organów skarbowych, 

- 1474 skargi na akty i czynności organów celnych, 

- 1033 skarg akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 

- 113 skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, 

- 246 skargi na uchwały organów jednostek samorządowych wniesione przez 

organ nadzoru, 
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- nie wpłynęła żadna skarga (0 skarg) na akty prawa miejscowego wojewodów 

i organów administracji niezespolonej,  

- 50 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, 

- 260 skarg na akty i czynności innych organów. 

 

Udział pełnomocników w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym we Wrocławiu przedstawiał się następująco: 

- pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 1820 sprawach, 

- adwokaci, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 440 sprawach, 

- radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 659 sprawach, 

- doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy skarżących występowali w 350 

sprawach, 

- prokurator występował w 6 sprawach, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich występował w 1 ze spraw, 

- rzecznicy patentowi nie występowali w żadnej ze spraw. 

 

 

 

 



 6 
 

Rozdział II. 

Postępowanie sądowe 
 

Statystyka spraw w poszczególnych Wydziałach WSA we Wrocławiu 

przedstawia się następująco. 

 

Wydział I 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 421 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2013 r. - 1020 spraw. 

Przyczyną tak znaczącego wzrostu spraw niezakończonych w 2013 r. był 

przede wszystkim bardzo wysoki wzrost wpływu spraw. 

W 2013 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 2456 spraw, tj. o 844 sprawy więcej 

niż w 2012 r. 

W 2013 r. zakończono ogółem 1857 sprawy, tj. o 205 spraw więcej niż  

w 2012r. (1652 sprawy).  

Na rozprawach w 2013 r. zakończono 1379 spraw na rozprawach, tj. o 146 

spraw więcej niż w 2012 r. (1233 sprawy).  

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 4,98. 

Łącznie, w 2013 r. sędziowie Wydziału I sporządzili 1411 uzasadnień, tj. o 102 

uzasadnienia więcej niż w 2012 r. (1309 uzasadnień). 

 

Wydział II 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 235 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2013 r. – 254 sprawy.  

W 2013 r. do Wydziału II wpłynęło 1045 spraw, tj. o 79 spraw więcej niż  

w 2012 r. (966 spraw). 
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W 2013 r. zakończono ogółem 1026 spraw, tj. o 39 spraw mniej niż w 2012 r. 

(1065 spraw). 

Na rozprawach zakończono 720 spraw, tj. o 49 spraw mniej niż w 2012 r.  

(769 spraw). 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 2,92. 

Łącznie, w 2013 r. sędziowie Wydziału II sporządzili 732 uzasadnienia,  

tj. o 147 uzasadnień mniej niż w 2012 r. (879 uzasadnień). 

 

Wydział III 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 206 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2013 r. - 248 spraw.  

W 2013 r. do Wydziału III wpłynęło 1015 spraw, tj. o 345 spraw więcej niż  

w 2012 r. (670 spraw). 

W 2013 r. zakończono ogółem 973 sprawy, tj. o 218 spraw więcej niż w 2012 

r. (755 spraw). 

Na rozprawach zakończono 789 spraw, tj. o 205 spraw więcej niż w 2012 r. 

(584 spraw). 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 2,93. 

Łącznie, w 2013 r. sędziowie Wydziału III sporządzili 695 uzasadnień,  

tj. o 149 uzasadnień więcej niż w 2012 r. (546 uzasadnienia). 

 

Wydział IV 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 287 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2013 r. - 368 spraw.  

W 2013 r. do Wydziału IV wpłynęło 1173 spraw, tj. o 179 spraw więcej niż  

w 2012 r. (994 sprawy). 
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W 2013 r. zakończono ogółem 1092 sprawy, tj. o 94 sprawy więcej niż  

w 2012r. (998 spraw). 

Na rozprawach zakończono 715 spraw, tj. o 14 więcej niż w 2012 r.  

(701 spraw). 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,76.  

Łącznie, w 2013 r. sędziowie sporządzili 820 uzasadnień, tj. o 79 uzasadnień 

więcej niż w 2012 r. (741 uzasadnień). 

 

Wydział V 

Zadania wykonywane przez Wydział Informacji Sądowej - poza realizacją 

podstawowej funkcji, jaką jest przygotowywanie i udzielenie informacji  

o funkcjonowaniu Sądu i jego organów - wykraczają znacząco poza tą problematykę. 

W zakresie załatwianych przez Wydział spraw znajdują się następujące zagadnienia: 

wnioski o udzielenie informacji publicznej, skargi i wnioski z działu VIII ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  

z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 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, redagowanie strony 

BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, przygotowanie  

i koordynacja prac Zespołu Kwalifikacyjnego orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu, obsługa medialna Sądu, a także opracowywanie 

analiz, danych statystycznych, informacji bieżących z działalności Sądu. 

W zakresie obsługi medialnej Sądu do zagadnień najczęściej interesujących 

dziennikarzy należały kwestie dotyczące prawa samorządowego, podatkowego  

oraz lokalnych inwestycji o charakterze publicznym.  

Na niezmienionym poziomie – w odniesieniu do dotychczasowego - 

kształtowała się ilość zapytań dotyczących postępowania przed sądami 

administracyjnymi, jak również sądami powszechnymi i innymi organami 
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państwowymi. Funkcjonujący w ramach Wydziału Sekretariat udzielał na bieżąco - 

bezpośrednio oraz drogą telefoniczną i mailową - informacji o toczących się 

postępowaniach, a także wyjaśniał kwestie związane z właściwością Sądu  

i przysługujących środkach zaskarżenia oraz innych uprawnieniach i obowiązkach 

procesowych.  

W Wydziale V udostępniono w 2013 r. 1416 razy akta sądowo administracyjne 

oraz załatwiono 167 wniosków o wydanie kserokopii z akt sprawy. W zakresie 

współpracy z innymi organami władzy i administracji, wnioskującymi o udzielenie 

informacji o stanie spraw zawisłych przed tutejszym Sądem załatwiono 39 wniosków. 

W odniesieniu do wniosków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, 

których w minionym roku wpłynęło 58, dominowały wnioski dotyczące udostępnienia 

wokand sądowych, natomiast wyraźnie nasiliła się tendencja spadkowa w zakresie 

wniosków o udostępnienie orzeczeń. Zmalała ilość wniosków dotyczących 

udostępnienia danych statystycznych odnoszących się do konkretnego przedmiotu 

spraw sądowoadministracyjnych oraz dotyczących zagadnień procesowych. 

Przedmiotem wniosków kierowanych do Sądu była również kwestia 

przysługujących stronom praw i obowiązków w kontekście postępowania, w tym 

przede wszystkim kwestie dotyczące trybu wnoszenia skarg do sądu. Odnotowano 

także wystąpienia związane z tokiem postępowania sądowo administracyjnego. Duża 

część wniosków dotyczyła zagadnień prawnych spoza kognicji sądów 

administracyjnych; były to w istocie rzeczy żądania udzielenia porady prawnej, w tym 

kwestii związanych z postępowaniem przed innymi organami administracji publicznej 

oraz sądami powszechnymi. W odniesieniu do skarg kierowanych do Prezesa Sądu 

jako organu nadzoru główną przyczyną ich wnoszenia, wskazywaną przez strony 

były przede wszystkim wydane przez tutejszy Sąd rozstrzygnięcia, jak również 

niezrozumienie obowiązującej zasad postępowania sądowo administracyjnego  

oraz skierowanych do stron pouczeń. We wszystkich przypadkach składane skargi 

były niezasadne, a wskazane w nich zarzuty w większości opierały się  

na kwestionowaniu rozstrzygnięć Sądu. Łącznie załatwiono 56 skarg. 
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Rozdział III. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

W 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

nie zapadło żadne postanowienie w przedmiocie pytań prawnych kierowanych  

do Trybunału Konstytucyjnego.  

W 2013 r. nie wydano również żadnego postanowienia sygnalizacyjnego, 

mającego podstawę w art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 270 ze zm). 

Rozpoznano 12 wnioski o wymierzenie organowi grzywny na podstawie  

art. 154 § 1 p.p.s.a. 

Rozpoznano 34 wnioski o wymierzenie organowi grzywny na podstawie  

art. 55 § 1 p.p.s.a. 

Rozpoznano 47 wniosków o wymierzenie organowi grzywny na podstawie  

art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Nie wniesiono żadnych wniosków o wymierzenie organowi grzywny w trybie 

art. 112 p.p.s.a.  

 

Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) 

wpłynęło łącznie 1362 wnioski o przyznanie prawa pomocy, z których referendarze 

sądowi rozpoznali łącznie 1160 wniosków. 

Referendarze sądowi wydali w 2013 r. łącznie 116 postanowień dotyczących 

przyznania wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej  

z urzędu. 
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Z analizy postępowań dotyczących rozpoznawania wniosków o przyznanie 

prawa pomocy wynika, że nie pojawiły się nowe problematyczne kwestie związane 

ze stosowaniem przepisów regulujących instytucję prawa pomocy.  

Większość wniosków, podobnie jak w poprzednich latach, obejmowała swoim 

zakresem ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wnioski o ustanowienie tego 

pełnomocnika strony najczęściej składały po wydaniu orzeczenia podlegającego 

zaskarżeniu. Kolejne wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sytuacji,  

gdy Sąd przyznał wcześniej prawo pomocy w takiej postaci, załatwiano 

postanowieniem o umorzeniu postępowania w tej części. 

Zmalała liczba wniosków o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych 

składanych przez strony, które są zwolnione od kosztów sądowych z mocy ustawy. 

Sąd wydawał postanowienia w sprawie umorzenia postępowania wszczętego 

wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w sytuacji, gdy skarżący był zwolniony 

od tych kosztów z mocy ustawy, a wniosek wniesiono przed wszczęciem 

postępowania sądowego lub w sytuacji, gdy złożony został ponowny wniosek  

o zwolnienie od kosztów sądowych, tj. po wydaniu postanowienia przyznającego 

prawo pomocy poprzez zwolnienie od tych kosztów. 

Wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi strony składały 

najczęściej po otrzymaniu wezwania sądu do uiszczenia tego wpisu.  

Był on rozpoznawany z uwzględnieniem wszystkich kosztów określanych w sprawie, 

a więc nie tylko aktualnych (np. wpis od skargi), ale i ewentualnych, przyszłych 

kosztów sądowych (wpis od zażalenia, skargi kasacyjnej). 

Strony były wzywane do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy  

na urzędowym formularzu, ponieważ zazwyczaj wniosek ten był składany w formie 

pisma. Po otrzymaniu wezwania referendarza sądowego do złożenia wniosku  

na urzędowym formularzu strony często poszerzały zakres wniosku, gdyż w piśmie 

wnosiły o zwolnienie od wpisu sądowego, a na urzędowym formularzu o zwolnienie 

od kosztów sądowych i dodatkowo o ustanowienie adwokata. Wzywano także strony 

do przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących ich sytuacji materialnej  

i rodzinnej. Brak dokumentów źródłowych uniemożliwiających ocenę wniosku  

pod względem spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie prawa pomocy 

skutkował odmową przyznania prawa pomocy. 
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Zdecydowanie zmalała liczba spraw, w których wydano zarządzenie  

o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania  

(art. 257 p.p.s.a.) wskutek nieuzupełnienia braków formalnych wniosku  

lub niezłożenia wniosku na wymaganym formularzu (np. na formularzu 

obowiązującym w postępowaniu przed sądem cywilnym ). 

W sytuacji, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie złożyła wniosku 

o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu wówczas wzywano ją  

do złożenia tego wniosku na wymaganym formularzu (PPPr). Podobnie, gdy wnioski 

o przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu nie zawierały oświadczenia, 

że opłaty nie zostały opłacone w całości lub w części przez stronę wzywano 

pełnomocnika do złożenia tego oświadczenia pod rygorem odmowy przyznania 

wynagrodzenia. 

W sytuacji gdy pełnomocnik ustanowiony z urzędu występował o przyznanie 

wynagrodzenia poniżej stawek minimalnych przyznawano wynagrodzenie według 

stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu.  

Jeżeli pełnomocnik z urzędu został ustanowiony po wydaniu (ogłoszeniu) 

wyroku, a następnie złożył wniosek o jego uzasadnienie i o przywrócenie terminu  

do tej czynności, a w dalszej kolejności sporządził również skargę kasacyjną  

lub opinię o braku podstaw do jej wniesienia - przyjmowano, że pełnomocnik nie brał 

udziału w I instancji i przyznawane jest mu wynagrodzenie za udział w postępowaniu 

przed sądem II instancji z tytułu sporządzenia skargi kasacyjnej lub opinii o braku 

podstaw do jej wniesienia. Przepisy wykonawcze, na podstawie których ustalane są 

wynagrodzenia pełnomocników z urzędu (adwokatów lub radców prawnych) 

określają bowiem za jakie konkretnie czynności przysługują pełnomocnikom 

wynagrodzenia za udział w postępowaniu w II instancji tj.: sporządzenie i wniesienie 

skargi kasacyjnej, sporządzenie opinii o braku podstaw do jej wniesienia, udział  

w rozprawie przed NSA. Przepisy wykonawcze nie precyzują w jakim momencie 

kończy się postępowanie przed sądem I instancji, gdyż określają jedynie stawki  

za udział pełnomocnika w postępowaniu przed sądem I instancji. 

W sytuacji, gdy pełnomocnik z urzędu został ustanowiony w postępowaniu 

sądowym w I instancji, które zakończyło się postanowieniem o odrzuceniu skargi i nie 

złożył wniosku o przyznanie wynagrodzenia za udział w postępowaniu sądowym  
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w I instancji, a następnie sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej i wniosek o przyznanie wynagrodzenia za jej sporządzenie, przyjmowano 

że brał on udział również w postępowaniu sądowym w I instancji i w związku z tym  

za sporządzenie tej opinii przyznawano wynagrodzenie według stawki obowiązującej 

dla pełnomocnika, który brał udział w postępowaniu sądowym w I instancji (50 %). 

W sprawach, w których wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności 

orzeczenia z prawem przyjmowano, że pełnomocnik ustanowiony w postępowaniu 

zwykłym, tj. objętym skargą o stwierdzenie tej niezgodności, nie jest uprawniony  

do działania w postępowaniu sądowym wywołanym skargą o stwierdzenie 

niezgodności orzeczenia z prawem, co wynika z treści art 39 pkt 1 p.p.s.a. 

określającego umocowanie do czynności w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 

Nadal wątpliwości budzi stosowanie art. 253 p.p.s.a., z którego wynika, że sąd 

zwraca się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata lub radcy prawnego) 

do właściwej okręgowej rady lub izby. Z przepisu tego nie wynika jednoznacznie  

w jaki sposób należy ustalić właściwość okręgowej rady lub izby. Zarządzenia 

Przewodniczącego Wydziału kierowane są do odpowiedniej Rady i Izby  

we Wrocławiu znajdującej się w miejscowości, w której znajduje się siedziba sądu 

orzekającego (WSA we Wrocławiu). Z treści art. 21 ust. 3 Prawa o adwokaturze 

wynika jedynie, że adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu 

rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową. 

Jeżeli strona we wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazała konkretnego 

adwokata lub radcę prawnego, wówczas w piśmie do właściwej rady czy izby 

(ustalonej zgodnie z siedzibą zawodową pełnomocnika) znajduje się informacja o tym 

żądaniu strony. Sytuacje takie zdarzają się jednak wyjątkowo rzadko. 

 

Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W 2013 r. w sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu wpłynął jeden wniosek o przeprowadzenie mediacji.  

W Wydziale II i III w 2013 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. 
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W Wydziale IV w 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, nie prowadzono 

postępowania mediacyjnego, co wynika ze specyfiki spraw rozpoznawanych w tym 

Wydziale. W trybie uproszczonym załatwiono natomiast sześć sprawy. 
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Rozdział IV. 

Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu 
 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

W roku 2013 w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu zarejestrowano 2.436 skarg, spośród których 324 dotyczyło podatku 

od towarów i usług, 368 – podatku dochodowego od osób fizycznych, 569 dotyczyło 

podatku akcyzowego, 154 – podatku od nieruchomości, natomiast 541 – podatku  

od gier. Z zarejestrowanych skarg 55 było skargami o wznowienie postępowania. 

W sprawach należących do właściwości Wydziału I WSA we Wrocławiu 

podjęte rozstrzygnięcia wpisywały się w dotychczas prezentowaną przez ten sąd 

interpretację przepisów prawa. Wśród wyroków na szczególną uwagę zasługują 

opisane niżej rozstrzygnięcia. 

W wyroku z 24 lipca 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 762/13) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu rozstrzygnął na korzyść organu podatkowego spór  

o zasadność przedłużenia - w drodze postanowienia wydanego na podstawie art. 87 

ust. 2 zdanie 2 ustawy o VAT - terminu zwrotu stronie podatku od towarów i usług  

za okres rozliczeniowy do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia. Rozważając 

wynikającą z art. 87 ust. 2 ust. 2 ustawy o VAT przesłankę przedłużenia terminu 

zwrotu podatku od towarów i usług, tj. konieczność dodatkowego zweryfikowania 

zasadności zwrotu podatku, oraz przedmiot skargi spółki, sąd przyjął, że będący 

podstawą wydania zaskarżonego postanowienia przepis nie zawiera konkretnych 

przesłanek nakazujących weryfikację zasadności zwrotu. Wystarczy więc powzięta 

przez organ wątpliwość co do jej zasadności, której organ podatkowy dał wyraz  

w sprawie, wszczynając kontrolę podatkową, aby organ stał się kompetentny 

przedłużyć termin zwrotu podatku od towarów i usług. Sąd stwierdził, że przyjęte 

przez ustawodawcę rozwiązanie mieści się w ramach realizacji uzasadnionego 

interesu państw członkowskich Unii Europejskiej w podejmowaniu odpowiednich 

kroków w celu ochrony swych interesów finansowych, które znajduje swoje 

usankcjonowanie w prawie unijnym. Nadto zauważył, że prawodawca w ramach 

kształtowania instytucji przedłużenia terminu zwrotu podatku przewidział formę 

ochrony, czy też wynagrodzenia podatnikowi niesłusznego wstrzymania zwrotu 
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różnicy podatku naliczonego nad należnymi, tj. wynikającą z art. 87 ust. 2 zdanie 3 

ustawy o VAT konieczności wypłacenia podatnikowi, w przypadku ustalonego  

w trakcie dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu, należnej kwoty wraz z odsetkami 

w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku 

odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Mechanizm ten pełni 

funkcję gwarancyjną dla prawa podatnika do terminowego zwrotu podatku  

oraz zapewnia, że organ podatkowy przedłuża termin zwrotu jedynie w przypadkach 

uzasadnionych, na czas określony proporcjonalnie do wątpliwości powziętych  

w zakresie podstaw powstania różnicy podatku naliczonego nad należnym do zwrotu. 

Sądowa kontrola zasadności weryfikacji zwrotu oraz rezultatu tej weryfikacji (decyzji 

wymiarowej) stanowi natomiast formę kontroli zakwestionowania przez organy 

podatkowe rozliczenia podatku od towarów i usług dokonanego przez podatnika  

i stanowi gwarancję zastosowania w uzasadnionych przypadkach mechanizmu 

przewidzianego w art. 87 ust. 2 zdanie 3 ustawy o VAT. Dlatego ocena zasadności 

weryfikacji zwrotu na etapie prowadzenia postępowania w tym przedmiocie byłaby 

przedwczesna. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 318/13 (wyrok z 26 sierpnia 2013 r.) 

uwzględniając skargę na decyzję na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu 

w przedmiocie: orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu 

wyrażono następujący pogląd: 

„Stan przekroczenia wartości zobowiązań nad wartością majątku można 

uznać za podstawę ogłoszenia upadłości tylko wtedy, gdy powstała w ten sposób 

strata jest wyższa od niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, pod warunkiem, że jest 

ona większa od całego kapitału własnego”. 

Powyższy pogląd wyrażono na tle przesłanki przewidzianej w art. 116 § 1  

pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią tego przepisu członek zarządu  

może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, gdy wykaże,  

że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto 

postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe),  

albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie 

postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy. 

W wyroku z 23 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 685/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę na interpretację indywidualną. Sąd 

przyjął, że inwestor może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek 
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poniesiony na zapłatę określonych kwot na rzecz podwykonawców w ramach 

solidarnej odpowiedzialności z generalnym wykonawcą, w części, w jakiej nie zostały 

one zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, 

gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy. Interpretacja dokonana 

przez organ podatkowy, wskazująca sposób rozliczenia kosztów uzyskania 

przychodów bez uwzględnienia w ich ciężarze wydatków związanych z zapłatą 

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace budowlane w ramach solidarnej 

odpowiedzialności z generalnym wykonawcą wynikającej z ustawy, skutkuje 

nałożeniem na stronę nieadekwatnych obciążeń podatkowych, sprzecznych  

z konstrukcją tego podatku. Uznanie zatem, że koszt nie miał związku  

z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, wykraczało – zdaniem Sądu 

– poza ogólną regułę wyrażoną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Kosztami uzyskania 

przychodów są bowiem wszelkie koszty w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc 

obok nakładów bezpośrednich, również nakłady pośrednie, straty, wydatki 

niezbędne, wymagające poniesienia w relacji do któregoś z elementów nakładów 

bezpośrednich. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego należy odnotować wyrok  

z 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 105/13, w którym Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu odniósł się do kwestii postanowienia dotyczącego 

odstępstwa od § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Podkreślił, że zgodnie  

z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r.,  

Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Ocena, czy w danej sytuacji 

zachodzą przypadki szczególnie uzasadnione, należy do organów administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz ministra, który ustanowił odpowiednie przepisy 

techniczno-budowlane. Jak wynika natomiast z ust. 4 omawianego przepisu minister 

może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia 
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dodatkowych warunków. Sąd przyjął, że upoważnienie przez Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej organu administracji architektoniczno-

budowlanej do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowalnych nie oznacza automatyzmu w udzieleniu takiej zgody. W związku z tym 

organ mylnie przyjął, jakoby udzielenie przez Ministra upoważnienia do udzielenia 

zgody na odstępstwo od warunków technicznych było dla niego wiążące i obligowało 

go do udzielenia tejże zgody. Pogląd ten jest błędny. Udzielone przez Ministra 

upoważnienie nie zwalniało Starosty od oceny przedłożonej wraz z wnioskiem  

o udzielenie pozwolenia na budowę dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami 

rozporządzenia. Pomimo udzielenia przez Ministra takiego upoważnienia nadal 

główny ciężar rozstrzygnięcia co do zgody na odstępstwo spoczywał na organie 

administracji architektoniczno-budowlanej. To jego zadaniem było rozważenie 

zasadności wniosku inwestorów o udzielenie zgody i jego umotywowanie, stosownie 

do wymagań określonych w art. 9 ust. 3 ustawy - Prawie budowlane. Przy czym  

ze względu na to, że postanowienie wydane na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

- Prawo budowlane nie podlega zaskarżeniu, to tym bardziej organ administracji 

powinien wypowiedzieć się w decyzji dlaczego dopuszczalne jest przyjęte  

w konkretnej sprawie odstępstwo. 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 

Z uwagi na duże znaczenie ocen oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć w systemie zgód i zezwoleń upoważniających do realizacji 

przedsięwzięcia warto odnotować jeden z pierwszych wyroków, który odnosi się  

do problemu konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. W wyroku z 27 sierpnia 2013 r. 

(sygn. akt II SA/Wr 476/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyjął, 

że w świetle brzmienia art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 108 ust. 1 ustawy z dnia  

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), wyznacznikiem przeprowadzenia 

takiego postępowania jest pojęcie „znacznego transgranicznego oddziaływania  

na środowisko”. Zgodnie z wyrażonym w tym wyroku poglądem, nie każde 

transgraniczne oddziaływanie będzie pociągało za sobą obowiązek przeprowadzenia 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania. Taka konieczność będzie 
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występowała tylko wówczas gdy możliwości oddziaływania będą miały charakter 

znaczny. 

Materii dotyczącej określenia standardów akustycznych obowiązujących  

na terenach bezpośrednio graniczących z terenem zakładu przemysłowego 

poświęcony został wyrok z 10 lipca 2013 r. (sygn. akt II SA/Wr 379/13). Wojewódzki 

Sąd Administracyjny oddalając skargę stwierdził, że o tym, czy dany teren należy  

do rodzajów terenów określonych w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.),  

w konsekwencji jaki obowiązuje standard jakości środowiska na tym obszarze, 

decydują w pierwszej kolejności przepisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujące dla obszarów, na które hałas przenika. Skład 

orzekający podkreślił, że sytuacja w której znalazł się skarżący uwidacznia istotny 

problem systemowy, który polega na braku zapewnienia odpowiedniej ochrony 

prawnej interesów właścicieli zakładów przemysłowych, która jest spowodowana 

lokalizowaniem zabudowy mieszkaniowej na terenach dotychczas wykorzystanych 

dla celów przemysłowych lub w ich pobliżu. 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

Wśród spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego należy odnotować 

wyrok z 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 406/13, w której Sąd rozważał  

czy przepisy art. 61 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 w zw. z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, ze. zm.) nie stoją na przeszkodzie ustaleniu warunków zabudowy  

dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, w przypadku braku 

uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenu, na którym ma być 

realizowana inwestycja, ale jednocześnie istnieje możliwość zapewnienia dostaw 

wody z indywidualnego ujęcia (ze studni głębinowej). Zdaniem Sądu brak jest 

podstaw, aby odmówić ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji z indywidualnym 

ujęciem wody. Przyjęcie poglądu odmiennego prowadziłoby bowiem do systemowej 

sprzeczności przepisów regulujących proces inwestycyjny, a dokładniej sytuacji,  

w której z jednej strony dopuszcza się wydanie pozwolenia budowlanego  

dla inwestycji z własnym ujęciem wody, z drugiej natomiast nie przewiduje się 

możliwości ustalenia warunków zabudowy. W powyższym orzeczeniu Sąd wyraził 
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pogląd, że indywidualne ujęcie wody stanowi w wyjątkowych okolicznościach 

alternatywny sposób zaopatrzenia działki w wodę. Ma to miejsce wówczas,  

gdy dotychczas nie wybudowano sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie  

do niej uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku, nie istnieje projekt budowy takiej 

sieci wodociągowej, a także gdy właściwa jednostka organizacyjna nie 

zagwarantowała, w drodze umowy zawartej z inwestorem, wykonanie w przyszłości 

sieci wodociągowej. Ponadto w ocenie Sądu, aby można było ustalić warunki 

zabudowy konieczny jest nie tylko uzewnętrzniony we wniosku zamiar wybudowania 

studni, ale przede wszystkim zapewnienie możliwości korzystania z indywidulanego 

ujęcia wody, czyli rzeczywistego, a nie tylko teoretycznego, zaopatrzenia 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego w wodę przeznaczoną do spożycia  

przez ludzi z własnego źródła. Oznacza to, że w przypadku wskazania we wniosku 

uzbrojenia działki w indywidualne ujęcie wody niezbędnym jest istnienie na działce 

takiego obiektu budowlanego (studni kopanej lub studni wierconej) usytuowanej 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz z przepisami dotyczącymi 

ochrony gruntu, wód i powietrza, bądź też, gdy nie doszło jeszcze do realizacji 

takiego obiektu budowalnego, legitymowanie się przez inwestora - wnioskodawcę 

skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych polegających na wykonaniu studni 

(budowy ujęcia wód podziemnych)  

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w uzasadnieniu wyroku  

z dnia 17 października 2013 r. (sygn. akt II SA/Wr 530/13) stwierdził, że istotnym  

do rozstrzygnięcia sprawy zagadnieniem było, czy jest rażącym naruszeniem prawa 

przyznanie wnioskodawcom na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r.  

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków 

ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 i z 1990 r. 

Nr 34, poz. 198) udziału w prawie własności całej nieruchomości w sytuacji,  

gdy nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem o powierzchni mniejszej niż cała 

działka. Sąd, analizując rozbieżności w orzecznictwie doszedł do przekonania,  

że przepis art. 6 ustawy z 1989 r. pozwala w tym zakresie organowi na pewną 

swobodę. Swoboda organu podlega przy tym weryfikacji w toku instancji, natomiast 
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ocena decyzji starosty dokonana przez Kolegium, wskazująca na błąd w ustaleniu 

wielkości zwracanej „działki”, nie może odbywać się na etapie postępowania  

w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. W dalszej części uzasadnienia 

wyroku sąd odniósł się do podniesionej przez Kolegium kwestii naruszenia  

przez Starostę zasad gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. 

Sąd zwrócił jednak uwagę, że starosta jest organem administracji publicznej 

właściwym do wydawania decyzji w trybie art. 6 ustawy z 1989 r. niezależnie od tego, 

czy dana nieruchomość stanowi przedmiot własności gminy czy Skarbu Państwa. 

Natomiast kompetencje starosty jako gospodarującego zasobem nieruchomości 

Skarbu Państwa wynikają z art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

W ocenie Sądu starosta występujący jako organ wydający decyzję na podstawie  

art. 6 ustawy z 1989r. nie jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach 

gospodarowania nieruchomościami w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Nie można więc skutecznie postawić staroście zarzutu 

naruszenia zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  

przez wydanie – prawidłowej czy wadliwej – decyzji administracyjnej na podstawie 

art. 6 ustawy z 1989 r. 

Skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz akty organów jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji publicznej 

W wyroku z 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt II SA/Wr 320/13) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że brak jest podstawy prawnej  

dla sytuowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego regulacji 

dotyczącej uzyskiwania uzgodnienia od zarządcy sieci (np. energetycznej  

czy gazowej) na wpięcie do tejże sieci. Sąd przyjął, że z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w związku z § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

nie wynika norma prawna pozwalająca radzie gminy na zamieszczenie w uchwale 

nakazu dokonywania uzgodnień z zarządcą sieci. Przepis ten nakazuje bowiem 

radzie przyjęcie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej, a w pojęciu tym nie mieści się kwestia tego, w jaki sposób 
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adresaci planu mają się porozumiewać z zarządcami odpowiednich sieci. Zdaniem 

sądu w zasadzie brak jest przepisu, który w ogóle pozwalałby radzie gminy  

na dokonywanie regulacji tej kwestii w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Sąd stwierdził również, że brak jest kompetencji dla rady gminy  

do regulowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sprawy 

dokonywania uzgodnień z zarządcą drogi. Takie przepisy uchwały stanowią 

naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), który stanowi, że budowa  

lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości 

przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia 

zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Skoro kwestia formy  

i trybu działania zarządcy drogi jest uregulowana w akcie prawnym rangi ustawowej, 

to niedopuszczalne jest powtarzanie tej regulacji w akcie niższego rzędu, jakim jest 

na przykład uchwała rady gminy. Wobec tego trzeba stwierdzić, że gmina w ramach 

władztwa planistycznego nie może w uchwale podejmować rozstrzygnięć,  

które dotyczą formy działania zarządcy drogi. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

Gry hazardowe 

Wśród spraw rozpoznanych w tym Wydziale w 2013 r. dominowały sprawy 

dotyczące problematyki związanej z działalnością hazardową. Część spraw dotyczyła 

nakładania przez organy kar pieniężnych w związku z eksploatowaniem automatów 

do gier poza kasynem gry. Rozstrzygnięcie sporów w tych sprawach zależało przede 

wszystkim od ustalenia, czy kontrolowane urządzenie (nazywane przez strony 

skarżące symulatorem do gier zręcznościowych) umożliwiało grę na automatach  

w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych. Według tego unormowania 

„grami na automatach są także [oprócz określonych w art. 2 ust. 3 ustawy o grach 

hazardowych] gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych  

lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych,  

w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, 

ale gra ma charakter losowy”. Na tle tych spraw sąd przyjął, że pierwszą, ustawową 
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cechą tak rozumianej gry na automatach jest jej organizowanie w celach 

komercyjnych, drugą – niemożliwość uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej 

(takie wygrane występuje bowiem przy grach określonych w art. 2 ust. 3 ustawy  

o grach hazardowych), trzecią zaś jej charakter losowy. Odnosząc się do „losowego 

charakteru gry” Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że Sąd Najwyższy,  

w wyroku z 7 maja 2012 r., V KK 420/11, OSNKW 2012, nr 8, poz. 85, nawiązał  

do wcześniejszego orzecznictwa sądów administracyjnych i stwierdził, że taką cechę 

ma gra, której wynik jest nieprzewidywalny dla grającego, przy czym 

nieprzewidywalność taką należy oceniać według warunków standardowych, w jakich 

znajduje się grający, nie zaś przez pryzmat warunków szczególnych (atypowych). 

Wykładnia użytego w art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych określenia „charakter 

losowy” pozwala twierdzić, że odnosi się ono nie tylko do sytuacji, w której wynik gry 

zależy od przypadku, ale także do sytuacji, w której wynik gry jest nieprzewidywalny 

dla gracza, choć nie jest obiektywnie przypadkowy, gdyż powstał jako pochodna 

zaprogramowania urządzenia w określony sposób. Tak więc „nieprzewidywalność 

wyniku gry, brak pewności co do tego, jaki wynik padnie, wobec niemożności 

przewidzenia >procesów< zachodzących in concreto w danym urządzeniu, pozostaje 

immanentną cechą tego rodzaju gry na automacie (wyroki z 13 i 19 grudnia 2013 r. o 

sygn. akt: III SA/Wr 711/13, III SA/Wr 712/13, III SA/Wr 710/13. 

Prawo o ruchu drogowym 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 750/13 (wyrok z 19 grudnia 2013 r.)  

spór dotyczył okresu, za jaki starosta powinien wypłacić wynagrodzenie  

za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu 

prowadzonym przez skarżącego. Podkreślił, że podstawą usunięcia z drogi,  

a następnie przechowywania pojazdów przez skarżącego było wyznaczenie 

skarżącego do wykonywania tych czynności przez Starostę w trybie art. 130,  

a ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1137) i podpisanie stosownej umowy. W umowie tej strony ustaliły,  

że prowadzący parking wystawia każdorazowo właścicielowi pojazdu rachunek  

za wykonanie usługi objętej umową i pobiera opłatę nie wyższą niż ustalona  

w uchwale rady oraz że jednostka będzie dochodziła roszczeń z tytułu opłat  

od właściciela pojazdu we własnym zakresie i na własny koszt. Wobec takiej treści 

umowy organy administracyjne obu instancji uznały, że skarżącemu należy się 
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wynagrodzenie za przechowywanie pojazdów jedynie za okres przypadający  

po orzeczeniu przepadku objętych wnioskiem pojazdów na rzecz powiatu. Za okres 

poprzedzający orzeczenie przepadku pojazdów prowadzący parking powinien 

natomiast – zdaniem organów – dochodzić wynagrodzenia we własnym zakresie  

od dotychczasowych właścicieli. W ocenie organów administracyjnych postanowienia 

zawartej umowy wyłączyły stosowanie uregulowań ustawowych, w tym  

w szczególności art. 102 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).  

Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem wskazując, że w sprawie nie było 

podstaw do odmowy przyznania skarżącemu wynagrodzenia za przechowywanie 

pojazdów za okres od wydania dyspozycji usunięcia ich z drogi do dnia orzeczenia 

przepadku, w sytuacji nieodebrania tych pojazdów przez osoby będące właścicielami 

w chwili wydania dyspozycji ich usunięcia i nieuregulowania przez nie należności 

powstałych w związku z usunięciem pojazdów i ich przechowywaniem. Podkreślił,  

że podstawą odmowy przyznania takiego wynagrodzenia nie mogły być 

postanowienia zawartej przez skarżącego ze starostą umowy, w której skarżący 

zobowiązał się do dochodzenia wynagrodzenia bezpośrednio od dotychczasowych 

właścicieli pojazdów. Takie postanowienia, jako sprzeczne z obowiązującą regulacją 

ustawową, nie były wiążące i nie mogły stanowić podstawy odmowy przyznania 

wynagrodzenia skarżącemu za żądany okres. Zauważono, że skarżący,  

jako jednostka prowadząca parking strzeżony zobowiązany przez starostę  

do usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania w trybie art. 130 lit. a p.r.d., 

wykonywał zadanie z zakresu administracji publicznej wyznaczone przez organ. 

Zatem to z tym organem, a nie z właścicielem pojazdu, łączył go stosunek 

administracyjnoprawny. Wobec braku jakiegokolwiek umownego, czy innego 

stosunku prawnego łączącego prowadzącego parking strzeżony z osobą będącą 

właścicielem pojazdu w chwili wydania dyspozycji jego usunięcia, nie było natomiast 

żadnych podstaw prawnych do bezpośredniego dochodzenia należności związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdu przez skarżącego od dotychczasowego 

właściciela. 

Samorząd terytorialny 

Sprawa o sygn. akt III SA/Wr 668/13 (wyrok z 24 października 2013 r.) 

dotyczyła uchwały w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy  
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o przeprowadzenie referendum gminnego z następującym pytaniem: „Czy żąda 

Pan/Pani aby od dnia przeprowadzenia tego referendum na obszarze gminy (…) 

obowiązywał zakaz przeznaczania terenów, lokalizacji, a w konsekwencji budowy 

elektrowni wiatrowych z zastrzeżeniem dopuszczenia obszaru o którym mowa  

w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy pod planowane farmy wiatrowe wraz z niezbędną 

infrastrukturą w obrębach: (…)”.  

W sprawie tej oddalając skargę Sąd zauważył, że sposób ujęcia  

w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  

(Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz. 985 ze zm.) przesłanek umożliwiających podjęcie 

uchwały o przeprowadzeniu referendum wskazuje, że wniosek ten musi spełniać  

nie tylko wymogi ustawy, ale nie może również prowadzić do rozstrzygnięć 

sprzecznych z prawem. A contrario, takie określenie kryteriów oceny wniosku 

referendalnego oznacza więc, że ustalenie istnienia tylko jednej z dwóch wad 

wniosku tworzy dostateczną podstawę do jego odrzucenia (art. 18 ustawy  

o referendum lokalnym). Referendum lokalne nie może bowiem prowadzić  

do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. W uzasadnieniu wyroku podniesiono 

również, że z postanowień art. 2 ust. 1 ustawy określających istotę i przedmiot 

referendum lokalnego jasno wynika, że referendum musi dotyczyć sposobu 

rozstrzygania sprawy dotyczącej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań  

i kompetencji organów danej jednostki. Przepis ten stwarza podstawę  

do rekonstrukcji normy upoważniającej do przeprowadzenia referendum w sprawach, 

które wynikają bezpośrednio z zakresu działania określonego przez zadania danej 

jednostki samorządu. Punktem odniesienia muszą tu być ściśle interpretowane 

przepisy o zakresie działania i zadaniach gminy. Innymi słowy, nie każda spełniająca 

wymogi formalne inicjatywa, pragnących przeforsować ważny - ich zdaniem - projekt 

musi prowadzić do przeprowadzenia referendum ze skutkiem prawnym. Podkreślono 

ponadto, że procedury dotyczące budowy inwestycji, a tego dotyczyło sformułowanie 

„zakazu budowy” na obszarze gminy tzw. „farm wiatrowych”, zawarte w pytaniu 

referendalnym, wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją 

organów administracji architektoniczno - budowlanej (art. 82 ust. 1 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  

ze zm.). Zgodnie z art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego, w pierwszej instancji 
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właściwym organem w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej jest 

zasadniczo starosta. Z tego tytułu jest on uprawniony do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach określonych w ustawie - Prawo budowlane, między 

innymi pozwoleń na budowę, przy czym, co istotne, w myśl art. 82a tej ustawy, 

starosta nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, spraw z zakresu 

swojej właściwości, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Skoro 

rada gminy nie może wydawać pozwoleń na budowę „farm wiatrowych”, to przedmiot 

referendum, zaproponowany przez inicjatorów, nie mieści się w zakresie ustawowych 

kompetencji organów samorządu gminnego. Sąd dodatkowo zauważył, że nawet 

gdyby przyjąć, że inicjatorom referendum chodziło o wyrażenie zgody na lokalizację 

„farm wiatrowych”, to tak sformułowany wniosek też prowadzi do rozstrzygnięć 

sprzecznych z prawem. Ustalanie przeznaczenia terenu i zasad jego 

zagospodarowania następuje, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu, zgodnie z art. 4 ust. 2, 

określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, 

następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i 60 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje zasadniczo wójt (burmistrz, prezydent 

miasta). Tak, więc również w tym zakresie przedmiot referendum nie mieścił się  

w zakresie kompetencji rady gminy. 

Polityka rozwoju 

W uzasadnieniu wyroku z 6 sierpnia 2013 r., (sygn. akt III SA/Wr 315/13), 

rozpoznając sprawę ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego  

w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu z tytułu 

dofinansowania projektu, Sąd przyjął, że wydanie decyzji w indywidualnej sprawie  

z zakresu administracji publicznej, należącej do właściwości zarządu województwa, 

z podpisem marszałka województwa, jednakże bez wymienienia imion i nazwisk 

członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji (art. 46 ust. 2a ustawy  

o samorządzie województwa), stanowi rażące naruszenie prawa według art. 156 § 1 

pkt 2 k.p.a. 

Sprawa o sygn. akt III SA/Wr 503/12 (wyrok z 6 lutego 2013 r.) dotyczyła 

negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach 
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konkursu dla Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1.a 

„Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu”. Sąd, 

oddalając skargę w tej sprawie wskazał, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek 

wykazania, że posiada status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu norm prawa 

unijnego. Natomiast instytucje – pośrednicząca i zarządzająca - dokonując oceny 

wniosku muszą podjąć działania, aby ustalić, czy wnioskodawca rzeczywiście 

odpowiada definicji mikroprzedsiębiorcy. Wyjaśniono, że definicja taka została 

zamieszczona w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia  

6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

włączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3). Dla uznania,  

że dany przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) należy do kategorii mikroprzedsiębiorców, 

oprócz kryteriów zatrudnienia oraz finansowego, musi spełniać także kryterium 

niezależności. Art. 3 Załącznika I stanowi w ustępie 1, że „Przedsiębiorstwo 

samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako 

„Przedsiębiorstwo partnerskie” ani jako „Przedsiębiorstwo powiązane”. Sąd 

podkreślił, że przy dokonywaniu wykładni Załącznika I należy w pierwszym rzędzie 

kierować się wykładnią celowościową. Celem rozporządzenia jest wspieranie małych, 

średnich i mikro przedsiębiorstw, które z istoty swej są słabiej funkcjonujące  

w warunkach konkurencji na rynku. Chodzi tu nie tyle o ramy prawne w jakich 

działają, gdyż one mogą się różnić, zważywszy na odmienności szczegółowych 

rozwiązań prawnych w prawie krajowym danego państwa członkowskiego,  

ale o to, czy faktycznie są przedsiębiorstwami o takim statusie, bez względu na formę 

prawną. W tym celu trzeba ustalić, czy nie działają między innymi poprzez różnorakie 

powiązania z innymi podmiotami, przez co de facto mają silną pozycję ekonomiczną, 

ponieważ w gruncie rzeczy stanowią jeden organizm gospodarczy. Sąd w składzie 

orzekającym podzielił pogląd wyrażony w wyroku NSA z 22 czerwca 2010 r. o sygn. 

II GSK 624/10, że chodzi tu o także powiązania pośrednie, faktyczne sprawowanie 

kontroli nad przedsiębiorstwem, jak należy wnosić z brzmienia art. 3 ust. 3 

Załącznika I. Podkreślił jednocześnie, że w rezultacie przedsiębiorcy, którzy spełniają 

formalne przesłanki uznania za małe lub średnie przedsiębiorstwo, lecz działają  

w ramach dużej grupy kapitałowej, zapewniającej im warunki działalności podobne 

jak w przypadku dużych przedsiębiorstw, nie mogą korzystać ze zwiększonych 

limitów dopuszczalnej pomocy publicznej. Sąd wskazał, że obowiązkiem skarżącej 
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spółki było wykazanie we wniosku swego statusu przedsiębiorcy oraz wskazanie 

zachodzących powiązań z innymi przedsiębiorcami, a strona skarżąca nie uczyniła 

tego w sposób jednoznaczny ani w skorygowanym wniosku o dofinansowanie  

ani w wyjaśnieniach złożonych w odpowiedzi na uwagi Dolnośląskiej Instytucji 

Pośredniczącej. Wszystkie informacje w tym zakresie powinny wynikać w sposób  

nie budzący wątpliwości z przedstawionych dokumentów. W sytuacji, gdy pomiędzy 

Spółką występującą o dofinansowanie, a innymi podmiotami (przedsiębiorstwami) 

występują różnorodne powiązania kapitałowe i osobowe, tak jak w rozpoznawanej 

sprawie, załączone dokumenty (jak również dane liczbowe) powinny opisywać 

wszystkie te zależności, aby Instytucja organizująca konkurs miała możliwość 

sprawdzenia, czy przedsiębiorstwa wykazane w Elektronicznym Systemie Informacji 

Prawnej „LEX” są powiązane ze skarżącą spółką w rozumieniu przepisów 

wskazanych w dokumentacji konkursowej oraz czy przedsiębiorstwo strony skarżącej 

ubiegające się o dofinansowanie jako mikroprzedsiębiorstwo, rzeczywiście posiada 

taki status. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału IV 

Gdy chodzi o stosowanie przepisów postępowania i prawa materialnego 

można stwierdzić, że w roku sprawozdawczym w Wydziale IV kontynuowana była 

praktyka oparta o dotychczas wypracowane orzecznictwo. Nie odnotowano kwestii, 

które tę praktykę zasadniczo zmieniały, czy też kształtowały odmiennie. 

W 2013 r. wyróżniały się pod względem ilościowym sprawy z zakresu pomocy 

społecznej i dostępu do informacji publicznej. 

Warto zwrócić uwagę w tym zakresie na następujące kwestie orzecznicze: 

1. Jeśli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej błędnie 

zakwalifikuje wniosek w przedmiocie udostępnienia takiej informacji jako 

niedotyczący takiej informacji, o czym zawiadomi zainteresowanego stosownym 

pismem informacyjnym, to pomimo bezczynności podmiotu zobowiązanego  

w załatwieniu wniosku o udzielenie informacji publicznej nie można przyjąć,  

że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa  

w art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
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administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. (wyrok z 12 czerwca 2013 r., 

sygn. akt IV SAB/Wr 47/12). 

2. Z interpretacji art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 ze zm.) wprost wynika, że niezależnie 

od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, stanu ich zdrowia, okresu 

pobierania zasiłku, wysokość rozważanego dodatku została ukształtowana  

na jednolitym poziomie wynoszącym 400 zł. Wskazany kierunek wykładni umacnia 

porównanie analizowanego unormowania z innymi przepisami ustawy regulującymi 

zasady i przesłanki ustalenia wysokości pozostałych dodatków da zasiłków 

rodzinnych. I tak np. ustawodawca wyraźnie stanowi, że w przypadku dodatku  

z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli podczas jednego porodu urodziło się więcej  

niż jedno dziecko, dodatek (w wysokości 1000 zł) przysługuje na każde dziecko  

(art. 9 ust. 4). Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje  

w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie 

dzieci (art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(wyrok z 11 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 405/13, wyrok nieprawomocny). 

3. Z przepisu art. 16a ust. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika,  

że rezygnacja z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną  

musi mieć ścisły związek z ustaleniem niepełnosprawności osoby i łączyć  

z wszczęciem postępowania w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego  

(wyroki: z 13 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 611/13, z 17 października 2013 r., 

sygn. akt IV SA/Wr 443/13 oraz z 3 grudnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 536/13). 

Najczęściej powtarzającym się naruszeniem przepisów postępowania 

administracyjnego przez orzekające organy administracyjne było, tak jak i w latach 

ubiegłych, naruszenie przepisów art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 kpa. Skutkowało ono  

z reguły uchyleniem nie tylko zaskarżonej decyzji, ale i decyzji organu I instancji,  

jako że nienależyte wyjaśnienie podstawy faktycznej orzeczenia mogło mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. 
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Rozdział V. 

Pozaorzecznicza działalność Sądu 
 

Narady sędziów  

W 2013 roku organizowane były w ramach poszczególnych wydziałów 

orzeczniczych comiesięczne narady sędziów, w czasie których omawiano problemy 

orzecznicze pojawiające się przy rozpoznawaniu spraw, a także rozbieżności  

w orzecznictwie w sprawach tej samej kategorii oraz sprawy, w których  

w postępowaniu drugoinstancyjnym uchylono wyrok wydany w pierwszej instancji. 

Omawiane były także zagadnienia dotyczące nowych regulacji prawnych istotnych  

z punktu widzenia rozpatrywanych spraw oraz problemy prawne będące 

przedmiotem orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału 

Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Przedmiotem narad, jakie odbyły się w 2013 r. były między innymi: 

- wątpliwości dotyczące zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym 

od osób prawnych likwidacji spółki komandytowo - akcyjnej (art. 12 ust.4 pkt 3a  

i pkt 3b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397), w kontekście uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 października 2012 r. sygn. akt. II FPS 1/11,  

publ. ONSAiWSA Nr 3/2012, poz. 35). Rozbieżność poglądów sędziów  

w przedmiocie opisanego zagadnienia znalazła wyraz w wyrokach z dnia 18 kwietnia 

2013 r. - sygn. akt I SA/Wr 278/13 oraz z dnia 7 maja 2013 r. - sygn. akt I SA/Wr 

304/13; 

- wątpliwości dotyczące interpretacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 18 lipca 2013 r. o sygn. akt SK 18/09 stwierdzającego niezgodność  

z Konstytucją przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (instytucji nieujawnionych źródeł przychodów) i były związane z treścią 

uzasadnienia ww. orzeczenia i zakresu jego zastosowania. Sędziowie jednolicie 

przyjęli, że ww. orzeczenie ma zastosowanie do wszystkich spraw rozstrzyganych  

w oparciu o badane przez Trybunał przepisy, a zatem w stanie prawnym 

obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., także tych będących w toku postępowania  

w momencie wydania orzeczenia; 
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- rozbieżności w przyjętych przez sąd rozstrzygnięciach dotyczących 

opodatkowania samochodów ciężarowych produkowanych jako samochody osobowe 

z homologacją samochodów ciężarowych oraz opodatkowania olejów opałowych. 

Pierwsze z opisywanych zagadnień było przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku 

tutejszego Sądu w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1290/13, gdzie stwierdzono,  

że konieczne są dodatkowe czynności dowodowe, m.in. pozyskanie informacji  

od producenta pojazdów. Odmienny pogląd został wyrażony w wyroku z dnia  

1 sierpnia 2013 r. o sygn. akt I SA/Wr 890/13 oddalającym skargę. W kolejnym 

zagadnieniu wątpliwości dotyczyły opodatkowania oleju opałowego w przypadku,  

gdy oświadczenia nabywców posiadały braki formalne natomiast organy podatkowe 

nie kwestionowały faktycznego przeznaczenia oleju na cele opałowe. W wyroku  

z dnia 28 sierpnia 2013 r. o sygn. akt I SA/Wr 777/13 potwierdzono stanowisko 

organów podatkowych i konieczność posiadania prawidłowych pod względem 

formalnym oświadczeń (taki pogląd dominuje w orzecznictwie sądów 

administracyjnych). Odmienne stanowisko zostało natomiast przedstawione  

w wyroku z dnia 17 października 2013 r. o sygn. akt. I SA/Wr 977/13; 

- dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu na podstawie ustawy o polityce 

rozwoju oraz omówieniu różnic między zwrotem, a korektą środków udzielonych 

beneficjentowi na podstawie ustawy o polityce rozwoju; 

- zawieszanie postępowania w sprawach o wznowienie postępowania 

sądowo-administracyjnego; 

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepis niepozwalający 

małżonkom uzyskać odrębnych numerów ewidencji producentów rolnych w sytuacji, 

gdy podpisali intercyzę i prowadzą odrębne gospodarstwa rolne za naruszający 

konstytucyjną zasadę równości obywateli; 

- postanowienie Sądu Najwyższego z 28 listopada 2013 r. dotyczące 

odpowiedzialności karnoskarbowej za występek z art. 107 § 1 K.k.s.; 

- odpowiedzialność organów administracyjnych państw członkowskich UE za 

naruszenie prawa wspólnotowego na podstawie opracowania Krzysztofa Scheuringa 

oraz orzecznictwu TS w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie; 

- wnoszenie podań drogą elektroniczną oraz uczestniczenie przez organizacje 

społeczne w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 
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W toku narad omawiano także problematykę zgłaszaną przez Biuro 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącą: 

- organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym  

w kontekście dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

stowarzyszenia zwykłego; 

- założeń do projektu ustawy o zmianie zasad ponoszenia 

odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz zmianie 

ustawy kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia; 

- analizy orzecznictwa sądowego w zakresie wykładni art. 79 § 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60  

ze zm.). 

W toku narad na bieżąco omawiano także wyniki wizytacji przeprowadzonej  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w II półroczu 2013 r.  

i zalecenia formułowane przez sędziów wizytatorów. 

Informacje o naradach przesyłane są Prezesom Izb Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.  

Informacje takie za rok 2013, szczegółowo wskazujące problemy będące 

przedmiotem narad, także zostały przesłane Prezesom poszczególnych Izb 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Konferencje i szkolenia 

1. W dniu 7 stycznia 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu 

uczestniczył w organizowanej przez Senat RP i Krajową Radę Sądownictwa 

konferencji Model dojścia do urzędu sędziego, która odbyła się w Warszawie. 

2. W dniu 6 lutego 2013 r. sędzia WSA Barbara Ciołek uczestniczyła  

w szkoleniu Podatki 2013 – Aktualne problemy VAT, CIT i PIT, organizowanym  

we Wrocławiu przez Oficynę Wydawniczą Unimex. 

3. W dniach 11 – 13 lutego 2013 r. w Popowie k/Warszawy odbyła się 

Konferencja Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół 

Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych oraz narada dotycząca 

omówienia wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych  

w 2012 r. oraz organizacji tych egzaminów w 2013 r., w której uczestniczył Ryszard 

Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 
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4. W dniach 14 - 15 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny  

we współpracy z czeskim Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSS) zorganizował 

w Krakowie spotkanie czesko – polskiej grupy roboczej sędziów administracyjnych,  

w którym uczestniczył sędzia Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 

5. W dniach 4 – 5 kwietnia 2013 r. sędziowie WSA Bogumiła Kalinowska 

Alojzy Wyszkowski oraz Władysław Kulon uczestniczyli w IV Warsztatach 

sędziowskich organizowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

6. W dniu 8 kwietnia 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu odbył się wykład dr. Tomasza Piekota na temat Standardy prostego 

języka w sądzie, w którym uczestniczyli sędziowie referendarze i asystenci  

z tutejszego Sądu.  

7. W dniach 15 – 17 kwietnia 2013 r. sędzia NSA Jolanta Sikorska – 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sędzia NSA 

Henryk Ożóg – Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu, sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz oraz sędzia 

WSA Ireneusz Dukiel uczestniczyli w organizowanej przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu z inicjatywy Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego konferencji sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych z udziałem sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. 

8. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu 

uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, celem którego było przedstawienie przez Prezesa NSA informacji 

o działalności sądów administracyjnych w 2012 r. 

9. W dniach 24 – 25 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Gliwicach z upoważnienia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

zorganizował w Czarnym Lesie w Woźnikach koło Częstochowy naradę prezesów 

wojewódzkich sądów administracyjnych połączoną z uroczystością pożegnalną 

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach prof. dr. hab. 

Ryszarda Mikosza, odchodzącego w stan spoczynku, w której uczestniczył Ryszard 

Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 

10. W dniach 28 – 30 kwietnia 2013 r. w Szczecinie odbyła się  

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Problemy wdrażania systemu Natura 2000 
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w Polsce, w której uczestniczył sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski – Przewodniczący 

Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. 

11. W dniu 8 maja 2013 r. sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczyła  

w organizowanej w Warszawie przez Krajową Radę Sądownictwa konferencji  

nt. Model szkolenia ustawicznego sędziów i jego realizacja.  

12. W dniach 9 – 10 maja 2013 r. sędzia WSA Daria Gawlak – 

Nowakowska uczestniczyła w organizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie z udziałem sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego konferencji pod tytułem Zasada demokratycznego państwa prawa 

w orzecznictwie sądowym, która odbyła się w Serocku. 

13. W dniach 13 – 14 maja 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w forum dyskusyjnym: Dylematy kodyfikacji postępowania 

administracyjnego, organizowanym przez Katedrę Postępowania Administracyjnego 

Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  

w Zameczku Prezydenckim w Wiśle – Czarnem. 

14. W dniach 13 – 15 maja 2013 r. sędziowie WSA Daria Gawlak – 

Nowakowska, Anetta Chołuj, Maria Tkacz – Rutkowska i sędzia WSA Marta 

Semiczek uczestniczyły w Konferencji Orzecznictwo prawnopodatkowe a problemy 

rachunkowe, organizowanej w miejscowości Czarna przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Rzeszowie w uzgodnieniu z Prezesem Izby Finansowej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

15. W dniach 15 – 17 maja 2013 r. sędzia NSA Anna Moskała – 

Przewodnicząca Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej sędziów 

sądów administracyjnych organizowanej w Mierzęcinie przez Izbę Gospodarczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

16. W dniu 20 maja 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu odbyło się seminarium na temat: Problematyka odnawialnych źródeł 

energii. Aspekty orzecznicze, podczas którego Erich Künzler - Prezes Wyższego 

Sądu Administracyjnego Saksonii wygłosił wykład na temat Przełom w polityce 

energetycznej i problemy prawne natomiast sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski -

Przewodniczący Wydziału II WSA we Wrocławiu wygłosił wykład nt. Odnawialne 
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źródła energii – aspekty orzecznicze. W seminarium uczestniczyli sędziowie, 

referendarze i asystenci tutejszego Sądu. 

17. W dniach 23 – 24 maja 2013 r. sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski – 

Przewodniczący Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 

uczestniczył w organizowanej we Wrocławiu przez Uniwersytet Wrocławski 

konferencji Dyrektywa EIA – wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych 

doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio propozycji nowelizacji dyrektywy. 

18. W dniu 24 maja 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu odbyło się seminarium z udziałem prof. dr. Clausa Lambrechta – 

Prezesa Sądu Finansowego Berlin – Brandenburgia, który wygłosił wykład  

nt. Działalności sądów finansowych 2013, obejmujący zagadnienia:  

a) Doświadczenia z elektronicznego przetwarzania danych (IT). 

b) Czas trwania postępowania przed sądem finansowym. 

c) Ocena (opiniowanie) sędziów. 

d) Mediacja. 

e) Reformy prawa podatkowego.  

W seminarium uczestniczyli sędziowie, referendarze i asystenci tutejszego 

Sądu. 

19. W dniach 27 – 28 maja 2013 r. sędzia WSA Dagmara Dominik – 

Ogińska wzięła udział w organizowanych we Florencji warsztatach z udziałem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i rumuńskiej Najwyższej Rady Sądownictwa 

jako partnerów głównych nt. zasady niedyskryminacji, które odbyły się w związku  

z projektem pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego  

na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw 

członkowskich dofinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu 

szczegółowego Prawa podstawowe i obywatelstwo (2007 – 2013), celem którego 

było opracowanie metodologii i materiałów szkoleniowych służących podnoszeniu 

kwalifikacji sędziów państw członkowskich UE w zakresie praw podstawowych.  

20. W dniach 27 – 29 maja 2013 r. w Polanicy – Zdroju odbyła się 

konferencja szkoleniowa sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu. 

21. W dniu 3 czerwca 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu odbyło się seminarium z udziałem prof. dr. Thomasa Stapperfenda– 

Wiceprezesa Sądu Finansowego Berlin – Brandenburgia i sędziów Sądu 
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Finansowego Berlin – Brandenburgia nt. Świadczenia rodzinne w prawie polskim  

i niemieckim w świetle orzecznictwa – zagadnienia transgraniczne, w którym 

uczestniczyli sędziowie referendarze i asystenci tutejszego Sądu.  

22. W dniu 10 czerwca 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Jolanta Sikorska – Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Mirosława Rozbicka – 

Ostrowska – Rzecznik Prasowy Sądu, Przewodniczący WIS w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu, sędzia WSA Katarzyna Radom – Zastępca 

Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu, sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski – Przewodniczący Wydziału II  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, sędzia WSA Anetta Chołuj, 

sędzia WSA Barbara Ciołek, sędzia WSA Bogumiła Kalinowska oraz sędzia WSA 

Maria Tkacz – Rutkowska uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Biuro 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nt. Prawo Unii Europejskiej  

w polskim porządku prawnym. Wybrane zagadnienia. 

23. W dniu 17 czerwca 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

we Wrocławiu odbył się wykład prof. dr hab. Antoniego Hanusza na temat: 

Zmienność stosowania prawa a zasada zaufania do organów podatkowych na tle 

orzecznictwa sądów administracyjnych, w którym uczestniczyli sędziowie, 

referendarze i asystenci tutejszego Sądu. 

24. W dniach 17 – 18 czerwca 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w konferencji naukowej poświęconej problematyce 

zamówień publicznych organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, 

Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

25. W dniach 19 – 21 czerwca 2013 r. sędzia NSA Henryka Łysikowska – 

Wiceprezes WSA we Wrocławiu, Przewodnicząca Wydziału I, sędzia NSA Anna 

Moskała – Przewodnicząca Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

we Wrocławiu oraz sędzia WSA Magdalena Jankowska – Szostak uczestniczyły  

w konferencji sędziów Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z udziałem sędziów z wojewódzkich sądów administracyjnych organizowanej  

w Lidzbarku Warmińskim przez Izbę Gospodarczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. 

26. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu uczestniczył w konferencji 

poświęconej XXX – leciu sądownictwa administracyjnego na Lubelszczyźnie, 
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organizowanej w dniu 24 czerwca 2013 r. na Zamku Lubelskim oraz naradzie 

prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych, która odbyła się w dniach 24 – 25 

czerwca 2013 r. w Lublinie. 

27. W dniu 27 czerwca 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem sędziów z Wyższego Sądu 

Administracyjnego Saksonii. 

28. W dniu 6 września 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu  

i Jolanta Sikorska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu uczestniczyli w uroczystości 

ślubowania adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.  

29. W dniach 11 – 13 września 2013 r. sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski -

Przewodniczący Wydziału II WSA we Wrocławiu uczestniczył w XIV polsko – czesko 

– słowackiej konferencji poświęconej prawnej problematyce ochrony środowiska  

nt. Prawna regulacja ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem jego 

geologicznymi zasobami, organizowanej w Kroczycach przez Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Fundacją Facultas 

Iuridica oraz Zespołem Prawa Ochrony Środowiska INP PAN we Wrocławiu i Polską 

Izbą Ekologii. 

30. W dniach 16 – 18 września 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu, sędzia WSA Anetta Chołuj i sędzia WSA Marta Semiczek 

uczestniczyli w konferencji sędziów Izby Finansowej NSA z udziałem sędziów 

wojewódzkich sądów administracyjnych, organizowanej w Opalenicy przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.  

31. W dniu 21 września 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu 

uczestniczył w sprawozdawczo – wyborczym Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej 

Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.  

32. W dniu 3 października 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu i sędzia NSA Henryka Łysikowska – Przewodnicząca Wydziału I, 

Wiceprezes WSA we Wrocławiu uczestniczyli w uroczystości z okazji Dnia Jedności 

Niemiec, organizowanym przez Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec 

we Wrocławiu. 

33. W dniu 8 października 2013 r. sędzia WSA Katarzyna Radom – 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu uczestniczyła  

w konferencji pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława 

Dąbrowskiego pt. Uzasadnienia orzeczeń sądowych a efektywność wymiaru 
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sprawiedliwości, organizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Sędziów 

THEMIS oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa. 

34. W dniach 11 – 13 października 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu, sędzia NSA Henryka Łysikowska – Przewodnicząca Wydziału I, 

Wiceprezes WSA we Wrocławiu, sędzia WSA Katarzyna Radom – Zastępca 

Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu, sędzia WSA Daria Gawlak – 

Nowakowska, sędzia WSA Dagmara Dominik – Ogińska, sędzia WSA Marek Olejnik 

i sędzia WSA Zbigniew Łoboda uczestniczyli w V Międzynarodowej Konferencji  

z cyklu Podatki bez granic, organizowanej we Wrocławiu przez Dolnośląski Oddział 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Wojewódzki Sąd Administracyjny  

we Wrocławiu.  

35. W dniu 16 października 2013 r. we Wrocławiu odbył się jubileusz 90. 

urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, w którym 

uczestniczył Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 

36. W dniach 22 – 23 października 2013 r. sędzia WSA Daria Gawlak – 

Nowakowska uczestniczyła w konferencji pod tytułem Pozycja strony  

w postępowaniu sądowoadministracyjnym, organizowanej w Mszczonowie  

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z udziałem sędziów Izby 

Ogólnoadministracyjnej oraz Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

37. W dniach 24 – 26 października 2013 r. sędzia WSA Zbigniew Łoboda 

uczestniczył w spotkaniu polsko – czeskiej grupy roboczej sędziów sądów 

administracyjnych, organizowanym w Brnie przez czeski Naczelny Sąd 

Administracyjny (NSS) i Naczelny Sąd Administracyjny. 

38. W dniu 25 października 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w VII seminarium Warszawskim Obywatel w Radzie 

Europy i Unii Europejskiej – nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia 

przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 

organizowanym w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

39. W dniach 4 – 6 listopada 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w konferencji Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, która odbyła się w Józefowie. 

40. W dniach 13 – 15 listopada 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu i sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz uczestniczyli w konferencji 
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szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych organizowanej w Międzyzdrojach 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. 

41. W dniu 22 listopada 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu 

uczestniczył w spotkaniu naukowym Przedsiębiorca w społecznej gospodarce 

rynkowej, organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

42. W dniach 25 – 27 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

we Wrocławiu zorganizował międzynarodową konferencję sędziów sądów 

administracyjnych orzekających w sprawach finansowych. 

43. W dniu 28 listopada 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu  

i sędzia WSA Dagmara Dominik - Ogińska uczestniczyli w organizowanym przez 

Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w ramach projektu 

Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie 

stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich 

seminarium przygotowawczym dla sędziów sądów administracyjnych 

uczestniczących w warsztatach w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim  

we Florencji, poświęconym realizacji zasady wolności wypowiedzi w praktyce 

orzeczniczej sądów administracyjnych, które odbyło się w Warszawie. 

44. W dniach 4 – 5 grudnia 2013 r. sędzia NSA Mirosława Rozbicka – 

Ostrowska – Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, Rzecznik Prasowy Sądu, 

uczestniczyła w konferencji Publicznoprawne ograniczenia jawności. Zagadnienia 

wybrane, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie. 

45. W dniach 5 – 6 grudnia 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w konferencji szkoleniowej, organizowanej  

w Wiewiórczynie k/Łasku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. 

46. W dniu 13 grudnia 2013 r. Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu 

uczestniczył w organizowanej przez Komisję Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej przy współpracy Izby Adwokackiej we Wrocławiu oraz patronatem 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

konferencji naukowej Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny. 
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