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Wprowadzenie 
 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2017 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 (tekst jednolity:  

Dz. U. 2017 r. poz. 2188 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 o działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu w 2017 r. pragnę podziękować wszystkim 

pracownikom Sądu: sędziom, referendarzom sądowym, asystentom sędziów, 

urzędnikom sądowym oraz pracownikom administracyjnym niebędącym urzędnikami 

za to, że swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego 

funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w minionym 

2017 roku. 

 

 

 

 

Ryszard Pęk 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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Rozdział I. 

Wpływ spraw w 2017 roku 
 

W 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) 

wpłynęło łącznie 4479 skarg. 

Dominowały skargi wniesione przez osoby fizyczne - 3351 skarg, 

- osoby prawne wniosły 1243 skargi, 

- organizacje społeczne wniosły 113 skarg, 

- prokurator wniósł 34 skarg, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 3 skargi, 

- inne podmioty wniosły 20 skarg. 

W strukturze skarg wniesionych do WSA we Wrocławiu dominowały skargi  

na akty i czynności administracyjne – łącznie 3834 skarg, w tym: 

- 255 skarg na akty i czynności organów centralnych, 

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

- 1221 skargi na akty i czynności organów administracji skarbowej, 

- 969 skarg na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 

- 113 skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, 

- 75 skarg na uchwały organów jednostek samorządowych wniesione przez 

organ nadzoru, 

- 3 skarga na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji 

niezespolonej, 

- 29 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, 

- 257 skarg na akty i czynności innych organów. 

Ponadto wpłynęło 518 skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania. 

Udział pełnomocników w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym we Wrocławiu przedstawiał się następująco: 

- pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 1293 sprawach, 

- adwokaci, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 458 sprawach, 
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- radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 634 sprawach, 

- doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników 

postępowania występowali w 206 sprawach, 

- prokurator występował w 27 sprawach, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich nie występował w żadnej ze spraw, 

- rzecznicy patentowi nie występowali w żadnej ze spraw. 
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Rozdział II. 

Postępowanie sądowe 
 

Statystyka spraw w poszczególnych Wydziałach WSA we Wrocławiu 

przedstawia się następująco. 

 

Wydział I 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 744 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2017 r. - 468 spraw. 

W 2017 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 1330 spraw. 

W 2017 r. zakończono ogółem 1606 spraw. 

Na rozprawach w 2017 r. załatwiono 967 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 158 spraw. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 3,50. 

Łącznie, w 2017 r. sędziowie Wydziału I sporządzili 1433 uzasadnienia,  

tj. o 137 uzasadnień więcej, niż w 2016 r. (1296 uzasadnień). 

 

Wydział II 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 265 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2017 r. – 245 spraw. 

W 2017 r. do Wydziału II wpłynęły 943 sprawy. 

W 2017 r. zakończono ogółem 963 sprawy. 

Na rozprawach załatwiono 561 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 185 spraw. 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,05. 

Łącznie, w 2017 r. sędziowie Wydziału II sporządzili 819 uzasadnień,  

tj. o 20 uzasadnień więcej, niż w 2016 r. (799 uzasadnień). 
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Wydział III 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 395 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2017 r. - 173 sprawy. 

W 2017 r. do Wydziału III wpłynęło 912 spraw. 

W 2017 r. zakończono ogółem 1134 sprawy. 

Na rozprawach załatwiono 837 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 22 sprawy. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 1,83. 

Łącznie, w 2017 r. w Wydziale III sporządzono 928 uzasadnienia,  

tj. o 375 uzasadnień mniej, niż w 2016 r. (1303 uzasadnień). 

 

Wydział IV 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 320 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2017 r. - 509 spraw. 

W 2017 r. do Wydziału IV wpłynęły 1294 sprawy. 

W 2017 r. zakończono ogółem 1105 spraw. 

Na rozprawach załatwiono 527 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 195 spraw. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 5,53. 

Łącznie, w 2017 r. sędziowie sporządzili 894 uzasadnienia,  

tj. o 145 uzasadnień więcej, niż w 2016 r. (704 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 składane na podstawie ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r. poz. 1764 ze zm.), skargi i wnioski z działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

obowiązki wynikające z § 14 Zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu 
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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 Biuletynu Informacji Publicznej 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: 

- stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów; 

- wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych w roku 2017; 

- wstrzymania wykonania uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru 

Polskiego we Wrocławiu oraz wstrzymania wykonania uchwały w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu; 

- stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru 

Polskiego we Wrocławiu oraz stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu; 

- wyznaczenia opłaty w sprawie udostępnienia informacji publicznej; 

- ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Wołów; 

- wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Strzelina; 

- wpływu, kwalifikacji i sposobu orzekania w sprawach skarg funkcjonariuszy 

dotychczasowej Służby Celnej na akty wydane przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej we Wrocławiu. 

Na niezmienionym poziomie – w odniesieniu do dotychczasowego - 

kształtowała się ilość zapytań kierowanych do tutejszego Sądu w kwestiach 

dotyczących trybu procedowania przed sądami administracyjnymi, jak również 

sądami powszechnymi i innymi organami 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 
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uprawnieniach i obowiązkach procesowych. W ramach tego działania w 2017 r. 

udostępniono 1410 razy akta sądowoadministracyjne, załatwiając 195 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 78 wniosków. 

W odniesieniu do wniosków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, 

których w minionym roku wpłynęło 82, dominowały wnioski dotyczące udostępnienia 

wokand sądowych, natomiast wyraźnie nasiliła się tendencja spadkowa w zakresie 

wniosków o udostępnienie orzeczeń. 

W mijającym roku, na tym samym poziomie co w roku 2016, kształtowała się 

liczba wniosków dotyczących udostępnienia danych statystycznych odnoszących się 

do konkretnego przedmiotu spraw sądowoadministracyjnych oraz dotyczących 

zagadnień procesowych. Przedmiotem zainteresowania wnioskodawców były 

również zagadnienia związane ze sposobem orzekania w konkretnych rodzajach 

spraw, na przykład orzecznictwo w zakresie dotyczącym stref płatnego parkowania,  

a ponadto wysokość wynagrodzeń przyznawanych na stanowiskach asystentów 

sędziów oraz referendarzy sądowych. 

Spośród ogólnej liczby wniosków o udzielenie informacji publicznej dwa 

wniesione zostały przez organizacje społeczne, w sferze zainteresowań których 

pozostawały dane statystyczne na temat zatrudnienia asystentów sędziego  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, a ponadto treść 

zawiadomień o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, innego zajęcia  

lub sposobu zarobkowania przez sędziów orzekających w tutejszym Sądzie  

oraz treść decyzji o sprzeciwie wobec zamiaru podjęcia takich zajęć, jak również 

treść rozstrzygnięć Kolegium Sądu w tym przedmiocie w 2016 r. 

Żadna ze spraw wszczętych wnioskami o dostęp do informacji publicznej  

nie została załatwiona w formie decyzji administracyjnej. 

Przedmiotem wniosków kierowanych do tutejszego Sądu była również kwestia 

przysługujących stronom praw i obowiązków w kontekście postępowania przed 

wojewódzkim sądem administracyjnym, 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  
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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, przewlekłość prowadzonego 

postępowania, jak również niezrozumienie obowiązujących zasad postępowania 

sądowoadministracyjnego 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 

41 skarg. 
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Rozdział III. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

W 2017 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

nie zapadło żadne postanowienie w przedmiocie pytań prawnych kierowanych  

do Trybunału Konstytucyjnego, wydano natomiast jedno postanowienie 

sygnalizacyjne, mające podstawę w art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Powyższe postanowienie wydane zostało 

w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I SA/Wr 394/17. 

W 2017 r. wpłynął 1, a rozpoznano 2 wnioski o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. 

Wpłynęło 55, a rozpoznano 39 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. 

Wpłynęło 69, a rozpoznano 72 wnioski o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Wpłynął 1, a nie rozpoznano żadnego wniosku o wymierzenie organowi 

grzywny na podstawie art. 151a § 1 p.p.s.a. 

Natomiast nie wniesiono żadnych wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

w trybie art. 112, art. 145a § 2, art. 145a § 3 lub art. 155 § 3 p.p.s.a. 

 

Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 

łącznie 1089 wniosków o przyznanie prawa pomocy, z których referendarze sądowi 

rozpoznali łącznie 1039 wniosków. W 132 przypadkach przyznano prawo pomocy,  

co do całości wniosku, zaś 88 razy przyznano prawo pomocy, co do części wniosku. 

Przyznania prawa pomocy odmówiono zaś w 441 przypadkach. Natomiast 214 

wniosków pozostawiono bez rozpoznania, a 164 załatwiono w inny sposób. 
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Ponadto w 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał 

trybie art. 249 p.p.s.a jedno postanowienie cofające przyznane wcześniej prawo 

pomocy. 

Na uwagę zasługuje stanowisko Sądu wyrażone w postanowieniu z dnia  

17 sierpnia 2017 r. o sygn. akt II SA/Wr 121/17, zgodnie z którym od postanowienia 

referendarza sądowego odmawiającego zawieszenia postępowania w przedmiocie 

przyznania prawa pomocy nie przysługuje sprzeciw. 

W praktyce stwierdzania prawomocności odnotowano jednostkowe problemy  

z wykonywaniem przez wyznaczonego w sprawie z urzędu profesjonalnego 

pełnomocnika procesowego obowiązku przedłożenia opinii o braku podstaw  

do wywiedzenia skargi kasacyjnej. 

W zakresie pomocy prawnej można odnotować, że większość wniosków, 

podobnie jak w poprzednich latach dotyczyła ustanowienia profesjonalnego 

pełnomocnika, po wydaniu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu. Przestrzegano 

przy tym zasady składania wniosku na urzędowym formularzu, do czego 

wnioskodawcy stosowali się; zmalała tym samym ilość spraw, w których wniosek 

pozostawiany był bez rozpoznania skutkiem nieuzupełnienia jego braków formalnych. 

W kwestii wynagrodzeń pełnomocników z urzędu należy odnotować, że odmawiano 

przyznawania należności jeśli wniosek pełnomocnika o ich wypłatę nie zawierał 

oświadczenia, iż opłaty nie zostały uiszczone w całości lub w części przez stronę. 

Przy tym przyznanie pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenia według stawki 

maksymalnej, określonej w stosownym rozporządzeniu następowało po wykazaniu 

odpowiedniego nakładu pracy określonego w przepisach prawa. Dodać można,  

że w sytuacji gdy pełnomocnik został ustanowiony po wydaniu wyroku, a następnie 

sporządził skargę kasacyjną lub opinię o braku podstaw do jej wniesienia, 

przyznawano wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed sądem II instancji  

z tytułu sporządzenia skargi kasacyjnej lub opinii, o braku podstaw do jej wniesienia. 

Do nowych kompetencji referendarza sądowego należy wydawanie 

postanowień o cofnięciu przyznanego prawa pomocy (art. 249 w zw. z art. 258 § 2 

pkt 7 p.p.s.a.) – takie postanowienia były również wydawane. Wydawane były też 

postanowienia odmawiające przyznania konkretnej stronie skarżącej prawa pomocy 

z uwagi na nadużycie prawa do Sądu, przejawiające się w wielości skarg i wniosków 

wszczynających postępowanie sądowe i wniosków składanych w postępowaniu 
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sądowym oraz charakterze rozstrzygnięć kończących postępowanie sądowe (są to  

w większości postanowienia odrzucające skargę i wyroki oddalające skargę strony). 

 

Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W 2017 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w trybie 

uproszczonym rozpoznano ogółem 560 sprawy, w których zapadło 146 orzeczeń 

uwzględniających skargę, 400 orzeczenia oddalające skargę, a 14 spraw załatwiono 

w inny sposób. 

Do Wydziału I w 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie 

mediacji, w związku z powyższym w żadnej ze spraw nie przeprowadzono 

postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano ogółem 158 spraw, 

w których zapadło 39 orzeczeń uwzględniających skargę i 119 orzeczeń 

oddalających skargę. 

W Wydziale II w 2017 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano 

natomiast ogółem 185 spraw, w których zapadło 64 orzeczeń uwzględniających 

skargę, 118 orzeczeń oddalających skargę, a 3 sprawy załatwiono w inny sposób. 

W Wydziale III w 2017 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano 

natomiast ogółem 22 sprawy, w których zapadły 2 orzeczenia uwzględniające skargę 

i 20 orzeczeń oddalających skargę. 

W Wydziale IV w 2017 r. tylko w jednej sprawie z zakresu dostępu  

do informacji publicznej zainicjowano postępowanie mediacyjne, które nie zakończyło 

się do chwili sporządzania informacji. W trybie uproszczonym rozpoznano natomiast 

ogółem 195 sprawy, w których zapadło 41 orzeczeń uwzględniających skargę, 143 

orzeczeń oddalających skargę, a 11 spraw załatwiono w inny sposób. 
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Rozdział IV. 

Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu 
 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1245/16 problem dotyczył zasadności 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot odstępnego płaconego na rzecz 

nabywcy przez sprzedającego na skutek odstąpienia od zawarcia umowy 

przedwstępnej. Sąd, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną, stwierdził,  

że należności wypłacone na rzecz skarżącej [odstępne] przez sprzedającego z tytułu 

odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży 

towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT. 

Uzasadniając swój pogląd, Sąd odwołał się do orzecznictwa TSUE zapadłego  

na gruncie art. 2 ust. 1 lit. a) i c) dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. 

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia  

11 grudnia 2006 r., Nr L 347, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 112), stwierdzającego,  

że jeśli działalność usługodawcy polega wyłącznie na świadczeniu usług  

bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego, brak jest podstawy opodatkowania  

i usługi te nie podlegają VAT. Zgodnie z tym podstawę opodatkowania świadczenia 

usług stanowi wszystko to, co zostało otrzymane jako świadczenie wzajemne  

za wyświadczoną usługę, a tym samym świadczenie usług jest opodatkowane 

jedynie wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wyświadczoną usługą  

a otrzymanym świadczeniem wzajemnym. Ponadto, zgodnie z ww. orzecznictwem 

kwota zasądzona orzeczeniem sądowym, której wyłącznym celem jest naprawa 

szkody gospodarczej, nie podlega VAT.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 420/17 Sąd rozważał zagadnienie: czy od 

nabytych kompleksowych usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, 

spotkań biznesowych, usługi cateringowej, art. spożywczych – w przypadku,  

gdy kontrahenci strony na wystawionych fakturach wyodrębniają usługi gastronomii, 

przysługuje stronie prawo do odliczenia podatku naliczonego? 
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Oddalając skargę na interpretację indywidualną uznającą stanowisko strony 

za nieprawidłowe, Sąd wskazał na zasadę związania organu interpretacyjnego 

przedstawionym przez stronę stanem faktycznym. Odwołując się do treści wniosku 

strony, Sąd podkreślił, że kwestia uznania nabywanych przez nią usług jako 

świadczenia kompleksowego czy też usług cateringowych nie była przedmiotem 

sformułowanych przez nią pytań i tym samym nie mogła być przedmiotem wydanej 

interpretacji. Wbrew twierdzeniom skargi, skarżący nie pytał o to, czy świadczenia 

kompleksowe stanowią świadczenia odrębne, lecz domagał się, aby organ uznał 

błędne faktury za prawidłowe i dające prawo do odliczenia. Takiego jednakże 

stanowiska, w świetle obowiązujących przepisów, Sąd nie mógł zaakceptować. 

W wyroku z 24 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1074/16 

rozważano wątpliwość dotyczą zasadności opodatkowania podatkiem od towarów  

i usług czynności wniesienia do spółki jawnej, z majątku osobistego wnioskodawcy, 

wkładu niepieniężnego w postaci posiadanego udziału w prawie ochronnym na znak 

towarowy. Uchylając zaskarżoną interpretację, Sąd stwierdził, że niespornie 

czynność wniesienia do spółki jawnej aportu w postaci prawa ochronnego do znaku 

towarowego (tj. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych)  

ma charakter odpłatnego świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Okoliczność ta nie jest jednak 

wystarczającą przesłanką skutkującą opodatkowaniem tej czynności, gdyż musiałby 

jej dokonać podatnik podatku od towarów i usług. Zdaniem Sądu uwadze organu 

interpretacyjnego umknęło, że przedmiotem aportu będzie otrzymane w drodze 

darowizny prawo majątkowe, które poza samym wniesieniem do spółki, nie było  

w jakikolwiek sposób wykorzystywane. Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności 

gospodarczej, a także – dysponując prawem do znaku towarowego – nie korzystała 

w jakiejkolwiek postaci z funkcji związanych ze znakiem. Akcentowane przez organ 

funkcje znaku towarowego, które realizują się zasadniczo w obszarze działalności 

gospodarczej, spełniane będą w związku wykorzystaniem znaku przez spółkę jawną, 

która będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług aniżeli 

wnioskodawczyni. Owa odrębność podmiotowa na gruncie przepisów ustawy  

o podatku od towarów i usług wyklucza przypisanie wykorzystywania znaku 

towarowego przez spółkę jawną podmiotowi wnoszącemu prawo do znaku, to jest 

skarżącej. Definicja działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy  
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o VAT wyraźnie nawiązuje do obrotu profesjonalnego, czego nie można odnieść  

do samej czynności wniesienia wkładu niepieniężnego. Trudno też dostrzec,  

ażeby wykorzystywanie wartości niematerialnej i prawnej następowało w sposób 

ciągły do celów zarobkowych, skoro wniesienie wkładu jest czynnością prawną 

jednorazową (z uwzględnieniem sygnalizowanej odrębności podmiotowej). 

Sprawy z zakresu Ordynacji podatkowej 

Wyrok z 30 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 255/17 dotyczył 

interpretacji art. 26a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: O.p.), przewidującego wyłączenie 

odpowiedzialności podatnika z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika 

podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz art. 18 

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), do wysokości zaliczki,  

do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Spór pomiędzy podatnikiem a organami 

podatkowymi dotyczył sytuacji, w której płatnik nie pobrał zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, stosując zwolnienie z opodatkowania na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Uznając, że ww. dochody podlegają zwolnieniu, 

pracodawca (płatnik) zastosował się do wydanej na jego rzecz interpretacji 

indywidualnej potwierdzającej zwolnienie tych należności od opodatkowania. 

Następnie interpretacja ta została zmieniona z urzędu przez właściwy organ 

interpretacyjny, który uznał stanowisko płatnika w przedmiocie zwolnienia  

za nieprawidłowe. W rezultacie powstał problem, czy w takiej sytuacji podatnik 

będzie zobowiązany do uregulowania zaległego podatku z tytułu zaniżenia  

lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty 

wynagrodzenia za pracę. Rozpoznając skargę podatnika na wydaną w tym 

przedmiocie interpretację indywidualną stwierdzającą obowiązek zapłaty podatku 

przez podatnika, Sąd stwierdził, że art. 26 § 1 O.p. nie ma zastosowania  

w okolicznościach przedmiotowej sprawy, czyli w sytuacji, w której płatnik zastosował 

się do interpretacji indywidualnej, która następnie została zmieniona,  

co spowodowało wygaśnięcie jego zobowiązania. Przepisem mającym zastosowanie 

jest art. 59 § 2 pkt 6 O.p. wskazujący, że zobowiązanie płatnika (...) wygasa w całości 

lub w części wskutek zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m O.p. 

Tym samym przepisy dotyczące ochronnej funkcji interpretacji, w ocenie Sądu, 
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należy uznać za przepisy szczególne w rozumieniu art. 30 § 5 O.p., które powodują, 

że art. 30 § 1 O.p., w którym mowa o odpowiedzialności płatnika,  

nie ma zastosowania z uwagi na istnienie odrębnych przepisów. Płatnik tym samym 

nie może ponosić odpowiedzialności za niepobranie zaliczek od kwot wypłaconych 

przez niego podatnikowi z tytułu źródła przychodu wymienionego w art. 12 u.p.d.o.f. 

Należy tym samym uznać, że nie był on zobowiązany do poboru zaliczek. 

Na tle identycznego stanu faktycznego i prawnego, w kwestii interpretacji  

i zastosowania art. 26a § 1 O.p. wypowiadał się Sąd w wyroku z 13 czerwca 2017 r. 

w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 260/17, uchylając interpretację indywidualną 

orzekającą o istnieniu obowiązku płatnika i stwierdził, że w kontekście zmienionej  

z urzędu interpretacji indywidualnej, wydanej na wniosek płatnika, organ 

interpretacyjny nie może twierdzić, że płatnik w niniejszej sprawie nie miał, 

wynikającego z przepisów prawa, obowiązku pobrania zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia z umowy o pracę 

wypłaconego pracownikowi - skarżącemu. Obowiązek poboru zaliczek na podatek 

dochodowy od wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę wynagrodzeń wynika 

bowiem z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane 

przez pracodawcę (płatnika) interpretacje indywidualne nie uchylają obowiązujących 

przepisów podatkowych, w tym obowiązków z tych przepisów wynikających. 

Interpretacja indywidualna, jak wynika z art. 14b O.p., jest to akt wydawany odpłatnie, 

przez organ upoważniony (w okresie objętym wnioskiem przez Ministra Finansów), 

zawierający wykładnię przepisów prawa podatkowego w indywidualnym stanie 

faktycznym (zdarzeniu przyszłym) dotyczącym bezpośrednio podmiotu składającego 

wniosek. 

Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych 

W wyroku z 25 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 754/17 

Sąd rozstrzygał: czy płatnik prawidłowo pobrał zryczałtowany podatek dochodowy  

od odsetek od obligacji, nabytych przez spółkę jawną oraz zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych prowadzonym przez wymienionego płatnika. Uznając 

prawidłowość stanowiska organu podatkowego przypisującego sporne należności  

do źródeł, jakimi są kapitały pieniężne, a nie działalność gospodarcza, Sąd wskazał, 

że pojęcie działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym  

od osób fizycznych odnosi się nie tylko do jej przedmiotu, czy też 
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charakterystycznych cech, ale zawiera również formułę wymagającą, aby przychody 

z tej działalności nie były zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych  

w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, czyli wszystkich innych źródeł określonych w ustawie 

podatkowej. Odsetki od papierów wartościowych wskazane zostały w art. 17 ust. 1  

(w pkt 3) zawierającym wymienienie przychodów zaliczanych do źródła przychodów 

w postaci kapitałów pieniężnych („odsetki [dyskonto] od papierów wartościowych”). 

Obligacje zaś stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 

poz. 1384 ze zm.), a w konsekwencji stanowią także papiery wartościowe według 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 11 u.p.d.o.f.). Zgodnie 

więc z tym, co powyżej zostało powiedziane, fakt uznania odsetek od obligacji  

za przychody ze źródła kapitałów pieniężnych uzasadnia stanowisko, że nie mogą 

równocześnie być zaliczone do źródła w postaci pozarolniczej działalności 

gospodarczej, albowiem działalność w tym zakresie nie odpowiada definicji 

działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Dla powyższej 

kwalifikacji nie miało znaczenia to, że w rzeczywistości obligacje zostały nabyte  

i zdeponowane na rachunku papierów wartościowych przez i na rzecz spółki jawnej 

będącej przedsiębiorcą (w której skarżący jest wspólnikiem), albowiem o zasadach 

opodatkowania, a w ramach tego – o kwalifikacji przychodu z odsetek od obligacji 

(oraz innego) do źródeł przychodu, decyduje ustawa podatkowa. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego należy zwrócić uwagę na wyrok  

z dnia 6 czerwca 2017 r. o sygn. akt II SA/Wr 106/17, w którym Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że z przepisu § 207 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422) wynika, że ustawodawca wprawdzie dopuszcza możliwość stosowania  

w określonym zakresie przepisów tego rozporządzenia do użytkowanych budynków 

istniejących, jednakże tylko wówczas, gdy wykazane zostanie, że dany budynek 

zagraża życiu ludzi. Innymi słowy, dopiero zaistnienie (wykazanie) tej przesłanki,  

daje możliwość organowi do stosowania przepisów rozporządzenia technicznego  
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do istniejących użytkowanych budynków. Przesłanki uznania użytkowanego budynku 

za zagrażający życiu ludzi określa § 16 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U  

z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Sąd nie zgodził się z dokonaną przez stronę skarżącą 

interpretacją zwrotu zawartego w § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia „może być”.  

Co do zasady, należy zgodził się z tym, że jeżeli ustawodawca posługuje się 

wyrażeniem „może być”, to nie wyraża w ten sposób bezwzględnego obowiązku 

określonego działania, lecz jedynie taką możliwość, jednakże w powołanym przepisie 

nie chodzi o „możliwość” zaklasyfikowania obiektu budowlanego jako zagrażającego 

życiu ludzi, ale o otwarte wyliczenie podstaw do stwierdzenia, że w budynku 

występują warunki techniczne niezapewniające możliwości ewakuacji ludzi. 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 

Z uwagi na szczupłe orzecznictwo sądowe dotyczące prawnych form działania 

organów ochrony środowiska na uwagę zasługuje wyrok z dnia 18 stycznia 2017 r.  

o sygn. akt II SA/Wr 571/16, w którym tut. Sąd stwierdził, że stosownie do treści  

art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

stanowiącego słowniczek pojęć zawartych w ustawie, ilekroć mowa o ściekach - 

rozumie się przez to (między innymi) wprowadzane do wód lub do ziemi wody 

opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni,  

w szczególności z parkingów. W myśl treści art. 286 tej ustawy podmiot korzystający 

ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje  

i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat  

oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. Z kolei w art. 287 

ustawodawca wskazuje w jakim zakresie podmiot korzystający ze środowiska 

powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą (między innymi) 

informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; 4) 

informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego 

odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c. W sprawie niesporne 

jest, że w zakresie opisanym wcześniej wykaz korzystania ze środowiska nie był 

sporządzony. Sąd dodał również, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

w rozdziale 6, zatytułowanym „Utrzymanie obiektów budowlanych” w art. 61 stanowi, 
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że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać  

i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2) zapewnić, 

dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie 

wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych  

z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, 

wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, 

zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary  

lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego  

lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Nadto 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1422) w § 28 stanowi, że działka budowlana,  

na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację 

umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej  

lub ogólnospławnej. Zatem, skoro parking strony został wyposażony w zamknięty 

system kanalizacyjny, to został on przeznaczony do odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych z terenu parkingu. Nie może zatem odnieść zamierzonego skutku 

zarzut strony, że wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu nie stanowią ścieków 

w rozumieniu ustawy i nie podlegają ujęciu w wykazie. 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

Wśród spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić 

uwagę na wyrok z dnia 5 maja 2017 r. o sygn. akt II SA/Wr 70/17, w której tutejszy 

Sąd stwierdził, że w badanej sprawie organ nadzoru zarzucił podjęcie zaskarżonej 

uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). 

Naruszenie to ma polegać na nieustanowieniu strefy ochronnej dla istniejącej 

napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia 110 kV i braku 

wskazania ograniczeń z tym związanych, gdy tymczasem dla istniejącej linii 

elektroenergetycznej 400 kV rada gminy wyznaczyła taką strefę w postaci pasa 

technologicznego. Zdaniem Sądu literalne brzmienie przepisu art. 15 ust. 2 pkt 9 ww. 

ustawy nie zawiera w swojej treści obowiązku spoczywającego na radzie gminy  

do ustanawiania stref ochronnych. Przepis mówi tylko, że w planie określa się 
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obowiązkowo „szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy”. Ograniczenia te można zatem 

wprowadzać w różny sposób, niekoniecznie poprzez utworzenie strefy ochronnej, 

ponieważ gdyby taki zamiar miał ustawodawca, to wyraźnie by zamieścił w tym 

przepisie nakaz o takiej treści, jak ma to miejsce w innych przepisach ustawy np.  

art. 4 ust. 3, art. 10 ust. 2 pkt 13, art. 10 ust. 2a, art. 15 ust. 3 pkt 6 i 7, mówiących  

o ustalaniu granic lub obszarów stref ochronnych. Podobnie w niektórych innych 

przepisach powszechnie obowiązujących wprowadza się obowiązek utworzenia stref 

ochronnych (czy stref sanitarnych) np. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny  

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315), 

czy też w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519). W badanym przypadku nie ma przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, na podstawie których rada gminy byłaby zobligowana  

do utworzenia strefy ochronnej wokół istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV, czy też takich przepisów, które kreowałyby dla organu 

gminy zasady ustalania szerokości pasów ochronnych. Oczywiście na podstawie  

art. 15 ust. 2 pkt 9 nie jest wykluczone tworzenie stref ochronnych (jako jednej z form 

ograniczenia w użytkowaniu zagospodarowania terenu o szczególnych warunkach), 

jednakże ustanowienie jakichkolwiek stref bądź też ustalenie przeznaczenia terenu  

w takich strefach powinno wynikać z racjonalnych i należycie umotywowanych 

przesłanek lub być rezultatem realizacji przez gminę obowiązku zasięgania opinii  

i uzgodnień projektu planu z właściwymi organami i instytucjami. Jednak, jak wynika 

z dokumentacji planistycznej, dysponent ww. linii energetycznej nie wnioskował  

o ustanowienie dla niej strefy ochronnej. Zdaniem Sądu, gdyby Rada Gminy 

ustanowiła strefę ochronną dla linii 110 kV w sposób przez siebie dowolny, to w takim 

przypadku byłoby to działanie naruszające granice władztwa planistycznego przez 

bezprawne ograniczanie prawa własności. Działań takich jednak nie podjęto,  

stąd skarga podlegała oddaleniu. 

W wyroku z dnia 9 maja 2017 r. o sygn. akt II SA/Wr 53/17 Sąd stwierdził 

natomiast, że nieruchomość skarżących (działka Nr 21) została przeznaczona  

w zaskarżonej uchwale pod budownictwo letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe  

i oznaczono ją symbolem „MNL/MZ”. Tak samo uczyniono w stosunku do części 
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działki oznaczonej geodezyjnie jako Nr 27/2, w części położonej na terenie 

oznaczonym symbolem G2-5. Niesporne było, że działka Nr 27/2 jest w ewidencji 

gruntów oznaczona jako działka drogowa – „dr”, jednak z zaskarżonej uchwały  

nie wynikało takie przeznaczenie gruntów, bowiem z części graficznej wynika,  

że zastosowano wobec niej oznaczenie barwne w zielono-czerwone pasy, czyli takie 

jakie ma budownictwo letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe (symbol „MNL/MZ”).  

Na skutek tego działka Nr 21, przylegająca do działki Nr 27/2, utraciła dostęp  

do drogi publicznej, bowiem przestała przylegać do działki przeznaczonej pod drogę 

w planie miejscowym. Sąd doszedł więc do wniosku, że zaskarżona uchwała narusza 

interes prawny skarżących wynikający z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), 

który stanowi, że do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi 

związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi 

publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych.  

Nadto Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała narusza interes prawny skarżących, 

ponieważ została podjęta z naruszeniem prawa. Zdaniem Sądu Rada Miejska 

przeznaczając część działki Nr 27/2 pod budownictwo letniskowe i mieszkalnictwo 

zbiorowe w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny ograniczyła właścicielom 

działki Nr 21 dostęp do drogi publicznej (czyli do działki przeznaczonej w planie 

miejscowym pod drogę publiczną). Sąd dodał, że zadaniem gminy jest takie 

stworzenie infrastruktury, aby każda nieruchomość przeznaczona pod budownictwo 

posiadała dostęp do drogi publicznej bez konieczności ustanawiania służebności  

na innych nieruchomościach. Doszło zatem mocą zaskarżonej uchwały  

do naruszenia interesu prawnego skarżących, ponieważ zaskarżona uchwała 

narusza art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 84, poz. 415 ze zm.), która obowiązywała w chwili podjęcia 

zaskarżonej uchwały w zakresie w jakim przeznaczono część działki oznaczonej 

geodezyjnie jako Nr 27/2, w części położonej na terenie oznaczonym symbolem  

G2-5, pod budownictwo letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe i oznaczono ją 

symbolem „MNL/MZ”. Doszło bowiem w tym zakresie do przekroczenia władztwa 

planistycznego gminy, ponieważ bez wyraźnego uzasadnienia pominięto 
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dotychczasowe przeznaczenie części działki Nr 27/2 pod drogę, przeznaczając ją 

pod budownictwo. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

Wobec problemu właściwości miejscowej organów Krajowej Administracji 

Skarbowej, właściwych do nakładania kar pieniężnych z tytułu niezgodnego  

z prawem urządzania gier hazardowych Wydział III Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu po przeprowadzonej naradzie zajął stanowisko, 

które znalazło odbicie w treści uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt  

III SA/ Wr 470/17. 

Sąd wyjaśnił, że: „Od decyzji zatem w zakresie przedmiotowych kar 

pieniężnych, po reorganizacji i konsolidacji służb celnych i skarbowych, służy 

odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej. Obowiązujący natomiast  

od 1 marca 2017 r. przepis art. 221a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi,  

że w przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, odwołanie od tej decyzji rozpatruje  

ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu 

odwoławczym. Jednakże stosownie do § 2 art. 221a, w przypadku wydania  

w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji innej  

niż decyzja, o której mowa w § 1, odwołanie od tej decyzji służy do dyrektora izby 

administracji skarbowej właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia 

postępowania podatkowego. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby 

administracji skarbowej zgodnie z § 2, odwołanie służy do dyrektora izby 

administracji skarbowej właściwego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-

skarbowego, który wydał decyzję (§ 3 art. 221a). 

Zawarte w § 2 art. 221a O.p. wyrażenie - „właściwego dla kontrolowanego” - 

nie zostało przez ustawodawcę sprecyzowane co do przesłanki decydującej  

o kryterium tej właściwości, w szczególności nie przesądza, że chodzi o właściwość 

rozumianą przez pryzmat siedziby kontrolowanego. Należy również wskazać,  

że postępowanie w zakresie wymierzenia kary administracyjnej na podstawie 

przepisów u.g.h. nie jest postępowaniem podatkowym, lecz postępowaniem 
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administracyjnym, do którego jedynie odpowiednio stosuje się przepisy Ordynacji 

podatkowej, a nie wprost. Okoliczność, że na podstawie art. 91 u.g.h.  

do postępowania w zakresie wymierzenia kary administracyjnej stosuje się przepisy 

Ordynacji podatkowej nie oznacza, że jest to postępowanie podatkowe, aczkolwiek 

czynności kontrolne organu w zakresie przestrzegania przepisów regulujących 

urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie o grach 

hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją 

lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, a także w zakresie posiadania 

automatów do gier hazardowych są kwalifikowane jako „kontrola celno-skarbowa” 

(art. 54 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o KAS), która to kontrola, generalnie ujmując,  

po myśli art. 61 ustawy o KAS może być wykonywana przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro jednak 

ustawa o grach hazardowych wprowadza dla czynności wydania decyzji o nałożeniu 

kary pieniężnej na mocy art. art. 90 ust.1 u.g.h. szczególną regułę ustalania 

właściwości miejscowej organu pierwszej instancji według urządzania gier 

hazardowych na obszarze jego działania (w stanie prawnym od 1 marca 2017 r. – 

także lokalizacji niezarejestrowanego automatu do gier) – czyli odmienną  

od generalnej zasady określania tej właściwości według siedziby podmiotu 

zobowiązanego do uiszczenia kary pieniężnej, to sformułowanie z art. 221a § 2  

in fine O.p. - „dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla kontrolowanego 

w dniu zakończenia postępowania podatkowego” - nie może być odnoszone  

do dyrektora izby administracji skarbowej według siedziby kontrolowanego. Zdaniem 

Sądu, skoro właściwy miejscowo dla kontrolowanego podmiotu na dzień zakończenia 

postępowania (wydania decyzji w pierwszej instancji) był Naczelnik Urzędu Celnego 

w Legnicy podległy instancyjnie Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej  

we Wrocławiu i pozostający w jego zasięgu terytorialnym, to ten Dyrektor był 

właściwy do rozpatrzenia odwołania”. 

Kolejnym zagadnieniem wymagającym zauważenia był problem 

pozostawiania przez organ protestu bez rozpatrzenia z uwagi na brak środków.  

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 435/17 Sąd stwierdził,  

że: „Dokonując kontroli sądowej zaskarżonej czynności, której przedmiotem było –  

na podstawie zacytowanego art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy - pozostawienie protestu 

strony bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej  
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na dofinansowanie projektów w ramach działania Sąd stwierdził, że pozostawienie 

protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, albowiem instytucja zarządzająca  

w ogóle nie wykazała zaistnienia faktu, na jaki się powołała. Wprawdzie informacja  

o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia nie stanowi decyzji administracyjnej 

podlegającej reżimowi Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem w art. 50 

ustawy ustawodawca przesądził, że do postępowań w zakresie ubiegania się  

o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników 

organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów, to jednak nie oznacza,  

że czynności właściwych instytucji mogą być w ogóle pozbawione jakiegokolwiek 

wyjaśnienia, uzasadnienia stanowiska. W takim przypadku sądowa kontrola 

legalności omawianej czynności byłaby całkowicie iluzoryczna, stojąc w sprzeczności 

z ustrojowymi kompetencjami sądu administracyjnego i czyniąc również normę 

prawną z art. 62 ust. 1 in fine o możliwości w takiej sytuacji wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego - zbędną. Tymczasem jedną z fundamentalnych zasad systemu 

prawa jest jawność działania organów władzy publicznej, która polega między innymi 

na przedstawieniu przesłanek, jakie legły u podstaw danej decyzji, aktu, czynności. 

Także norma przepisu art. 37 ustawy wprost ustanawia wymogi rzetelności  

i przejrzystości postępowania instytucji w procedurze wyłaniania projektów  

do dofinansowania, co dotyczy każdej fazy tej procedury. Bezsprzecznie 

wyczerpanie środków musi zostać stwierdzone w sposób niewątpliwy  

w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie projektów  

do dofinansowania, gdyż fakt ten determinuje sposób załatwienia sprawy  

i w rezultacie – zakończenia postępowania. Należy zatem przyjąć, że w wydanej  

na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej informacji o pozostawieniu 

protestu bez rozpatrzenia musi być zawarte uzasadnienie i nie może się ona 

ograniczać wyłącznie do konkluzji, że wyczerpano środki bez przytoczenia 

jakichkolwiek twierdzeń na poparcie, to znaczy bez przywołania okoliczności 

potwierdzających ten fakt i bez wskazania stosownych dokumentów (dowodów)  

na wykazanie istnienia tego faktu.  

W szczególności w uzasadnieniu takiej informacji powinno nastąpić podanie - 

wielkości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie oraz, nie tylko jej przypisanie  
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na poszczególne indywidulne wybrane projekty, z powołaniem na dokumenty,  

ale także wykazanie rzeczywistego wyczerpania środków na finansowanie 

przedmiotowego zadania w określonej formie prawnej. Zgodnie z art. 52 ust.1 

ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie 

projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu. Idzie więc o wykazanie 

wyczerpania kwoty środków na dofinansowanie w ramach określonego działania 

objętego konkursem, w oparciu o określoną formę prawną, a nie jedynie w oparciu  

o rozdysponowanie jej na poszczególne wnioski. Brak tego wykazania uniemożliwia 

pozostawienie protestu bez jego rozpatrzenia”. 

Problem, który pojawił w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 1147/16 ze skargi 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin 

(…) na uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie zmiany 

uchwały w sprawie niewybrania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LRS) do realizacji przez Lokalną Grupę Działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gmin (…) dotyczył zachowania gwarancji procesowych 

przy podejmowaniu uchwał i rozpoznawaniu wniosków. W uzasadnieniu wyroku 

wskazano, że: „…w procesie interpretacji kompetencji władzy publicznej przepis art. 

7 Konstytucji RP, stanowiący, iż władza publiczna działa na podstawie i w granicach 

prawa, wiąże się z wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego - 

zasadą zaufania do państwa (art. 2 Konstytucji). Działanie organu władzy publicznej, 

mieszczące się w jego prawem określonych kompetencjach, ale noszące znamiona 

arbitralności i niepoddające się kontroli i nadzorowi, nie może być uznane za zgodne 

z prawem. Wymóg działania na podstawie prawa, w połączeniu z zasadą zaufania, 

rodzi po stronie organów władzy publicznej obowiązek motywowania jej 

rozstrzygnięć. Obowiązek taki jest zaliczany do standardów demokratycznego 

państwa prawnego. Obowiązek motywowania uchwał organów samorządowych  

jest też elementem zasady jawności działania władzy publicznej”. 

Kolejny problem dotyczył możliwości zaskarżania tzw. oceny technicznej 

wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W wyroku o sygn. akt  

III SA/Wr 971/16 Sąd stwierdził, „że wniosek o dofinansowanie - złożony przez 

stronę skarżącą - zawierał braki formalne i z powodu ich nieuzupełnienia został  

on prawidłowo pozostawiony bez rozpatrzenia. Przedmiotowy wniosek podlegał tylko 

weryfikacji technicznej, która nie jest tożsama z negatywną oceną projektu  
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w rozumieniu art. 53 u.z.r.p., wobec czego stronie skarżącej nie przysługiwało prawo 

wniesienia protestu, co wynikało także ze szczegółowego opisu osi priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Słusznie Zarząd WD nie zakwalifikował zatem pisma strony skarżącej jako protestu  

i nie dokonał jego rozpatrzenia w myśl art. 57 u.z.r.p. a jedynie udzielił informacji 

podtrzymującej uprzednio wyrażone stanowisko o braku środków odwoławczych. 

Sąd stwierdził, (…) że dokonana w niniejszej sprawie ocena wniosku  

o dofinansowanie na etapie weryfikacji technicznej wniosku - biorąc wzgląd  

na niesporne okoliczności ustalonego stanu faktycznego - prawidłowo wykazała braki 

formalne wniosku, które nie zostały - mimo wezwania - poprawione przez 

wnioskodawcę. W konsekwencji - wbrew stanowisku skarżącej - ów wniosek należało 

pozostawić bez rozpatrzenia na tym etapie. Sąd uznał, że powołana wyżej - 

przeprowadzona przez DIP - weryfikacja wniosku pod kątem braków formalnych 

stanowiła czynność wstępną, poprzedzającą ocenę wniosku z punktu widzenia 

kryteriów wyboru projektu, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, określonych 

w załączniku Nr 3 do regulaminu konkursu. Ów wniosek nie przeszedł zatem w ogóle 

do oceny wstępnej w ramach badania kryteriów formalnych. W opinii Sądu, 

pozostawienie bez rozpatrzenia - na skutek nieuzupełnienia przez skarżącą braków 

formalnych - wniosku nie może być uznane za negatywną ocenę projektu  

w rozumieniu art. 53 ust. 2 pkt 1 u.z.r.p. W konsekwencji, skarżącej od tego 

rozstrzygnięcia nie przysługiwało prawo do wniesienia protestu na podstawie  

art. 53 ust. 1 ustawy. (…) Z wykładni literalnej art. 53 ust. 2 pkt 1 u.z.r.p. wyraźnie 

wynika, że negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów 

wyboru projektów. Przy czym polega ona na nieuzyskaniu przez projekt wymaganej 

liczby punktów lub niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, o których stanowi 

załącznik Nr 3 do regulaminu konkursu, a więc kryteriów dopuszczalności, 

administracyjności, wykonalności i jakości, wskutek czego projekt nie może być 

wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny. Dopiero 

przypadku tak rozumianej negatywnej oceny projektu wnioskodawcy - w myśl  

art. 53 ust. 1 u.z.r.p. - przysługuje prawo wniesienia protestu. 
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Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału IV 

W kwestii stosowania przepisów postępowania i prawa materialnego  

w minionym roku sprawozdawczym w Wydziale IV kontynuowana była praktyka 

oparta o dotychczas wypracowane orzecznictwo. Nie odnotowano kwestii, które tę 

praktykę zasadniczo zmieniały. 

Wśród spraw załatwionych w 2017 r. w dalszym ciągu pod względem 

ilościowym wyróżniały się sprawy z zakresu pomocy społecznej i dostępu  

do informacji publicznej. 

W kategorii spraw dostępu do informacji publicznej przykładowo można 

wymienić następujące kwestie, jakimi zajmował się Sąd: 

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r. o sygn. IV SAB/Wr 29/17 Sąd stwierdził, 

że odpowiedź podmiotu zobowiązanego na wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej wysłana na inny adres niż wskazany przez podmiot informacyjnie 

zainteresowany nie uwalnia tego podmiotu od zarzutu bezczynności. Ustawa  

o dostępie do informacji publicznej w art. 14 przewiduje dwa elementy ważne  

dla procesu udostępniania informacji publicznej, a mianowicie określa wymagania  

co do sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej. To wnioskodawca określa 

w swoim wniosku, w jakiej formie i w jaki sposób chciałby otrzymać żądane 

informacje. Sposób udostępnienia należy odnosić do tego, w jaki sposób uzyska się 

informację, a zatem oznacza on tryb, w jakim wnioskodawca domaga się,  

aby udzielono mu informacji. Sposobem jest więc doręczenie na wskazany adres, 

wysłanie pocztą elektroniczną, wysłanie przy pomocy e-PUAP czy odebranie  

na miejscu w siedzibie podmiotu zobowiązanego lub wgląd do dokumentów  

na miejscu w organie. Natomiast podmiot zobowiązany nie może odmówić 

udostępnienia informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, jeżeli dysponuje 

środkami technicznymi umożliwiającymi udostępnienie informacji w żądanej formie  

i w żądany sposób. W takiej sytuacji dysponent informacji publicznej jest związany 

sposobem udostępnienia wskazanym we wniosku i nie może go bez zgody 

wnioskodawcy modyfikować. Każdy bowiem zgłoszony wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej powinien zostać załatwiony w odpowiedni sposób - bądź przez 

udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem, bądź odmowę ich udzielenia. 

W wyroku z dnia 13 lipca 2017 r. o sygn. akt IV SAB/Wr 75/17 Sąd natomiast 

wypowiedział się na temat charakteru list w sprawie odwołania sołtysa wsi uznając, 
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że imienne listy, zawierające podpisy w sprawie odwołania sołtysa wsi (sporządzone 

w formie tabelarycznej, zawierające liczbę porządkową, imię i nazwisko, datę,  

Nr PESEL, Nr dowodu oraz podpis), mimo, iż dotyczą sprawy publicznej,  

mają charakter prywatnego dokumentu i z tego powodu wyłączone jest prawo 

zapoznania się z oryginalnym nośnikiem (pełną treścią tego dokumentu), o którym 

mowa w art.3 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p. W związku z tym istnieje jedynie możliwość 

uzyskania informacji o treści tegoż dokumentu np. o ilości osób zamieszkujących 

sołectwo, wnioskujących za odwołaniem sołtysa. 

Sąd wypowiadał się również w kwestiach dotyczących informacji 

przetworzonej. W wyroku z dnia 22 czerwca 2016 r. o sygn. akt IV SA/Wr 108/16 

stwierdził, że w przypadku informacji przetworzonej nie jest istotne, kto się o nią 

ubiega, lecz w jakim celu. Na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej nie przewidziano żadnych zwolnień podmiotowych od obowiązku 

wykazania przez podmiot żądający udostępnienia informacji publicznej 

przetworzonej, przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego. Podobnie –  

w wyroku z dnia 14 września 2017 r. o sygn. akt IV SA/Wr 313/17 wywodząc,  

że wnioskodawca, w przypadku tego rodzaju informacji, musi wykazać,  

że informacje, które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu.  

A więc zobowiązany będzie do takiego nakreślenia okoliczności i faktów, które 

zostaną uznane za wystarczające do przyjęcia, że działa on w interesie publicznym, 

a informacja, o której chce się dowiedzieć ma szczególne znaczenie. 

Oprócz tej kategorii spraw można odnotować sprawy z zakresu 

bezpieczeństwa żywności i żywienia oparte na podstawie art. 75 ustawy z dnia  

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 

ze zm.), które nieczęsto pojawiają się w praktyce Wydziału IV. 

W wyroku z dnia 29 czerwca 2017 r. o sygn. akt IV SA/Wr 523/16 Sąd  

nie przyznał racji skarżącej, że obciążenie jej opłatą za przeprowadzenie kontroli 

sprawdzającej w dniu 8 lipca 2016 r. było uzależnione od stwierdzenia bądź 

niestwierdzenia nieprawidłowości. Z analizy powyższych regulacji wynika, że przepis 

art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) wbrew zarzutom skargi, w ogóle nie miał zastosowania 

w analizowanej sprawie, zaś obowiązek nałożenia przez organ na stronę skarżącą 

opłaty za przeprowadzone czynności rekontrolne wynikał z przepisu art.75 ust. 1 pkt 

2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Z punktu widzenia treści 
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wskazanego przepisu , powinnością organu jest wykazanie jedynie faktu 

przeprowadzenia ponownych czynności kontrolnych i fakt uprzedniego - w stosunku 

do tych czynności - stwierdzenia niezgodności z wymogami prawa żywieniowego. 

Natomiast ocena zasadności wcześniejszego stwierdzenia przez organ niespełnienia 

określonych wymogów pozostaje poza przedmiotem ustaleń i oceny organu 

wydającego decyzję obciążającą kontrolowany podmiot opłatą za przeprowadzenie 

ponownych czynności kontrolnych w celu sprawdzenia czy wcześniej wskazane 

uchybienia (niezgodności) zostały usunięte. 

Nadal najczęściej powtarzającymi się uchybieniami organów 

administracyjnych były naruszenia przepisów art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 kpa. 

Skutkowały one z reguły uchyleniem zaskarżonych decyzji (II i I instancji),  

gdyż niewyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy mogło mieć wpływ na wynik 

sprawy. 
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