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Wprowadzenie 
 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2019 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. z 2019 r. poz. 2167). 

Informacja, obok podstawowych danych liczbowych, koncentruje się  

na analizie działalności orzeczniczej Sądu i przedstawia najistotniejsze orzeczenia, 

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

Przedstawiając Informację o działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu w 2019 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 

2019 roku. 

 

 

 

 

Ryszard Pęk 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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Rozdział I. 

Wpływ spraw w 2019 roku 
 

W 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) 

wpłynęło łącznie 5006 skarg. 

Dominowały skargi wniesione przez osoby fizyczne - 3786 skarg, 

 osoby prawne wniosły 1052 skargi, 

 organizacje społeczne wniosły 19 skarg, 

 prokurator wniósł 55 skarg, 

 Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniósł żadnej skargi, 

 inne podmioty wniosły 9 skarg. 

W strukturze skarg wniesionych do WSA we Wrocławiu dominowały skargi  

na akty i czynności administracyjne – łącznie 2994 skargi, w tym: 

 243 skargi na akty i czynności organów centralnych, 

 749 skarg na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej, 

 735 skarg na akty i czynności organów administracji skarbowej, 

 884 skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 

 99 skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, 

 68 skarg na uchwały organów jednostek samorządowych wniesione przez 

organ nadzoru, 

 0 skarg na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji 

niezespolonej, 

 12 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, 

 204 skargi na akty i czynności innych organów. 

Ponadto wpłynęło 1947 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania. 

Udział pełnomocników w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym we Wrocławiu przedstawiał się następująco: 

 pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 896 sprawach, 
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 adwokaci, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 344 sprawach, 

 radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 414 sprawach, 

 doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników 

postępowania występowali w 213 sprawach, 

 prokurator występował w 10 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 2019 r. wynosił 423 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2019 r. - 424 sprawy. 

W 2019 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 1055 spraw. 

W 2019 r. zakończono ogółem 1054 sprawy. 

Na rozprawach w 2019 r. załatwiono 802 sprawy. 

W trybie uproszczonym załatwiono 61 spraw. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 4,83. 

Łącznie, w 2019 r. sędziowie Wydziału I sporządzili 922 uzasadnienia,  

to jest o 313 uzasadnień mniej, niż w 2018 r. (1235 uzasadnień). 

 

Wydział II 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 242 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2019 r. – 290 spraw. 

W 2019 r. do Wydziału II wpłynęło 918 spraw. 

W 2019 r. zakończono ogółem 870 spraw. 

Na rozprawach załatwiono 494 sprawy. 

W trybie uproszczonym załatwiono 182 sprawy. 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 4,00. 

Łącznie, w 2019 r. sędziowie Wydziału II sporządzili 781 uzasadnień,  

to jest o 85 uzasadnień mniej, niż w 2018 r. (866 uzasadnień). 
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Wydział III 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 372 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2019 r. - 755 spraw. 

W 2019 r. do Wydziału III wpłynęło 2141 spraw. 

W 2019 r. zakończono ogółem 1758 spraw. 

Na rozprawach załatwiono 471 spraw. 

W trybie uproszczonym załatwiono 975 spraw. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 5,15. 

Łącznie, w 2019 r. w Wydziale III sporządzono 1574 uzasadnienia,  

to jest o 933 uzasadnień więcej, niż w 2018 r. (641 uzasadnień). 

 

Wydział IV 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 153 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2019 r. - 190 spraw. 

W 2019 r. do Wydziału IV wpłynęły 892 sprawy. 

W 2019 r. zakończono ogółem 855 spraw. 

Na rozprawach załatwiono 374 sprawy. 

W trybie uproszczonym załatwiono 194 sprawy. 

Wskaźnik sprawności postępowania wyniósł 2,67. 

Łącznie, w 2019 r. sędziowie sporządzili 671 uzasadnień,  

to jest o 351 uzasadnień mniej, niż w 2018 r. (1022 uzasadnienia). 

 

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 2019 

r. poz. 1429), skargi i wnioski z działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), 

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. 

Do zadań wykonywanych przez Wydział Informacji Sądowej należy również 

administrowanie kontem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  

na portalu e-Curia, który jest serwisem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

umożliwiającym składanie, otrzymywanie i odczytywanie pism procesowych  

w formacie elektronicznym. 

W zakresie obsługi medialnej Sądu do zagadnień najczęściej interesujących 

przedstawicieli mediów i prasy należały następujące kwestie: 

- decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w przedmiocie 

ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pod 

nazwą budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 

określonych działkach, dla którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Radio Leszno); 

- uchwała Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w przedmiocie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów 

położonych w granicach miasta Gryfów Śląski (Gazeta Finansowa); 

- bezczynność Wójta Gminy Legnickie Pole w przedmiocie udostępnienia 

informacji publicznej w zakresie przynależności partyjnej Sekretarza Gminy 

Legnickie Pole (Rzeczpospolita); 

- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie 

stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska 

dyrektora Opery Wrocławskiej (TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Gazeta 

Wyborcza); 

- decyzja Stadionu Wrocław sp. z o. o. we Wrocławiu w przedmiocie odmowy 

udostępnienia informacji publicznej dotyczącej niektórych postanowień umowy 

doradczej o zarządzenie Stadionem Wrocław (Radio Wrocław, Gazeta 

Wyborcza); 
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- bezczynność Prezydenta Wrocławia w przedmiocie udostępnienia informacji 

publicznej dotyczącej imiennych nagród przyznanych pracownikom Urzędu 

Miejskiego Wrocławia (Polsat). 

W odniesieniu do wniosków o udzielenie informacji publicznej dominowały 

wnioski dotyczące udostępnienia wokand sądowych. Natomiast na podobnym 

poziomie w stosunku do roku 2018 – choć z niewielką tendencją spadkową - 

kształtowała się liczba wpływu wniosków o udostępnienie orzeczeń. 

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 

uprawnieniach i obowiązkach procesowych. W ramach tego działania udostępniono 

1050 razy akta sądowoadministracyjne, załatwiając 134 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 57 wniosków. 

W odniesieniu do wniosków o udzielenie informacji publicznej dominowały 

wnioski dotyczące udostępnienia wokand sądowych. Natomiast na podobnym 

poziomie w stosunku do roku 2018 – choć z niewielką tendencją spadkową - 

kształtowała się liczba wpływu wniosków o udostępnienie orzeczeń. 

W mijającym roku, na tym samym poziomie, co w roku 2018 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 z wpływem oraz sposobem orzekania w konkretnych 

rodzajach spraw, na przykład danych liczbowych dotyczących: 

- liczby skarg na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę 

Dolnośląskiego postępowań wszczętych wnioskami o wydanie zezwolenia 

cudzoziemcowi na pobyt czasowy, a także danych na temat orzecznictwa  

w powyższym zakresie; 



 11 
 

- liczby skarg kasacyjnych od orzeczeń wydanych w postępowaniach 

zainicjowanych wniesieniem sprzeciwów od decyzji, o których mowa  

w art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1302 ze zm.); 

- liczby prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

postępowań odtworzeniowych na skutek zaginięcia lub zniszczenia akt 

sądowoadministracyjnych; 

- danych na temat postępowań sprawdzających w rozumieniu ustawy z dnia  

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2019 r. poz. 742) prowadzonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

we Wrocławiu wobec asystentów sędziego. 

W obszarze zainteresowania wnioskodawców znalazły się też informacje  

na temat: 

- zgłoszonych kandydatur na wolne stanowiska asesora sądowego  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w związku  

z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  

4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (M. P. z 2019 r. poz. 372),  

- spisu dokumentów wymaganych od kandydata na stanowiska asesora 

sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu; 

- treść pytań testowych i kazusów wykorzystanych w konkursach na stanowisko 

asystenta sędziego oraz referendarza sądowego przeprowadzanych  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w latach 

poprzednich; 

- treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz szeregu danych 

dotyczących dysponowania tym funduszem; 

- Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu 

- treści zawieranych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

umów dotyczących odbioru odpadów z terenu siedziby Sądu; 

- przynależności partyjnej oraz przebiegu zatrudnienia sędziego. 
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Spośród ogólnej liczby wniosków o udzielenie informacji publicznej sześć 

wniesiony zostało przez organizacje społeczne, w sferze zainteresowań których 

pozostawały między innymi dane statystyczne dotyczące: 

1. procedowanych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu 

postępowań sądowoadministracyjnych w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt 

właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.); 

2. rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności 

przetwarzania danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu,  

a także szeregu informacji dotyczących czynności przetwarzania danych ujętych  

w tychże rejestrach, w tym wskazania komórek organizacyjnych Sądu  

lub samodzielnych stanowisk, które odpowiadają za to przetwarzanie; 

3. liczby wpływu skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu na podstawie na podstawie art. 14 ust. 8a ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1870 ze zm.) 

4. danych dotyczących zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu; 

5. treść zarządzenia regulującego zasady bezpieczeństwa i porządku  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. 

Żadna ze spraw wszczętych wnioskami o dostęp do informacji publicznej  

nie została załatwiona w formie decyzji administracyjnej. 

Przedmiotem wniosków kierowanych do Sądu była kwestia przysługujących 

stronom praw i obowiązków w kontekście postępowania przed tutejszym Sądem,  

w tym przede wszystkim kwestie dotyczące trybu wnoszenia skarg do sądu. 

Odnotowano także wystąpienia związane z tokiem postępowania 

sądowoadministracyjnego przed tutejszym Sądem. Duża część wniosków dotyczyła 

zagadnień prawnych spoza kognicji sądów administracyjnych, będących w istocie 

rzeczy żądaniami 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, przewlekłość prowadzonego 
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postępowania, jak również niezrozumienie obowiązujących zasad postępowania 

sądowoadministracyjnego oraz skierowanych do stron pouczeń. 

Natomiast marginalny charakter miała skarga, w której wskazywano  

na opóźnienia w doręczaniu odpisów orzeczeń, a także przewlekłość prowadzonego 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu postępowania, 

podobnie jak jednostkowa skarga dotycząca sposobu i kultury prowadzenia rozpraw 

przed tutejszym Sądem. W jednej ze skarg poruszono problem niewłaściwej, 

zdaniem strony, reprezentacji jej interesów przez pełnomocnika ustanowionego  

z urzędu w ramach prawa pomocy.  

W większości przypadków – poza trzema - składane skargi były niezasadne,  

a wskazane w nich zarzuty w większości opierały się na kwestionowaniu 

rozstrzygnięć Sądu. Łącznie załatwiono 19 skarg. 

 

Rozdział III. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

W 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

nie zapadło żadne postanowienie w przedmiocie pytań prawnych kierowanych  

do Trybunału Konstytucyjnego, wydano natomiast jedno postanowienie 

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 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). 

W 2019 r. wpłynęło 11, a rozpoznano 13 wniosków o wymierzenie organowi 

grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. 

Wpłynęło 56, a rozpoznano 50 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. 

Wpłynęło 373 i rozpoznano 308 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Natomiast nie wniesiono żadnych wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

w trybie art. 112, art. 145a § 2, art. 145a § 3, art. 151a § 1 lub art. 155 § 3 p.p.s.a. 

W trybie art. 179a p.p.s.a. rozpoznano 5 spraw. 
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Nie podjęto żadnego rozstrzygnięcia na podstawie art. 145a p.p.s.a. 

 

Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 

łącznie 702 wniosków o przyznanie prawa pomocy, natomiast referendarze sądowi 

rozpoznali łącznie 719 wniosków. W 153 przypadkach przyznano prawo pomocy,  

co do całości wniosku, a 96 razy przyznano prawo pomocy, co do części wniosku. 

Przyznania prawa pomocy odmówiono zaś w 247 przypadkach. Natomiast  

110 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, a 113 załatwiono w inny sposób. 

W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie wydał żadnego 

postanowienia w trybie art. 249 p.p.s.a cofającego przyznane wcześniej prawo 

pomocy. 

W obszarze zagadnień z zakresu prawa pomocy na uwagę zasługują dwa 

orzeczenia wydane przez referendarza sądowego.  

Pierwsze w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 432/17, I SPP/Wr 166/19 dotyczyło 

zasadności przyznania prawa pomocy na etapie wezwania do uiszczenia opłaty 

kancelaryjnej. Strona – po bezskutecznym wezwaniu do uiszczenia ww. opłaty 

kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku, ponownie wezwana  

do jej dobrowolnego uiszczenia pod rygorem przymusowego ściągnięcia – wniosła  

o przyznanie prawa pomocy. Referendarz sądowy stwierdził, że wezwanie  

do dobrowolnego dokonania tej opłaty ma charakter wezwania przedegzekucyjnego, 

a więc skierowane jest już poza procedurą sądowoadministracyjną. W związku z tym 

uznał, że orzekanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego 

na takim etapie postępowania jest bezprzedmiotowe, co uzasadniało umorzenie 

postępowania w sprawie prawa pomocy na podstawie art. 249a ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1302 ze zm.). 

W kolejnej sprawie, prowadzonej pod sygn. akt I SA/Wr 1132/18, referendarz 

sądowy pozostawił bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy. W 

uzasadnieniu wskazał, że jedynym uprawnionym do podpisania wniosku jest sam 

wnioskodawca, co jest uzasadnione celowościowo z punktu widzenia instytucji prawa 

pomocy, służącej tylko osobom będącym w bardzo trudnej sytuacji, które mają 

zostać dofinansowane z budżetu państwa. Oświadczenia co do stanu finansowego, 



 15 
 

majątkowego i rodzinnego zawarte we wniosku, które są oświadczeniami wiedzy, 

opatrzone są klauzulą przewidzianą w art. 252 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

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

z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), dotyczącą świadomości odpowiedzialności karnej  

za złożenie fałszywego oświadczenia. Przy uwzględnieniu celu instytucji prawa 

pomocy i konsekwencji jego przyznania – składanie powyższych oświadczeń wiedzy 

przez pełnomocnika należy ocenić jako bezpodstawne. Pełnomocnik w istocie 

zastępuje stronę w postępowaniu, ale przede wszystkim ze względu na swoją 

fachową wiedzę prawniczą. 

Interesujące rozstrzygnięcia zapadły także na gruncie przyznania kosztów 

pomocy prawnej udzielonej z urzędu.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 449/18, w której pełnomocnik wniósł o zwrot 

wydatku na przejazd do siedziby Sądu celem zapoznania się z aktami sprawy,  

w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2019 r. referendarz sądowy zwrócił uwagę,  

że wobec brzmienia regulacji § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 68) samo oświadczenie o stawce ryczałtu  

za przejazd samochodem osobowym nie może być wystarczające do uwzględnienia 

żądania wniosku w tym zakresie. Konieczne jest udokumentowanie, jakim 

samochodem wnioskodawca odbył podróż (np. poprzez przedłożenie kopii dowodu 

rejestracyjnego celem ustalenia pojemności silnika). 

Natomiast w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn. akt  

I SA/Wr 134/18 referendarz sądowy, powołując brzmienie art. 244 § 2 ustawy  

z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), zgodnie z którym ustanowienie profesjonalnego 

pełnomocnika w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem 

pełnomocnictwa, stwierdził, że nie jest niezbędnym wydatkiem pełnomocnika  

z urzędu opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa, gdyż dodatkowe 

pełnomocnictwo w świetle powyższej regulacji prawnej jest zbędne. 
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Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w trybie 

uproszczonym rozpoznano ogółem 1412 sprawy, w których zapadły 1024 orzeczenia 

uwzględniające skargę, 353 orzeczenia oddalające skargę, a 35 spraw załatwiono  

w inny sposób. 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2019 r.  

nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji, w związku z powyższym  

w żadnej ze spraw nie przeprowadzono postępowania mediacyjnego. 

 

Pytania prejudycjalne 

W 2019 r. przedmiotem analiz i dyskusji były wątpliwości dotyczące podatku 

od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia użytkowania 

wieczystego w prawo własności oraz zasady proporcjonalności na tle dodatkowego 

zobowiązania podatkowego. Znalazły one wyraz w dwóch pytaniach prejudycjalnych 

wystosowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. 

Pierwsze – z 19 czerwca 2019 r. wydane w sprawie o sygn. akt  

I SA/Wr 295/19, dotyczące użytkowania wieczystego, brzmi:  

1. Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości z mocy prawa, takie jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy, 

stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a) w zw. art. 2 ust. 1 lit. a) 

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

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s. 1 ze zm.;  

dalej: dyrektywa 112) podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej 

(dalej: VAT) ? 

2. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa 

stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 w zw. art. 2 ust. 1 lit. a) 

dyrektywy 112 podlegającą opodatkowaniu VAT ?  

3. Czy Gmina, pobierając opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, takie jak  

w okolicznościach przedmiotowej sprawy, działa w charakterze podatnika  
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w rozumieniu art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 112 czy w charakterze 

organu władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 112 ? 

Pytanie zarejestrowano w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod 

sygn. akt C-604/19. 

Drugie postanowienie – wydane 3 października 2019 r. pod sygn. akt  

I SA/Wr 448/19, dotyczyło następujących wątpliwości: „Czy dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe takie jak przewidziane w treści art. 112b ust. 2 ustawy o VAT jest zgodne 

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

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s.1 ze zm.; 

dalej: dyrektywa 112), (a w szczególności art. 2, art. 250, art. 273 ), art. 4 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, art. 325 TFUE i zasadą proporcjonalności”. 

Pytanie zarejestrowano w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

pod sygn. akt C-935/19. 
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Rozdział IV. 

Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu 
 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

W trakcie 2019 r. przedmiotem zainteresowania i dyskusji sędziów Wydziału I 

były m.in. zmiany do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu  

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), 

które weszły w życie 31 maja 2019 r. Wątpliwości dotyczyły konsekwencji braku 

podania przez stronę numeru ewidencyjnego PESEL lub REGON w piśmie 

wszczynającym postępowanie. Przy czym wymogi te nie zostały przez stronę 

uzupełnione pomimo wezwania w trybie art. 49 p.p.s.a. Sędziowie Wydziału I przyjęli, 

że niewątpliwie zaniechanie podania ww. informacji stanowi brak formalny, jednakże 

każdy przypadek winien być oceniany indywidualnie. W szczególności wnikliwej 

analizie winny być podane akta sprawy, w tym również z zakresu prawa pomocy, 

celem ustalenia, czy dane te nie są zawarte w innych dokumentach. Sędziowie 

dostrzegali jednak, że skutek braku uzupełnienia ww. danych, to jest odrzucenie 

skargi, jest nieadekwatny i wymóg ten winien ulec złagodzeniu, np. poprzez 

dostosowanie ww. wymogu do realnej potrzeby podawania numeru 

indentyfikacyjnego (np. wybór formy elektronicznej wymiany korespondencji). 

W przedmiocie prawa procesowego rozważano zakres udostępniania akt 

elektronicznie w systemie PASSA. Analiza przepisów wprowadzających zmiany  

do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , to jest ustawy  

z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934) 

wskazywała, że obowiązek zapewnienia elektronicznego przeglądania akt dotyczy 

wyłącznie nowych spraw, to jest wniesionych po 31 maja 2019 r., mając jednak  

na uwadze cel ww. regulacji, potwierdzony zapisem art. 88a Zarządzenia Nr 14 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, przyjęto – choć nie bez 

zdań odrębnych – że obowiązek ten dotyczy również spraw w toku. Stanowisko  

to znalazło następnie potwierdzenie w piśmie Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 12 czerwca 2019 r. o Nr WOP.041.1.2019.50.  
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Na tle art. 46 § 2 pkt 1 lit c p.p.s.a. powstał spór co do obowiązku wzywania  

o numer REGON albo NIP organu administracji publicznej. Przepis ten przewiduje 

obowiązek zamieszczania w pierwszym piśmie procesowym właściwych numerów 

identyfikujących stronę postępowania (m.in. REGON, NIP). Problem dotyczył 

wyłącznie sytuacji, w której organ administracji, który wydał zaskarżony akt  

nie dokonał ww. czynności. Niewątpliwie opisywany brak ma charakter braku 

formalnego pisma i podlega rygorom z art. 49 p.p.s.a. Jednakże pierwszym pismem 

składanym przez stronę przeciwną jest odpowiedź na skargę; powstała więc 

wątpliwość, czy w istocie należy stosować ww. przepis w opisanej sytuacji? Drugą 

kwestią jest fakt, że nie wszystkie organy administracji posiadają numery 

identyfikacyjne, w niektórych przypadkach, np. Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej czy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, taki numer nadawany jest 

właściwym jednostkom organizacyjnym ww. organów. Ostatecznie przyjęto,  

że w opisanej sytuacji zasadnym jest domaganie się podania numerów 

identyfikujących właściwych jednostek organizacyjnych, ponadto nie jest właściwe 

stosowanie ww. rygoru w odniesieniu do odpowiedzi na skargę.  

Kolejna wątpliwość dotyczyła zasad wyznaczania wpisu od skargi  

na postanowienie w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucyjnych. W orzecznictwie 

sądów administracyjnych zarysowały się rozbieżności w tym zakresie. Jeden  

z poglądów przyjmuje, że w takiej sprawie należy przyjąć wpis stały, gdyż 

przedmiotem jest postanowienie określające wysokość kosztów egzekucyjnych,  

a nie należność pieniężna. Podstawą prawną ustalenia wpisu w takiej sprawie 

stanowi § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.  

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Pogląd taki jest 

wyrażany w orzecznictwie Wydziału I WSA we Wrocławiu, został on zaaprobowany  

w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2019 r., sygn. 

akt II FZ 427/19 oraz z 17 lipca 2019 r., sygn. akt I GZ 178/19 (opublikowane  

w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych; dalej: CBOSA). Inny pogląd 

w tej sprawie został wyrażony w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 4 września 2019 r., sygn. akt I GZ 268/19, z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt  

I GZ 231/19, z 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt I GZ 86/19, z 14 marca 2019 r., sygn. akt 

I GZ 64/19, z 19 lutego 2019 r., sygn. akt I GZ 32/19 oraz z 10 kwietnia 2018 r.,  

sygn. akt II FSK 914/16 (opublikowane w CBOSA). Sąd przyjął, że zaskarżone  
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w sprawie postanowienie obciąża wierzyciela określoną kwotą. Dalej wywodził,  

że w orzecznictwie przyjmuje się, iż przez „sprawy, w których przedmiotem 

zaskarżenia są należności pieniężne" należy rozumieć te, w których przedmiotem 

zaskarżenia są akty lub czynności kreujące określoną należność pieniężną bądź 

stwierdzające jej istnienie (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 23 czerwca 2008 r., sygn. akt II FZ 227/08). Sędziowie Wydziału I opowiedzieli się 

za pierwszym z poglądów, uznając, że prawodawca dla postanowień przyjął zasadę 

wpisu stałego, to jest szczególną stawkę wpisu; poza tym jest to postępowanie 

egzekucyjne, którego celem jest wyegzekwowanie należności, co do których 

zasadniczo już strony mogły i zgłaszały swoje roszczenia.  

W zakresie spraw omawianych znalazło się zagadnienie dotyczące wykładni 

art. 15e ust. 1 i ust. 11 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym  

od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.; dalej: ustawa  

o CIT). Po analizie ww. przepisów, sędziowie Wydziału I przyjęli, że bezpośredni 

związek, o którym mowa w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT - wyłączający konieczność 

limitowania kosztów uzyskania przychodów w sposób opisany w art. 15 ust. 1 ustawy 

o CIT - odnosi się nie do samego produktu (usług), ale do procesu jego wytwarzania 

(świadczenia). Dowodzi tego wykładnia językowa spornej normy, która nie może być 

zmieniona regułą interpretacji funkcjonalnej. Ten rodzaj interpretacji przepisów 

powinien uzupełniać sposób rozumienia normy prawnej, nie może jednak jej 

zmieniać. Przyjęto zatem, że art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, stanowiąc  

o bezpośrednim związku kosztów uzyskania przychodów związanych  

z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi,  

nie zawiera warunku w postaci ujęcia tego wydatku jako konkretnego, dającego się 

zidentyfikować elementu ceny finalnej produktu. Mając natomiast na uwadze cel tej 

regulacji, opisany w projekcie ustawy wprowadzającej ww. przepisy, konieczne jest 

badanie, czy ponoszony wydatek ma charakter sztuczny lub jest nieuzasadniony 

ekonomicznie. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie m.in. w wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt  

I SA/Wr 1097/18. Warto odnotować, że stanowisko w nim zawarte jest podzielane 

przez wszystkich sędziów Wydziału I. 

Kolejne zagadnienie dotyczyło wykładni przepisów ustawy z 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2019 r. 

Problem powstał na tle opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów Skarbu 
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Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa, na których ustanowiono służebność 

przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego. Analizując przepisy ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym, dotychczasowe 

orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, jak też Sądu Najwyższego 

oraz zasady wykładni przepisów prawa, sędziowie Wydziału I doszli do przekonania, 

że w stanie prawnym przed 1 stycznia 2019 r. nie istniały podstawy  

do opodatkowania Nadleśnictwa podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej 

dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Taki zabieg 

wykluczają m.in. zasadnicze wątpliwości, co do podstawowych elementów 

konstrukcyjnych podatku, dotyczące podmiotu zobowiązanego do ponoszenia jego 

ciężaru oraz przedmiotu opodatkowania. Potęguje to różnorodność poglądów 

wypowiadana na tle opisanego stanu faktycznego w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, począwszy od 2013 r. Szerokie uzasadnienie prawne 

omawianego stanowiska znalazło się w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu z 14 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 1248/18. 

Interesujące zagadnienie dotyczyło zasad naliczania oprocentowania  

od nadpłat powstałych w związku z niezgodnością przepisów prawa krajowego  

z prawem wspólnotowym, potwierdzoną następnie orzeczeniem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wątpliwości wzbudził moment, do którego 

powinno być naliczane oprocentowanie, to jest – czy do daty faktycznego zwrotu 

nadpłaty, czy do momentu określonego w art. 78 § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia  

1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zdecydowana większość sędziów opowiedziała się 

za przyjęciem momentu opisanego w powołanym przepisie Ordynacji podatkowej, 

uzasadniając to m.in. orzecznictwem TSUE oraz sądów administracyjnych  

(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2017 r., sygn. akt  

II FSK 758/18). Część sędziów widziała natomiast potrzebę wystąpienia z pytaniem 

prawnym do TSUE, gdyż w ich opinii dotychczasowe orzecznictwo TSUE – 

powoływane m.in. w ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – 

wypowiadające się o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych kwot podatku, operuje 

pojęciem naprawienia pełnej szkody, co winno być postrzegane jako obowiązek 

zwrotu oprocentowania do dnia wypłaty nienależnie pobranych podatków. Opisane 

zagadnienia były rozstrzygane w wyroku z 13 marca 2019 r., sygn. akt  

I SA/Wr 1136/18 i w złożonym do niego zdaniu odrębnym. 
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Przedmiotem analiz i dyskusji były wątpliwości dotyczące podatku od towarów 

i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz zasady proporcjonalności na tle dodatkowego zobowiązania 

podatkowego. Znalazły one wyraz w dwóch pytaniach prejudycjalnych 

wystosowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. 

Pierwsze – z 19 czerwca 2019 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 295/19, 

dotyczące użytkowania wieczystego, brzmi: 

1. Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości z mocy prawa, takie jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy, 

stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a) w zw. art. 2 ust. 1 lit. a) 

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

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s. 1 ze zm.;  

dalej: dyrektywa 112) podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej 

(dalej: VAT)? 

2. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa 

stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 w zw. art. 2 ust. 1 lit. a) 

dyrektywy 112 podlegającą opodatkowaniu VAT? 

3. Czy Gmina, pobierając opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, takie jak  

w okolicznościach przedmiotowej sprawy, działa w charakterze podatnika  

w rozumieniu art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 112 czy w charakterze 

organu władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 112? 

Pytanie zarejestrowano w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod 

sygn. akt C-604/19. 

Drugie postanowienie – wydane 3 października 2019 r. pod sygn. akt  

I SA/Wr 448/19, dotyczyło następujących wątpliwości: „Czy dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe, takie jak przewidziane w treści art. 112b ust. 2 ustawy o VAT jest zgodne 

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

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s. 1 ze zm.; 

dalej: dyrektywa 112), (a w szczególności art. 2, art. 250, art. 273), art. 4 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, art. 325 TFUE i zasadą proporcjonalności”. 

Pytanie zarejestrowano w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

pod sygn. akt C-935/19. 
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Opisane zagadnienia były omawiane w trakcie narad sędziowskich Wydziału I 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; informacje o wynikach narad zostały 

przekazane do Prezesów Izby Gospodarczej oraz Izby Finansowej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w odrębnych pismach. 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2019 r. w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu: 

Postanowienie z 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 153/16 

(orzeczenie nieprawomocne). Sąd orzekał w przedmiocie przyznania 

pełnomocnikowi kosztów pomocy prawnej z urzędu. Utrzymując w mocy 

postanowienie referendarza sądowego odmawiające przyznania takich kosztów, sąd 

wskazał, że sporządzona przez pełnomocnika opinia o braku podstaw  

do sporządzenia skargi kasacyjnej nie spełniała kryteriów należytej staranności. 

Wskazał, że wyznaczenie pełnomocnika z urzędu winno być postrzegane jako 

element gwarancji zapewnienia stronie prawa do sądu, co ma umocowanie  

w Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284;  

dalej: Europejska Konwencja). Wskazane zasady i regulacje oznaczają, że w świetle 

177 § 5 ustawy z 30 sierpnia 2001 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2018, poz. 1302 ze zm.) na etapie, w którym dochodzi do 

sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia 

skargi kasacyjnej, to sąd jest gwarantem tego, że sporządzenie takiej opinii  

nie naruszy prawa jednostki do sądu, a przyznane jej prawo pomocy w postaci 

świadczenia usług prawniczych z urzędu zostanie w sposób efektywny, zgodnie  

z prawem i przy poszanowaniu interesów reprezentowanego zrealizowane w ramach 

obowiązujących procedur systemowych. 

Dbałość pełnomocnika z urzędu w sporządzeniu opinii o braku podstaw  

do wniesienia skargi kasacyjnej, która czyniłaby zadość wymogom formalnym  

i merytorycznym tego rodzaju pisma procesowego, a przez to realizującym szeroko 

pojęte prawo jednostki do sądu, należy odnosić do stawianych temu pełnomocnikowi 

– w świetle uwarunkowań systemowych – oczekiwań, że sporządzona przez niego 

opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej zawierać będzie pogłębioną 

argumentację, zmierzającą do wykazania stronie braku podstaw do uwzględnienia 

ewentualnej skargi kasacyjnej. Wszak opinia o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej z założenia służyć ma przekonaniu strony co do niecelowości złożenia 
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skargi kasacyjnej, której to złożenie z dużym prawdopodobieństwem narazi stronę  

na dodatkowe koszty sądowe, związane z przegranym sporem przed sądem drugiej 

instancji. 

Zdaniem sądu, złożona w tej sprawie opinia nie zawierała żadnej 

argumentacji, która mogłaby w jakikolwiek sposób rzutować na świadomość strony 

co do stopnia powodzenia (lub nie) potencjalnej skargi kasacyjnej. Rzeczona opinia 

w istocie ograniczała się do obszernego przedstawienia części sprawozdawczej oraz 

do przytoczenia podstaw skargi kasacyjnej, ze wskazaniem, że w sprawie nie doszło 

do naruszenia, które pozwalałoby na sformułowanie podstaw skargi kasacyjnej.  

W zakresie naruszenia prawa materialnego ograniczono się jedynie do wskazania 

przepisów, które sąd prawidłowo zastosował. Nie dokonano jednak żadnej wykładni 

tych przepisów, ani nie powiązano ich w jakikolwiek sposób ze stanem faktycznym 

ustalonym przez organy podatkowe, a zaaprobowanym przez sąd. Dodatkowo, 

błędnie przytoczono przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zamiast 

Ordynacji podatkowej. Stronie nie została zatem udzielona pomoc prawna ze strony 

pełnomocnika z urzędu na pożądanym jakościowo poziomie. W związku z tym,  

że Skarb Państwa przejmuje na siebie ciężar finansowy związany z wynagrodzeniem 

pełnomocnika z urzędu, a sąd – jako dysponent środków publicznych – odpowiada 

za zasadność i legalność ich wydatkowania, to obowiązkiem i uprawnieniem sądu 

jest ustalenie, czy pomoc prawna rzeczywiście została udzielona. 

Wyrok z 18 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 207/19 (orzeczenie 

prawomocne). W tej sprawie sąd badał legalność decyzji określającej zobowiązanie 

w podatku dochodowym od osób prawnych. Spór dotyczył m.in. zawyżenia kosztów 

uzyskania przychodów w związku z ujęciem w ich ciężar usługi reklamowo-

marketingowej. Oceniając okoliczności faktyczne sprawy i sposób procedowania  

w kwestii poniesienia zakwestionowanego wydatku, sąd stwierdził nieprawidłowości, 

których efektem było naruszenie zasady zaufania wynikającej z art. 121 § 1 ustawy  

z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.;  

dalej O.p.). Pomimo poinformowania strony przez organ I instancji o zamiarze 

przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka, którego dane adresowe organ 

podatkowy ustalił, o czym również poinformował podatnika, dowodu tego  

nie przeprowadzono. W ocenie sądu, podatnik mógł pozostawać w uzasadnionym 

przekonaniu, że organ podatkowy przeprowadzi ww. dowód z urzędu, zwłaszcza,  

że żądał danych adresowych tego świadka także od podatnika (bezskutecznie).  
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Sąd zauważając, że podatnik nie składał wniosku dowodowego w tym zakresie, 

wskazał, że okoliczności sprawy – w tym pismo załączone przez podatnika  

do odwołania, a zignorowane przez organ odwoławczy – wskazują, że jest to dowód 

istotny, który winien być przeprowadzony. 

Na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych sprawy, sąd stwierdził,  

że choć ciężar udowodnienia rzeczywistego poniesienia wydatku i zaistnienia 

związanego z tym wydatkiem zdarzenia gospodarczego spoczywa na podatniku,  

to założenie to nie może prowadzić do sytuacji, w której strona postępowania zostaje 

wprowadzona w błąd przez organ podatkowy, co do przeprowadzenia danego 

dowodu z urzędu. W ten bowiem sposób organ de facto pozbawia stronę możliwości 

złożenia wniosku dowodowego dotyczącego istotnych dla sprawy okoliczności – 

trudno przecież przyjąć, aby strona, posiadając od organu podatkowego pisemną  

i nie budzącą wątpliwości informację o zamiarze przesłuchania świadka z urzędu,  

na wszelki wypadek miała składać w tym zakresie wniosek dowodowy,  

nie dowierzając organowi podatkowemu, że on ten dowód przeprowadzi. Z punktu 

widzenia zasady wynikającej z art. 121 § 1 O.p. można byłoby ewentualnie 

zaakceptować sytuację, w której organ podatkowy po wystosowaniu pisma  

o powyższej treści, doszedłby do przekonania, że nie będzie tego dowodu 

przeprowadzał z urzędu i poinformowałby o tym wprost skarżącego, jednocześnie 

zapytując, czy w takim stanie rzeczy składa on w tym konkretnym zakresie wnioski 

dowodowe. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca. Postępowanie organu 

podatkowego dalekie jest zatem od spójności, przejrzystości i uczciwości, a takie 

działania muszą być uznane za sprzeczne z zasadą zaufania do organów 

podatkowych. 

Sąd podkreślił również, że określona w art. 121 § 1 O.p. zasada winna być 

zrealizowania nie tylko w postępowaniu dowodowym, ale także w starannym, 

zgodnym z regułami określonymi przepisami prawa, sporządzeniu uzasadnienia 

decyzji. Decyzja, którą otrzymuje strona powinna być pełna, tzn. winna w swoim 

uzasadnieniu dawać kompletną informację, co do tego, jakie elementy zadecydowały 

o takim określeniu praw lub obowiązków strony, które wyrażono w rozstrzygnięciu. 

Chodzi tutaj o czytelne ujawnienie motywów rozstrzygnięcia, które ma umożliwiać 

weryfikację sposobu myślenia organu podatkowego nie tylko przez stronę,  

ale również przez organ wyższej instancji oraz sąd administracyjny. Niepełność 
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uzasadnienia jest nie tylko wadą formalną tego elementu decyzji, ale i świadectwem 

wadliwego podejścia do samego procesu decyzyjnego. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 28 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 257/18 

(orzeczenie prawomocne). W tej sprawie sąd skierował pytanie prejudycjalne  

do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na podstawie wydanego przez 

Trybunał postanowienia z 13 grudnia 2018 r., sygn. C-491/17 zajęto stanowisko,  

że zgodnie z zasadą neutralności VAT nie można odmówić podatnikowi prawa  

do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wyłącznie z tego powodu,  

że wystawione faktury zawierają błąd formalny dotyczący oznaczenia towarów 

będących przedmiotem transakcji, zwłaszcza w sytuacji, gdy podatnik przedstawił 

organom podatkowym dokumenty oraz wyjaśnienia niezbędne do ustalenia 

prawdziwego przedmiotu tych transakcji i potwierdzające, że zostały one 

rzeczywiście dokonane. Przy czym nie jest negowane przez organ podatkowy,  

że dostawy były rzeczywiście dokonane. Odliczenie podatku naliczonego przysługuje 

zatem pod warunkiem spełnienia przesłanek materialnych, nawet jeśli nie zostaną 

spełnione niektóre wymogi formalne. 

Organy podatkowe nie mają wprawdzie obowiązku prowadzenia 

postępowania dowodowego, co do rzeczywistego przedmiotu transakcji, jednakże  

w celu doprecyzowania ustaleń w tym zakresie obowiązane są szczegółowo zbadać 

dokumentację i wyjaśnienia udostępnione przez podatnika. W sytuacji,  

gdy dokumenty te okazują się wystarczające do określenia rzeczywistego przedmiotu 

transakcji, podatnik nie traci prawa do odliczenia VAT, nawet jeśli nie wystawił 

stosownej noty korygującej. 

Powyższa zasada odnosi się, zdaniem sądu, także do tych faktur, w których 

strona podała określoną nazwę towaru, podczas gdy przedmiotem dostaw były dwa 

inne towary, a do jednego z nich miał zastosowanie mechanizm odwrotnego 

obciążenia. Negując odliczenie podatku naliczonego z tych faktur, organ podatkowy 

dodatkowo wskazał, że nie ma podstaw do szacowania podatku naliczonego 

wykazanego w fakturze. Odnosząc się do tych uwag, poza wskazanymi argumentami 

sprzeciwiającymi się negowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwagi  

na błędny formalne faktury, które mogą i są wyjaśnione przez podatnika, sąd 

stwierdził, że skoro organ podatkowy w istocie dokonał szacowania, wyliczając 

podatek należny w ramach ustalenia zobowiązania przy zastosowaniu mechanizmu 
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odwrotnego obciążenia, jest władny również w ten sam sposób obliczyć kwotę 

podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 365/19 

(orzeczenie nieprawomocne). W powołanym wyroku sąd badał m.in. wystąpienie 

przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych 

sformułowanej w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.; dalej: O.p.). Analizując ww. przepis i 

warunki jego zastosowania, sięgnął do wykładni prokonstytucyjnej, wywodząc jej 

pierwszeństwo nad wykładnią funkcjonalną, celowościową i systemową wewnętrzną. 

Sąd zwrócił uwagę, że przepis art. 70 § 6 pkt 1 O.p. odwołuje się do instytucji 

postępowania karnego skarbowego, włączając pewne jego konstrukcje do Ordynacji 

podatkowej, które tym samym stały się elementem prawa podatkowego, co oznacza, 

że podlegają również kontroli sądu administracyjnego. Na tej podstawie za zasadne 

sąd uznał zbadanie działań organu skarbowego w ramach postępowania karnego 

skarbowego, przy czym zaznaczył, że ocena dokonana w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym ma walor jedynie wstępny dla określenia konsekwencji tych 

działań na gruncie podatkowym. 

Dalej stwierdził, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma sens o tyle, 

że można z innego postępowania uzyskać informacje wpływające na sprawę 

podatkową. Nadużyciem jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego 

wyłącznie na potrzeby wywołania skutku zawieszenia biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, gdy w istocie okoliczności sprawy nie wskazują  

na umyślny, przestępczy charakter działań podatnika. W takiej sytuacji wszczęcie 

postępowania karnego wraz z zawiadomieniem o tym podatnika nie mogą wywołać 

skutku przewidzianego w art. 70 § 1 pkt 6 O.p. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 306/19 

(orzeczenie nieprawomocne). W tej sprawie organy podatkowe zanegowały prawo 

skarżącej gminy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych 

na remont i bieżące utrzymanie stadionu, gdyż nie były związane z działalnością 

gospodarczą. Ponadto, zdaniem organów podatkowych, gminie nie przysługiwało 

prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych  

na remont świetlic wiejskich i ich bieżące utrzymanie, bowiem umowa dzierżawy tych 

świetlic została zawarta w celu uzyskania nienależnej korzyści podatkowej  
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(art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1221 ze zm.; dalej ustawa o VAT).  

Badając legalność zaskarżonej decyzji, sąd uznał, że istotne w sprawie ma 

wyjaśnienie instytucji nadużycia prawa, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT. 

Sąd, odwołując się do orzecznictwa TSUE, wyjaśnił, że zasada zakazu nadużycia 

prawa unijnego (w polskim systemie – nadużycie prawa) może być stosowana  

w wyjątkowych przypadkach, w których nadużycie jest ewidentne, a wszelkie środki 

prawne muszą być stosowane oszczędnie, w zakresie ograniczonym jedynie  

do danego nadużycia. Przy czym organ podatkowy w sposób nadmiernie szeroki  

nie może ingerować w działalność gospodarczą podatnika. Obowiązkiem organu 

podatkowego jest obiektywne zbadanie działalności i zidentyfikowanie per se jej cech 

charakterystycznych tak, aby rozstrzygnąć, czy ma ona charakter działalności 

gospodarczej. Zatem postawienie podatnikowi zarzutu nadużycia prawa wymaga 

dokonania ustaleń, że badana transakcja, pomimo że spełnia formalne przesłanki 

przewidziane w przepisach, skutkuje uzyskaniem korzyści podatkowej, której 

przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów. Nadto z ogółu obiektywnych 

okoliczności wynika, że zasadniczym celem tych transakcji jest uzyskanie korzyści 

podatkowej. 

Sąd, analizując treść art. 15 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdził,  

że w kontekście ww. przepisów twierdzenia organu podatkowego o nadużyciu prawa 

przez podatnika wywodzone jedynie z faktu, że zamiarem gminy nie było osiągnięcie 

zysku oraz że uzyskiwane dochody są niewspółmierne do poniesionych przez gminę 

nakładów, nie mają wpływu na prawo do odliczenia VAT. Prawo do odliczenia 

przysługuje bowiem wówczas, gdy podatnik nabywane towary i usługi wykorzystuje 

do wykonywania czynności opodatkowanych. Powołane przepisy nie uzależniają 

zatem prawa do odliczenia od uzyskiwania dochodów współmiernych  

do poniesionych nakładów.  

Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 646/18 

(orzeczenie nieprawomocne).W tej sprawie sąd badał legalność postanowienia 

umarzającego postępowanie zażaleniowe w sprawie o przedłużenie terminu zwrotu 

podatku VAT. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że w sprawie została 

wydana decyzja wymiarowa określająca stronie zobowiązanie w podatku od towarów 

i usług, co czyni bezprzedmiotowym orzekanie w przedmiocie przedłużenia terminu 

zwrotu podatku. Organ podatkowy wskazał, że zwrot podatku wynikający z deklaracji 
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okazał się nienależny, co stanowiło trwałą i nieusuwalną przeszkodę do dalszego 

prowadzenia postępowania w sprawie.  

Badając legalność zaskarżonego postanowienia, Sąd – odwołując się  

do orzecznictwa TSUE – zwrócił uwagę na konieczność kontroli aktu 

administracyjnego, z którego wynika zwrot podatku, zasadę neutralności, której  

nie mogą podważać reguły zwrotu podatku. Wskazał także na konstytucyjną  

oraz unijną zasadę prawa do odliczenia podatku VAT. Odwołując się do regulacji 

krajowych dotyczących zwrotu podatku, sąd zwrócił uwagę na terminy zastrzeżone 

na korzyść podatnika i zasady kompensaty ze strony organów podatkowych  

w przypadku ich naruszenia oraz uprawnienie do przedłużania terminu zwrotu 

podatku, opisując przyjętą w orzecznictwie i przepisach procedurę. Odnosząc się  

do stanowiska organu podatkowego w zakresie bezprzedmiotowości prowadzonego 

postępowania zażaleniowego, sąd stwierdził, że procedura nie może być atrapą 

ochrony praw podatnika, ani też dawać pola do działania z pominięciem ochrony 

sądowej. Dalej wywodził, że pomijana jest kwestia dotycząca skutków działania 

organów podatkowych w postaci przetrzymywania zwrotu podatku VAT, przy czym 

nie chodzi jedynie o zwrot VAT z odsetkami, ale również o rekompensatę szkód, 

które w trakcie takiego przetrzymywania mogłyby zaistnieć. Dochodzenie takiego 

odszkodowania jest sporem cywilnoprawnym. Sąd tym samym nie może akceptować 

praktyki organu odwoławczego, stwierdzającej bezprzedmiotowość postępowania 

zażaleniowego, albowiem gdy niezasadność zwrotu VAT zostanie uchylona przez 

sądy administracyjne, kluczowym dla strony skarżącej jest również uzyskanie 

prejudykatu w kwestii niezgodnego z prawem działania organu podatkowego  

w zakresie przedłużenia terminu zwrotu VAT. Tylko tak sąd może zapewnić 

efektywność proceduralną ww. przepisu, w zgodzie również z prawem Unii 

Europejskiej i wypracowanymi standardami. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego na uwagę zasługuje wyrok  

z dnia 25 czerwca 2019 r., wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 267/19.  

W niniejszej sprawie organy uznały za wykazaną przesłankę z art. 50 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.), 
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stwierdzając, że jedno z okien w lokalu zostało wykonane bez wymaganego 

pozwolenia na budowę. Przemawiać za tym ma okoliczność, że nie udało się 

odnaleźć stosownego pozwolenia, mimo że przepisy prawa polskiego zawsze 

wymagały dla tego rodzaju robót pozwolenia budowlanego. Zdaniem organów 

należało więc przyjąć, że wymagane pozwolenie budowlane nigdy nie zostało 

wydane, tym bardziej, że przepisy prawa zawsze wykluczały możliwość realizacji 

okna w ścianie znajdującej się na granicy z sąsiednią działką budowlaną. 

Okoliczności te w ocenie organów obu instancji sugerują, że wykonanie 

problemowego okna uznać należy za samowolne, niezależnie od daty jego 

wykonania. W konsekwencji organy przeszły do drugiego etapu ustaleń stwierdzając, 

że również aktualnie obowiązujące przepisy wykluczają możliwość realizacji okna  

w ścianie usytuowanej na granicy, co rodziło konieczność wydania decyzji 

restytucyjnej z art. 51 ust. 1 pkt 1 pb. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zaakcentował,  

że przedwczesne są twierdzenia organu, jakoby wykonanie spornego okna nastąpiło 

w warunkach określonych w art. 50 ust. 1 pkt 1 pb, a więc bez wymaganego 

pozwolenia budowlanego. Twierdzenia te nie znajdują bowiem podstawy  

w zebranych dotychczas dowodach jak i przytoczonych oraz analizowanych  

przez organ okolicznościach prawnych. Przede wszystkim zaś nie uwzględniają one 

ponad stuletniej historii budynku, w tym skomplikowanej sytuacji faktycznej i prawnej, 

związanej ze zmianą granic państwowych i z koniecznością odbudowy kraju  

po drugiej wojnie światowej. Jak wynika z zebranych dowodów, budynek powstał 

około 1910 r. Można więc przyjąć, że jest to zarazem najwcześniejsza możliwa data 

wykonania spornego okna. Z akt sprawy nie wynika, jak kształtowała się wówczas 

zabudowa sąsiednia, ani jaka była konfiguracja granic nieruchomości. Organy  

nie dysponują również projektem budowlanym budynku ani jakąkolwiek jego 

dokumentacją techniczną, która wykluczałaby możliwość wykonania problemowego 

okna w pierwszych latach istnienia budynku. Ustalono natomiast i to bezspornie,  

że w 1982 r. okno już istniało. Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy 

należałoby więc przyjąć około siedemdziesięcioletni okres, w którym mogło powstać 

problemowe okno (lata 1910 – 1982), w tym trzydzieści pięć lat pod rządami prawa 

niemieckiego.  

Organy administracji publicznej obu instancji w swych decyzjach pomijają 

milczeniem ewentualność powstania problemowego okna w okresie przed 1945 r., 
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mimo że w aktach administracyjnych nie ma dowodów, które by taką możliwość 

wykluczały. Organy nie powołują się również na jakiekolwiek okoliczności znane 

powszechnie lub urzędowo, w świetle których należałoby taką możliwość wykluczyć. 

Tymczasem jest to istotny aspekt sprawy. Ewentualne ustalenie, że okno wykonano 

przed 1945 r., a więc pod rządami prawa obcego, uniemożliwiłoby przyjęcie,  

że w sprawie wystąpiła przesłanka samowoli z art. 50 ust. 1 pkt 1 pb. Już tylko z tego 

względu nie można się zgodzić z twierdzeniem, że ustalenie daty wykonania okna 

nie miało w sprawie znaczenia. (…) Zauważyć należy, że celem ustalenia jaka norma 

obowiązuje bądź obowiązywała, konieczne było ustalenie okoliczności faktycznych, 

to jest przybliżonej chociaż daty powstania otworu okiennego. Nie jest natomiast 

prawidłowe dokonywanie ustaleń walidacyjnych w sposób wybiórczy, w oderwaniu  

od okoliczności stanu faktycznego. 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 

W sprawach z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody zwrócić należy 

uwagę na wyrok z dnia 21 sierpnia 201 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 212/19,  

w którym Sąd stwierdził, że upoważnienie zawarte w art. 7 ust. 3a ustawy  

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250), nie daje organowi stanowiącemu gminy prawa do regulowania w uchwale, 

będącej aktem prawa miejscowego, innych zagadnień niż wskazane w tej normie,  

w tym wymagań, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy wykonującego  

już działalność, to jest już po uzyskaniu zezwolenia. Ponadto Sąd zauważył,  

że warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się dopiero o zezwolenia są 

inne niż warunki jakim podlega już samo wykonywanie działalności. Uregulowanie  

w uchwale tego rodzaju materii stanowi o niewłaściwej realizacji delegacji ustawowej 

sprowadzającej się do stwierdzenia, że rada wyszła poza zakres delegacji 

ustawowej, wprowadzając aktem prawa miejscowego przepisy bez należytego 

umocowania w normie rangi ustawowej. Tego rodzaju naruszenie prawa kwalifikuje 

się do kategorii istotnych naruszeń, uzasadniających wyeliminowanie uchwały  

z obrotu prawnego w odpowiednim zakresie. 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

W sprawach objętych symbolem 615 na uwagę zasługuje wyrok tutejszego 

Sądu z dnia 21 sierpnia 2019 r. o sygn. akt II SA/Wr 34/19 zapadły w sprawie,  

w której spór oscylował wokół kwestii dopuszczalności użytkowania budynku 



 32 
 

„stodoły” jako drukarni z introligatornią i magazynami, kwalifikowanej przez organ 

jako funkcja usługowa. W ocenie Sądu, w świetle zgromadzonego materiału sprawy, 

uzasadnione wątpliwości budziła prawidłowość zakwalifikowania działalności drukarni 

z introligatornią i magazynami do funkcji usługowej, zaś rozważenia wymagało to, 

czy działalności takiej nie należy zaliczyć bardziej do funkcji produkcyjnej.  

W tym kontekście Sąd zauważył, że działalność drukarni (o ile nie jest to mały zakład 

wykonujący jednostkowe dobra) zwykle kojarzy się z działalnością produkcyjną. 

Według Słownika Języka Polskiego usługa jest działalnością gospodarczą służącą  

do zaspokajania potrzeb ludzkich, prowadzoną przez osoby mające odpowiednie 

kwalifikacje i dysponujące odpowiednim sprzętem, lokalem itp. W ogólnie dostępnej 

definicji umieszczonej w Internecie (Wikipedia) zwraca się także uwagę, że rezultaty 

przedmiotowej działalności przeważnie nie przyjmują postaci rzeczowej, nie wiążą 

się bezpośrednio ze stwarzaniem nowych dóbr. Do usług zalicza się czynności 

polegające na oddziaływaniu na przedmioty i obiekty, m.in. przez wytwarzanie 

określonych przedmiotów lub obiektów z uwzględnieniem indywidualnych cech  

i życzeń zleceniodawcy, np. szycie odzieży na miarę, wyrób biżuterii według życzenia 

klienta. Z kolei, pojęcie "produkcja" w ujęciu słownikowym wyjaśnione zostało jako 

zorganizowana działalność ludzka mająca na celu seryjne wytwarzanie określonych 

dóbr materialnych; proces wytwarzania czegoś dla potrzeb człowieka. W tych 

okolicznościach Sąd uznał, że istotą rozróżnienia usług i produkcji jest faktyczny 

rezultat działania człowieka przy zastosowaniu kryterium ilościowego. Efektem usługi 

może być więc dobro materialne, ale jednostkowe (co nie znaczy pojedyncze), 

natomiast efektem działania produkcyjnego dobro materialne wytworzone w większej 

ilości, przekraczającej indywidulaną potrzebę człowieka. 

W kontekście poczynionych rozważań skład orzekający doszedł  

do przekonania, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika  

w sposób jednoznaczny, że planowana przez inwestora zmiana sposobu 

użytkowania na drukarnię z introligatornią i magazynami może być kwalifikowana 

jako funkcja usługowa. Podane we wniosku o ustalenie warunków zabudowy 

parametry i proporcje powierzchni przewidzianych pod realizację funkcji usługowej 

oraz wykorzystywanej na drukarnię, introligatornię i magazyny, nie pozwalają bowiem 

zakwalifikować planowanej na ten cel zabudowy jako zabudowy o przeznaczeniu 

usługowym, rozumianej zgodnie ze znaczeniem językowym czy też potocznym. 
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Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 

Analizując orzecznictwo tut. Sądu z zakresu gospodarki wodnej warto 

przywołać wyrok z dnia 8 października 2019 r., wydany w sprawie o sygn. akt  

II SA/Wr 457/19, w którym dokonano interpretacji art. 29 ust. 3 - Prawa wodnego 

stanowiącego, że jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody 

na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu 

poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Sąd  

nie zaakceptował postulowanej przez stronę skarżącą literalnej wykładni tegoż 

przepisu prowadzącej do konkluzji, że tylko w razie spowodowania przez właściciela 

gruntu zmian stanu wody na gruncie sąsiednim istnieją podstawy do nakazania 

przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających 

szkodom. Zdaniem skarżącego rozrost korzeni drzew nie może być w żaden sposób 

traktowany jako okoliczność wywołana przez niego, gdyż jest zupełnie od niego 

niezależna.  

Sąd w przywołanym wyroku z takim rozumieniem tego przepisu się  

nie zgodził, wskazując że przez użyty w tym przepisie zwrot „spowodowanie” należy 

rozumieć każde działanie właściciela gruntu, a więc również zaniechanie 

podejmowania takich działań, które zapobiec mogą zmianom stosunków wodnych  

na danym obszarze. W tych okolicznościach Sąd uznał, że skoro w sprawie 

przyczyną zalewania nieruchomości sąsiedniej jest niedrożność kanału burzowego, 

spowodowana jego zarastaniem przez korzenie drzew rosnących na działce 

skarżącego, zasadnie należało nałożyć na skarżącego obowiązek usunięcia korzeni 

z kanału. Tylko w ten sposób bowiem możliwe stanie się przywrócenie stanu 

poprzedniego w zakresie stosunków wodnych. 

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem i komunalizacji mienia 

W sprawach z zakresu gospodarki mieniem i komunalizacji mienia na uwagę 

zasługuje wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r., zapadły w sprawie o sygn. akt  

II SA/Wr 215/19. Przedmiotem skargi była tu decyzja odmawiająca zmiany decyzji 

orzekającej o przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo 

współwłasności nieruchomości w trybie art. 155 kpa. Postępowanie zainicjowane 

zostało żądaniem zmiany decyzji w ten sposób, by zwolnić z ponoszenia opłaty  

za przekształcenie prawa jednego ze współwłaścicieli. Zmianę tę uzasadniać miała 
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zawarta przed sądem powszechnym ugoda, na mocy której jeden ze współwłaścicieli 

przeniósł na pozostałych przysługujący mu udział w prawie własności. Sąd zwrócił 

uwagę, że zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa nie jest możliwa w przypadku decyzji 

związanych. Tymczasem decyzja, której zmiany domagali się skarżący jest -  

w świetle przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - decyzją związaną w części 

dotyczącej rozstrzygnięcia o przekształceniu, podmiotach na rzecz których następuje 

przekształcenie oraz obowiązku poniesienia opłaty z przekształcenie. Sąd podkreślił, 

że o elementach decyzji, których zmiany żąda strona to jest kręgu osób 

zobowiązanych do poniesienia opłaty, zmiany wysokości tej opłaty, a także wielkości 

udziałów w przekształconym prawie organ rozstrzygał w warunkach związania 

ustawowymi przesłankami, co wyklucza możliwość zmiany decyzji w tym zakresie. 

Dopuszczalna zaś w ocenie Sądu jest zmiana w zakresie, w jakim dotyczy ilości  

i wysokości rat uiszczania opłaty, oparta na art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w zw. z art. 4a ust. 1 ustawy z 1997 r., gdyż ta część 

rozstrzygnięcia ma charakter uznaniowy. O zastosowaniu ratalnej formy płatności 

organ bowiem decyduje wyłącznie na podstawie ocen pozaprawnych, a więc przy 

uwzględnieniu słusznego interesu strony oraz interesu społecznego. Dlatego też 

zmianę na podstawie art. 155 kpa decyzji o przekształceniu w części dotyczącej 

rozstrzygnięcia o ratach należy uznać za dopuszczalną. 

Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 

Wśród spraw objętych symbolem 612 na uwagę zasługuje wyrok z dnia  

27 marca 2019 r., wydany w sprawie o sygn. II SA/Wr 870/18, w której Sąd 

rozpoznając skargę na czynność organu w przedmiocie nadania budynkowi 

mieszkalnemu numeru porządkowego podkreślił, że do zasad, które powinny mieć 

odpowiednie zastosowanie w procedurze oznaczania nieruchomości numerem 

porządkowym należy zasada zapewnienia stronom czynnego udziału oraz zasada 

prawidłowego ustalenia podstawy faktycznej dla unormowanej czynności. Zdaniem 

Sądu zasady te powinny obowiązywać organ nie tylko w postępowaniu 

uregulowanym w kodeksie postępowania administracyjnego, ale również w innych 

postępowaniach, prowadzonych przez uprawnione organy administracyjne, w których 

organy te rozstrzygają władczo o prawach lub obowiązkach podmiotów zewnętrznych 

wobec administracji. W konsekwencji organ administracji działający z urzędu  
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w przedmiocie nadania numeru porządkowego nieruchomości powinien zawiadomić 

podmioty, o których mowa w art. 47a ust. 5 ustawy – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne o wszczęciu z urzędu postępowania, by zapewnić tym podmiotom 

ochronę ich praw, możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów  

i dowodów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto, Sąd zauważył, że § 5 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów nie przewiduje 

danych z księgi wieczystej jako wykorzystywanych w celu zakładania ewidencji  

lub w procesach jej aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany. Oparcie się przez organ  

na zapisach księgi wieczystej przy nadaniu numeru porządkowego daje podstawę  

do stwierdzenia bezskuteczności tej czynności z uwagi na nieprawidłowe wyjaśnienie 

jej podstawy prawnej. 

Sprawy z zakresu obowiązku meldunkowego 

W rozpoznawanych przed tutejszym Sądem sprawach z zakresu obowiązku 

meldunkowego na szczególną uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2019 r., wydany w sprawie  

o sygn. akt II SA/Wr 439/19, w którym analizując wystąpienie w sprawie zamiaru 

stałego przebywania pod oznaczonym adresem wyrażono pogląd, że zamiar stałego 

pobytu musi być rozważany zarówno w aspekcie wolicjonalnym wnioskodawcy,  

jak i w perspektywie obiektywnej, uwzględniającej niezależne od niego okoliczności. 

Sąd podkreślił, że rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości nie przesądza  

o zasadności bądź braku zasadności zameldowania na pobyt stały. Nietrudno 

bowiem wyobrazić sobie okoliczności, w których nawet właściciel lokalu nie spełnia 

przesłanek z art. 25 ust. 1 ustawy (np. wynajmuje lokal osobie trzeciej, albo nawet  

w nim zamieszkuje okresowo, ale jego ośrodek interesów osobistych i majątkowych 

znajduje się w innej miejscowości). Podobnie, rodzaj umowy najmu, a konkretnie 

umowa terminowa, nie może przesądzać o odmowie zameldowania na pobyt stały. 

Niemniej fakt zawarcia takiej umowy może już jednak budzić wątpliwości  

co do stałego pobytu osoby pod deklarowanym adresem. W tym aspekcie Sąd 

podkreślił, że jakkolwiek żaden przepis prawny nie uzależnia możliwości 

zameldowania od zgody osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości,  

to jednak wola takiej osoby musi być uwzględniana, gdyż w razie wyraźnego 

sprzeciwu ze strony właściciela lokalu nie dochodzi do ziszczenia się przesłanki 

zamiaru stałego przebywania w ujęciu obiektywnym. Wyraźny brak zgody właściciela 
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mieszkania - w kontekście zawarcia terminowej umowy najmu - sugeruje bowiem 

brak woli przedłużania okresu najmu po stronie wynajmującego. Osoba ubiegająca 

się o zameldowanie na pobyt stały nie będzie miała możliwości faktycznego 

przebywania w lokalu na stałe, jeżeli wolą wynajmującego jest jedynie okresowe 

udostępnienie mu tego lokalu, przy jednoczesnym sprzeciwie co do stałego 

przebywania w lokalu. 

Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

Wśród spraw rozpoznawanych przez tut. Sąd z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

na uwagę zasługuje wyrok z dnia 20 marca 2019 r. o sygn. akt II SA/Wr 75/19.  

W sprawie tej Sąd, mając na względzie obowiązujące regulacje ustawy z dnia  

3 lutego 1995 r. o gruntach rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) nie podzielił 

stanowiska organu co do konieczności umorzenia postępowania z uwagi  

na wystąpienie w sprawie instytucji przedawnienia, a w konsekwencji brak prawnej 

możliwości wydania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. W tym 

kontekście zauważył, że przepisy u.o.g.r.i.l. nie przewidują żadnych sytuacji 

wyjątkowych, które umożliwiłyby organowi administracji odstąpienie od wydania 

decyzji administracyjnej, jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z art. 28 u.o.g.r.i.l. 

Stwierdził, że nie można dopuszczać do sytuacji, w której dochodzi do rozbieżności 

w zakresie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, a zatem kiedy brak jest 

decyzji co do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i w sferze prawnej dalej mamy  

de facto do czynienia z terenem rolnym, a jednocześnie nieruchomość ta zostaje 

zabudowana i wykorzystywana do zupełnie innych celów niż produkcja rolna. 

Absolutnie nie można zaakceptować sytuacji i poglądu, w którym uprawniony do tego 

organ nie będzie miał prawnej możliwości wypowiadania się co do wyłączenia gruntu 

rolnego, a tym samym zalegalizowania nieprawidłowego wyłączenia post factum.  

W żadnej mierze nie można podzielić poglądu organu, jakoby o zalegalizowaniu 

spornego gruntu świadczyło wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  

oraz o dopuszczeniu do użytkowania. Wydane bowiem w toku procesu budowlanego 

decyzje nie zastępują decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej i nie mogą być 

utożsamiane jako środek legalizujący odrolnienie. W tym zakresie organy 

administracji architektoniczno-budowlanej nie są władne do wypowiadania się  

co do kwestii odrolnienia, nawet w toku prowadzonych przez nie postępowań. 
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Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

W trakcie 2019 r. przedmiotem zainteresowania i dyskusji sędziów Wydziału III 

były m.in. kwestie możliwości zatrzymania prawo jazdy wyłącznie na podstawie 

informacji policji o ujawnieniu przekroczenia prędkości przez kierowcę o więcej  

niż 50 km/h w obszarze zabudowanym w świetle uchwały NSA z 1 lipca 2019 r. 

(sygn. akt I OPS 3/18). 

Sędziowie zajmowali się również problemem możliwości udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy zastępcy wójta, który przejął zadania 

i kompetencje wójta, w sytuacji w której wójt gminy z powodu przemijającej 

przeszkody (art. 28g u.s.g.) faktycznie nie pełni swojej funkcji. Omawiając  

to zagadnienie Sędziowie Wydziału III przyjęli, że powierzenie przejęcia zadań  

i kompetencji wójta przez jego zastępcę, nie czyni z tego zastępcy organu 

wykonawczego gminy. Przymiot gminnego monokratycznego organu wykonawczego 

przysługuje bowiem wyłącznie wójtowi. Tak więc jeżeli przepisy mówią, że osoba 

zastępująca wójta wykonuje jego zadania i kompetencje, to nie powinno się do niej 

stosować procedury absolutoryjnej, żaden bowiem przepis ustawy o samorządzie 

gminnym nie przewiduje procedury udzielania absolutorium osobie pełniącej funkcje 

wójta, natomiast wyraźnie z przywołanych przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym (art. 60 ust. 1 u.s.g), jak i ustawy o finansach publicznych (art. 271 ust. 1 

u.f.p.) publicznych wynika, że regulacje dotyczące udzielenia, bądź nie udzielenia 

absolutorium dotyczą organu wykonawczego gminy. Istotą absolutorium jest ocena 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez jej organ wykonawczy - 

wójta. 

Kolejna wątpliwość dotyczyła możliwości zastosowania przepisów zawartych 

w dziale IVa k.p.a. dotyczącym administracyjnych kar pieniężnych do kar 

nakładanych z tytułu naruszania przepisów ustawy o grach hazardowych. Zdaniem 

Sędziów Wydziału III stosowaniu działu IVa k.p.a. nie przeciwstawia się treść art. 91 

Ordynacji podatkowej, w myśl którego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Po pierwsze, 

postępowanie w zakresie wymierzania kary administracyjnej nie jest postępowaniem 

podatkowym, ale postępowaniem administracyjnym. Po drugie, w postępowaniu tym, 

zgodnie z odesłaniem z art. 91 o.p., przepisy ordynacji podatkowej mają 

zastosowanie odpowiednie. Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza,  
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że niektóre przepisy stosujemy wprost, inne zaś pośrednio, a więc z uwzględnieniem 

konstrukcji, istoty i odrębności postępowania, w którym znajdują zastosowanie, 

niektórych nie stosujemy. Stosowanie „odpowiednie” oznacza w szczególności 

niezbędną adaptację. Sędziowie zgodnie przyjęli, że wobec faktu, iż w ustawie  

o grach hazardowych znajdują się przesłanki wymiaru kary pieniężnej, a nie ma tam 

przepisów dotyczących odstąpienia od jej wymierzenia, to brak regulacji ustawowej w 

tym zakresie na gruncie ustawy o grach hazardowych uprawnia do wyrażenia 

poglądu, zgodnego z art. 189a § 2 k.p.a., o konieczności stosowania w tego rodzaju 

sprawach art. 189f k.p.a.- regulującego instytucje odstąpienia od nałożenia kary 

administracyjnej. 

Zagadnieniem omawianym przez Sędziów Wydziału III była również kwestia 

rażącego naruszenia prawa w odniesieniu do przewlekłego prowadzenia 

postępowania administracyjnego i bezczynności organu i związanej z tym problemem 

kwestii przyznania od organu na rzecz strony skarżącej sumy pieniężnej  

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Sędziowie Wydziału III zajęli się również problemem odstąpienia od nałożenia 

kary pieniężnej wobec niewykonania przez przewoźnika obowiązku wynikającego  

z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i towarowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.) 

wobec treści art 22 ust. 3 tej ustawy i w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 2 czerwca 2016 r. (C-418/14). 

Opisane zagadnienia były omawiane między innymi w trakcie narad 

sędziowskich Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; informacje  

o wynikach narad zostały przekazane do Prezesa Izby Gospodarczej Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w odrębnych pismach. 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2019 r. w Wydziale III Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu: 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 17 października 2019 r., sygn. akt III SA/Wr 

110/19 (orzeczenie prawomocne). Sąd w uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę  

na legalność zaleceń pokontrolnych jakie wobec przedsiębiorcy wydał Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  

w następstwie przeprowadzonej kontroli jakościowej partii produktu w postaci oleju 

sezamowego nierafinowanego. Sąd wskazał, że kontrola została przeprowadzona  

w trybie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,  
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a podstawą wydania zaleceń pokontrolnych stanowił art. 30b tej ustawy i skupił się 

na samej możliwości zaskarżenia zaleceń pokontrolnych w drodze skargi do sądu 

administracyjnego. Za dopuszczeniem możliwości objęcia skargą tego rodzaju 

czynności przemawia, zdaniem Sądu, charakter zaleceń pokontrolnych i skutki jakie 

te zalecenia wywołują u kontrolowanego. Sąd podzielił stanowisko Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wyrażone w wyroku z dnia 24 kwietnia 2017 r., 

sygn. akt III SA/Gl 1636/16 (CBOSA), że zalecenia pokontrolne są wiążącym 

poleceniem administracji w stosunku do kontrolowanego, albowiem niezastosowanie 

się do tych zaleceń obwarowane jest sankcją (art. 40a ust. 2 ustawy o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych). Poczynione spostrzeżenie uzasadnia 

zaklasyfikowanie zaleceń pokontrolnych do kategorii innych aktów lub czynności,  

o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1302 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), co przesądza o kognicji sądu administracyjnego  

w tym zakresie. W konsekwencji Sąd dokonując oceny zaskarżonych zaleceń 

pokontrolnych z punktu widzenia kryterium legalności, które charakteryzuje kontrolę 

sprawowaną przez sądy administracyjne, doszedł do przekonania, że objęte skargą 

zalecenia pokontrolne kryterium tego nie spełniają. Należy wskazać, że legalność 

określonego aktu lub czynności to inaczej szeroko rozumiana zgodność z przepisami 

prawa. Niewątpliwie, stanowiący podstawę wydania zaskarżonych zaleceń przepis 

art. 30b ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych został 

sformułowany przez ustawodawcę w sposób bardzo ogólny, jeśli chodzi o treść 

zaleceń pokontrolnych. Przepis ten nie wymienia elementów treściowych takich 

zaleceń, a jedynie wskazuje, że ich wydanie pozostaje w związku ze stwierdzonymi 

w toku kontroli nieprawidłowościami, oraz, że przekazując pisemnie jednostce 

kontrolowanej zalecenia pokontrolne, wojewódzki inspektor wzywa tę jednostkę  

do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. W przekonaniu Sądu, brak 

wskazania w ustawie szczegółowych elementów treściowych zaleceń pokontrolnych 

nie oznacza dowolności w ich redagowaniu. Jak już podkreślono, zalecenia 

pokontrolne należy traktować jako wiążące polecenie administracji w stosunku  

do kontrolowanego. Z istoty swej, zalecenia pokontrolne wydawane na podstawie 

ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mają zapewnić stan 

zgodności z prawem, pod rygorem sankcji pieniężnej wobec kontrolowanego,  

który nie dostosuje się do wydanych wobec niego zaleceń. Już zatem z tych tylko 
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powodów treść zaleceń pokontrolnych, wydawanych na podstawie art. 30b 

wspomnianej ustawy powinna być zredagowana w sposób na tyle wyczerpujący  

i konkretny, by adresat tych zaleceń nie miał wątpliwości co do zakresu i rodzaju 

nałożonych na niego obowiązków. Sąd przypomniał, że z zawartego w części 

wstępnej tych zaleceń opisu stanu faktycznego, uzupełnionego wiedzą o treści 

protokołu kontroli można przypuszczać, że intencją organu było spowodowanie  

by strona dostosowała produkcję oleju sezamowego m.in. do norm zawartych  

w Codex Stan 210-1999, ostatnia rewizja 2009 r., ostatnia zmiana 2017 r. Sąd 

zaznaczył jednak, że sama możliwość odkodowania w ten sposób intencji organu  

nie może, zdaniem Sądu, sanować zaniechań organu w zakresie niezbędnych 

wymogów treściowych zaleceń pokontrolnych, które powinny być zredagowane  

w taki sposób, by nie było żadnych wątpliwości jakie normy prawne powinny stanowić 

punkt odniesienia dla adresata tych zaleceń, zobowiązanego do zapewnienia stanu 

zgodnego z prawem. Zlecenia pokontrolne powinny być, w ocenie Sądu, 

zredagowane w sposób umożliwiający ich adresatowi bezpośrednio zastosowanie się 

do tych zaleceń, bez konieczności odwoływania się do wyników kontroli. Dodatkowo, 

wobec ogólnikowości kontrolowanych zaleceń ich adresat może nie mieć pewności, 

czy organowi wydającemu zalecenia chodziło jedynie o dostosowanie się do norm 

Codex Stan 210-1999, ostatnia rewizja 2009 r., ostatnia zmiana 2017 r. (a także  

do wymagań zadeklarowanych w specyfikacji produktu), czy też, zarzut niespełnienia 

jakości handlowej badanego produktu organ rozumie szerzej. Sąd zauważył,  

że powołany jako jedna z podstaw wydawanych zaleceń przepis art. 4 ust. 1 ustawy 

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowi, że wprowadzane  

do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości 

handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie 

wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli  

ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przepis ten jest zatem 

normą prawną o charakterze blankietowym, wymagającym uszczegółowienia na tle 

konkretnych okoliczności faktycznych oraz w powiązaniu z konkretnymi regulacjami 

prawnymi z zakresu jakości handlowej, ewentualnie, także w powiązaniu  

z dodatkowymi wymaganiami, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez 

producenta. Zdaniem Sądu niekwestionowanym obowiązkiem organu powołującego 

się na art. 4 wspomnianej ustawy było zatem wskazanie, z jakich powodów organ 

wywodzi o naruszeniu normy z tego przepisu. Wykazanie zasadności tego zarzutu 
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powinno nastąpić w powiązaniu ze wskazaniem jakie konkretnie normy prawa 

krajowego, czy unijnego zostały naruszone i w czym organ upatruje to naruszenie. 

Sąd podkreślił również, że lakoniczność kontrolowanych zaleceń, rozważana  

w kontekście zawartego w nich ogólnego zobowiązania strony do „wprowadzenia  

do obrotu produktów o jakości handlowej zgodnej z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa […] jest okolicznością, która uniemożliwia Sądowi 

przeprowadzenie kontroli zgodności prawem obowiązków nałożonych na stronę. 

Należy zauważyć, że z samego charakteru zaskarżalnych do sądu administracyjnego 

aktów lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., wynika, że kontroli sądu 

podlega w tym zakresie uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisów prawa. 

Wobec braku konkretyzacji tego obowiązku w objętych skargą zaleceniach 

pokontrolnych, Sąd nie ma możliwości merytorycznego odniesienia się  

do stanowiska organu, które kontrolowane zalecenia w istocie nie przedstawiają. 

Zawarte w zaleceniach ogólne zobowiązanie do „wprowadzenia do obrotu produktów 

o jakości handlowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami” jest na tyle 

ogólne, że kontrola zasadności nałożenia tego rodzaju obowiązku oznaczałaby  

w istocie przeprowadzenie przez sąd administracyjny analizy prawnej w zakresie 

ewentualnych naruszeń przez stronę szeroko pojętych norm prawa żywnościowego. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że rola sądu administracyjnego sprowadza się 

do kontroli działań administracji publicznej, a zatem nie jest rzeczą sądu 

administracyjnego wyręczanie organu administracji publicznej w stosowaniu prawa, 

czego nieodłącznym elementem jego wykładnia. Konsekwencją przyjęcia,  

że zalecenia pokontrolne mieszczą się w katalogu aktów lub czynności  

z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. jest konstatacja, że prawidłowo zredagowane zalecenia 

pokontrolne powinny obejmować wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego, 

wykazanie stwierdzonych nieprawidłowości, poparte analizą naruszonych przepisów 

prawa oraz wskazanie obowiązków nałożonych na kontrolowanego, których 

wykonanie ma, w założeniu organu, zapewnić stan zgodności z prawem. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wr 33/19 

(orzeczenie nieprawomocne). W rozpoznawanej sprawie problemem, który zajął się 

Sąd, była sytuacja, w której Kierownik BP AR i MR wydał - utrzymaną następnie  

w mocy przez skarżoną decyzję Dyrektora OR AR i MR - decyzję, mocą której 

przyznał stronie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 

2017, to jest JPO, płatność za zazielenienie i płatność redystrybucyjną,  
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w pomniejszonej wysokości (do obszaru 74,25 ha), ze względu na wykluczenie  

z płatności 10 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 106,37 ha. Powodem 

wykluczenia był fakt, że strona nie posiadała do tych działek (znajdujących się  

w rejestrze Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; dalej: ZWRSP) tytułu 

prawnego na dzień 31 maja 2017 r., to jest nie spełniła wymogu z art. 18 ust. 4 

ustawy o płatnościach. Sąd uchylając decyzje obu instancji przypomniał, że warunki 

przyznawania płatności do gruntów rolnych na rok 2017 r. reguluje ustawa  

o płatnościach, przywołał treść art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 tej ustawy. Sąd 

wskazał na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich 

dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej  

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) 

Nr 73/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, s. 608 ze zm.), podkreślając  

że nie reguluje ono, czy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich musi 

posiadać tytuł prawny do gruntów. W rozporządzeniu tym zasadniczo mowa jest  

o posiadaniu i prowadzeniu na gruntach działalności rolniczej. Przepisy 

wymienionego wyżej rozporządzenia nie uzależniają zatem przyznania płatności 

bezpośrednich od przedstawienia ważnego tytułu prawnego, potwierdzającego 

prawo wnioskodawcy do użytkowania gruntów będących przedmiotem wniosku  

o płatności. W świetle zapisów art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) 

Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich (Dz. U. UE. L. z 1995 r. Nr 312, s. 1) i art. 72 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z 17 grudnia 

2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią  

i monitorowania jej (Dz. U. UE. L. 347 z 20.12.2013, s. 549), uznać należy,  

że państwom członkowskim został pozostawiony pewien zakres swobodnego 

uznania w odniesieniu do dokumentów i dowodów wymaganych od beneficjentów 

płatności. Korzystając z zakresu swobodnego uznania, państwa członkowskie  

(w tym Polska) powinny uwzględnić jednak cele przepisów unijnych dotyczących 

pomocy, przestrzegać ogólnych zasad prawa unijnego, w szczególności zasady 

proporcjonalności. Wniosek taki można wyprowadzić z wyroku TSUE z 24 czerwca 

2010 r. (w sprawie C-375/08 Luigi Pontini i in.). Zdaniem TSUE, w ramach tego 

swobodnego uznania, państwa członkowskie mogą szczegółowo określić dowody, 

jakie należy przedstawić dla uzasadnienia wniosku o przyznanie pomocy, odwołując 



 43 
 

się - w szczególności - do zwyczajów panujących w rolnictwie na ich obszarze,  

w odniesieniu do korzystania i użytkowania obszarów przeznaczonych pod uprawę 

roślin paszowych oraz do tytułów prawnych, jakie są przedstawiane odnośnie do 

takiego korzystania.  Trybunał przypomniał jednak, że w/w zakres swobodnego 

uznania podlega pewnym ograniczeniom. Podniósł, że państwa członkowskie  

są zobowiązane do korzystania z przyznanych im kompetencji wyłącznie w oparciu  

o obiektywne kryteria. Winny także przywiązywać należną wagę do zasady równego 

traktowania oraz unikać zakłócenia rynku i konkurencji. Według TSUE, wymóg 

przedstawienia ważnego tytułu prawnego stanowi - co do zasady - takie obiektywne 

kryterium. Do sądu krajowego należy jednak zbadanie, czy odnosi się on  

do wszystkich zainteresowanych wnioskodawców znajdujących się w porównywalnej 

sytuacji. W konsekwencji, w opinii TSUE, korzystając z zakresu swobodnego 

uznania, w odniesieniu do dowodów wymaganych jako uzasadnienie wniosku  

o przyznanie pomocy, szczególnie jeżeli chodzi o możliwość zobowiązania 

wnioskodawcy do przedstawienia ważnego tytułu prawnego, potwierdzającego jego 

prawo do użytkowania obszarów rolnych będących przedmiotem wniosku, państwa 

członkowskie powinny uwzględniać cele przepisów wspólnotowych dotyczących 

pomocy oraz przestrzegać ogólnych zasad prawa wspólnotowego, w szczególności 

zasady proporcjonalności. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, powyższa zasada, 

która wymaga, aby środki wprowadzone na mocy przepisu były właściwe dla 

osiągnięcia zakładanego celu i nie wykraczały poza to, co niezbędne dla jego 

realizacji, powinna być przestrzegana zarówno przez prawodawcę wspólnotowego, 

jak i ustawodawców i sądy krajowe, które stosują prawo wspólnotowe (wyrok  

z 17 stycznia 2008 r., w sprawach połączonych C-37/06 i C-58/06 Viamex Agrar 

Handel). W konsekwencji, zasada ta powinna być przestrzegana przez właściwe 

władze krajowe. Jak wynika z pkt 75 w/w wyroku, przepisy wspólnotowe dotyczące 

ZSZiK, ochrony interesów finansowych Wspólnoty i finansowanie WPR, wymagają 

ustanowienia odpowiednich środków krajowych, aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie ZSZiK oraz rzeczywistą realizację i prawidłowe wykonanie systemów 

pomocy finansowanych przez Wspólnotę. Założenia te są uwzględniane przez 

przepisy właściwe w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, które, jak wynika z pkt 

56 wyroku, mają na celu zapobieganie nieuczciwemu korzystaniu z terenów innych 

podmiotów w celu obejścia przepisów wspólnotowych dotyczących wspomnianych 

systemów. TSUE zastrzegł, że to do sądu krajowego należy jednak zbadanie,  
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czy w przypadku sprawy będącej przedmiotem postępowania przed tym sądem 

zasada ta była przestrzegana. Sąd przywołał uzasadnienie do projektu ustawy  

(Sejm VIII kadencji, druk 274, dostępny w bazie LEX), w którym wskazano,  

że przepisy rozporządzenia Nr 1307/2013 nie regulują, czy ubiegający się o 

przyznanie płatności bezpośrednich musi posiadać tytuł prawny do gruntów. 

Stwierdzono jednak, że: "Stwarza to pole do nadużyć (tworzenia sztucznych 

warunków) polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do określonych 

gruntów ubiegają się podmioty, które bezprawnie weszły w ich posiadanie  

lub posiadają je bez tytułu prawnego wbrew woli podmiotu, do którego te grunty 

należą. Przypadki takie zdarzają się w praktyce, co budzi społeczny sprzeciw, 

zwłaszcza, gdy zasadniczym celem takiego działania jest uzyskanie wsparcia  

w postaci płatności bezpośrednich, a nie prowadzenie działalności rolniczej na 

danym gruncie. Należy przy tym podkreślić, że - ze względu na częste przypadki 

nieuregulowanego stanu prawnego ziemi rolnej będącej w obrocie prywatnym - 

projektowane rozwiązanie nie może mieć uniwersalnego zastosowania,  

tzn. obejmować wszystkich gruntów. Rolnik faktycznie prowadzący działalność 

rolniczą na danym gruncie często nie może potwierdzić posiadanego do tego gruntu 

prawa żadnym dokumentem. Wynika to z powszechnej praktyki zawierania przez 

rolników ustnych umów dzierżawy gruntów, a także z nieuregulowanych, często 

przez wiele lat, spraw spadkowych. Natomiast w przypadku ziemi rolnej wchodzącej 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stan prawny gruntów jest 

uregulowany: właścicielem jest Skarb Państwa, a dzierżawca wskazany jest  

w umowie zawieranej wyłącznie w formie pisemnej. Konieczność wykonania 

przepisów Unii Europejskiej w celu przeciwdziałania tworzeniu sztucznych warunków, 

z uwagi na wskazane wyżej różnice, wręcz wymaga odmiennych regulacji w 

odniesieniu do gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa. Odniesienie projektowanych regulacji do wszystkich gruntów 

rolnych mogłoby wywołać niezgodny z przepisami Unii Europejskiej skutek 

polegający na wyeliminowaniu możliwości uzyskania płatności bezpośrednich  

do gruntów, na których rolnik faktycznie prowadzi działalność rolniczą, ale nie może 

wykazać tytułu prawnego do tego gruntu. Wobec tego wprowadzenie projektowanych 

rozwiązań nie godzi w zasadę równego traktowania oraz nie ma charakteru 

dyskryminującego". Zdaniem Sądu, zacytowane uzasadnienie projektu ustawy 

racjonalnie nie wyjaśnia przyczyn, dla których bardziej - niż grunty niepaństwowe - 
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chronione mają być grunty państwowe (wchodzące w skład ZWRSP). Przecież  

o płatności bezpośrednie mogą ubiegać się także podmioty, które bezprawnie weszły 

w posiadanie gruntów niepaństwowych lub posiadają je bez tytułu prawnego wbrew 

woli podmiotu, do którego te grunty należą. Przypadki takie zdarzają się w praktyce. 

Wobec tego, wprowadzenie rozwiązań faworyzujących grunty państwowe godzi  

w zasadę równego traktowania oraz ma charakter dyskryminujący.  

Wyrok WSA we Wrocławiu z 21 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wr 376/19 

(orzeczenie nieprawomocne). W tej sprawie przedmiotem skargi przedsiębiorcy była 

informacja Dolnośląskiej Izby Pośredniczącej z 31 lipca 2019 r. o pozostawieniu bez 

rozpatrzenia wniosku strony skarżącej o dofinansowanie projektu. Dolnośląska IP  

w odpowiedzi na skargę wniosła o jej odrzucenie. W uzasadnieniu wskazała,  

że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

w razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku  

o dofinansowanie właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni,  

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W ww. przepisie nie ma mowy 

o tym, że pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia następuje w formie zaskarżalnego 

postanowienia czy decyzji, o czym zresztą Skarżący został pouczony w treści 

powyższej informacji. Sąd rozpoznając ten problem stwierdził, że realizacja prawa  

do skutecznej ochrony sądowej powinna znajdować odzwierciedlenie w odpowiednio 

ukształtowanym prawie krajowym, jako że to państwo członkowskie, na zasadzie 

autonomii proceduralnej, samodzielnie kształtuje reguły proceduralne  

w postępowaniach o roszczenia wynikające z prawa Unii – z zastrzeżeniem jednak 

ograniczeń tej autonomii, wynikających z zasad równoważności i skuteczności 

(wyrok TSUE z dnia 6 października 2015 r., East Sussex County Council, C 71/14, 

EU:C:2015:656, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo). Przy tym to do sądu 

krajowego należy ustalenie czy wymogi wynikające z zasady skuteczności są 

zachowane oraz ocena nie tylko treści właściwych krajowych przepisów 

proceduralnych, ale także ich konkretne zastosowanie (por. wyrok TSUE z dnia  

9 listopada 2017 r. Ispas, C-298/16, EU:C:2017:843, pkt 36 - 37). W odniesieniu  

do wymogu kontroli sądowej każdej decyzji krajowego organu władzy jako ogólnej 

zasady prawa Unii, TSUE w powołanym wyroku w sprawie C-562/12 (pkt 75) 

przypomniał, że zgodnie z tą zasadą do sądów krajowych należy rozpatrzenie 
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legalności niekorzystnego aktu i uznanie dopuszczalności środka prawnego 

wniesionego w tym celu, nawet jeżeli krajowe przepisy procesowe nie przewidują 

takiego środka prawnego w podobnym wypadku (zob. podobnie wyrok Oleificio 

Borelli/Komisja, EU:C:1992:491, pkt 13, 14). Sąd w orzekającym składzie uznał,  

że regulacje zawarte w art. 43 ustawy wdrożeniowej oraz pkt 10 Regulaminu,  

w zakresie w jakim pozbawiają uczestnika postępowania konkursowego możliwości 

wniesienia skutecznego środka zaskarżania naruszają art. 47 KPP. Zapewnienie 

stronie możliwości realizacji wynikającego z art. 47 KPP prawa do sądu wymagało 

zatem przyjęcia do rozpoznania skargi na informację DIP o pozostawieniu  

bez rozpoznania wniosku o dofinansowanie i – uwzględniając zasadę 

równoważności – w zależności od wyniku badania jej zasadności, oddalenia skargi 

bądź jej uwzględnienia i stwierdzenia (analogicznie do rozwiązania procesowego 

zawartego a wart. 61 ust. 8 pkt 1 ppkt b ustawy wdrożeniowej), że pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia 

przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1 tej ustawy. Sąd podkreślił, 

że stanowisko powyższe znajduje również uzasadnienie w wyartykułowanym  

na gruncie krajowego porządku prawnego art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawie  

do sądu. W myśl tego przepisu, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał,  

że na treść prawa do sądu składają się: 1) prawo dostępu do sądu, to jest prawo 

uruchomienia procedury przed sądem - organem o określonej charakterystyce 

(niezależnym, bezstronnym i niezawisłym); 2) prawo do odpowiedniego 

ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności; 

3) prawo do wyroku sądowego, to jest prawo do uzyskania wiążącego 

rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd; 4) prawo do odpowiedniego ukształtowania 

ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy (zob. wyroki TK z dnia: 10 lipca 

2000 r., SK 12/99, OTK ZU Nr 5/2000, poz. 143; 24 października 2007 r., SK 7/06, 

OTK ZU Nr 9/A/2007, poz. 108). Prawo jednostki do sądu jest realizowane przez 

całokształt zasad prowadzących do rzetelnego i merytorycznie prawidłowego 

rozpoznania sprawy w rozsądnym czasie (por. wyrok TK z dnia 18 lutego 2009 r.,  

Kp 3/08, OTK ZU Nr 2/A/2009, poz. 9). Sąd dostrzegł, że wynikające z art. 45 ust. 1 

Konstytucji RP prawo do sądu nie może być rozumiane jako prawo obywatela  

do poddania kontroli sądowej każdego przejawu aktywności organu administracji 
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publicznej. Kontrola ta zapewniona jest bowiem w ramach określonych procedur, 

które zarówno strony, jak i sąd obowiązane są przestrzegać. Na tej zasadzie część 

działań organów podlega zatem kontroli sądowej nie bezpośrednio, ale dopiero  

w toku kontroli aktu głównego. Tym niemniej w przypadkach takich,  

jak rozpoznawany, właśnie sposób ukształtowania procedury pozostawia pewien 

etap procesu przyznawania dofinansowania na podstawie ustawy wdrożeniowej  

(z którym wiążą się daleko idące skutki) całkowicie poza kontrolą sądu. Sąd 

zaznaczył, że podobnie w świetle art. 45 ust. 1 Konstytucji ocenił prawo  

do wniesienia skargi do sądu Wojewódzki Administracyjnego w Warszawie w wyroku 

z dnia 10 marca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 175/17, uznając że konstytucyjne prawo 

do sądu przemawia za uznaniem za dopuszczalną skargi do sądu administracyjnego 

na odrzucenie wniosku przed etapem skierowania go do oceny, ze względu  

na uchybienia formalne (braki załączników). 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 12 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wr 274/19 

(orzeczenie nieprawomocne). Kwestią sporną w sprawie było ustalenie, czy zaistniały 

podstawy i spełnione zostały przesłanki do ustalenia kwoty nienależnie pobranych 

płatności z tytułu realizacji Programu rolnośrodowiskowego realizowanego przez 

stronę w latach 2012-2015. Sąd rozpoznając tę sprawę wskazał na fakt,  

że zaskarżona decyzja z uwagi na charakter środków, których dotyczy objęta jest 

stosowaniem prawa Unii, zasadne jest odwołanie się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C 230/18 

PI przeciwko Landespolizeidirektion Tirol, ECLI:EU:C:2019:383, w którym Trybunał 

podkreśla szczególne znaczenie uzasadnienia decyzji dla zachowania prawa strony 

do obrony: (78) Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że skuteczność 

kontroli sądowej gwarantowanej w art. 47 karty wymaga, by zainteresowany miał 

możliwość zapoznania się z powodami decyzji wydanej w stosunku do niego przez 

organ administracyjny, czy to przez lekturę samej decyzji, czy to przez 

poinformowanie go o tych powodach na jego żądanie, bez uszczerbku  

dla uprawnienia właściwego sądu do zażądania podania tych powodów  

od właściwego organu, co pozwoli zainteresowanemu na obronę swoich praw  

w najlepszych możliwych warunkach oraz na w podjęcie w sposób w pełni świadomy 

decyzji, czy celowe jest wniesienie sprawy do właściwego sądu, a sądowi w pełni 

umożliwi dokonanie kontroli zgodności z prawem danej decyzji krajowej (wyroki:  

z dnia 4 czerwca 2013 r., ZZ, C 300/11, EU:C:2013:363, pkt 53; z dnia 16 maja  
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2017 r., Berlioz Investment Fund, C 682/15, EU:C:2017:373, pkt 84). (79) Ponadto 

prawo do bycia wysłuchanym w trakcie każdego postępowania, ustanowione  

w art. 47 i 48 karty i stanowiące integralną część prawa do obrony, będącego ogólną 

zasadą prawa Unii oznacza, że organ administracji zwraca należytą uwagę  

na przedstawione przez zainteresowanego stanowisko, oceniając starannie  

i w sposób bezstronny wszystkie istotne elementy danej sprawy i uzasadniając 

decyzję w szczegółowy sposób, a obowiązek uzasadnienia decyzji w wystarczająco 

szczegółowy i konkretny sposób, aby umożliwić zainteresowanemu zrozumienie 

powodów odmowy uwzględnienia jego wniosku, stanowi tym samym konsekwencję 

zasady przestrzegania prawa do obrony (zob. podobnie wyrok z dnia 5 listopada 

2014 r., Mukarubega, C 166/13, EU:C:2014:2336, pkt 43, 45, 48). (80) Obowiązek 

poszanowania prawa do obrony adresatów decyzji, które w znaczący sposób 

dotykają ich interesów, ciąży więc zasadniczo na organach administracyjnych państw 

członkowskich wówczas, gdy podejmują one decyzje wchodzące w zakres 

stosowania prawa Unii (wyrok z dnia 5 listopada 2014 r., Mukarubega, C 166/13, 

EU:C:2014:2336, pkt 50). Sąd biorąc pod uwagę wskazane prawem unijnym wymogi 

oraz wynikające z art. art. 107 § 1 pkt 4 i 6 i § 3 k.p.a. oraz art. 11 k.p.a. wskazał,  

że zaskarżona decyzja nie spełnia wskazywanych wyżej wymogów. W sprawie, 

zarówno w treści decyzji organu II, jak i I instancji powołanych zostało szereg 

przepisów, których znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie nie zostało w żaden 

sposób wyjaśnione. Wbrew stanowisku Dyrektora OR ARiMR, decyzja organu  

II instancji nie sanowała wadliwości uzasadnienia prawnego organu I instancji. Organ 

odwoławczy mimo dostrzeżenia ww. wad decyzji organu I instancji, w treści własnej 

decyzji (na str. 4-7 uzasadnienia decyzji) także zacytował bardzo wiele przepisów 

prawa bez dalszego wykazania zasadności ich zastosowania w sprawie  

oraz bez wyjaśnienia sposobu ich zastosowania. Sąd wyjaśnił, że na podstawie treści 

zaskarżonej decyzji trudno jest ustalić i zrozumieć, które przepisy prawa unijnego  

i krajowego i w jakim brzmieniu, organ przy ustalaniu kwoty nienależnie pobranych 

płatności za lata 2012-2015 zastosował i dlaczego. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału IV 

W 2019 r. zapadały w Wydziale IV tutejszego Sądu orzeczenia oparte  

na wieloletnim i ugruntowanym stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
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Nie odnotowano kwestii, które tę praktykę zasadniczo zmieniały, choć warto zwrócić 

uwagę na niektóre ciekawe problemy wynikłe w sprawach z zakresu dostępu  

do informacji publicznej: 

Wyrok z dnia 22 marca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 9/19, w którym 

stwierdzono, że „w ocenie Sądu policjant należy do kategorii osób pełniących funkcje 

publiczne. Powyższe wynika z art. 115 § 13 pkt 7 kodeksu karnego, który zawiera 

definicję funkcjonariusza publicznego. (…) W ocenie Sądu pytanie dotyczące daty 

przyjęcia funkcjonariusza do służby i daty zwolnienia ze służby są informacją 

publiczną – dotyczą funkcjonariusza publicznego. Niewątpliwie taka informacja  

nie traci takiego charakteru również wówczas, gdy nie jest on już pracownikiem 

policji. Dotyczy osoby, która była funkcjonariuszem publicznym w okresie, którego 

dotyczą pytania.”. 

Wyrok z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 62/19, w którym Sąd nie 

zgodził ze stanowiskiem organu, że „wykonywanie kar dyscyplinarnych i kwestia 

uiszczenia kosztów postępowania dyscyplinarnego jest sprawą jedynie ze sfery 

wewnątrzorganizacyjnej samorządu zawodowego, do której nie mają zastosowania 

przepisu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sprawowanie władzy 

dyscyplinarnej przez organy samorządu zawodowego, w tym wykonywanie kar 

dyscyplinarnych przez dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, jest formą 

wykonywania władzy publicznej, skoro kara dyscyplinarna należy do grupy środków 

przymusu państwowego o charakterze karnym. W postępowaniu wykonawczym 

dziekan rady OIRP podejmuje szereg czynności wykraczających poza sferę 

wewnątrzorganizacyjną samorządu radcowskiego, w tym zawiadamia o orzeczeniu 

kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu wymienione w ustawie 

podmioty zewnętrzne. Nałożenie tego rodzaju kary dyscyplinarnej wywołuje bowiem 

skutki również wobec podmiotów zewnętrznych. Radca prawny nie może wówczas 

świadczyć pomocy prawnej, ani też występować przed organami państwowymi  

w charakterze pełnomocnika procesowego. Kary pieniężne i nałożone na radcę 

prawnego koszty postępowania dyscyplinarnego podlegają wyegzekwowaniu  

w drodze egzekucji prowadzonej w trybie przepisów k.p.c, a dziekanowi rady OIRP 

przysługują uprawnienia wierzyciela, które również wykraczają poza czynności 

wewnątrzorganizacyjne samorządu zawodowego. Kary pieniężne i koszty 

postępowania dyscyplinarnego stanowią wpływy OIRP, a informacje o majątku 
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samorządów zawodowych objęte są zakresem informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 

5 lit. c) u.d.i.p.)”. 

Postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 74/19,  

w którym uznano, że Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia nie jest podmiotem 

zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, w przeciwieństwie do organu 

władzy publicznej, któremu wsparciem ma służyć. Sąd uzasadniał, że „w kontekście 

zaprezentowanych celów i zadań Rady trudno przypisać ją do jakiejkolwiek kategorii 

podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, o których mowa  

w art. 4 u.d.i.p. W szczególności Rada nie jest organem władzy publicznej, albowiem 

nie wykonuje ona żadnych zadań publicznych i nie dysponuje kompetencjami 

władczymi. Zakres jej uprawnień ma bowiem charakter wyłącznie konsultacyjny  

i doradczy względem władz miejskich Wrocławia i koncentruje się wokół zagadnień 

związanych z aktywnością młodzieży. Podejmowane uchwały nie wiążą gremiów 

decyzyjnych jednostki samorządu terytorialnego i mogą stanowić jedynie przyczynek 

do zainicjowania przez uprawnione podmioty określonych działań władczych. Same 

w sobie nie mają już zaś takiej mocy. Nie można również zaaprobować stanowiska 

skarżącego, że Rada jest jednostką organizacyjną miasta. Nie posiada ona bowiem 

takiego wyodrębniania organizacyjnego, które pozwalałoby jej działać samodzielnie 

w stosunkach zewnętrznych w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, 

w ramach której funkcjonuje, jak ma to miejsce choćby w przypadku takich 

podmiotów jak szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej czy inne 

zakłady użyteczności publicznej.”. 

Wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 83/19, w którym 

tutejszy Sąd podniósł, że „w świetle dyspozycji art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) u.d.i.p. 

informacje odnoszące się do osoby zatrudnionej na stanowisku sekretarza gminy  

w kontekście jej przynależności partyjnej, z uwagi na sformułowany w art. 5 ust. 5 

u.p.s. wymóg apolityczności, mają walor informacji publicznej. Za taką konstatacją 

przemawia w pierwszej kolejności posiadany przez sekretarza gminy status 

funkcjonariusza publicznego, którego odzwierciedleniem jest nie tylko miejsce  

w strukturze organizacyjnej urzędu gminnego (podleganie bezpośrednio kierownikowi 

urzędu) i zakres kompetencji decyzyjnych (możność prowadzenia określonych spraw 

gminy w imieniu wójta), ale także określone nakazy i zakazy związane  

z zajmowanym stanowiskiem (np. obowiązek składania oświadczeń majątkowych, 

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz przyjmowania świadczeń  
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o charakterze majątkowym, zakaz tworzenia partii politycznych i przynależności  

do nich). Nie może zniknąć z pola widzenia rola jaką pełnią w sferze publicznej  

w demokratycznych państwach partie polityczne, które swoją działalność opierają  

na pracy społecznej swoich członków. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 580) 

partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, 

stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami 

demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy 

publicznej. Z możliwością kontroli legalności działalności partii politycznych wiąże się 

określony w art. 13 Konstytucji RP zakaz utajniania ich struktur i członkostwa.  

Nie ulega wątpliwości, że jawność i powszechna dostępność danych o zasobach 

członkowskich poszczególnych partii wchodzi w kolizję z zagwarantowaną w art. 51 

Konstytucji RP ochroną danych osobowych. W tej sytuacji zastosowanie musi 

znaleźć zasada proporcjonalności, co oznaczać będzie, że ochrona tych wartości 

może być ograniczona tylko na tyle, na ile jest to niezbędne w demokratycznym 

państwie prawnym. Zdaniem składu orzekającego dostępność informacji  

o członkostwie partyjnym funkcjonariusza publicznego jest niezbędna w celu 

rzeczywistego kontrolowania przestrzegania wymogu apolityczności osób 

zajmujących stanowisko sekretarza gminy. W tym konkretnym przypadku informacja 

o przynależności partyjnej lub o braku takiej przynależności sekretarza gminy nie jest 

informacją ze sfery życia prywatnego, lecz stanowi informację publiczną podlegającą 

udostępnieniu z odwołaniem się do art. 61 Konstytucji RP.”. 

Wyrok z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 108/19, w którym 

sformułowano tezę, iż „ Za treść żądania wniosku odpowiada wnioskodawca  

zaś podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie ma obowiązku 

do jej udzielania poza zakres żądania. W interesie wnioskodawcy leży odpowiedni 

sposób formułowania wypowiedzi, która składa się na treść żądania.  

W rozpatrywanej sprawie organ udzielił odpowiedzi zgodnej z zakresem 

przedmiotowym wniosku – przesłał w formie elektronicznej plansze z posiadanym 

projektem podziału wymienionych działek oraz zagospodarowania terenu tych 

działek w wersji takiej jaką posiadał na dzień udzielania informacji publicznej  

w omawianej materii. Jeżeli skarżący domaga się udostępnienia informacji publicznej 

w zakresie doprecyzowanym w skardze może w dowolnym czasie sformułować  

do organu nowy wniosek, odpowiadający rzeczywistym intencjom skarżącego.”. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(51)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(61)&cm=DOCUMENT
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Wyrok z dnia 5 lipca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 110/19, w którym 

podniesiono, że w ocenie Sądu „nie można za informację publiczną uznać żądanych 

przez skarżącego wyników osiągniętych przez uczniów z pracy klasowej 

przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2018 r. w postaci tabeli, w której 

poszczególnym wynikom podanym w skali punktowej odpowiadałaby ilość uczniów, 

którzy osiągnęli dany wynik punktowy. Sąd uważa, że żądane informacje, o podanie 

których wnosił skarżący, dotyczące wyników sprawdzianów klasowych, 

przeniesionych następnie do dziennika lekcyjnego, są indywidualnym wytworem 

pracy osób fizycznych (małoletnich uczniów), wskazującym na poziom wiedzy tych 

osób, ich umiejętności i zdolności. Według Sądu nie stanowią one o poziomie 

edukacji w szkole i nie mogą się wiązać z jakąkolwiek sprawą publiczną przez aspekt 

majątkowy, jeżeli szkoła jest dofinansowywana ze środków publicznych. Wpisanie  

do dziennika lekcyjnego ocen poszczególnych uczniów nie powoduje, że nabierają 

one przymiotu publicznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły (…)  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) zobowiązujące do prowadzenia m.in. dziennika 

lekcyjnego i wpisywania do niego danych, dotyczących przebiegu nauczania, 

wyników i ocen uczniów, nie skutkuje, co stwierdzono wyżej, że nabierają one 

charakteru publicznego. Ocena odpowiedzi na pytania zawarte w sprawdzianie  

nie jest oświadczeniem woli lub wiedzy nauczyciela sprawdzającego prace, nie jest 

też oceną dokonywaną przez organ władzy publicznej (ze względów podmiotowych). 

Tym samym nie można jej zaliczyć do kategorii informacji dotyczących spraw 

publicznych, a tym samym informacji publicznej. Nie odnoszą się także  

do podmiotów publicznych. Nie dotyczą również osób pełniących funkcje publiczne, 

ani osób mających związek z pełnieniem tych funkcji. Są li tylko wytworem pracy 

osób fizycznych i informacją o wynikach tej pracy i zdolnościach ocenianej osoby.”. 

Postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 233/19,  

w którym zauważono, że „Zarówno treść pisma, jak i status skarżącego,  

który odbywa karę pozbawienia wolności, wskazują, że skarga stanowi wyraz jego 

niezadowolenia z działalności administracji aresztu śledczego, w tym zwłaszcza  

z obiegu korespondencji oraz terminów i sposobów jej załatwiania. Podkreślić należy, 

że na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 

2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary 

pozbawienia wolności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2231) skazany ma prawo 



 53 
 

składać wnioski, skargi i prośby na piśmie oraz ustnie. Jednakże sprawa dotycząca 

bezczynności Dyrektora Zakładu Karnego polegającej na nieudzieleniu skarżącemu 

odpowiedzi na składane wnioski, nie podlega rozpoznaniu w trybie postępowania 

administracyjnego. Powołane przez skarżącego w skardze z dnia 26 września  

2019 r. okoliczności, winny być zatem skierowane do właściwych w tym zakresie 

organów. Organem właściwym - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 676 ze zm.) -  

w pierwszej kolejności jest sędzia penitencjarny, sprawujący nadzór nad legalnością  

i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary 

pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary 

aresztu, kary porządkowej, tymczasowego aresztowania, zatrzymania, środka 

przymusu skutkującego pozbawienie wolności oraz środka zabezpieczającego 

związanego z umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym. Ponadto, zgodnie  

z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r.  

w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych  

w zakładach karnych i aresztach śledczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 647 

ze zm.), skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania 

funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej, załatwiają w zależności od treści 

skargi i zarzutów w niej podniesionych odpowiednio: kierownik danej jednostki 

organizacyjnej, dyrektor okręgowy Służby Więziennej, Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej i Minister Sprawiedliwości. Organy te nie są jednak organami 

administracji publicznej, lecz organami postępowania wykonawczego,  

a rozpoznawana przez nie sprawa nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej. 

Pomimo, że sprawa osoby osadzonej załatwiana jest w formie decyzji,  

nie jest to jednak decyzja administracyjna, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a., 

stąd nie podlega kontroli sądu administracyjnego, lecz sądu penitencjarnego  

(art. 34 § 2 k.k.w.), którym jest sąd okręgowy (art. 3 § 2 k.k.w.). W związku  

z powołanymi okolicznościami, skargę wniesioną do tutejszego Sądu należało 

odrzucić, ponieważ jej przedmiot nie należy do właściwości sądów administracyjnych. 

Nie sprawują one bowiem kontroli nad sposobem załatwiania wnoszonych przez  

te osoby skarg i wniosków do administracji zakładów karnych i aresztów śledczych. 
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