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Ruch kadrowy w 2008 roku 

 

Na dzień 1 stycznia 2008 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 

orzekało 34 sędziów, 7 asesorów i 3 referendarzy, co daje łączną liczbę 44 osób. Wśród tej 

liczby 14 osób to sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego a 20 to sędziowie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pełnił 

Sędzia NSA Ryszard Pęk, natomiast funkcje Wiceprezesów sądu pełniły: Sędzia NSA 

Henryka Łysikowska oraz Sędzia NSA Jolanta Sikorska. 

 

 Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili: 

- Sędzia NSA Henryka Łysikowska  - Wiceprezes i  Przewodniczący Wydziału I, 

- Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski                        - Przewodniczący Wydziału II, 

- Sędzia NSA Anna Moskała             - Przewodniczący Wydziału III, 

- Sędzia NSA Henryk Ożóg                                   - Przewodniczący Wydziału IV, 

- Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska – Przewodniczący Wydziału Informacji 

Sądowej. 

 

 Na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

mianowana została asesor Anetta Chołuj, która przystąpiła do pełnienia urzędu z dniem 23 

czerwca 2008 r. 

 Na stanowisko asesora sądowego z dniem 1 stycznia 2008 r. mianowana została 

Pani Magdalena Jankowska – Szostak. 

 Na stanowisko referendarza sądowego z dniem 1 kwietnia 2008 r. mianowany został 

asystent sędziego Pan Michał Kazek. 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 

orzekało 35 sędziów, 6 asesorów i 4 referendarzy, co daje łączną liczbę 45 osób. Wśród tej 

liczby 14 osób to sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego a 21 to sędziowie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

 W dniu 1 stycznia 2008 r. zatrudnionych było 95 osób na stanowiskach urzędników i 

innych pracowników sądowych, w tym 18 na stanowisku asystenta sędziego.   

 Na stanowisku Dyrektora Sądu zatrudniona była Pani Alina Glibowska.  

 Na stanowiskach Kierowników Sekretariatów Wydziałów zatrudnieni byli: 

Pani Danuta Szmyt     - Kierownik Sekretariatu Wydziału I, 

Pani Helena Iżewska - Kierownik Sekretariatu Wydziału II, 
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Pani Barbara Stachowska - Kierownik Sekretariatu Wydziału III, 

Pani Agnieszka Karcz        - Kierownik Sekretariatu Wydziału IV, 

Pani Grażyna Domagała   - Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

Na stanowiskach Kierowników Oddziałów zatrudnieni byli: 

Pani Agnieszka Gerej – Hnat – Główny Księgowy, Kierownik Oddziału Finansowo – 

Budżetowego  

Pani Krystyna Firkowicz – Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych, 

Pan Piotr Kulik – Kierownik Oddziału Administracyjno – Gospodarczego. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w WSA we Wrocławiu zatrudnionych było 99 osób na 

stanowiskach urzędników i innych pracowników sądowych, w tym 18 osób na stanowisku 

asystenta sędziego. 

 

Delegacje Sędziów do orzekania w NSA 

 

1. Sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu – delegacja do orzekania w 

Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego na okres od stycznia do 

grudnia 2008 r.; 

2. Sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu – delegacja do 

orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego na 

okres od lutego do czerwca 2008 r. oraz na okres od września do grudnia 2008 r.; 

3. Sędzia NSA Henryk Ożóg – Przewodniczący Wydziału IV w WSA we Wrocławiu – 

delegacja do orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  na okres od stycznia do grudnia 2008 r.; 

4. Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz – delegacja do orzekania w Izbie Finansowej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r.; 

5. Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz – delegacja do orzekania w Izbie Finansowej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w okresie od kwietnia do czerwca 2008 r.; 

6. Sędzia WSA Marek Olejnik – delegacja do orzekania w Izbie Finansowej Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w dniu 27 listopada 2008 r. w wymiarze jednej sesji. 
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Wpływ spraw. 

 

W 2008 r. do WSA wpłynęło łącznie 3614 skarg,  

Były to skargi wniesione przez: 

 osoby fizyczne                          2713   skarg 

 osoby prawne                            824    skargi 

 organizacje społeczne                            33    skargi 

 prokuratora                                       44    skargi 

 Rzecznika Praw Obywatelskich                 0   skarg 

 

 

Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 3466,  natomiast na  

bezczynność 117. 

Na akty i czynności organów  centralnych – 149 skargi, 

na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej – 814 skarg, 

na akty i czynności izb skarbowych – 1066  

na akty i czynności organów celnych – 316 skarg, 

na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych – 679 skarg, 

na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło – 288 skarg, 

na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej – 0 

skarg,  

na rozstrzygnięcia nadzorcze – 29 skarg, 

na akty i czynności innych organów (w tym na działania podmiotów nie będących 

organami administracji) – 124 skarg. 

 

 Udział w postępowaniu: 

a) pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 920 sprawach, 

b) adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania występowali w 

221 sprawach, 

c) radcy prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania występowali 

w 338 sprawach, 

d) doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi występowali w 229 sprawach, 

e) prokuratorzy występowali w 65 sprawach. 
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Postępowanie sądowe. 

 

Wydział I 
 
W 2008 r. w Wydziale I orzekało łącznie 18 sędziów i asesorów. Stan zaległości na 

dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 747 sprawy, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 544 

spraw. W ciągu roku wpłynęło 1426 spraw, załatwiono zaś ogółem 1629 spraw, w tym 1195 

spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ 119 spraw i średnią miesięczną 

załatwień – 136 spraw. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 4,7 na koniec 2007 r. do 4,6 na 

koniec 2008 r. 

Łącznie, w 2008 r. sędziowie i asesorzy sporządzili 1368 uzasadnień. 

 
Wydział II 
 

W Wydziale tym, na przestrzeni 2008 r., orzekało łącznie 9 sędziów i asesorów. Stan 

zaległości na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 336 spraw, zaś na dzień 31 grudnia tego roku 

wyniósł 336 sprawy. W ciągu roku wpłynęły 752 sprawy, załatwiono zaś ogółem 752 spraw, 

w tym 433 spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ 63 sprawy i średnią 

miesięczną załatwień – 63 sprawy. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 5,1 na koniec 2007 

r. do 5,3 na koniec 2008 r. 

Łącznie, w 2008 r. sędziowie i asesorzy sporządzili  637 uzasadnień. 

 

Wydział III 
 
W 2006 r. w Wydziale III orzekało łącznie 7 sędziów i asesorów. Stan zaległości na 

dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 325 spraw, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 310 

spraw. W ciągu roku wpłynęło 783 spraw, załatwiono zaś ogółem  798 spraw, w tym 517 

spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ 65 spraw i średnią miesięczną 

załatwień – 66,5 spraw. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 5,4 na koniec 2007 r. do 4,8 na 

koniec 2008 r. 

Łącznie, w 2008 r. sędziowie i asesorzy sporządzili 558  uzasadnień. 

 

Wydział IV 
 
W Wydziale IV, na przestrzeni 2008 r., orzekało łącznie 7 sędziów i asesorów. Stan 

zaległości na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 161 spraw, zaś na dzień 31 grudnia tego roku 

wyniósł 168 spraw. W ciągu roku wpłynęły 653 sprawy, załatwiono zaś ogółem 646 spraw, w 

tym 450 spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ 54 spraw i średnią 
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miesięczną załatwień –  54 sprawy. Wskaźnik zaległości wzrósł z  2,7 na koniec 2007 r. do 

3,1 na koniec 2008 r. 

Łącznie, w 2008 r. sędziowie i asesorzy sporządzili  405 uzasadnień. 

 
 
Wydział V 
 

 
Zakres zadań Wydziału Informacji Sądowej poza realizacją podstawowej funkcji jaką 

jest przygotowywanie i udzielenie informacji o funkcjonowaniu Sądu i jego organów wykracza 

znacząco poza wskazaną problematykę, bowiem w  zakresie załatwianych przez Wydział 

spraw znajdują się następujące zagadnienia: wnioski o udzielenie informacji publicznej, 

skargi i wnioski z działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązki 

wynikające z § 14 Zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 

2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów 

administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez Internet, nadzór nad pracą programów 

wspomagających pracę wydziałów orzeczniczych, redagowanie strony BIP Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, przygotowanie i koordynacja prac Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, obsługa 

medialna Sądu, a także opracowywanie analiz, danych statystycznych, informacji bieżących 

z działalności Sądu.  

 W odniesieniu do funkcji informacyjnej jaką pełni Wydział w strukturach Sądu 

odnotowano wzrost zapytań 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, 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 1649 razy akta sądowo 

administracyjne, załatwiając 195 wniosków o wydanie kserokopii z akt sprawy. 

Zintensyfikowała się również korespondencja z innymi organami władzy i administracji, 

wnioskującymi o udzielenie informacji o stanie spraw zawisłych przed tutejszym Sądem 

(załatwiono 87 wniosków). Powyższe dane nie obejmują jednak informacji udzielanych 

niezwłocznie (ustnie i telefonicznie), zarówno w zakresie trybu procedowania jak i informacji 

publicznej. W ramach realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Nr 9 Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej 

Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń 

przez Internet w 2008 r. zanonimizowano i zatwierdzono  do publikacji 9357 orzeczeń.  
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Wydział prowadził również obsługę medialną Sądu, a w relacjach z przedstawicielami 

mediów i prasy przeważały kontakty telefoniczne, dwukrotnie doszło do udzielenia wywiadu 

telewizyjnego. Do zagadnień najczęściej interesujących dziennikarzy należały kwestie: 

-legitymacji radnego do wniesienia skargi na zarządzenie tymczasowe w przedmiocie    

wygaśnięcia mandatu radnego i skutki takiego zarządzenia; 

- opodatkowania podatkiem należnym VAT darowizny pieczywa; 

- wywłaszczenia nieruchomości na potrzeby lotniska; 

- działalności uchwałodawczej jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w 

zakresie odpłatności za przedszkola; 

- sprzeczności polskiej ustawy o podatku od towarów i usług z VI Dyrektywą VAT w zakresie 

odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz 

gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów 

samochodowych. 

W zakresie udzielania informacji publicznej w dalszym ciągu przeważały wnioski o 

udostępnienie orzeczeń tutejszego Sądu. Przedmiotem zainteresowania były również zbiory 

wokand sądowych oraz informacje dotyczące stanu zatrudnienia w Sądzie, zasad 

wynagradzania sędziów, wysokości udzielanych sędziom pożyczek mieszkaniowych oraz 

świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o których udostępnienie 

wnioskowano w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także informacje o 

charakterze statystycznym. Jednocześnie w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił 

zauważalny spadek wpływu wniosków o udostępnienie orzeczeń w trybie dostępu do 

informacji publicznej, co niewątpliwie związane było z uruchomieniem elektronicznej 

Centralnej Bazy Orzeczeń.  

Kierowane do Sądu wnioski - w ilości 26 - dotyczyły przysługujących stronom praw i 

obowiązków w kontekście możliwego przyszłego postępowania przed tutejszym Sądem, w 

tym przede wszystkim odnośnie trybu wnoszenia skarg do sądu, a także postępowania przed 

sądami powszechnymi. Dużą cześć wniosków stanowiły wnioski dotyczące dalszego toku 

spraw zakończonych korzystnym dla strony skarżącej wyrokiem (tj. uchylającym orzeczenia 

organów administracji publicznej), w tym przede wszystkim zapytania o moment 

uprawomocnienia się wyroku i jego skutki, a także odnośnie zagadnień prawnych nie 

dotyczących kognicji sądów administracyjnych, lecz będących w istocie żądaniami udzielenia 

porady prawnej. W odniesieniu do skarg kierowanych do Prezesa Sądu jako organu nadzoru 

główną przyczyną ich wnoszenia, wskazywaną przez strony były przede wszystkim wydane 

przez tutejszy Sąd rozstrzygnięcia, jak również niezrozumienie obowiązującej procedury 

sądowo administracyjnej i skierowanych do stron pouczeń. W większości przypadków 

składane skargi były niezasadne, a wskazane w nich zarzuty opierały się na kwestionowaniu 

rozstrzygnięć Sądu, bądź zawierały skierowane do Prezesa tut. Sądu żądanie rozpatrzenia 
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złożonych przez strony wniosków procesowych. Autorzy skarg, stosując tą instytucję, 

upatrywali w niej alternatywną metodę  kwestionowania rozstrzygnięć Sądu, w stosunku do 

przewidzianych w ustawie klasycznych środków odwoławczych. 
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Rozdział I Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

 

Wybrane problemy proceduralne. 

 
 

W toku rozpatrywania spraw sądowoadministracyjnych pojawiło się kilka kwestii 

dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej 

dalej p. p. s. a.) wartych zasygnalizowania. 

 Na wstępie, nawiązując do wątpliwości powstałych w latach ubiegłych, należy zwrócić 

uwagę na problem dotyczący złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o uzasadnienie 

wyroku przed rozprawą i wydaniem przez Sąd wyroku oddalającego skargę. W praktyka 

orzeczniczej zaakceptowano stanowisko, według którego, w przypadku gdy w sprawie w 

której wyrok jeszcze nie zapadł, zaś strona domaga się sporządzenia uzasadnienia wyroku i 

doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, wniosek strony jest przedwczesny i jako taki nie 

może zostać uwzględniony (sygn. akt I SA/Wr 1439/07, sygn. akt   I SA/Wr 1842/07, sygn. 

akt I SA/Wr 63/08).  

 W trakcie rozpatrywania sprawy o sygn. akt I SA/Wr 1754/06 kontrowersje wzbudziła 

kwestia dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej kwestionującej nie samo 

rozstrzygnięcie, ale zawarte w uzasadnieniu wyroku poglądy prawne. W tej sprawie Sąd 

uznał, że skarga ta jest niedopuszczalna, ponieważ nie została skierowana przeciwko 

orzeczeniu wymienionemu w art. 173 § 1 p. p. s. a. i w konsekwencji skargę odrzucił. 

Rozpoznając zażalenie od powyższego postanowienia, Naczelny Sąd Administracyjny w 

postanowieniu z dnia 6 października 2008 r. sygn. akt I FZ 352/08 podzielił stanowisko WSA, 

wskazując, że jednym z warunków materialnych skargi kasacyjnej jest konieczność 

wskazania zaskarżonego orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia. W procedurze 

sądowoadministracyjnej nie jest natomiast możliwe zaskarżenie skargą kasacyjną samego 

uzasadnienia wyroku. Uprawnienia takiego nie można bowiem wywieść z żadnego przepisu 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1147/07 Sąd oddalił 

wniosek strony skarżącej o uzupełnienie uzasadnienia wyroku, stwierdzając, że stosownie 

do treści art. 157 § 1 p. p. s. a. strona może żądać uzupełnienia wyroku co do samego 

rozstrzygnięcia oraz dodatkowych orzeczeń, które powinny znaleźć się w wyroku, a których 

Sąd nie zamieścił. Kwestionowanie natomiast treści uzasadnienia wyroku może nastąpić 

jedynie w drodze postępowania odwoławczego. Sąd wskazał ponadto, że niedopuszczalne 
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jest uzupełnianie treści uzasadnienia po jego podpisaniu i wysłaniu odpisu stronom 

postępowania (za post. SN z dnia 4 kwietnia 1974 r., sygn. akt IPZ 16/74).  

Postanowieniem z dnia 5 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 133/08 Sąd odrzucił skargę 

na postanowienie stanowiące interpretację indywidualną prawa podatkowego, wydaną przez 

prezydenta miasta na podstawie art. 14b § 1 w zw. z art. 14j § 1 O.p. We wskazanym 

postanowieniu Sąd orzekł, że przewidzianą w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. kognicję sądów 

administracyjnych w zakresie badania legalności rozstrzygnięć podejmowanych w ramach 

tzw. interpretacji podatkowych należy powiązać z wprowadzonym przez ustawodawcę 

trybem ich zaskarżenia do Sądu, który reguluje art. 52 § 3 p.p.s.a. Zatem skargę na akty lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a., a mianowicie indywidualne 

interpretacje prawa podatkoweg, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie 

właściwego organu – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł 

się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia 

prawa.  

Rozbieżności w orzecznictwie wywołała też kwestia oceny spełnienia przesłanki z art. 

61 § 3 p.p.s.a., a mianowicie „niebezpieczeństwa wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody 

lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”, która pojawiła się w trakcie 

rozpoznawania wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawach o sygn. akt od I 

SA/Wr 1671/07 do I SA/Wr 1699/07.    

Większość składów orzekających Sądu uznała, że skarżący wskazując, iż jest 

zatrudniony w wymiarze ¼ etatu, a jego średnie miesięczne wynagrodzenie i co za tym idzie 

możliwości zarobkowe i płatnicze są bardzo skromne (kwota 250 zł), przy jednoczesnym 

wysokim zobowiązaniu wynikającym z zaskarżonych decyzji, bezspornie wykazał, że 

spełniona została wobec niego przesłanka niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, 

uregulowana w art. 61 § 3 p.p.s.a. (przykładowo postanowienie z dnia 18 lutego 2008 r., 

sygn. akt I SA/Wr 1681/07). Jednak zajęto też stanowisko przeciwne, uznając, że brak jest 

podstaw prawnych do wstrzymania wykonania decyzji, gdyż zaskarżona decyzja z uwagi na 

deklarowane przez skarżącego skromne możliwości zarobkowe nie podlega w ogóle 

wykonaniu. Stosownie bowiem do treści art. 8 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) 

wolna od egzekucji jest kwota 760 zł, a ponadto inne przepisy wskazanej ustawy przewidują 

szereg ograniczeń w prowadzeniu egzekucji administracyjnej celem zapewnienia 

zobowiązanemu minimum egzystencji. Zatem skoro otrzymywane przez skarżącego 

wynagrodzenie jest, zgodnie z dyspozycją art. 8 § 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, w całości wyłączone spod egzekucji, to nie istnieje obawa 

wyrządzenia skarżącemu jakiejkolwiek szkody w rozumieniu przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a. (tak 

w postanowieniu z dnia 3 marca              2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1671/07). 
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Wątpliwości budzi również art. 253 p.p.s.a., z którego wynika, że sąd zwraca się o 

ustanowienie  pełnomocnika z urzędu (adwokata lub radcy prawnego) do właściwej 

okręgowej  rady lub izby. Z przepisu tego nie wynika jednoznacznie w jaki sposób należy 

ustalić właściwość okręgowej  rady lub izby.   Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału 

kierowane są do odpowiedniej Rady i Izby we Wrocławiu znajdującej się  w miejscowości 

gdzie znajduje się siedziba sądu orzekającego (WSA Wrocław). Z treści art. 21 ust. 3 Prawa 

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

rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową.   

W jednej ze spraw przyjęto, że niepoinformowanie Sądu o pobycie  

w zakładzie karnym i adresie tego zakładu oznacza naruszenie obowiązku wynikającego z 

art. 70 § 1 p.p.s.a. czyli brak zawiadomienia przez stronę o zmianie adresu do doręczeń, co 

skutkuje pozostawieniem pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 70 § 2 

p.p.s.a.).    

W 2008 r. wpłynęło 15 spraw z wniosku o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 

55 § 1 p.p.s.a., z czego załatwiono 11 w 3 przypadkach wymierzając grzywnę.  

  

Zagadnienia związane z prawem pomocy. 

 
W 2008 r. strony w szerokim zakresie korzystały z prawa pomocy zarówno w zakresie 

zwolnienia od kosztów (w całości/części), jak i ustanowienia pełnomocnika.  Spośród 570 

wniosków o przyznanie prawa pomocy w różnym zakresie merytorycznie załatwiono 457 

wnioski, w tym w 114 sprawach uwzględniono żądanie w całości, w 162 – częściowo, 

natomiast w 105 sprawach odmówiono przyznania prawa pomocy. 

W toku rozpatrywania spraw o sygn. akt od I SA/Wr 548/08 do I SA/Wr 561/08 

pojawiły się wątpliwości przy rozpoznawaniu sprzeciwu strony skarżącej od zarządzenia 

referendarza sądowego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W powyższych sprawach 

skarżąca spółka zawarła w skardze wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Pomimo 

przesłania przez Sąd stronie skarżącej formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, 

skarżąca nie przedłożyła wymaganego formularza. Stąd referendarz sądowy pozostawił 

przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W sprzeciwie od wskazanego orzeczenia strona 

wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego zarządzenia, nie dołączając wymaganego 

formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy. W związku z powyższym zrodziło się 

pytanie, czy Sąd przed rozpoznaniem sprzeciwu powinien ponownie wezwać stronę do 

nadesłania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, czy też bez 

wzywania strony o złożenie wniosku na urzędowym formularzu, pozostawia taki wniosek bez 

rozpoznania. W związku z brakiem jednomyślności w tej kwestii, ujawniły się rozbieżności w 

praktyce orzeczniczej Sądu. W konsekwencji wskazanych wątpliwości część składów 



 12 

orzekających opowiedziała się za wezwaniem strony skarżącej o złożenie wniosku na 

urzędowym formularzu (przykładowo sprawa o sygn. akt I SA/Wr 556/08), według 

odmiennego stanowiska przedmiotowy wniosek należało pozostawić bez rozpoznania (np. 

sprawa o sygn. akt I SA/Wr 548/08).   

Niejednolita jest praktyka dotycząca rozpoznawania kolejnych wniosków o przyznanie 

prawa pomocy składanych przez tę samą osoby, w tej samej sprawie i przy niezmienionej 

sytuacji finansowej i majątkowej tej osoby. Podobną kwestią jest permanentne odmawianie 

złożenia przez stronę wniosku na urzędowym formularzu. Nieuregulowanym pozostaje kto 

(sędzia sprawozdawca czy referendarz sądowy?) powinien oceniać powyższe okoliczności, 

ile takich wniosków strona może składać (dwa? trzy?) zanim spotkają ją negatywne 

konsekwencje procesowe (np. w postaci oddalenia skargi z powodu nie uiszczenia wpisu od 

skargi), jak powinno wówczas zakończyć się takie postępowanie (tylko złożeniem wniosku o 

przyznanie prawa pomocy do akt sprawy, przesłaniem stronie pisma informacyjnego, 

odrzuceniem wniosku czy może jego merytorycznym rozpoznaniem).  

Niedoprecyzowana przez przepisy pozostaje sytuacja, gdy pełnomocnik z urzędu 

wnosi o zasądzenie na jego rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, przy czym nie 

załącza on opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej informując jedynie, że nie 

widzi podstaw do złożenie skargi kasacyjnej lub że taka opinia została sporządzona. Czy w 

tej sytuacji należy się pełnomocnikowi zwrot kosztów pomocy prawnej czy raczej należałoby 

uzależnić przyznanie takiemu pełnomocnikowi wynagrodzenia od przedłożenia przez niego 

Sądowi takiej opinii, a przynajmniej przedstawienia przez niego potwierdzenia, że strona taką 

opinię od niego otrzymała? Przepisy nie precyzują również w jakim terminie należy złożyć 

opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, co powodowało, że czasami 

pełnomocnicy wraz z ww. opinią składali wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia 

uznając, że termin ten należy liczyć tak jak dla wniesienia skargi kasacyjnej (30 dni). Przyjąć 

należy, że opinie taką należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności do jej 

wydania. 

Zmalała liczba wniosków stron - które są zwolnione od kosztów sądowych  

z mocy ustawy - o zwolnienie od ich ponoszenia, co skutkowało wydaniem  postanowień o 

umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego  wszczętego  tym wnioskiem.  

Upowszechniło się zatem, że niektóre kategorie  spraw sądowych są zwolnione od kosztów 

sądowych z mocy ustawy np. w sprawach z zakresu pomocy społecznej, statusu osoby 

bezrobotnej.   
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Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 

 
 

Od dnia 1 stycznia 2008 r. w sprawach rozpoznawanych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 13 wniosków o przeprowadzenie mediacji, 

spośród których załatwiono 8.  

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Wr 241/08 jbędąca 

przykładem tego, jakie możliwości otwiera przed stronami postępowanie mediacyjne i jakie z 

niego mogą płynąć korzyści dla stron. Przedmiotem skargi w tej sprawie była decyzja 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. wydana w trybie art. 138 § 2 k.p.a. (decyzja 

kasacyjna), której strona skarżąca co do istoty nie kwestionowała, a jedynie zarzucała, że z 

treści uzasadnienia decyzji wynika, że Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. 

bezkrytycznie zaaprobowało sytuację, według której organ I instancji wstrzyma się z 

wydaniem decyzji do czasu gdy nie zostaną wydane przepisy wykonawcze regulujące 

przedmiotową materię i nie wskazało w jaki sposób oraz w jakim zakresie ma być dalej 

prowadzone postępowanie aby organ I instancji mógł merytorycznie rozstrzygnąć sprawę. W 

toku posiedzenia mediacyjnego strony ustaliły, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. 

uchyli zaskarżoną decyzję i wyda nową decyzję w trybie art. 138 § 2 k.p.a.,  zawierającą w 

uzasadnieniu wskazanie, że pomimo nie wydania przepisów wykonawczych przewidzianych 

w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) organ I instancji winien przeprowadzić 

postępowanie, w oparciu o analizy i opinie, o których mowa w art. 4 ust. 3 lub art. 5 ust 1 ww. 

ustawy. 
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Rozdział II Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu 

właściwości Wydziału I. 

 

Ogólna informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I. 
 

W roku 2008 w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

zarejestrowano 1426 skarg, spośród których 80 dotyczyło pisemnych interpretacji przepisów 

prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych), o których mowa w § 1 pkt 1) 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw 

z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. 

U. nr 163, poz. 1016).   

 

Zagadnienia proceduralne (Ordynacja podatkowa). 
 

Wśród zagadnień związanych ze stosowaniem przez organy podatkowe przepisów 

ustawy Ordynacja podatkowa w orzecznictwie  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu wiele miejsca poświęcono kwestiom procesowym.  

W wyroku z dnia 25 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1288/07 WSA odniósł się do 

zagadnienia wyłączenia organu i wskazał, że ujawnienie przesłanki wyłączenia organu  

podatkowego, zważywszy na skutki z tym związane, wymaga stanowiska organu w  tejże  

kwestii. W ocenie Sądu do podnoszonego zarzutu wyłączenia organu  I instancji  od 

załatwienia sprawy  organ odwoławczy winien odnieść się w uzasadnieniu decyzji. Natomiast 

sprzeczna z prawem jest próba uzasadnienia wydanej decyzji w piśmie procesowym, jakim 

jest odpowiedź na skargę złożona po zakończeniu postępowania administracyjnego. 

Odpowiedź na skargę nie może zastępować tych rozstrzygnięć,  które winny być zawarte w 

uzasadnieniu decyzji.  

W wyroku z dnia 15 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 138/08 WSA wypowiedział 

się w przedmiocie pominięcia pełnomocnika strony w toku ponownie prowadzonego 

postępowania (po uchylającym wyroku sądu) i pozbawienia jej tym samym czynnego udziału 

w sprawie. W sprawie  pełnomocnictwo zostało złożone dopiero na etapie postępowania 

sądowego (wraz ze skargą) i obejmowało umocowanie do działania w tymże procesie. W 

ocenie Sądu fakt, że pełnomocnictwo procesowe zostało złożone wraz ze skargą nie 

uprawnia do twierdzenia, iż w ponownie prowadzonym postępowaniu podatkowym 

pełnomocnik został ustanowiony w sposób, jaki tego wymagają przepisy Ordynacji 
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podatkowej. Ujawnienie woli strony do działania za pośrednictwem pełnomocnika realizuje 

się poprzez złożenie przez pełnomocnika do akt sprawy dokumentu zawierającego 

umocowanie określające jednocześnie jego zakres, tym samym w ocenie Sądu w aktach 

sprawy, w której został ustanowiony pełnomocnik, powinien znajdować się oryginał 

pełnomocnictwa albo jego urzędowy odpis (art. 137 § 3 O.p.). Wymogu tego nie spełnia 

złożenie pełnomocnictwa do akt postępowania sądowoadministracyjnego.  

WSA zajął również stanowisko odnośnie wykorzystania przez organy podatkowe dowodów w 

postępowaniu podatkowym. W powołanym wyroku stwierdził, że skoro strona w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowych podejmowała działania sprzeczne z prawem, np. 

korzystając z pracy osób zatrudnionych „na czarno”, to musi mieć świadomość, że 

późniejsze powołanie się na ten fakt przed organami podatkowymi nie zapewni jej ochrony 

(nie będzie stanowiło dowodu w sprawie). Państwo nie może bowiem sankcjonować i 

udzielać ochrony podmiotom działającym w złej wierze - naruszającym obowiązujący 

porządek prawny. Sąd uznał, że w takiej sytuacji powoływanie się strony na dowody 

sprzeczne z prawem nie może odnieść oczekiwanego przez nią skutku.  

W wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 543/08  WSA odniósł się do 

określenia katalogu środków dowodowych w postępowaniu podatkowym i wskazał, że w 

sytuacji zaistniałej w rozpatrywanej sprawie (niemożność uzyskania od władz niemieckich 

oryginałów dokumentów), organy podatkowe uprawnione były do podjęcia ustaleń m. in. w 

oparciu o kopie dokumentów (rachunek oraz czek rozrachunkowy). Sąd zwrócił jednocześnie 

uwagę, że przedmiotowe kopie dokumentów nie stanowiły jedynej podstawy poczynionych w 

sprawie rozstrzygnięć. 

W wyroku z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 75/08 WSA stwierdził, że w 

przypadku prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej, 

przepis art. 122 O.p. nie przesądza, w kwestii dotyczącej wykazania okoliczności 

zwalniających z odpowiedzialności, o braku możliwości przerzucania ciężaru dowodu na 

osobę trzecią. W opinii Sądu, art. 116 § 1 O.p. stanowi swego rodzaju lex specialis w 

stosunku do regulacji art. 122 O.p. Za przyjęciem takiego rozumienia powołanych regulacji 

przemawiają słowa: „(…) członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono 

wniosek o ogłoszenie upadłości” oraz „członek zarządu nie wskazuje mienia spółki, z którego 

egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części”. Użyte 

przez ustawodawcę sformułowania wyraźnie obarczają stronę ciężarem dowodzenia 

istnienia przesłanek wyłączających jej odpowiedzialność. Sąd wywodził, iż treść art. 116 § 1 

O.p., zobowiązująca członka zarządu do wykazania przesłanek egzoneracyjnych, ogranicza 

w tym zakresie obowiązki organów podatkowych prowadzących postępowanie dotyczące 

odpowiedzialności osoby trzeciej, także te wynikające z art. 122 i 187 § 1 O.p., w stosunku 

do „zwykłego” postępowania podatkowego. Jednocześnie Sąd wskazał, że powyższe 
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okoliczności nie zwalniają jednak organów podatkowych z obowiązku przeprowadzenia oraz 

oceny dowodów. 

      W kwestii uznania administracyjnego WSA w wyroku z dnia 4 lutego 2008 r.    sygn. akt 

I SA/Wr 1405/07, podkreślił, że uznanie administracyjne wiąże się ściśle tylko z ostatnim 

etapem procesu stosowania prawa obejmującym ustalenie następstw prawnych faktu 

uznanego za udowodniony na podstawie zastosowanej normy prawnej. Nie można zatem 

luzu decyzyjnego przesuwać na wcześniejsze etapy procesu stosowaniu prawa, w tym w 

szczególności na etap drugi, w ramach którego organ dokonuje uznania za udowodniony fakt 

na podstawie określonych materiałów i przyjętej teorii dowodów oraz ujmuje ten fakt w język 

stosowanej normy. Luz decyzyjny wiążę się bowiem ściśle tylko i wyłącznie z ostatnim 

etapem stosowania prawa, stąd też nie można na jego zasadzie dokonywać oceny 

zaistnienia wymaganych przez normę prawną przesłanek do uwzględnienia żądania strony.  

Jeśli chodzi o problematykę postępowania odwoławczego WSA w wyroku z dnia 23 

września 2008r. sygn. akt I SA/Wr 725/08 zwrócił uwagę, że decyzja organu 

odwoławczego dotycząca opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych 

źródłach przychodów - może być wydana po terminie, o jakim mowa w art. 68 § 4 O.p. Sąd 

przyjął, iż doręczenie przez organ podatkowy pierwszej instancji decyzji ustalającej 

zobowiązanie podatkowe w terminie, o jakim mowa w art. 68 § 4 O.p., pozwala organowi 

odwoławczemu dokonać kontroli instancyjnej tej decyzji bez narażania się na zarzut 

nieważności postępowania. Do takiej sytuacji doszłoby jedynie w przypadku, gdyby organ 

odwoławczy wydał decyzję po upływie terminu (uwzględniającego przerwy i zawieszenia w 

biegu terminu przedawnienia) określonego w art. 70 § 1 O.p. Odmówienie organom 

odwoławczym takiego prawa powodowałoby brak możliwości zastosowania w pełni 

przepisów regulujących postępowanie odwoławcze, a przede wszystkim naruszałoby jedną z 

podstawowych zasad postępowania - zasadę dwuinstancyjności. 

Zasadzie dwuinstancyjności postępowania poświęcił uwagę WSA w wyroku z dnia 7 

listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 859/08, wskazując, że ze względu na charakter decyzji 

zabezpieczającej organ odwoławczy powinien był zbadać w szczególności celowość i 

słuszność podtrzymywania dotychczasowego rozstrzygnięcia, zwłaszcza w sytuacji 

dokonania przez skarżącą zapłaty zobowiązania podatkowego. Sąd uznał, że  organ 

odwoławczy naruszył zasadę dwuinstancyjności, w ten sposób, iż nie rozpatrzył sprawy „od 

nowa”, do czego był zobowiązany z uwzględnieniem zmiany stanu faktycznego, który 

nastąpił po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji. 

W zakresie prawidłowości pouczenia o trybie wnoszenia środka zaskarżenia wobec 

wydanej przez organ podatkowy (JST) interpretacji indywidualnej, WSA w postanowieniu z 

dnia 7 lipca 2008r. sygn. akt I SA/Wr 608/08 zauważył, że  jakkolwiek w przepisach 

Ordynacji podatkowej brak jest uregulowania potwierdzającego wprost prawo do zaskarżenia 
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wydanej interpretacji indywidualnej, to w sposób pośredni, prawo to wyraża art. 14 c  § 3 

O.p. (dodany na mocy art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590)), 

który nakazuje, aby w interpretacji znalazło się pouczenie o prawie do wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego. Natomiast bezpośrednio na prawo to wskazuje znowelizowany (na 

mocy art. 3 pkt  1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja 

podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw) przepis art. 3 § 2 pkt 4 a p.p.s.a., 

stanowiąc, że sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji 

publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa 

podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. Przewidzianą w w/w przepisie 

kognicję sądów administracyjnych w zakresie badania legalności rozstrzygnięć 

podejmowanych w ramach tzw. interpretacji podatkowych należy powiązać z wprowadzonym 

przez ustawodawcę trybem ich zaskarżenia do Sądu, co reguluje art. 52 § 3 p.p.s.a.  

W przedstawianej problematyce szereg orzeczeń  dotyczył  problemów postępowania 

wznowieniowego. Prawidłowemu określeniu strony postępowania wznowieniowego poświęcił 

uwagę WSA w wyroku z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 166/08. W wyroku tym Sąd 

wskazał, że  w stanie faktycznym sprawy skarżąca niewątpliwie była legitymowana do 

wniesienia żądania o wznowienie postępowania w sprawie określenia zobowiązania 

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r., niemniej jednak 

podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna, czyli również 

małżonkowie, którzy co do zasady podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Mogą oni jednak 

być opodatkowani wspólnie, a w konsekwencji ponosić solidarną odpowiedzialność za 

zobowiązania podatkowe, która została wprowadzona w Ordynacji podatkowej od dnia 1 

stycznia 2003 r., przez dodanie § 3 do art. 92. Natomiast zgodnie z art. 133 § 3 O.p., w 

przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, małżonkowie są jedną stroną postępowania i każdy 

z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga. Powyższe prowadzi do wniosku, że 

skarżąca, wnosząc o wznowienie postępowania w sprawie zobowiązania w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, którym była obciążona wspólnie z mężem, działała 

również w jego imieniu. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd, organ podatkowy 

winien uwzględnić jako stronę postępowania w sprawie wznowienia postępowania również 

drugiego małżonka. Pomijając natomiast małżonka skarżącej, organ dopuścił się naruszenia 

art. 210 § 1 pkt 3 O.p. przez błędne oznaczenie strony postępowania.  

W wyroku z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 905/08  Sąd stwierdził, że 

brzmienie przepis art. 240 § 1 pkt 5 O.p. jednoznacznie wskazuje, że o zaistnieniu powołanej 

(w tym punkcie ) przesłanki wznowienia można mówić wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie 

cztery warunki: 1) wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody; 2) 

okoliczności (dowody) te nie były znane organowi, który wydał decyzję: 3) okoliczności 
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(dowody) istniały w dniu wydania decyzji; 4) są one istotne dla sprawy. Sąd  zaznaczył, iż 

okoliczności (dowody) dla sprawy istotne to te, które dotyczą przedmiotu sprawy i mają 

znaczenie prawne, a więc mogą mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie i zmianę treści 

decyzji w kwestiach zasadniczych. Sąd przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej 

sprawy, nie stwierdził zaistnienia dowodów, które spełniałyby łącznie każdy z czterech 

wskazanych wyżej warunków albowiem przedłożone przez skarżącego dowody w postaci 

decyzji organu podatkowego, wyroku WSA oraz wyroku NSA nie istniały w dniu wydania 

przez Izbę Skarbową decyzji ostatecznej. Warunków określonych w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. 

nie spełniały również dowody z zeznań świadków, gdyż przeprowadzono je już po wydaniu 

w/w decyzji ostatecznej.  

Natomiast w wyroku z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 205/08 oceniając 

prawidłowość prowadzonego postępowania wznowieniowego w sprawie wymiaru podatku od 

nieruchomości, Sąd uznał za prawidłowe stanowisko organów podatkowych, zgodnie z 

którym nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. prowadzone 

przez Prokuraturę, z wniosku skarżącego, postępowanie dotyczące chęci zagarnięcia mienia 

przez funkcjonariuszy publicznych. Postępowanie to ma charakter postępowania 

wpadkowego, w pewnym sensie niezależnego i jest wyrazem potrzeby realizowania działań 

procesowych zgodnie z prawem, której nie może przekreślić nawet konieczność 

prowadzenia postępowania w sposób ciągły i szybki. W ocenie Sądu takie postępowanie nie 

odnosi się bezpośrednio do zasadniczego przedmiotu postępowania podjętego w trybie 

nadzwyczajnym, to jest wymiaru podatku od nieruchomości. 

Problematyce postępowania zabezpieczającego poświęcił uwagę Sąd w wyroku z 

dnia 7 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 859/08. Sąd uznał, że decyzja zabezpieczająca 

nie może być wydana po upływie terminu płatności, jeżeli nie zostało wszczęte postępowanie 

podatkowe lub kontrolne. Zabezpieczenie przed terminem płatności jest możliwe jedynie w 

okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania podatkowego a upływem terminu płatności, a 

co za tym idzie odnosi się jedynie do niewymagalnych zobowiązań. Upływ tego terminu 

skutkuje tym, że zabezpieczenie na podstawie art. 33 § 1 O.p. jest niemożliwe. Przy 

stosowaniu tego rodzaju zabezpieczenia znana jest zawsze kwota zobowiązania 

podatkowego, a wobec tego dokonanie zabezpieczenia w takiej sytuacji nie wymaga 

wydawania przez organ podatkowy żadnych decyzji. Przy czym Sąd zauważył, że w realiach 

rozpoznawanej sprawy organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzję zabezpieczającą 

po upływie terminu płatności podatku akcyzowego przy jednoczesnym braku wszczęcia 

postępowania podatkowego, kontrolnego, co czyni, iż została ona wydana bez podstawy 

prawnej. 

W wyroku z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 866/08 WSA zgodził się z 

organem podatkowym co do tego, że w związku z kontrolą organ podatkowy może dokonać 
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zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed wymiarem podatku. Istotą postępowania 

zabezpieczającego jest ustalenie, czy faktycznie zachodzą przesłanki do zabezpieczenia 

zobowiązania w podatku akcyzowym przed wydaniem decyzji wymiarowej, a więc czy 

istnieje realna obawa, iż nie zostanie ono w przyszłości wykonane przez zobowiązanego, nie 

zaś sam wymiar tego podatku. W postępowaniu zabezpieczającym organ nie jest 

zobowiązany do prowadzenia postępowania dowodowego w celu wykazania istnienia lub też 

nie obowiązku podatkowego oraz jego rozmiarów.  

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji. 
 

W   kwestii   przedawnienia  w  wyroku  z  dnia  5  czerwca   2008  r.  sygn. akt I 

SA/Wr 1188/07 WSA podkreślił, że bieg terminu przedawnienia przerywa jedynie taka 

czynność, która zmierza do ściągnięcia należności. W pojęciu „ściągnięcia  należności” 

zawarty jest bowiem element przymusu. Zgodnie ze  słownikowym znaczeniem „ściągnąć (z 

kogoś) podatki, należności, opłaty itp.” to „zmuszać kogoś do zapłacenia podatków, do 

uiszczenia należności opłat itp.; egzekwować”. (M. Szymczak – słownik języka polskiego t. III 

PWN Warszawa  1992r. str. 440). Sąd dokonując analizy treści złożonych w postępowaniu 

dowodów, uznał, że zawierają one jedynie informację o możliwości wyegzekwowania 

zadłużenia zaległości w trybie postępowania  egzekucyjnego, a zatem nie zwierają elementu 

przymusu. Informację o wysokości zadłużenia i  o możliwości  ściągnięcia  zaległości w trybie 

egzekucji administracyjnej  należy odczytać wyłącznie  jako zachętę  dłużnika  do 

dobrowolnego  uregulowania należności. 

W wyroku z dnia 10 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 636/08 WSA wypowiedział 

się w kwestii zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 56 § 1 pkt 4 

u.p.e.a. W jego ocenie zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tego 

przepisu nie może stanowić instrumentu zastępczego, wykorzystywanego przez organ w 

sytuacji, gdy nie istnieją w danym momencie w ogóle podstawy do prowadzenia egzekucji, 

które jednak mogą pojawić się w przyszłości. Jeśli bowiem organ podatkowy ma 

uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zobowiązanie podatkowe wystąpi w wysokości 

wyższej niż zadeklarowana i spełniona przez podatnika oraz że nie zostanie spełnione w 

należnej wysokości, to środkiem do zabezpieczenia interesów budżetowych Państwa jest 

wydanie decyzji zabezpieczającej i dokonanie na tej podstawie zabezpieczenia 

zobowiązania na majątku podatnika. Jednocześnie Sąd podkreślił, że w przypadku gdy 

decyzje, na podstawie których wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzono postępowanie 

egzekucyjne, zostały wyeliminowane z obrotu prawnego i nie doszło do równoczesnego 

określenia zobowiązania za poszczególne okresy rozliczeniowe w innej wysokości i 

aktualizacji tytułów wykonawczych, postępowanie egzekucyjne, wszczęte na podstawie 
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uchylonych decyzji, winno podlegać umorzeniu na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a., a nie 

zawieszeniu na podstawie art. 56 § 1 pkt 4 u.p.e.a. 

Sposobowi określenia kosztów postępowania egzekucyjnego poświęcił uwagę WSA 

w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 207/08.  Zdaniem Sądu istnieje 

możliwość żądania wydania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w trakcie 

postępowania egzekucyjnego (przed jego zakończeniem). Za prawidłowością tego 

stanowiska przemawia m.in. fakt, iż  obciążanie kosztami dłużnika w trakcie egzekucji, na 

podstawie samego tytułu wykonawczego (wystawionego na dochodzoną należność), 

powinno być równoważone możliwością - także w toku egzekucji - podważenia tych kosztów, 

tak co do zasady jak i wysokości. 

Natomiast w wyroku z dnia 15 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 76/08 WSA odniósł 

się do formy  pozostawienia wniesionych zarzutów bez rozpoznania. Za błędne uznano 

działanie organu, pozostawiające bez rozpoznania  wniesione zarzuty na prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, który  dokonał tej czynności  w formie „postanowienia" zamiast  

w drodze czynności materialno-technicznej, o czym powinien był  zawiadomić na piśmie 

wnoszącego podanie o pozostawieniu podania bez rozpoznania. 

W wyroku z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 816/08, WSA 

negatywnie ocenił działanie organu, który nie wyjaśnił w postępowaniu zainicjowanym 

wniesieniem zarzutów, kwestii uprawnienia osób - pracowników Urzędu Skarbowego, którzy 

w imieniu wierzyciela (w zakresie wystawienia tytułu) oraz organu egzekucyjnego (w 

zakresie klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji) złożyli swoje podpisy na tytule 

wykonawczym. Powołując się na wyrażone w judykaturze stanowisko, Sąd wskazał, że 

jakkolwiek realizacja upoważnienia, o którym mowa w art. 268a k.p.a., może się odbywać 

także poprzez określenie zakresu obowiązków i uprawnień pracowniczych, to w sytuacji, gdy 

strona podważa umocowanie pracowników do działania w imieniu organu, ich upoważnienie 

powinno znaleźć odzwierciedlenie w materiale dowodowym sprawy (w aktach sprawy 

egzekucyjnej). 

Zagadnienia pierwszeństwa hipoteki przymusowej przed innymi hipotekami  dotyczy 

wyrok z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1447/07. W uzasadnieniu Sąd, uchylając 

zaskarżone postanowienie, wskazał, że przewidziana w art. 115 § 5 u.p.e.a. zasada 

stosunkowości zaspokojenia wierzycieli dłużnika ma zastosowanie w dwóch przypadkach: 

równego pierwszeństwa lub braku zastosowania pierwszeństwa. Wbrew stanowisku 

organów podatkowych, pojęcia równego pierwszeństwa hipotek przymusowych nie można 

wyprowadzić z treści art. 36 § 1 O.p., przepis ten bowiem stwierdza pierwszeństwo hipotek 

przymusowych względem hipotek innych wierzycieli, natomiast nie stanowi o pierwszeństwie 

między wspomnianymi hipotekami przymusowymi. W tej sytuacji zasadnym jest odwołanie 

się od regulacji ogólnych dotyczących instytucji hipoteki, gdzie zgodnie z art. 12 ustawy – O 
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księgach wieczystych i hipotece, regulującym zasady pierwszeństwa wpisów ograniczonych 

praw rzeczowych, decydująca jest chwila, od której liczy się skutki dokonania wpisu. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych. 
 

W tej grupie spraw istotną problematykę stanowiły zagadnienia związane  

z wygaśnięciem decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty 

podatkowej, nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i kryteriami według których 

powstaje obowiązek podatkowy, klasyfikacją usług w zakresie grupowania PKWiU i 

zastosowaniem właściwych stawek podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym 

od osób fizycznych. Ponadto wątpliwości budziły - podobnie jak w latach ubiegłych - kwestie 

nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników jako przychodu, a także 

zwolnień przedmiotowych. W 2008 roku zwiększyła się znacznie ilość spraw dotycząca 

opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł. W sprawach tych zarzuty dotyczyły 

głównie prowadzonego przez organy postępowania i rozłożenia ciężaru dowodu.  

 W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 905/08, zakończonej wyrokiem z dnia   4 

listopada 2008 r. oddalającym skargę, Sąd wyraził pogląd odnośnie przesłanek wygaśnięcia 

decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. W wyroku 

tym Sąd sformułował tezę, że dla wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej wystarczające jest zaistnienie jednej z przesłanek 

wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto wskazał, że podatnik 

składając deklarację w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT 16) bierze na 

siebie odpowiedzialność związaną ze spełnieniem wszelkich przewidzianych prawem 

warunków dla opodatkowania w tej formie. Organ podatkowy wydając zatem decyzję 

ustalającą stawkę karty podatkowej, bazuje przede wszystkim na danych zawartych we 

wniosku podatnika. Powyższe - co podkreślił Sąd – nie ogranicza jednak możliwości 

odnośnie późniejszego zweryfikowania danych wskazanych we wniosku, w kontekście ich 

zgodności ze stanem rzeczywistym i ewentualnego wygaśnięcia pierwotnie wydanej decyzji 

ustalającej stawkę karty podatkowej.  

 Z kolei w wyroku z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1568-1570/07, 

WSA wypowiedział się w przedmiocie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Kwestią 

sporną w sprawie było to, czy dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce, 

osiągane z działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu prac budowlanych na 

terenie Niemiec, podlegają opodatkowaniu w Polsce, czy też z uwagi na wcześniejsze ich 

opodatkowanie w miejscu wykonywania usług, powinny być zwolnione od opodatkowania w 

kraju. Sąd oddalając skargę, wskazał, że stosownie do art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. skarżący, z 
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uwagi na miejsce zamieszkania, podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu od całości osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł 

przychodów. Tak określona właściwość miejscowa obowiązku podatkowego mogła ulec 

zmianie jedynie z uwagi na postanowienia polsko – niemieckiej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania (UPO). Przepisy tej umowy, stosownie do art. 4a u.p.d.o.f. mają 

pierwszeństwo przed regulacją krajową, zatem w sytuacji, gdy podatnik osiągał w 2005 r. 

przychody z usług świadczonych na terytorium Niemiec, należało - jak to uczyniły polskie 

organy podatkowe - rozważyć sytuację podatnika w świetle postanowień ww. umowy 

bilateralnej. Źródłem nadpłaty, której domagał się podatnik, były zyski z działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa, mającego siedzibę w Polsce, a świadczącego usługi 

budowlane na terytorium Niemiec. Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, tak osiągane przychody, co do zasady - wynikającej z art. 7 ust. 

1 ww. umowy bilateralnej - podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji podatnika 

(tj. w Polsce). Państwo źródła tak osiągniętych zysków, uzyskuje prawo do ich 

opodatkowania dopiero wtedy, gdy działalność zagranicznego  przedsiębiorstwa prowadzona 

jest na jego terytorium za pośrednictwem „zakładu" w rozumieniu art. 5 ust. 1 i ust. 3 ww. 

umowy o UPO. W przypadku, gdy działalność nie jest prowadzona w formie zakładu, 

wszelkie zyski podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby przedsiębiorstwa (w kraju 

rezydencji).   

 W wyroku z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 542/08, WSA wyraził 

pogląd, co do charakteru norm przepisów o statystyce i współtworzeniu przez nie norm 

prawa podatkowego. W sprawie spór między skarżącym a organami podatkowymi 

sprowadzał się do oceny, czy świadczone przez podatnika czynności mieszczą się w 

zakresie grupowania PKWiU, -74.50.2 – usługi pozyskiwania personelu, a w konsekwencji, 

czy podlegają opodatkowaniu wg 17 % stawki. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję, wskazał, 

że organy podatkowe bezkrytycznie przyjęły za uzasadnione stanowisko organów 

statystycznych pomimo, że w sposób oczywisty sprzeciwiało się to brzmieniu zapisów 

PKWiU, a w konsekwencji normie prawa podatkowego – art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. Sąd stwierdził, że interpretacja organów 

statystycznych powinna dotyczyć charakteru działań, które będą mieściły się w zakresie 

danego grupowania, takich jak realnie wykonywane czynności, ich efekt czy okoliczności 

towarzyszące ich realizacji. Interpretacja taka w żadnym przypadku, zważywszy na jej 

charakter, nie powinna modyfikować zapisów poczynionych przez prawodawcę w 

powszechnie obowiązującym akcie prawnym.  

Natomiast w wyroku z dnia 4 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 383/08 kwestią 

podlegającą rozpoznaniu była wartość nieodpłatnych świadczeń medycznych jako przychodu 

ze stosunku pracy. Rozstrzygając ten problem, Sąd wskazał, że w następstwie już samego 
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zawarcia na rzecz pracowników umowy o świadczenie usług medycznych (obejmującej 

świadczeniami także członków ich rodzin), bez względu na to, czy osoby uprawnione będą z 

nich następnie korzystać czy też nie, powstanie u pracowników przychód ze stosunku pracy, 

stanowiący nieodpłatne świadczenie. Nieodpłatnym świadczeniem nie będzie wartość 

rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, lecz wartość świadczenia uzyskanego 

przez pracownika, jakim jest sama możliwość skorzystania z  takich usług.  

W kolejnej sprawie, w wyroku z 14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1505/07, 

przedmiotem rozpoznania było zagadnienie dotyczące zwolnienia od podatku na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f dofinansowania otrzymanego przez pracownika na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, w ramach kursów prowadzonych przez firmy nieposiadające 

akredytacji kuratora oświaty. Sąd orzekł, że art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. należy 

interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku dochodowego podlega wartość 

świadczeń przyznanych przez pracodawcę pracownikowi, związanych z podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika w formach pozaszkolnych, na 

podstawie skierowania z zakładu pracy. Natomiast za formy pozaszkolne Sąd uznał każdą 

formę kształcenia pracownika nie objętą formami szkolnymi takimi jak: kursy, szkolenia, 

seminaria czy studia podyplomowe.  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych. 
 

W 2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, większość orzeczeń w przedmiocie 

podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczyła kwalifikacji poszczególnych wydatków 

do kosztów uzyskania pochodów. W swoich orzeczeniach Sąd odniósł się też do 

zagadnienia opodatkowania przychodów z tytułu świadczeń o charakterze niematerialnym 

osób niemających na terenie RP siedziby lub zarządu, zasad przeliczenia na złote polskie 

(kursu) przychodu uzyskanego w walucie obcej przez nierezydenta, daty początkowej 

naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz kwestii dokumentowania 

kosztów podatkowych przez spółki wchodzące w skład holdingów. Podjęte zostały też 

interesujące rozstrzygnięcia w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2008 r. (sygn. akt. I SA/Wr 337/08) Sąd uchylił decyzje 

organów podatkowych, którymi orzeczono o odpowiedzialności podatkowej spółki akcyjnej 

jako płatnika z tytułu niepobranego podatku od wypłaconych w 2003 r. przychodów z tytułu 

świadczeń o charakterze niematerialnym, osobom niemającym na terenie RP siedziby lub 

zarządu. Stwierdził, że przepis art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., dla objęcia ograniczonym obowiązkiem 

podatkowym nierezydenta wymaga, aby jego dochód został osiągnięty na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - nie warunkuje opodatkowania od miejsca osiągnięcia dochodu 

przez zlecającego wykonanie świadczenia. Sąd podkreślił, że uzależnianie opodatkowania 
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nierezydentów od wystąpienia rezultatu usługi u ich kontrahenta formułuje warunek, który nie 

został przez ustawodawcę zawarty w powołanym przepisie art. 3 ust. 2. 

W wyroku z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 854/08, w sprawie, w 

której przedmiotem sporu była kwestia, według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na 

złote polskie przychodów uzyskiwanych przez japońską firmę z tytułu wypłacanych w 2005 r. 

w walucie obcej odsetek od pożyczek, Sąd stwierdził, że podatnicy, którzy nie mają na 

terytorium RP siedziby lub zarządu, ale osiągają dochody ze źródeł przychodów uzyskanych 

na terytorium Polski, zasadniczo podlegają tym samym regułom opodatkowania, które 

obowiązują podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a 

ewentualne różnice muszą wynikać bezpośrednio z ustawy lub umów międzynarodowych. 

Dlatego też zastosowanie ma w takiej sytuacji art. 12 u.p.d.o.p., gdyż ustawa ta nie zawiera 

regulacji, która wyłączałaby zastosowanie powyższego przepisu w stosunku do podatników – 

nierezydentów, a dodatkowo przepis ten odnosi się do tożsamej kategorii „przychodu”, o 

której mowa w art. 21 u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p., przychody w walutach obcych 

przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych 

przez Narodowy Bank Polski. W związku z tym płatnik powinien przeliczyć na złote polskie 

przychód uzyskany w walucie obcej przez podatnika – nierezydenta z tytułu otrzymanych 

odsetek, od którego zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób 

prawnych – w dniu wypłaty ww. należności.  

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 13 listopada 2008 r. (sygn. akt 

I SA/Wr 933/08), w którym Sąd wskazał, że – w oparciu o treść art. 9 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. – pojęcia 

„ewidencji rachunkowej” nie należy utożsamiać z „ewidencją środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych”. Zwrócił uwagę, że aby dokonać amortyzacji środka trwałego  

dla celów podatkowych nie wystarcza sama obiektywna klasyfikacja majątku jako środka 

trwałego, lecz konieczne jest jego ujawnienie w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. Dlatego też wprowadzenie zakupionego budynku jedynie do 

ewidencji rachunkowej nie daje uprawnienia do naliczania odpisów amortyzacyjnych, 

stanowiących koszty uzyskania przychodów. 

Wskazać również należy na wyrok z dnia 25 lipca 2008 r., sygn. I SA/Wr 95/08, 

dotyczący zasadności nieuwzględnienia jako kosztów uzyskania przychodów wydatków 

ponoszonych przez spółkę z o.o. na usługi świadczone przez jej kontrahentów 

zagranicznych, którzy wraz z tą spółką funkcjonowali w strukturze holdingu. W wyroku tym 

Sąd stwierdził, że podejmując działalność gospodarczą w ramach holdingu, wybór ten wiąże 

się także ze sposobem rozliczania z podmiotami wchodzącymi w skład tej struktury, 

polegającym na zawarciu stosownych umów o świadczenie usług przez powiązane spółki. 

Przyjęcie tej formy rozliczeń powinno jednak uwzględniać obowiązujące regulacje 
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podatkowe, w tym również dotyczące szczególnego dokumentowania świadczonych usług, 

zwłaszcza o charakterze niematerialnym, w przypadku których powinny być gromadzone 

konkretne dowody ich wykonania. Sąd podkreślił, że nie jest przez prawo krajowe 

dopuszczalne wliczanie w koszty uzyskania przychodów wydatków pokrywających koszty 

funkcjonowania innego podmiotu gospodarczego, zwłaszcza jeśli są to podmioty powiązane, 

o jakich mowa w art. 9a u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.  

W przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego – ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, należy zwrócić uwagę na wyroki – o sygn.  I SA/Wr 

1712/07 i I SA/Wr 352/08 oraz wyrok z dnia 28 stycznia 2008 r. o sygn.  I SA/W 935/07. 

W pierwszym z wymienionych orzeczeń (wyrok z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt I 

SA/Wr 1712/07) zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia była możliwość zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodów w 2007 r., na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., wydatków 

związanych z organizacją imprez okolicznościowych dla pracowników spółki akcyjnej, w 

stanie prawnym obowiązującym w 2007 r. W ocenie Sądu, uprawnione było uznanie takich 

wydatków jako kosztów podatkowych, pod warunkiem, że celem organizowanych spotkań 

była integracja pracowników z firmą oraz między sobą, poprawa atmosfery pracy, wzrost 

motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych – tego rodzaju działania 

bowiem mają wpływ na zaangażowanie pracowników w pracę i osiągane w niej efekty. 

Natomiast o tym, czy tego typu spotkania mogą mieć związek z powstaniem przychodu, 

winien decydować ich program. 

Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 352/08, Sąd rozstrzygnął 

kwestię interpretacji przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym w 

2007 r., zgodnie z którym wolne od podatku są dochody m.in. wspólnot mieszkaniowych, 

uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele 

związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej 

działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Sąd zwrócił uwagę, że 

„gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi” należy utożsamiać z „zarządem rzeczą 

wspólną”, o jakim mowa w ustawie o własności lokali. W granicach tego zarządu natomiast 

mieści się m. in. uprawnienie do pobierania pożytków i innych dochodów z tzw. zasobów 

mieszkaniowych, w tym również odsetek z wpłat właścicieli lokali na rachunek bankowy 

wspólnoty oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat obligatoryjnych opłat.  

W wyroku z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 935/07, przedmiotem 

rozpoznania była kwestia przychodu wspólników spółki z o.o. w związku z przekształceniem 

tej spółki - w spółkę osobową (komandytową) i przeznaczeniem jej kapitału zapasowego na 

kapitał podstawowy spółki komandytowej, w aspekcie obowiązku spółki jako płatnika poboru 

podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W sprawie tej Sąd wyraził 

pogląd, że w przypadku przekształcenia spółek, o którym mowa w art. 551 – 570 Kodeksu 
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spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i 

obowiązki spółki przekształcanej, co należy rozumieć w ten sposób, że spółka ta nie 

wstępuje, ale jest przez cały czas podmiotem tych praw i obowiązków. Sukcesja uniwersalna 

w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, jak i sukcesja podatkowa (art. 93a Ordynacji 

podatkowej), zakładają, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot 

likwidowany, lecz występuje tożsamość podmiotu przekształconego i przekształcanego, i 

jedynie zmienia się forma prawna tego podmiotu. Dlatego związane z tym przekształcenie 

kapitału zapasowego spółki z o.o. na wkłady wspólników spółki osobowej, zgodnie z 

zasadami obowiązującymi w przekształconym podmiocie, jest wynikiem zmiany formy 

prawnej kontynuacji działalności gospodarczej przy wykorzystaniu tego samego majątku 

przez spółkę przekształconą, a w konsekwencji nie prowadzi do uzyskania przez wspólników 

dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Przepis art. 24 ust. 5 u.p.d.o.p., wskazując co 

jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, nie obejmuje swoim zakresem regulacji 

sytuacji przekazania skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy 

(wkłady) spółki osobowej w wyniku przekształcenia tych spółek.  

 

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. 
 

W tej grupie spraw znacząca liczba orzeczeń zapadła w przedmiocie interpretacji co 

do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Kwestie sporne 

dotyczyły, tak jak w latach poprzednich, przede wszystkim podmiotowo - przedmiotowego 

zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT), stosowania właściwych 

stawek podatkowych, jak i samego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Podejmując 

rozstrzygnięcia, Sąd w znacznej ilości spraw dokonywał analizy zgodności polskich 

przepisów prawa z regulacjami wspólnotowymi. W sprawie dotyczącej „nowego” podatku od 

towarów i usług, w której Sąd  postanowieniem z dnia 22 grudnia 2006 r. skierował pytanie 

prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. akt I SA/Wr 1238/06) na 

skutek orzeczenia wstępnego sądu wspólnotowego z dnia 10 lipca 2008 r. (C-25/07),  zapadł 

w dniu 29 września 2008 r. wyrok.  

  W wyroku z dnia 28 lutego 2008 r. wydanym w sprawie  o sygn. akt I SA/Wr 1632/07 

Sąd przyjął, że dla celów podatkowych złożone działania podatnika należy traktować jako 

jednolitą całość, bez sztucznych podziałów. Odwołując się do orzecznictwa ETS, Sąd przyjął, 

iż wykonywane przez skarżącego usługi (produkcja okien, montowanie okien, czynności 

dodatkowe) winny być uznane za jedno świadczenie, mające charakter świadczenia 

kompleksowego (złożonego). W opinii Sądu, w sprawie nie wystąpiła dostawa towaru wraz z 

jego montażem, lecz świadczenie usługi, która spełnia kryteria dla uznania jej za usługę 

budowlano - montażową, na co wskazuje charakter wykonywanych czynności, treść i cel 
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umów, a także oczekiwania stron co do rezultatu umowy. Skład orzekający w sprawie wyraził 

pogląd, że decydującym kryterium oceny, czy konkretna czynność ma charakter podstawowy 

dla danego świadczenia, czy też jedynie pomocniczy, nie jest ani wartość (cena) danego 

świadczenia, ani pracochłonność w stosunku do innych czynności, lecz to, która czynność 

zaspakaja podstawową potrzebę odbiorcy danego świadczenia. Sąd wskazał, że czynności 

polegające na wyprodukowaniu, a następnie wmontowaniu wyprodukowanych okien 

(wzbogacone o wkalkulowane w ogólną cenę dodatkowe świadczenia), stanowią bez 

wątpienia jedną czynność, którą należy zakwalifikować jako usługę (świadczenie złożone, 

mające doprowadzić do określonego efektu gospodarczego), nie zaś dostawę towaru.  

           W wyroku z dnia 7 marca 2008 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1803/07 

Sąd wyraził pogląd, iż brak jest podstaw prawnych dla nadania oddziałowi zagranicznej 

osoby prawnej statusu podatnika VAT, odrębnego od spółki macierzystej. W sprawie istota 

poddanego kognicji Sądu sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy w sytuacji, gdy 

posiadająca siedzibę poza terytorium Polski spółka holenderska świadczy poprzez oddział 

na terytorium Polski - na rzecz podatnika mającego siedzibę w Polsce - tzw. usługi 

niematerialne z zakresu informatyki, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy VAT z 2004 r., 

podatnikiem VAT będzie usługobiorca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, czy też 

usługodawca, stosownie do art. 15 ust. 1 tej ustawy.  W wyroku Sąd stwierdził, że oddział 

osoby prawnej, w tym oddział zagranicznej osoby prawnej, który nie działa w obrocie 

samodzielnie, będąc podporządkowany jednostce macierzystej, nie spełnia określonych w 

art. 15 ust. 1 ustawy VAT kryteriów dla uznania go za podatnika podatku VAT. Sąd wyraził 

pogląd, iż brak jest podstaw prawnych dla nadania oddziałowi zagranicznej osoby prawnej 

statusu podatnika VAT, odrębnego od spółki macierzystej. Mając na uwadze brzmienie 

regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy VAT, Sąd przyjął, 

że w sytuacji świadczenia przez podatników, mających siedzibę poza terytorium Polski, 

usług niematerialnych na terenie Polski, w każdym przypadku podatnikiem będzie 

usługobiorca, tj. podatnik w rozumieniu ustawy VAT, mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania w Polsce. Sąd zaznaczył, iż przywołane regulacje stanowią odstępstwo od 

zasady, zgodnie z którą w podatku od towarów i usług ciężar podatkowy spoczywa na 

podmiocie „czynnym” transakcji, czyli m.in. świadczącym usługi. 

           W wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 

970/07 Sąd orzekł, że również nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz instytucji 

charytatywnych podlega opodatkowaniu VAT. 

W sprawie spór dotyczył zasadności opodatkowania podatkiem VAT towaru (pieczywa) 

nieodpłatnie przekazywanego instytucjom charytatywnym. Zdaniem Sądu kwalifikacja 

czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) nie może być dokonana z 

pominięciem ich cywilistycznego znaczenia. Jakkolwiek ustawodawca nie odsyła wprost w 
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ustawie do Kodeksu cywilnego dla rozumienia użytych w ustawie VAT pojęć, w tym do 

instytucji darowizny, to pośrednio taką wolę ustawodawcy można wyczytać z art. 2 ust. 4 

ustawy, który stanowi, że czynności określone w art. 2 ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu 

niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych 

przepisami prawa. Wśród tych czynności, w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy - wymieniona została 

wprost z nazwy - darowizna.  

           Znamiona czynności polegających na bezpłatnym przekazaniu pieczywa instytucjom 

charytatywnym odpowiadają wszystkim istotnym cechom darowizny określonej art. 888 

Kodeksu cywilnego. Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą wyzbywa się 

nieodpłatnie towarów, od których przysługiwało odliczenie podatku VAT - to czynność taka 

traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów, podlegająca opodatkowaniu na ogólnych 

zasadach. 

        W treści uzasadnienia wyroku z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt   I 

SA/Wr 143/08 zawarto tezę, że z normy art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w fakturze, nawet jeśli nie dokumentuje ona 

żadnej sprzedaży. Regulacja ta wynika ze szczególnej roli faktury we wspólnym systemie 

podatku od towarów i usług, gdyż dla podatnika otrzymującego taką fakturę zwykle stanowi 

podstawę do obniżenia podatku należnego, a nawet żądania zwrotu podatku. Wprowadzenie 

tym samym pustej faktury do obrotu gospodarczego stwarza ryzyko utraty wpływów 

budżetowych, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Rygor ten jest złagodzony poprzez 

możliwość wystawienia korekty takiej faktury.  

           W wyroku z dnia 2 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 620/08    Sąd 

stwierdził, że nadużycie prawa w podatku od towarów i usług nie daje podstawy do 

odliczenia podatku naliczonego w związku z taką transakcją.  

Kwestia sporną w przedmiotowej sprawie była możliwość odliczenia podatku naliczonego 

wynikającego z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący. Podatnik wywodził, że fakt 

wykonania usługi udokumentowanej zakwestionowaną fakturą stwarza automatycznie prawo 

do odliczenia podatku naliczonego, co wynika z zasady neutralności podatku VAT. Sąd 

wskazał, że wprawdzie stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (art. 18 (1) (a) VI 

Dyrektywy) warunkiem odliczenia podatku naliczonego przy zakupach jest posiadanie 

faktury, to jednak spełnienie wskazanego wymogu formalnego samo w sobie nie kreuje 

jeszcze prawa do odliczenia. Ponadto przepisy krajowe (art. 106 ust. 1 ustawy VAT) 

podobnie jak VI Dyrektywy (art. 22(3)) wymagają, aby faktura zawierała określone dane, w 

tym dane sprzedawcy i nabywcy, niezbędne do zapewnienia opodatkowania podatkiem od 

towarów i usług i umożliwiające nadzór władz skarbowych. Jedynie w przypadku, gdy 

dostawa jest realizowana na rzecz podatnika, który nie wiedział lub nie mógł się dowiedzieć 

o tym, że dana transakcja była wykorzystana do celów oszustwa, które zostało popełnione 
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przez sprzedawcę, art. 17 VI Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia 

się on temu, aby przepis prawa krajowego powodował utratę prawa do odliczenia podatku 

zapłaconego przez tego podatnika. Natomiast, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności 

zostanie ustalone, że dostawa została zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub 

powinien był wiedzieć, że nabywając towar uczestniczył w transakcji wykorzystanej do 

popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej, stwierdzenie niemożności 

skorzystania z prawa do odliczenia należy do sądu krajowego (wyrok ETS z dnia 6 lipca 

2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 i C-440/04: Axel Kittel, C-439/04 przeciwko Belgii 

oraz Belgia, C-440/04 przeciwko Recolta Recycling SPRL), co w realiach polskich oznacza, 

że wcześniej powinien w tej kwestii wypowiedzieć się organ podatkowy. Analogiczne 

stanowisko wyraził Sąd także w wyroku z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt I 

SA/Wr  142/08.   

           W wyroku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 399/08 Sąd 

uznał, że przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia MF w sprawie wykonania ustawy VAT jest 

sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury 

korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy 

opodatkowania (a w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi bowiem środek 

krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść I i VI Dyrektywy. Brak jego spełnienia 

powoduje obciążenie ciężarem VAT – podatnika, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji 

podatkowej, naruszając nie tylko podstawowe zasady VAT takie jak: proporcjonalność VAT, 

neutralność VAT i opodatkowanie konsumpcji wyrażone w art. 2 I Dyrektywy, lecz również 

art. 11 część A ust. 1 lit. a) i art. 11 część C ust. 1 VI Dyrektywy. Ten ostatni przepis 

wyraźnie wskazuje na prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, jednakże udzielenie 

kompetencji państwom członkowskim co do sformułowania warunków takiego obniżenia, nie 

oznacza pełnej dowolności działania Państwa Polskiego. Granicą dla takiej dowolności jest 

wspomniana wyżej zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego. Należy uznać, że  

środek krajowy przewidziany w § 16 ust. 4 rozporządzenia MF przekracza ramy tego, co 

konieczne dla osiągnięcia jego celu, osłabia bowiem zasady wspólnego systemu VAT, a 

zatem jest sprzeczny z ogólną zasadą prawa wspólnotowego – zasadą proporcjonalności.  

           W wyroku z dnia 26 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 718/08 Sąd 

uznał, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego 

systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy 

opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi 

bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy 

interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje 

bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne 
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subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w 

konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.  

W wyroku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 850/08 Sąd 

rozstrzygnął, że wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. (sygn. K 45/01 – 

Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 923, a także OTK-A z 2002 r. nr 4, poz. 46) dotyczący ochrony 

interesów w toku podatników posiadających status ZPChR ma również zastosowanie do 

sytuacji przewidzianej przepisem art. 14a) ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, wg którego unormowań 

dotyczących otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od 

towarów i usług nie stosuje się do podatników podatku akcyzowego oraz innych podatników 

sprzedających wyroby akcyzowe. Jak uzasadniał Sąd, pod rządami ustawy o VAT wg 

brzmienia obowiązującego do dnia 31 grudnia 1999 r., strona skarżąca korzystała ze 

zwolnienia od wpłat należności do urzędu skarbowego, w zakresie działalności 

prowadzonego zakładu pracy chronionej, z tytułu podatku od towarów i usług stanowiącej 

różnicę między podatkiem należnym a naliczonym, od tej części sprzedaży, która nie 

obejmowała wyrobów akcyzowych. Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która zmieniła m. in. przepis art. 14a 

ustawy, a wprowadzone nią zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2000 r., nie tylko, że 

pozbawiła stronę skarżącą prawa do korzystania ze zwolnienia od wpłat do urzędu 

skarbowego różnicy między podatkiem należnym a naliczonym od towarów nie będących 

wyrobami akcyzowymi, ale także pozbawiła ją prawa do otrzymania częściowego lub 

całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług wg zasad określonych w 

tym przepisie, bowiem wyłączyła stosowanie przepisów ust. 1 – 6 art. 14a do podatników 

podatku akcyzowego oraz innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe. 

Zdaniem Sądu nie można zatem, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

25 czerwca 2002 r. (sygn. K 45/01), który zakwestionował wprowadzone zmiany, wskazując 

na niezgodność wprowadzonych rozwiązań z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą 

interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim nie zostały 

przewidziane regulacje przejściowe niezbędne dla zapewnienia ochrony interesów 

prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy – w zaufaniu do dotychczasowych przepisów 

rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych w ich zakładach, zajmować stanowiska, że przedmiotowy wyrok nie odnosi się 

do takich sytuacji, jak będąca przedmiotem rozpoznania w sprawie. Prowadziłoby to do 

wniosku, że sytuacja strony, która w pełni wyczerpuje przesłanki sytuujące ją w granicach 

wywodów przedmiotowego wyroku, pozostaje poza sferą objętą zasadami konstytucyjnymi. 
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Podatek akcyzowy. 
 

Problematykę rozstrzygnięć z zakresu podatku akcyzowego zdominowały sprawy 

dotyczące zasadności korzystania ze zwolnienia od opodatkowania, w przypadku gdy 

podatnik – zbywca oleju opałowego dysponował wadliwymi pod względem materialnym 

(nieprawdziwymi) oświadczeniami nabywców o przeznaczeniu zakupionego towaru na cele 

opałowe. W wyrokach z dnia 5 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1036/07 oraz z dnia 3 lipca 

2008 r. sygn. akt I SA/Wr 372/08, WSA uchylając decyzje organów podatkowych, stwierdził, 

że obowiązujące w tym zakresie przepisy uprawniają do twierdzenia, że podatnik traci prawo 

do zwolnienia od opodatkowania jedynie, gdy nie posiada wskazanego oświadczenia, przy 

czym na równi z brakiem oświadczenia traktowana jest sytuacja wtedy, gdy zawarte w nim 

dane są niepełne, co uniemożliwia identyfikację nabywcy. W żadnej jednak mierze wskazane 

przepisy nie uprawniają podatników do badania prawdziwości składanych im przez 

nabywców oświadczeń, tj. do ich merytorycznej weryfikacji. W tej sytuacji, w przypadku gdy 

pozyskane przez podatników oświadczenia nabywców okażą się nieprawdziwe, brak jest 

podstaw do obciążania ich skutkami nierzetelności kontrahentów i pozbawianiem prawa do 

zwolnienia podatkowego.   

Odmiennie natomiast został oceniony charakter ww. oświadczeń na gruncie stanu 

prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r., co znalazło 

wyraz w wyrokach z dnia 5 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1035/07, z dnia 3 lipca 2008 r. 

sygn. akt I SA/Wr 369/08 oraz z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 371/08. W okresie 

tym funkcjonował przepis zawierający uprawnienie dla sprzedawców wyrobów akcyzowych 

(w tym także oleju opałowego) do żądania od nabywcy okazania dowodu tożsamości lub 

innego dokumentu identyfikacyjnego, co – zdaniem Sądu – umożliwiało podatnikom 

merytoryczną weryfikację składanych oświadczeń. Skoro ustawodawca wyposażył podatnika 

w instrument prawny pozwalający na weryfikację prawdziwości składanych mu oświadczeń, 

to w przypadku stwierdzenia, że są one nieprawdziwe (lub zawierają nieprawdziwe dane) 

podatnikowi należy postawić zarzut niedopełnienia wymogów należytej staranności, a w 

konsekwencji obciążyć go skutkami nierzetelności kontrahentów, co przekłada się na utratę 

prawa do zwolnienia od opodatkowania.  

Do interesujących orzeczeń zaliczyć również trzeba wyrok z dnia 27 listopada 2008 

r. sygn. akt I SA/Wr 944/08 rozstrzygający zasadność zwolnienia od opodatkowania 

podatkiem akcyzowym paliwa przeznaczonego dla celów żeglugi, które było wykorzystywane 

przez skarżącą do napędu pogłębiarek. Uchylając decyzje organów podatkowych, Sąd 

wskazał, że obecna regulacja prawna dotycząca zwolnienia z akcyzy sprzedaży olejów, w 

tym również smarowych wykorzystywanych do celów żeglugi, jest wyrazem 

zaimplementowania do krajowego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2003/96/WE, 



 32 

z których wynika, że państwa członkowskie nie są uprawnione do wprowadzania własnych 

definicji. Powołując się na orzecznictwo ETS, w szczególności wyrok o sygn. akt C-391/05, 

Sąd zakwestionował postępowanie organów podatkowych odwołujące się do wykładni 

językowej, celem odczytania zakresu znaczeniowego terminów „żegluga” i „cele żeglugi”, 

zarzucając tym samym naruszenie prawa wspólnotowego, jak również błędną wykładnię 

przepisów prawa krajowego będących podstawą wydanej decyzji. Ten sam wniosek 

wypływał z analizy przepisów prawa krajowego, ustawodawca zwolnił bowiem z akcyzy 

sprzedaż olejów, w tym także smarowych, wykorzystywanych do celów żeglugi, bez 

wskazania co należy rozumieć pod tym pojęciem. Stosując w sposób prawidłowy reguły 

interpretacyjne, organ podatkowy winien w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów 

regulujących kwestie żeglugi, tj. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 

(Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 857). Zawarte w niej szerokie pojęcie „statku” pozwala przyjąć, 

że pogłębiarki są urządzeniami wykonującymi żeglugę. Kwalifikacja ta uzasadnia zwolnienie 

od podatku paliwa, którym są one napędzane, co dawało podstawę do uchylenia 

zaskarżonych decyzji zawierających pogląd przeciwny.  

Problematyka zgodności regulacji krajowych z prawem wspólnotowym została także 

podjęta w wyrokach z dnia 28 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1830/07  oraz z dnia 29 

września 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 730/08, zapadłych w sporze dotyczącym momentu 

powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu dostaw energii 

elektrycznej. Uchylając decyzje organów podatkowych, Sąd wskazał na przepisy Dyrektywy 

energetycznej 2003/96/WE, której odroczony czas implementacji upłynął dla Polski w dniu 1 

stycznia 2006 r., co wobec bezczynności ustawodawcy krajowego uzasadniało powoływanie 

się przez podatnika bezpośrednio na jej uregulowania. Zdaniem składu orzekającego w tych 

sprawach przepis art. 21 ust. 5 Dyrektywy energetycznej, jest wystarczająco jasny, 

precyzyjny i bezwarunkowy, co umożliwiało jego bezpośrednie zastosowanie w stosunkach 

krajowych. Stanowi on zaś jednoznacznie, i w tym zakresie Dyrektywa nie przewiduje 

jakichkolwiek odstępstw, że obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej 

powstaje w momencie dostawy energii przez pośrednika, tj. dystrybutora/redystrybutora do 

odbiorcy końcowego, tj. konsumenta energii elektrycznej. W sposób skrajnie odmienny 

moment powstania obowiązku w podatku akcyzowym z tytułu dostawy energii elektrycznej 

reguluje przepis art. 6 ust. 5 polskiej ustawy o podatku akcyzowym, wskazując na dzień 

wydania towaru producenta, tym samym – jak uznał Sąd – sprzeciwia się on zarówno celowi, 

jak i treści art. 21 ust. 5 Dyrektywy energetycznej. W konsekwencji, w związku z oczywistą 

niezgodnością przepisu krajowego z regulacją wspólnotową, zastosowanie winna znaleźć 

norma kolizyjna ustanowiona w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, tj. w miejsce przepisu 

krajowego należało bezpośrednio zastosować przepis Dyrektywy, który przesuwa obowiązek 
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zapłaty podatku akcyzowego na moment dostarczenia energii odbiorcy finalnemu, co 

nakazywało wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji forującej pogląd odmienny.  

W wyroku z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 498/08 Sąd dokonał 

interpretacji przepisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, 

obejmującego zakresem opodatkowania nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych, od 

których nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Motywując przyczyny uchylenia 

decyzji organów podatkowych, Sąd stwierdził, że w spornej sprawie dotyczącej 

opodatkowania posiadacza samochodu osobowego, który nie jest w stanie wskazać źródła 

jego pochodzenia, a tym samym potwierdzić faktu zapłaty podatku akcyzowego, sporne są 

zarówno zasadność, jak i wysokość opodatkowania. Odnosząc się do pierwszego z tych 

zagadnień, Sąd uznał za zasadne objęcie obowiązkiem podatkowym skarżącego, jako 

posiadacza wyrobu akcyzowego (samochodu osobowego), od którego nie zapłacono 

podatku, obowiązkiem podatkowym. Wskazał, że przepis art. 4 ust. 3 ustawy o podatku 

akcyzowym ma charakter ogólny w odniesieniu do przepisów szczególnych regulujących 

opodatkowanie samochodów osobowych, co uzasadnia jego zastosowanie jako swego 

rodzaju sankcji. Uprawnia on bowiem do wyciągnięcia odpowiedzialności względem 

posiadacza towaru w sytuacji, gdy niesolidny dostawca nie rozliczy ciążącego na nim 

obowiązku. Natomiast w drugiej ze spornych kwestii, Sąd uznał, że skoro ustawodawca 

przewidział możliwość przeniesienia odpowiedzialności za nieuiszczenie akcyzy na 

nabywców lub posiadaczy wyrobów akcyzowych, to zasadnym jest przyjęcie, że wysokość 

podatku nie może być wyższa niż kwota należna z tytułu wcześniejszej czynności, która 

rodziła obowiązek podatkowy wg zasad ogólnych (sprzedaż, import, wewnatrzwspólnotowe 

nabycie). Tym samym określony zaskarżoną decyzją podatek akcyzowy wg 65% stawki nie 

znajduje uzasadnienia, bowiem podstawa jego naliczenia jest niezgodna z przepisami prawa 

wspólnotowego, o czym przesądził ETS w wyroku z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-

313/05 M. Brzezińskiego.  

Odnotowania wymagają także orzeczenia oceniające legalność zaskarżonych 

decyzji, wydanych w związku z realizacją przez organy podatkowe powołanego wyżej 

orzeczenia ETS z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05. W tym względzie stanowisko 

Sądu nie jest jednak jednolite. Wyrokami z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 

639/08, z dnia 26 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 787/08 oraz z dnia 9 października 

2008 r. sygn. akt I SA/Wr 820/08, Sąd oddalił skargi na decyzje w przedmiocie stwierdzenia 

nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów 

osobowych. Jak wynikało z uzasadnienia zaskarżonych aktów, organy podatkowe wyliczyły 

należne stronom sporu kwoty nadpłaty z tytułu ww. podatku wg metody wskazanej przez 

ETS w powołanym już orzeczeniu, tj. poprzez przyrównanie kwoty podatku pobranego z 

tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, zgodnie z zakwestionowanymi przez ETS stawkami 
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(wzrastającymi wraz z wiekiem pojazdu), z kwotą podatku akcyzowego zawartą w cenie 

podobnego pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (rezydualna kwota podatku). 

Wartość tę organy podatkowe wyliczyły w oparciu o ceny rynkowe sprzedaży na terenie 

Polski pojazdów tej samej marki i tego samego okresu użytkowania. Nadwyżka podatku 

zapłaconego przez skarżących nad wartością wyliczonej we wskazany sposób kwoty 

podatku stanowiła nadpłatę, podlegająca zwrotowi. Akceptując ten sposób wyliczenia 

należnego podatku akcyzowego, a w konsekwencji wysokości nadpłaty, Sąd wskazał na 

pierwszeństwo regulacji wspólnotowych, w tym również orzecznictwa ETS, nad przepisami 

krajowymi. Powyższe uzasadniało przyjęcie w całości zaleceń ETS zawartych w wyroku z 

dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05 M. Brzezińskiego, w tym również w zakresie 

zasad opodatkowania w spornych sprawach, a zatem zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, 

Sąd uznał, że górną granicą podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

samochodów osobowych powinna być „kwota podatku akcyzowego zawarta w wartości 

rynkowej podobnych pojazdów, które zostały wcześniej zarejestrowane w państwie 

członkowskim, które nałożyło podatek (rezydualna kwota podatku)”.  

 Odmienny pogląd został wyrażony w wyroku z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt I 

SA/Wr 819/08. Uchylając decyzje organów podatkowych, Sąd za błędne uznał określenie 

nadpłaty jako kwoty przenoszącej wartość podatku, zawartego w cenie podobnych 

pojazdów, będących przedmiotem obrotu na rynku krajowym (rezydualnej kwoty podatku). 

Taki sposób jego określenia pomija bowiem regulacje art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 3 

ustawy o podatku akcyzowym stanowiące, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego 

samochodu osobowego (wyrobu akcyzowego, dla którego stawka akcyzy określona jest w 

procencie podstawy opodatkowania), podstawą opodatkowania jest kwota jaką nabywca 

obowiązany jest zapłacić. Odnosząc się do treści wyroku ETS z dnia 18 stycznia 2007 r. w 

sprawie C-313/05, Sąd wskazał, że nie dawał on podstaw do odstąpienia od zastosowania 

przepisów krajowych, normujących podstawę obliczenia podatku w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, a dokonana interpretacja przepisu 

traktatowego zakazuje jedynie opodatkowania samochodów osobowych pochodzących z 

innych państw członkowskich wyższego niż opodatkowanie samochodów będących 

przedmiotem obrotu na rynku krajowym. Tym samym dla określenia podstawy 

opodatkowania zastosowanie winny znaleźć powołane przepisy krajowe, przewidujące dla 

obliczenia należnego podatku akcyzowego cenę transakcyjną. Powołując się na stanowisko 

NSA zawarte w wyroku z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt l FSK 1116/07, Sąd stwierdził, 

że wobec braku w ustawie o podatku akcyzowym unormowania zezwalającego na 

stosowanie do opodatkowania wartości rynkowej pojazdu samochodowego, wyrok ETS z 

dnia 18 stycznia 2007 r. nie mógł stanowić podstawy prawnej dla organów podatkowych, do 

weryfikowania podstawy opodatkowania i zrównania jej z wartością rynkową.  
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Sprawy z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

We wskazanej kategorii spraw dominowały skargi na decyzje określające 

zobowiązanie w podatku od nieruchomości. Problematyka orzeczeń sądowych wydanych w 

tym przedmiocie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu koncentrowała się na 

podmiotowym i przedmiotowym zakresie opodatkowania oraz wysokości zastosowanych 

przez organy podatkowe stawek podatku.  

 W wyroku z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1087/07      (I 

SA/Wr 1088/07) oddalającym skargę, Sąd poddał kontroli legalności decyzję określającą 

współwłaścicielom, tj. spółce kapitałowej i podmiotowi mającemu status szkoły wyższej, 

wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 rok. Ze stanu 

faktycznego sprawy wynikało, że przedmiot współwłasności (działka i posadowione na niej 

budynki), w udziałach po ½ części, wykorzystywany był przez spółkę do celów związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast przez szkołę – część była przeznaczona 

na działalność gospodarczą, a część na cele uprawniające do korzystania ze zwolnienia na 

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych – w skrócie: „upol” – w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. Sąd stwierdził w 

rozważaniach, że zwolnienie podatkowe przewidziane w przepisie art. 7 ust. 2 pkt 1 upol ma 

charakter podmiotowo – przedmiotowy, wobec czego podmiot korzysta z tego zwolnienia, 

jeśli spełni jednocześnie dwa warunki – jest szkołą wyższą (podmiotowy) i przedmiot 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest zajęty na działalność gospodarczą 

(przedmiotowy). Z uwagi na fakt, iż przedmiot opodatkowania był zajęty w znacznej części 

na działalność gospodarczą, prowadzoną przez każdego ze współwłaścicieli, brak było 

podstaw do uznania, że spełnione zostały przez współwłaścicieli warunki zwolnienia, 

przewidziane w art. 7 ust. 2 pkt 1 upol. Ponadto Sąd wskazał, że organy podatkowe 

zasadnie odwołały się do regulacji zawartej w art. 3 ust. 5 upol, wywodząc, że 

opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, jakiego w trakcie postępowania domagali się 

współwłaściciele, byłoby możliwe po wyodrębnieniu własności lokali. Podkreślił też, że 

zwolnienie podatkowe przysługujące jednemu ze współwłaścicieli nie powoduje, że 

korzystają z niego także pozostali współwłaściciele. Warunkiem uprawniającym do nabycia 

ulgi jest spełnienie przez każdego podatnika (w tym przypadku współwłaściciela) warunków 

zwolnienia określonych w ustawie. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na opodatkowanie 

części nieruchomości, stanowiącej współwłasność, stosownie do udziałów w tej 

nieruchomości lub stosownie do faktycznego jej wykorzystywania przez poszczególnych 

współwłaścicieli, np. na podstawie umowy o podziale nieruchomości do korzystania. 
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 Z kolei w wyroku z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1785/07 kwestią sporną 

była wysokość stawek podatku od nieruchomości zastosowana do opodatkowania za lata 

2001-2004 nieruchomości należących do Agencji Mienia Wojskowego. Oddalając skargę, 

Sąd stwierdził, że Agencja Mienia Wojskowego jako państwowa osoba prawna, utworzona 

na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 90 poz. 405 ze 

zm.), nie podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Nie oznacza to jednak, że nie prowadzi 

działalności gospodarczej i nie jest przedsiębiorcą. Prowadzenie działalności przez Agencję 

Mienia Wojskowego wynika bowiem wprost z art. 23 ust. 4 ww. ustawy o Agencji, który 

stanowi, że "prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję jako przedsiębiorcę 

odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotyczących działalności gospodarczej". 

Wykorzystywanie mienia, którym gospodaruje Agencja do celów działalności gospodarczej 

wynika również z art. 24 ww. ustawy. W związku z powyższym Sąd stwierdził, że Agencja 

Mienia Wojskowego – w stosunku do wszystkich będących w jej posiadaniu w latach 2001-

2004 gruntów, budynków, budowli – była podatnikiem podatku od nieruchomości. Sam fakt 

wykonywania przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą również zadań 

publicznych, nie ma znaczenia prawnego na gruncie ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. Powołana ustawa nie zawiera odrębnych regulacji prawnych dotyczących 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Takich regulacji nie zawiera art. 2 ust. 3 tej 

ustawy, dotyczący wyłącznie nieruchomości zajętych przez jednostki samorządu 

terytorialnego; art. 5  - dotyczący stawek podatku od nieruchomości ani art. 7 regulujący 

zwolnienia od tego podatku. 

 W wyroku, który zapadł w dniu 16 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1544/07, Sąd 

rozstrzygał kwestię dotyczącą zwolnienia od podatku od nieruchomości, przewidzianego w 

art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 

stycznia 2003 r. W ustalonym stanie faktycznym, podmiot posiadający status zakładu pracy 

chronionej, nadany w 1997 r. na czas nieokreślony, żądał zastosowania ww. zwolnienia od 

podatku od nieruchomości w 2005 r. w odniesieniu do nieruchomości przekazanych na 

podstawie umowy najmu innemu podmiotowi gospodarczemu nieposiadającemu statusu 

zakładu pracy chronionej. Sąd oddalając skargę wskazał, że korzystanie w 2005 r. ze 

zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, 

umożliwia art. 9  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683). Regulacja ta w sposób 

jednoznaczny wskazuje, że na starych zasadach ze zwolnienia w podatku od nieruchomości 

mogą korzystać podmioty, które uzyskały status zakładu pracy chronionej przed dniem       1 

stycznia 2003 r., a decyzja przyznająca ten status została wydana na czas określony. 
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Skarżąca spółka spełniła tylko pierwszy z tych warunków. Decyzja przyznająca spółce status 

zakładu pracy chronionej została wydana przed 1 stycznia 2003 r., ale spółka uzyskała 

status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Sąd powołał także uchwałę 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 7/01, podjętą 

w składzie siedmiu sędziów, w której stwierdzono, że zwolnienie od podatku od 

nieruchomości, przewidziane w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, ma charakter 

podmiotowo-przedmiotowy, a sformułowanie „w stosunku do tego zakładu” należy traktować 

jak dodatkowy warunek zwolnienia podatkowego, kształtujący zakres przedmiotowy tego 

zwolnienia.  

Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 25 sierpnia 2008 r. sygn. akt            I 

SA/Wr 1861/07, którym Sąd oddalił skargę. Przedmiotem sporu w sprawie była kwestia 

zakwalifikowania do właściwej kategorii gruntów, ustalonej przepisami upol, gruntów 

położonych w strefie ponadnormatywnego oddziaływania autostrady na środowisko, a w 

konsekwencji opodatkowania właściwą stawką podatku od nieruchomości. W orzeczeniu 

tym, po analizie, czy sporne grunty nie są objęte opodatkowaniem podatkiem rolnym bądź 

podatkiem leśnym, Sąd wyraził pogląd, że stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 3 upol (w brzmieniu 

obowiązującym w 2002 r.) sporne grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż 

działalność rolnicza lub leśna. Sąd stwierdził, że w świetle przepisu art. 5 ust. 3 upol, w 

którym podano definicję gruntów związanych z działalnością gospodarczą, ustawodawca 

przyjął, iż wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od 

nieruchomości, są związane z działalnością gospodarczą, w tym również grunty niesłużące 

w rzeczywistości do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwrócono uwagę, że w ustępie 

3 art. 5 upol podano przykłady gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Przykłady 

te wskazują, że wymienione w nich grunty nie muszą być związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (z wyjątkiem pkt 4) i mogą spełniać w przedsiębiorstwie funkcje 

daleko odbiegające od tej działalności (na przykład zieleńce, grunty pod budynkami 

hotelowymi).  

W wyroku z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 513/08 uchylającym 

zaskarżoną decyzję Sąd uznał, iż nie jest możliwe opodatkowanie podatkiem od 

nieruchomości posiadacza służebności. Zaskarżona decyzja określała podatek od 

nieruchomości od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne „Tr”, 

położonych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, związanymi z prowadzoną 

przez stronę skarżącą działalnością gospodarczą. Na spornych gruntach, pozostających w 

zarządzie Lasów Państwowych, na podstawie ramowej umowy o współpracy i czasowej 

umowy udostępnienia gruntów, zawartej między stroną skarżącą a zarządcą gruntów, 

została ustanowiona służebność gruntowa, która polegała na udostępnieniu skarżącej 
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gruntów leśnych, nad którymi przebiega należąca do niej sieć elektroenergetyczna, w celu 

utrzymania i umożliwienia eksploatacji linii. Sąd wskazał, że istotną dla rozstrzygnięcia 

sprawy jest przede wszystkim ocena rzeczywistego charakteru i treści stosunku prawnego 

między skarżącą a Nadleśnictwami, a nie jedynie treść postanowień umownych. Strony nie 

mogą bowiem postanowieniami umownymi kształtować obowiązków o charakterze 

publicznoprawnym, mogą modyfikować jedynie pewne obowiązki w ramach instytucji 

służebności, jak wynagrodzenie lub jego brak, zakres ograniczenia nieruchomości 

służebnością itd., ale nie mogą umownie zmienić charakteru samej instytucji służebności 

gruntowej. Sąd wskazał, że w sprawie tej istniały podstawy do uznania, że skarżąca 

faktycznie korzystała ze służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości gruntowej 

należącej do Skarbu Państwa – w zarządzie Lasów Państwowych, a nie – jak twierdziły 

organy podatkowe - skarżąca była posiadaczem nieruchomości Skarbu Państwa – w 

zarządzie Lasów Państwowych, nad którą posadowiona była jej sieć elektroenergetyczna. W 

konsekwencji Sąd przyjął, że ustawowa konstrukcja podatku od nieruchomości, w 

szczególności podmiotowo-przedmiotowy zakres opodatkowania, określony art. 3 ust. 1 pkt 4 

(w tym lit. a) upol, jak i przedmiotowy zakres – określony w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 upol – 

wykluczają możliwość opodatkowania tym podatkiem posiadacza ograniczonego prawa 

rzeczowego – służebności  jako prawa.  

   

Podatek od spadków i darowizn. 
 

W 2008 r. rozstrzygane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu sprawy 

z zakresu podatku od spadków i darowizn zdominowała problematyka wykładni przepisów 

intertemporalnych, jakie wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy od 

spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r., 

Nr 222, poz. 1629).  

W nawiązaniu do tych zagadnień warto wskazać w szczególności na stanowisko 

WSA wyrażone w wyroku z dnia 4 lutego 2008 r., w sprawie o sygn.  akt I SA/Wr 1517/07. 

W orzeczeniu tym Sąd rozstrzygał problem zakresu zastosowania przepisu przejściowego 

art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o 

podatku od czynności cywilnoprawnych, nowelizującej dotychczasowe zapisy ustawy z dnia 

28 lipca 1983 r.  o podatku od spadków i darowizn.  Dokonując wykładni przepisów 

intertemporalnych, Sąd wskazał, że art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

spadków i darowizn nie może być interpretowany jako odstępstwo na rzecz wcześniejszego 

stosowania - dodanego nowelą – przepisu art. 4a.  Przepis art. 3 ust. 2 ustawy o  zmianie 

ustawy o podatku od spadków oraz zawarte w nim odesłanie do art. 4 ust. 4 należy 

odczytywać, podkreślił Sąd, wyłącznie w ten sposób, że w okresie od dnia 13 maja 2006 r. 



 39 

do dnia 31 grudnia 2006 r. ze zwolnień od podatków od spadków i darowizn może korzystać 

szerszy krąg podmiotów (również obywatele Unii Europejskiej) z tym zastrzeżeniem jednak, 

że dotyczy to tylko tych zwolnień, które były przewidziane w przepisach obowiązujących 

przed dniem 1 stycznia 2007 r.  W uzasadnieniu wyrażonego stanowiska Sąd wskazał, że 

art. 4 ust. 4, do którego odsyła przepis art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, nie statuuje 

zwolnień od podatku, a jedynie dopełnia treść tych zwolnień o elementy strony podmiotowej, 

zawężone dotychczas wyłącznie do obywatelstwa polskiego oraz wymogu stałego pobytu na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazując na powyższe, Sąd podkreślił, że ze zwolnień 

określonych w art. 4a osoby wymienione w art. 4 ust. 4 mogą korzystać dopiero od 1 

stycznia 2007 r.    

Podobne stanowisko Sąd zajął w sprawach o sygn. akt I SA/Wr 1520/07, I SA/Wr 

1862/07, I SA/Wr 1496/07, I SA/Wr 119/08 oraz I SA/Wr 415/08. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

 

Spośród spraw z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych na uwagę 

zasługują trzy orzeczenia.  

W wyroku z dnia 14 marca 2008 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1744/07 

Sąd rozważał konsekwencje prawnopodatkowe wynikające z podjęcia uchwały o 

przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji, gdy majątek nowopowstałej  spółki 

jawnej został w całości pokryty – tytułem wkładów wspólników przekształconej spółki 

kapitałowej – z dotychczasowego majątku spółki akcyjnej.  

Rozważania Sądu podjęte na tle tego zagadnienia  dotyczyły w szczególności wykładni oraz 

zastosowania w sprawie normy z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (ustawa o PCC). Kwestie sporne w sprawie koncentrowały się wokół 

zagadnienia, czy w następstwie dokonanego przekształcenia organizacyjno-prawnego spółki 

kapitałowej doszło do podwyższenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji powstania 

obowiązku opodatkowania tego zdarzenia w sytuacji, gdy majątek spółki jawnej powstał 

poprzez wniesienie do niej tytułem wkładów całego majątku przekształcanej spółki 

kapitałowej.  

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego sprawy Sąd podzielił pogląd organów 

podatkowych, że wartości wkładów, jakie wspólnicy przekształcanej spółki akcyjnej wnieśli 

do spółki jawnej, nie można sprowadzać jedynie do wysokości opodatkowanego uprzednio 

kapitału zakładowego spółki akcyjnej, lecz wartość tych wkładów należy odnieść do realnej 

wartości majątku spółki kapitałowej, jaki „wszedł” do majątku spółki jawnej. W kontekście tym 

Sąd wskazał nie tylko na wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej, ale również na 
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dotychczasowy kapitał własny spółki kapitałowej,  w tym wycenę – stanowiących jej 

własność - środków trwałych.       

Zagadnieniem dotyczącym opodatkowania zdarzeń wprowadzających zmiany w 

zapisach umowy spółki w odniesieniu do jej składników majątkowych zajmował się również 

Sąd w wyroku z dnia 12 lutego 2008 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1448/07. W 

stanie faktycznym sprawy należało rozstrzygnąć, czy podwyższenie kapitału zakładowego 

spółki z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC, czy też 

podlega wyłączeniu ustawowemu z art. 2 ust. 4 pkt b) w/w ustawy w zw. z  § 8 ust. 1 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o 

podatku od towarów i usług.  

Sąd nie podzielił stanowiska strony skarżącej, która z faktu zwolnienia aportu z 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług ( § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia) wywodziła 

objęcie wyłączeniem z art. 2 ust. 4 pkt b) ustawy o PCC także czynności podwyższenia 

kapitału zakładowego w spółce poprzez wniesienie aportu. Dokonując kwalifikacji prawnej tej 

czynności na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Sąd wyraził pogląd, 

że wniesienie aportu do spółki prawa handlowego, stanowiące następstwo podjęcia uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego, należy traktować w kategoriach zmiany umowy 

spółki, ta zaś z kolei stanowi zdarzenie neutralne z punktu widzenia podatku od towarów i 

usług, a zatem nie może podlegać wyłączeniu z art. art. 2 ust. 4 pkt b) ustawy o PCC.  

Jednocześnie, Sąd nie podzielił zarzutu skargi co do sprzeczności przepisów ustawy o PCC 

z prawem wspólnotowym, w tym w szczególności z Dyrektywą Rady z dnia 17 lipca 1969 

(zwanej Dyrektywą nr 69/335/EWG), wprowadzającą zwolnienia podatkowe w odniesieniu do 

analogicznych czynności z zakresu gromadzenia kapitału. Sąd podkreślił, że w przypadku 

państwa takiego jak Polska, które przystąpiło do Wspólnot Europejskich ze skutkiem od dnia 

1 maja 2004 r., wobec braku postanowień wprowadzających odstępstwa w akcie 

przystąpienia tego państwa lub w innym akcie prawa wspólnotowego, art. 7 ust. 1 Dyrektywy 

nr 69/335/EWG musi być interpretowany w ten sposób, że przewidziane w nim obowiązkowe 

zwolnienie dotyczy wszystkich czynności objętych zakresem zastosowania tej dyrektywy, 

które w dniu    1 lipca 1984 r. były w Polsce – na gruncie obowiązującego na ten dzień prawa 

krajowego – zwolnione od podatku kapitałowego lub które były opodatkowane tym podatkiem 

według stawki obniżonej, wynoszącej 0,5 % lub niższej. Niemożliwym jest bowiem, podkreślił 

Sąd, odnoszenie do Polski warunków zwolnienia z podatku od kapitału, sformułowanych na 

dzień 1 lipca 1984 r. w Dyrektywie nr 69/335/EWG, skoro Dyrektywa ta nie obowiązywała w 

tym dniu w stosunku do Polski. 

Warte odnotowania jest również stanowisko Sądu wyrażone w wyroku z dnia 

30 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 878/08. W uzasadnieniu wyroku Sąd dokonał 
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analizy konsekwencji prawnopodatkowych niepobrania przez notariusza podatku od 

czynności cywilnoprawnych z uwagi na skorzystanie przez nabywcę nieruchomości z 

wyłączenia z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC w sytuacji, gdy nie istniały w rzeczywistości podstawy 

do objęcia czynności takim zwolnieniem z powodu braku obowiązku w podatku od towarów 

usług po stronie sprzedającego.    

Sąd wskazał, że opodatkowanie czynności podatkiem od towarów i usług, warunkujące 

zwolnienie na gruncie ustawy o PCC, musi mieć charakter obiektywny i wynikać z 

ustawowego obowiązku zapłaty tego podatku, a nie charakter subiektywny, wynikający z 

przekonania strony dokonującej takiej czynności. Rozważając przesłanki odpowiedzialności 

notariusza jako płatnika za niepobranie tego podatku Sąd podkreślił, że ustawodawca w art. 

30 § 1 O.P. wprowadził generalną odpowiedzialność notariusza (jako płatnika) za 

niepobranie podatku, a wyjątkowo tylko przewidział w tej sytuacji odpowiedzialność 

podatnika opartą na przesłance winy. Według Sądu, gdy podatnikowi nie można przypisać 

winy na podstawie art. 30 § 5 O.P., zawsze odpowiedzialność za niepobranie podatku od 

czynności cywilnoprawnych ponosi notariusz jako podmiot obowiązany do ustalenia i poboru 

należności podatkowej w myśl dyspozycji art. 30 § 1 O.P. 

 

Sprawy budżetowe. 
 

W zakresie problematyki dotyczącej spraw budżetowych w 2008 r. nie zapadł żaden 

wyrok, którego przedmiot byłby odpowiedni dla potrzeb niniejszego opracowania. Wynika to 

z faktu przekazania spraw o symbolu 653 do Wydziału III WSA – zarządzenie Nr 16 Prezesa 

NSA z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w 

wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania.   

 Na uwagę zasługuje jednak wyrok z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 

1628/07, dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania, czy w 

przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości w dalszym ciągu będzie istniał 

obowiązek składnia deklaracji WZP-1M oraz dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa, wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (tj. Dz. U. z 1992 

r., Nr 6, poz. 27 ze zm.). We wskazanym wyroku oddalającym skargę, Sąd wyraził pogląd, że 

wpłata z zysku przedsiębiorstwa państwowego jest publicznoprawnym świadczeniem 

pieniężnym, mającym charakter daniny publicznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). W 

związku z powyższym nie usuwa obowiązku wpłaty z zysku przedsiębiorstwa państwowego 

ogłoszenie jego upadłości, jak również obowiązek ten nie ustaje na skutek sprzedaży 

przedsiębiorstwa upadłego jako całości. Ponadto przedsiębiorstwo państwowe jako osoba 



 42 

prawna nie traci podmiotowości prawnej ani na skutek ogłoszenia upadłości, ani też 

sprzedaży przedmiotu jego działalności – przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu potencjalnie 

pozostaje adresatem określonych obowiązków publicznoprawnych, o ile tylko dochodzić 

będzie do zdarzeń, z którymi łączą się w tym zakresie skutki prawne.  Dopóki zatem trwać 

będzie postępowanie upadłościowe, którego koszty obciążają masę upadłości, dopóty – 

nawet w razie zbycia jako całości majątku przedsiębiorstwa – uzasadnione jest składanie 

stosownych deklaracji, skoro wpłatę z zysku rozlicza się narastająco. 
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Rozdział III 

Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu 

właściwości Wydziału II. 

 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego. 
 

W sprawach o symbolach 601 z poprzedniego okresu pozostało 157 spraw, wpłynęło 

322 spraw, zaś załatwiono 354 spraw, w tym na rozprawach 219 (z tego 94 skarg 

uwzględniono, a 119 oddalono).   

W sprawach z zakresu prawa budowlanego dużą grupę spraw stanowiły skargi na 

decyzje w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych. I tak w wyroku z dnia 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt II SA/Wr 583/07) Sąd 

zwrócił uwagę na pojęcie „instalowanie”. Jak stwierdzono w uzasadnieniu orzeczenia, wobec 

tego, że przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118) pojęcia „instalowanie” nie precyzują – w ocenie Sądu - 

uzasadnionym jest posłużenie się literalnym brzmieniem tego słowa, zawartym w „Słowniku 

języka polskiego” (Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1982 r. pod redakcją 

naukową prof. dra Mieczysława Szymczaka), zgodnie z którym: instalować oznacza: 

zakładać, montować urządzenie techniczne; instalować aparaturę pomiarową, lampy 

oświetleniowe. Na tej podstawie Sąd wywnioskował, że do zakresu pojęcia „urządzenia 

reklamowe” zaliczyć należy wszystkie elementy składające się na to urządzenie. Należeć 

więc do nich musi zarówno konstrukcja, jak i płaszczyzna, czy miejsce na którym 

umieszczony zostanie przedmiot reklamy. Instalacja urządzenia reklamowego oznacza zaś 

montaż elementów, łącznie tworzących urządzenie służące reklamie. Instalowanie 

urządzenia reklamowego polega na wykonywaniu szeregu czynności montażowych 

prowadzących do umieszczania urządzenia reklamowego w określonym miejscu. Jednakże 

powyższe rozważania nie mają zastosowania w przypadku obiektu budowlanego, a 

zwłaszcza w przypadku budowy budowli - w omawianej sprawie wolno stojącego, trwale 

związanego z gruntem urządzenia reklamowego. Sąd stwierdził, że przewidziany do 

realizacji zakres robót budowlanych, obejmujących montaż podświetlanej reklamy 

dwutablicowej o wymiarach 12x4m na słupie rurowym o wysokości 7 m, zaś słup ten ma być 

zamontowany na stopie fundamentowej, która w sposób trwały zostanie połączona z 

gruntem (głębokość posadowienia stopy 1,6 m), nie może być zaliczony do robót nie 

objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, a polegających na instalowaniu 

tablicy reklamowej w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane. 
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Roboty te zaliczają się do robót polegających na wykonaniu (budowie) obiektu budowlanego, 

na który to zakres inwestor obowiązany jest już z kolei uzyskać pozwolenie na budowę. 

Zdaniem Sądu, słusznie więc organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej 

instancji wnoszącą na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane sprzeciw do 

robót budowlanych opisanych w zgłoszeniu. Wykonywanie robót budowlanych polegających 

na instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych nie należy utożsamiać z budową 

urządzeń reklamowych wolno stojących, trwale związanych z gruntem, które są budowlami 

(art. 3 Prawa budowlanego). Ich budowa nie została bowiem zwolniona w art. 29 ust. 1 

Prawa budowlanego z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Sąd uznał więc, że 

realizacja takich urządzeń jak to objęte zgłoszeniem przez stronę skarżącą wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę i to niezależnie od miejsca ich usytuowania, w związku z 

czym nie może też budzić wątpliwości prawidłowość rozstrzygnięcia organu pierwszej 

instancji, zgłaszającego sprzeciw od dokonanego zgłoszenia.  

Podobne stanowisko wyrażono w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 726/07, w której 

przedmiotem zgłoszenia była tablica informacyjna, będąca obiektem wolnostojącym, opartym 

na jednym słupie o wymiarach 3,4 m x 12,4 m, która będzie posadowiona na głębokości 1,50 

m i zakotwiona za pomocą 16 kotew, w stopie fundamentowej o wymiarach 2,5 m x 4,7 m i 

wysokości 2,05 m na podkładzie z betonu z izolacją poziomą z dwóch warstw papy 

izolacyjnej. Materiałem jaki będzie wykorzystywany do jej wykonania są profile zimnogięte i 

panele z blachy stalowej oraz słup z rury stalowej. Przed wykonaniem fundamentu należy 

bezwzględnie przeprowadzić badania gruntowe i porównać wyniki badań z założeniami 

przyjętymi do obliczeń. W ocenie Sądu dane w projekcie technicznym tablicy objętej 

przedmiotowym zgłoszeniem, w tym jej parametry, wskazują, że prace związane z realizacją 

tej samodzielnej konstrukcji przestrzennej należy uznać na realizację budowli, a w 

konsekwencji wykonywanie (budowę) obiektu budowlanego, a nie instalowanie tablicy czy 

urządzenia reklamowego, o którym mowa w przepisie art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy - Prawo 

budowlane. W tym kontekście zdaniem Sądu, że nie jest istotne w sprawie, a tym samym nie 

powoduje materialnoprawnych konsekwencji zamienne posługiwanie się inwestora w 

stosunku do przedmiotowego obiektu pojęciami tablica reklamowa i tablica informacyjna. 

Ponadto Sąd wskazał, że niezależnie od przywołanej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji 

definicji pojęcia „reklama”, zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), z której wynika, że w każdej reklamie zawiera 

się niewątpliwie informacja, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę konieczność 

rozważenia istotnych w sprawie kwestii w odniesieniu do przepisów ustawy – Prawo 

budowlane, a nie postrzegać je poprzez różnice językowe czy pojęciowe. Sąd zwrócił przy 

tym uwagę na dominujący techniczno-budowlany charakter powoływanej regulacji oraz 

przyjęte w niej priorytety, opisane w art. 5, w którym akcentowane są w sposób szczególny 
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względy bezpieczeństwa i to one w wielu przypadkach determinują czynności właściwych 

organów lub obligują je do podjęcia określonych działań, bardziej rygorystycznych wobec 

inwestora lub innych ustawowo wskazanych podmiotów. Ponadto w omawianym aspekcie 

istotne jest, że ustawodawca działający ze świadomością funkcjonowania wykładni 

systemowej i celowościowej skonstatował wyliczenie zawarte w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo 

budowlane (dotyczącym budowli) nie jako zamknięty katalog, ale jako wyliczenie 

przykładowe, które ma ukierunkować kwalifikowanie konkretnego obiektu do określonej 

kategorii obiektów budowlanych, do której ten przepis się odnosi przy pomocy tożsamych 

cech lub cech znacznie zbliżonych. O tożsamości czy podobieństwie decydują – zdaniem 

Sądu – zarówno parametry i cechy techniczne jak i właściwości pozostające poza tą sferą 

czy terminologią, funkcjonujące w określony sposób w języku potocznym. Z tych względów – 

w ocenie Sądu – za urządzenie reklamowe, o którym mowa w powoływanej ustawie uznać 

należy każdą całość techniczno-użytkową, będącą nośnikiem dowolnej informacji, nie objętej 

co do swej treści i formy regulacją prawną i powinnością podania czy umieszczenia w 

konkretnym miejscu. Ponadto w rozpoznawanej sprawie wyjaśniono też, że nie można 

kwestionować w przypadku przedmiotowego obiektu cechy trwałego związania z gruntem. 

Zdaniem Sądu, podzielającego w tym zakresie stanowisko prezentowane w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym, cecha ta sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, 

by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym 

go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie w inne miejsce. Z 

załączonego do przedmiotowego zgłoszenia projektu budowlanego wynika, że celem 

zastosowanej i opisanej w nim konstrukcji (stopa fundamentowa, słup z rury stalowej) jest 

przede wszystkim zapewnienie projektowanemu obiektowi stabilności i trwałości 

posadowienia. Analiza obowiązujących przepisów ustawy – Prawo budowlane uprawnia do 

stwierdzenia, że w aktualnych warunkach prawnych można wyróżnić urządzenia reklamowe 

wolnostojące trwale związane z gruntem (art. 3 pkt 3) i urządzenia reklamowe, o których 

mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6, wśród których można wyróżnić także wolnostojące, ale nie 

związane trwale z gruntem. Są to zazwyczaj urządzenia o małych gabarytach, stosunkowo 

lekkie i często przenośne, do których na pewno nie można zaliczyć urządzenia objętego 

przedmiotowym zgłoszeniem. W ocenie Sądu urządzenia o takich parametrach i konstrukcji 

nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – 

Prawo budowlane, odnoszącego się do urządzeń reklamowych o innych cechach niż 

urządzenia reklamowe wymienione w art. 3 pkt 3 tej ustawy, a jako takie podlegają reżimowi 

art. 28 ust. 1 powoływanego aktu. 

  W sprawie o sygn. akt II SA/Wr 576/07 (wyrok z dnia 13 marca 2008 r.) Sąd 

wypowiedział się w kwestii trwałego związania urządzenia z gruntem, wskazując, że o tym 

czy obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy jedynie 
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sposób w jaki zagłębiono go w gruncie ani też technika w jakiej tego dokonano. Istotne jest 

natomiast, czy posadowienie to jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym 

zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. W przypadku 

urządzenia reklamowego o gabarytach jak w niniejszej sprawie, polega to na zapewnieniu 

słupowi i tablicy takiej podstawy, która uniemożliwi jej przesunięcie, przewrócenie czy też 

zapewni odporność na silne podmuchy wiatru. Konstrukcja przewidziana w dołączonym do 

zgłoszenia projekcie, na którą składają się: stopa fundamentowa z betonu, żeliwny słup z 

podstawą ze stalowej blachy i tablica informacyjna, a ponadto parametry i gabaryty tej 

konstrukcji oraz sposób wykonania, zakładający również konieczność wymiany podłoża w 

przypadku natrafienia na grunty nienośne, ma właśnie zapewnić planowanemu obiektowi 

stabilne i bezpieczne połączenie z gruntem. To zaś potwierdza, że w niniejszej sprawie 

mamy do czynienia z obiektem noszącym cechy trwałego związania z gruntem.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Wr 650/07, dotyczącej dokonania zgłoszenia zamiaru 

budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności („przepustowości”) do 

2 m³ na dobę, Sąd zwrócił uwagę m.in. na pojęcie „siedlisko”. W uzasadnieniu wyroku z dnia 

24 stycznia 2008 r. stwierdzono, że żadne ustawy (w tym ustawa o samorządzie gminnym, o 

zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geologiczne i górnicze jak i ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane) nie zawierają zdefiniowanego terminu „siedlisko”, a ponadto też 

sama uchwała nr XXXVIII/184/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego terenu górniczego „Radwanice – 

Wschód”, położonego w obrębie Sieroszowic nie definiuje terminu „siedlisko”. W ocenie 

Sądu należy zatem sięgnąć do „Słownika języka polskiego” pod red. Mieczysław Szymczaka, 

wyd. PWN, Warszawa 1996. Termin siedlisko oznacza w nim „miejsce, teren czyjegoś 

zamieszkania, osiedlenia; mieszkanie, dom, siedziba, gniazdo”. Pojęcie siedlisko w 

znaczeniu potocznym odnosi się raczej do działki zagrodowej (działki siedliskowej rolnika), 

aniżeli do całego obszaru określonej miejscowości. Tak więc, skoro zamieszczony w 

powołanej uchwale termin „siedlisko” nie został zdefiniowany, zatem nie można – zdaniem 

Sądu - w sposób dowolny przypisywać mu określonego znaczenia. Gdyby organ stanowiący 

Gminy Radwanice zamierzał termin „siedlisko” odnieść do terenu wschodniej części wsi 

Sieroszowice, to posłużyłby się tym właśnie określeniem, jak miało to miejsce w przypadku 

zachodniej części wsi. Jak wynika z wyjaśnienia skarżącego złożonego na rozprawie w dniu 

24 stycznia 2008r., działka nr 250/2 położona jest we wschodniej części wsi. Jednakże w 

treści planu brak jest zakazu sytuowania przydomowych indywidualnych oczyszczalni 

ścieków w tej części wsi. Sąd stwierdził więc, że organy orzekające dokonując dowolnej 

interpretacji znaczenia postanowień (zapisów) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Sieroszowic, naruszyły przepisy prawa materialnego, które miały 

wpływ na wynik sprawy.  
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Przedmiotem sprawy o sygn. akt II SA/Wr 710/07 była kwestia nakazania usunięcia 

uchybień w przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych w myśl przepisów ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze 

zm.). W wyroku z 20 marca 2008 r. Sąd wskazał, że nałożenie określonych obowiązków na 

podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w związku z 

naruszeniem przepisów § 15 ust. 3 i § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 

563), następuje niezależnie od tego, kiedy został wybudowany obiekt, którego obowiązek ten 

dotyczy. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w przepisie § 40 tego rozporządzenia, w 

którym to ściśle określono sytuacje, gdy przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania. Z 

przepisu tego nie można wywieść, wbrew twierdzeniu skarżącej, by przedmiotowe budynki 

Spółdzielni zwolnione były (wyłączone) z obowiązku wyposażenia w określone urządzenia, a 

szczegółowo opisane w wydanych w sprawie decyzji. Również zarzut naruszenia § 1 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

poprzez jego niezastosowanie Sąd uznał za niezasadny. Zgodnie bowiem z tym przepisem 

dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku m.in. do wymienionych w § 15 

i 20 w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu 

z właściwym miejscowo komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, 

wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu. Z powyższej regulacji wynika zatem, że stosowanie rozwiązań 

zamiennych jest postępowaniem odrębnym w stosunku do postępowania prowadzonego w 

trybie art. 26 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to w ocenie Sądu, że wydanie 

w niniejszej sprawie zaskarżonych decyzji, nie stoi na przeszkodzie, ubiegania się przez 

skarżącą Spółdzielnię w trybie wym. wyżej przepisu § 1 ust. 2 rozporządzenia - stosowania 

rozwiązania zamiennego.  

 Należy również zwrócić uwagę na wyrażony w wyroku z dnia 29 maja 2008 r. (sygn. 

akt II SA/Wr 184/08) pogląd, że bez względu na ilość wyodrębnionych z nieruchomości 

budynkowej samodzielnych lokali mieszkalnych wspólnota mieszkaniowa nigdy nie będzie 

właścicielem nieruchomości w ogóle, ani właścicielem jej części wspólnych, poddanych jej 

zarządowi. Jak stwierdził Sąd, wspólnota nie jest też z mocy prawa zarządcą nieruchomości, 

jakkolwiek może przejąć na siebie obowiązki związane z zarządzaniem nią. Odnosząc zaś to 

twierdzenie do istoty rozpoznawanej sprawy Sąd zwrócił uwagę, że treść przepisu art. 61 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zm.) nie pozwala na dowolny dobór adresatów orzeczenia wydawanego w trybie art. 66 tej 

ustawy. Skoro bowiem zobowiązanym do utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z 
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zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane jest właściciel 

(współwłaściciele) obiektu budowlanego, to nie można uznać, że naruszeniem prawa 

obligującym do uwzględnienia skargi jest wskazanie w osnowie decyzji jako podmiotów do 

których jest ona skierowana imiennie poszczególnych współwłaścicieli przedmiotowej 

nieruchomości. W rozpoznawanej sprawie – wobec treści art. 61 ustawy – Prawo budowlane 

– nie można kwestionować legitymacji procesowej, a tym samym prawidłowości przyznania 

statusu strony postępowania współwłaścicielom nieruchomości. Ponadto ogólne kryteria 

kwalifikowania strony postępowania administracyjnego, skonstruowane na pojęciach: interes 

prawny lub obowiązek, zawarte w przepisach art. 28 i 29 k.p.a. wyłączają możliwość 

wyeliminowania tych osób z postępowania prowadzonego w warunkach art. 66 ustawy – 

Prawo budowlane.  

 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.  
 

W sprawach o symbolu 615 pozostały z poprzedniego okresu 68 spraw, wpłynęło 153 

spraw, zaś załatwiono 127 spraw, w tym 73 sprawy - na rozprawie (z tego 22 skargi 

uwzględniono, a 42 - oddalono). 

Analizując ubiegłoroczne orzecznictwo w zakresie wskazanym należy stwierdzić, że 

wśród spraw, w których zapadłe w toku instancji administracyjnej orzeczenia, zostały 

uchylone, jako podstawową przyczynę wadliwości należy wskazać naruszenie prawa 

materialnego w postaci niewłaściwej interpretacji art. 61 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz 

przepisów wykonawczych do tej ustawy, a to w szczególności rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących 

nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) poprzez (w szczególności) 

zawężenie normatywnych przesłanek „obszaru analizowanego”. Przykładowo można tu 

wymienić sprawę o sygn. akt II SA/Wr 472/07, w której uchylając zaskarżoną decyzję Sąd 

wskazał, że w rozpoznawanej sprawie niezmiernie istotne znaczenie ma wyznaczenie 

obszaru analizowanego, „gdyż ewentualne przyjęcie obszaru analizowanego w innych 

granicach może prowadzić do zupełnie odmiennych wyników co do spełnienia warunków 

określonych w art. 61 pkt 1 ustawy”.  

Podobnie ma się sytuacja w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 641/07, w której Sąd 

oddalił skargę. Skarga wprawdzie została oddalona, ale z tej przyczyny, że Sąd podzielił 

argumentację zawartą w uzasadnieniu decyzji organu drugiej instancji, w zakresie 

niewłaściwości w wyznaczeniu obszaru analizowanego w decyzji organu pierwszej instancji. 

W motywach tego orzeczenia z kolei Sąd wskazał, że w trakcie prowadzonego w tej sprawie 
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postępowania administracyjnego organ pierwszej instancji dopuścił się naruszenia prawa nie 

przeprowadzając w sposób właściwy analizy funkcji oraz cech zabudowy.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 719/07 Sąd przeprowadził szeroką analizę 

pojęcia „interesu prawnego”, wskazanego w art. 28 k.p.a. i wskazał na konieczność 

odróżnienia go od „interesu faktycznego”, który nie skutkuje uznaniem podmiotu za stronę 

postępowania. W motywach omawianego orzeczenia Sąd wskazał, że „uznanie skarżących 

za stronę postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla spornej inwestycji wymagało 

wykazania przez nich, że wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego lub 

obowiązku”.     

  

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. 
 
W sprawach o symbolu 613 z poprzedniego okresu pozostało 28 spraw, wpłynęło zaś 

64 sprawy. Załatwiono 67 spraw, w tym na rozprawie 43, przy czym w 19 sprawach 

uwzględniono skargę, a w 21 sprawach skargę oddalono. 

Wśród spraw z zakresu ochrony środowiska rozpoznanych w 2008 r. przeważały 

sprawy dotyczące środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację określonych 

przedsięwzięć, którymi w większości spraw były stacje bazowe telefonii komórkowej lub ich 

modernizacja.  

     Przedmiotem oceny Sądu były między innymi sprawy, w których w postępowaniu 

instancyjnym administracyjnym orzekano w nowym stanie prawnym istniejącym po zmianie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), dokonanej rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1105), obowiązującym od dnia 31 

sierpnia 2007 r.. Zgodnie z treścią obowiązujących obecnie przepisów wykonawczych 

kwalifikowanie przedsięwzięcia pod nazwą stacja bazowa telefonii komórkowej jako 

oddziaływającego znacząco na środowisko, a w konsekwencji objęcie go obowiązkiem 

sporządzenia raportu uzależnione jest od parametrów stacji (sygn. akt II SA/ Wr 512/07).  

     Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 691/07 Sąd w wyroku kasacyjnym przyjął, 

że w postępowaniu administracyjnym dotyczącym modernizacji stacji bazowej telefonii 

komórkowej organy nie mogą swojej oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

ograniczyć do zaakceptowania danych zawartych w raporcie, ale muszą odnieść się również 

do przedłożonych w sprawie przez strony postępowania dowodów, których treść podważa 

wnioski i wiarygodność raportu.  
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      Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 543/07 Sąd oddalając skargę na decyzję 

wydaną w postępowaniu dotyczącym realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji 

złoża melafiru, stwierdziły, że na etapie ustalania środowiskowych uwarunkowań zgody na 

realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, brak jest w 

świetle obowiązujących regulacji ustawy - Prawo o ochronie środowiska podstaw prawnych 

do narzucania inwestorowi określonego sposobu transportu poprzez określenie środka 

transportu w postaci transportu kolejowego, a także konkretnej trasy przebiegu linii kolejowej. 

     W należących do omawianego zakresu sprawach związanych z ustalaniem 

administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez zezwolenia Sąd zwrócił uwagę na 

konieczność stosowania przepisu art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), w sytuacji kiedy nie ma możliwości dokonania 

pomiaru obwodu pnia drzewa usuniętego na wysokości 130 cm, a w związku z tym ustalenia 

wysokości kary pieniężnej przy zastosowaniu przepisu art. 85 ust. 2 tej ustawy.  

    W innej sprawie (rozpoznanej po uwzględnieniu przez Naczelny Sąd Administracyjny 

skargi kasacyjnej) Sąd uznał, że w przypadku kiedy orzeka się o karze pieniężnej za 

usunięcie bez zezwolenia więcej niż jednego drzewa, konieczne jest dokonanie właściwego 

pomiaru obwodu pnia każdego z usuniętych drzew, a jeżeli wiek drzewa i jego obwód 

określane są przez dendrologa, to w jego opinii w tym zakresie muszą być uwzględnione 

dane, stanowiące podstawę wyliczenia kary, dotyczące poszczególnych drzew ( sygn. akt II 

SA/ Wr 594/07). 

   Problematyka spraw z zakresu ochrony środowiska obejmowała także sprawy, w 

których zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ). W należącej do tej grupy sprawie 

o sygn. akt II SA/Wr 112/08 dotyczącej nakazu wyposażenia budynku mieszkalnego w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, Sąd oddalając skargę, stwierdził, że podstawę 

prawną dla orzeczenia w takim przedmiocie stanowią przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a nie regulacja przyjęta w przepisie 

art. 5 ust. 1 pkt 3a tej ustawy.   

 

 
 
Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa. 

 

W sprawach o symbolu 616 z poprzedniego okresu pozostały 33 sprawy, wpłynęło 

zaś 26. Załatwiono ogółem 50 sprawy, na rozprawie - 22, w tym w 11 sprawach skargę 

uwzględniono, zaś w 11 - oddalono. 
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W sprawach z tego zakresu należy zwrócić uwagę na sprawę o sygn. akt II SA/Wr 

592/07, w której zastosowanie znalazły przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 

sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej 

na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, 

poz. 1929 ze zm.). W wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r. Sąd odniósł się do sposobu 

procesowania w przedmiocie rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności na zalesianie. 

W szczególności Sąd zwrócił uwagę na pojawiające się na tle § 7 w/w rozporządzenia 

wątpliwości w przedmiocie możności wydania decyzji odmownej po upływie 60 dni od dnia 

złożenia wniosku, gdy w terminie tym zostało wydane postanowienie o spełnianiu warunków i 

wymagań, których spełnienie uzasadnia przyznanie płatności. W uzasadnieniu wyroku Sąd 

stawia szereg pytań: ,,Czy wydanie postanowienia wyklucza możność wydania następnie 

decyzji odmownej z powodu niespełnienia warunków i wymagań ustanowionych w § 3. Czy 

istnieje jakiś mechanizm prawny umożliwiający podważenie mocy prawnej postanowienia i 

wydanie decyzji odmownej z tego powodu po upływie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Jaki 

jest charakter prawny wydanego postanowienia i jaka możliwość podjęcia próby 

dostosowania wniosku do warunków i wymagań wynikających z § 3 rozporządzenia (o ile 

taka zmiana faktyczna byłaby dopuszczalna i wykonalna) po stwierdzeniu niezgodności 

postanowienia ze stanem faktycznym. Czy po wydaniu postanowienia w ogóle wolno 

organowi, a ewentualnie w jakich sytuacjach mu wolno powrócić do fazy weryfikacyjnej 

wniosku, o tym ustawodawca milczy. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie Sąd 

przyjął, że przepis § 7 ust. 3 rozporządzenia stanowi wyraźnie, że odmowa przyznania 

płatności na zalesienie jest dopuszczalna „w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie 

płatności”, czyli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Następnie jak wynika z art. 126 

k.p.a., do postanowień niezaskarżalnych stosuje się art. 110 k.p.a., ustanawiający stan 

związania organu wydanym postanowieniem, ale już nie stosuje się przepisów o wznowieniu 

postępowania lub stwierdzeniu nieważności. Kodeks nie ustanawia znanej innym 

procedurom możności uchylenia lub zmiany postanowienia niezaskarżalnego w przypadku 

zmiany okoliczności, ale nawet gdyby ją ustanawiał to byłoby wątpliwe, czy nowa ocena 

wniosku może oznaczać taką zmianę. Sąd przy dokonywaniu wykładni § 7 rozporządzenia 

podkreślił, że ustawodawca znał stan prawny, w którym nie wydaje się prawnie 

dopuszczalne podważenie mocy prawnej postanowienia. W ocenie wyrażonej przez Sąd, 

takie ukształtowanie procedury rozporządzeniem wykonawczym nie nasuwa obaw 

dotyczących możliwości naruszenia porządku prawnego (Konstytucji, ustawy, prawa 

wspólnotowego). Ponadto Sąd przypomniał, że ustawodawca przewidział dwukrotnie dłuższy 

okres od przewidzianego ustawowo terminu załatwiania spraw na dokonanie sprawdzenia, 

czy producent rolny jest wpisany do ewidencji i złożył nieskomplikowane oświadczenie (§ 3 

ust. 1 rozporządzenia), jakie jest przeznaczenie działki w planie miejscowym i stan jej 
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własności (§ 3 ust. 2 pkt 1 i 2), oraz czy posiada wymagany obszar i ukształtowanie (§ 3 ust. 

2 pkt 3 i ust. 3). Ustawodawca nie przewidział, że w wyznaczonym terminie lub w terminie do 

dnia wydania postanowienia, organ nie zdoła w sposób pewny ustalić tych okoliczności. Sąd 

dodał także, że im bardziej powierzchnia wnioskowanej działki w deklaracji producenta zbliża 

się do wrażliwej prawnie granicy 0,3 ha, to z tym większą pilnością organ powinien 

zweryfikować wniosek. 

Na tle sprawy dotyczącej weryfikacji prowadzenia uprawy leśnej przez właściciela 

gruntu Sąd w wyroku z dnia 25 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Wr 746/07) wypowiedział się 

na temat zakazu łączenia w jednym postępowaniu trybów zwyczajnych i nadzwyczajnych. W 

sprawie będącej przedmiotem skargi, w ocenie Sądu, organy orzekające w obu instancjach 

naruszyły wyznaczone granice postępowania, które prawidłowo określone zostały w 

postanowieniu o wszczęciu postępowania w przedmiocie wznowienia postępowanie w 

sprawie stwierdzenia prowadzenia uprawy leśnej przez właściciela gruntu. W postępowaniu 

wznowieniowym organy rozpoznały nie tylko sprawę rozstrzygniętą decyzją ostateczną, to 

jest sprawę dotyczącą stwierdzenia prowadzenia uprawy leśnej, ale również inne sprawy 

wychodzące poza zakres tego postępowania, a dotyczące szczegółowego określenia 

ekwiwalentu należnego skarżącemu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych oraz zwrotu kwoty 

4.498,39 zł. Sąd zauważył, że będący podstawą podjętego w sprawie rozstrzygnięcia przepis 

art. 6 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu 

gruntów rolnych na zalesienie (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm.; ustawa ta utraciła moc 

obowiązywania z dniem uzyskania przez RP członkowstwa w UE) dawał jedynie podstawę 

do wydania decyzji w zakresie stwierdzenia prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy 

leśnej. Brak było natomiast w przepisie podstaw do orzekania w decyzji o czymkolwiek 

innym, a już na pewno nie o zwrocie określonych kwot za materiał zalesieniowy, czy też o 

zwrocie nadpłaconego ekwiwalentu.  W ocenie Sądu te dodatkowo wymienione zagadnienia 

nie mieściły się w normie prawnej art. 6 ust. 1, nie mogły zatem być przedmiotem 

postępowania prowadzonego w trybie nadzwyczajnym, co do stwierdzenia prowadzenia 

uprawy leśnej na określonym terenie przez właściciela gruntu.  

 

 
 
Sprawy z zakresu gospodarki mieniem. 

 

W sprawach o symbolu 607 z poprzedniego okresu pozostało 25 spraw, wpłynęły zaś 

105 sprawy. Ogółem załatwiono 86 spraw, z czego na rozprawie  47, przy czym w 18 

sprawach uwzględniono skargę, w 24 sprawach skargi oddalono. 
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W wyroku z dnia 29 stycznia 2008 r. (sygn. akt II SA/Wr 687/07) Sąd rozpatrując 

skargę w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości ze względu na fakt, że 

podmiot nie był stroną w dniu wydania decyzji podlegającej weryfikacji, wskazał, iż o tym, 

który konkretny podmiot posiada uprawnienia rzeczowe do nieruchomości, nie decyduje 

prawo materialne. Prawo to określa jedynie przesłanki prawne posiadania takich uprawnień 

przez abstrakcyjne podmioty. Sąd powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych 

podkreślił, że o posiadaniu przymiotu strony decyduje stan z daty stosowania art. 157 § 2 

k.p.a. W ocenie Sądu przymiot ten nie jest pochodną uogólnionych ocen prawnych, lecz 

może wynikać jedynie z konkretnych i należycie rozważonych okoliczności danego 

przypadku. Odnosząc się do zarzutów skargi Sąd wskazał, że nie może przynieść 

pożądanego dla skarżącego skutku powołanie się jedynie na abstrakcyjny zarzut naruszenia 

przepisu art. 10 § 1 kpa. Tak sformułowany zarzut pozostaje zawsze bezskuteczny. 

W zakresie problematyki dotyczącej zagospodarowania nieruchomości pozostających 

w użytkowaniu wieczystym Sąd w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt II SA/Wr 193/08), 

rozpatrując sprawę skargi na decyzję odmawiającą ustalenia dodatkowego terminu do 

zagospodarowania działki, potwierdził linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z 

którą przedłużenie terminu, o jakim mowa w art. 62 ust. 4 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) 

nie jest możliwe w decyzji, gdyż jest to termin wynikający ze stosunku zobowiązaniowego 

stron. Na taki charakter terminu wskazuje art. 63 ust. 4, który jedynie, co do ustalania opłat, o 

których mowa w ust. 2 przewiduje tryb decyzyjny.  

 

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej, w tym ochrony wód, budownictwa 
wodnego, melioracji, zaopatrzenia w wodę. 

 

W sprawach o symbolu 609 z poprzedniego okresu pozostało 7 spraw, wpłynęły zaś 

32. Ogółem załatwiono 23 spraw, w tym na rozprawie - 13, przy czym w 8 sprawach skargi 

zostały uwzględnione, a w 4 - oddalone. 

Wyroki zapadłe w sprawach o symbolu 609 stanowiły utrwalenie i potwierdzenie 

dotychczasowej linii orzeczniczej.   

 

Sprawy z zakresu wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości. 

 

W sprawach o symbolu 618 z poprzedniego okresu nie pozostała żadna sprawa, zaś 

wpłynęły 4 sprawy. Załatwiono 3 sprawy, w tym wszystkie z nich na rozprawie poprzez 

oddalenie skargi. 
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W tym zakresie spraw nie wystąpiła nowa problematyka materialnoprawna, natomiast 

oddalając skargi, Sąd podzielał dotychczas prezentowany pogląd.  

 

Sprawy samorządowe. 
 

Wśród spraw z zakresu skarg na uchwały jednostek samorządu terytorialnego i 

rozstrzygnięcia nadzorcze, które były rozpoznawane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

we Wrocławiu, pozostało z poprzedniego okresu 14. Wpłynęło 53 nowych skarg na uchwały 

organów jednostek samorządowych i 5 na rozstrzygnięcia nadzorcze. Łącznie załatwiono 

odpowiednio 54 sprawy ze skarg na uchwały i 3 na rozstrzygnięcia nadzorcze. Wśród skarg 

na uchwały uwzględniono 22, zaś 2 oddalono. Natomiast skargi na rozstrzygnięcia 

nadzorcze zostały wszystkie oddalone.  

 Analiza wydanych przez tutejszy Sąd w roku 2008 r. rozstrzygnięć w sprawach ze 

skarg na uchwały organów jednostek samorządowych (symbol 639), oraz skarg organów 

nadzoru tj. Wojewody na te uchwały, wskazuje, że przedmiotem skarg w tych sprawach były 

wyłącznie uchwały rad gmin i miast oznaczone symbolem 6391. W zakresie skarg na 

rozstrzygnięcia nadzorcze należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym rozpoznano 

zaledwie trzy skargi, z czego dwie odnoszące się do rozstrzygnięć organów gminy, z których 

jedną odrzucono, w drugiej natomiast oddalono skargę, a strona nie złożyła wniosku o 

uzasadnienie.  

 W sprawach z zakresu skarg na uchwały rady na uwagę zasługuje wyrok z dnia 10 

stycznia 2008 r. wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 388/07, w której przedmiotem 

skargi była uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław wynajmowanych na rzecz 

niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz ustalenia 

zasad ich sprzedaży. W motywach swojego rozstrzygnięcia, Sąd oddalając skargę, dokonał 

analizy skutków naruszenia przez właściwy organ przepisów art. 34 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami wskazując, iż naruszenie pierwszeństwa ustawowego określonego art. 34 

ust. 1-5 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez zbycie nieruchomości na rzecz 

osoby, której takie pierwszeństwo nie służy - rodzić będzie jedynie odpowiedzialność 

odszkodowawczą. Tym bardziej zatem nie może powodować skutku nieważności w 

odniesieniu do czynności prawnej dokonanej z naruszeniem pierwszeństwa uznaniowego (tj. 

art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiącego podstawę prawną 

wydania kwestionowanej ustawy). W tym przypadku może bowiem chodzić jedynie co 

najwyżej o odpowiedzialność deliktową. Podkreślono, że z treści zaskarżonej uchwały 

wynikają warunki, które musi spełnić określony podmiot w sytuacji, gdyby chciał skorzystać z 

określonego w uchwale pierwszeństwa uznaniowego: musi być najemcą lokalu użytkowego 
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stanowiącego własność gminy, najem lokalu trwa nie krócej niż półtora roku, a podmiot 

korzystający z lokalu na podstawie umowy najmu zawartej z gminą musi być zaliczony do 

niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Tymczasem 

skarżąca spółka zawarła z gminą umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej a nie 

lokalu, stanowiącego jedynie część składową budynku. Zatem biorąc pod uwagę również 

kompetencje jakie w tym zakresie przyznaje gminie ustawa, uchwała odnosząca się jedynie 

do najemców lokali użytkowych nie obejmuje swym zakresem przedmiotowym 

nieruchomości gruntowych.  

 W innym wyroku z dnia 14 listopada 2008 r. (sygn. akt II SA/Wr 95/08), 

stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, Sąd na wstępie swoich rozważań zwrócił 

uwagę na kontrowersje powstałe wokół zagadnienia, kto powinien być adresatem wezwania 

z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - z powołaniem się na rozbieżne poglądy 

wyrażane dotychczas w tej dziedzinie. W konsekwencji Sąd uznał, że nie miał w sprawie 

znaczenia prawno procesowego fakt, że pełnomocnik skarżących skierował wezwanie do 

Rady i stamtąd uzyskał na nie odpowiedź. Sąd nie znalazł również podstawy do umorzenia 

postępowania w tej sprawie, mimo informacji Gminy o uchyleniu zaskarżonej uchwały w toku 

postępowania, wskazując że uchylona uchwała wywołała określone skutki prawne w okresie 

swojego obowiązywania, podlega kontroli sądu według stanu z daty jej podjęcia, zaś wyrok 

stwierdzający nieważność uchwały od daty jej podjęcia będzie miał skutki dalej idące i 

uzasadnione, których nie powinna przekreślać uchwała organu obowiązująca na przyszłość. 

Z okoliczności przedstawionych przez skarżących nie wnikało natomiast jednoznacznie, że 

naruszenie ich interesu prawnego ustało w dacie uchylenia zaskarżonej uchwały, w której 

gmina poza zakresem upoważnień ustawowych ustanowiła wyjątek od ustawowej zasady 

zwracania kaucji mieszkaniowej wpłaconej przez najemcę lokalu. 

 Wśród skarg Wojewody na uchwały należy wskazać wyrok z dnia 17 stycznia 2008r., 

wydany w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt II SA/Wr 538/07, w motywach którego Sąd 

podkreślił, że podjęcie przez Radę uchwały o skreśleniu (uchyleniu) przepisów uznanych 

uprzednio za nieważne, prowadziło do niedopuszczalnego wkroczenia w ustawowe 

procedury eliminowania z obrotu prawnego uchwał sprzecznych z prawem oraz 

niedopuszczalnej próby zmodyfikowania skutku prawnego nieważności uchwały. Rada 

utraciła bowiem kompetencje do decydowania o bycie prawnym wskazanych fragmentów 

uchwały w momencie podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego, zaś odnosząc się do tego aktu 

nadzoru, chociażby pośrednio, mogła co najwyżej podjąć uchwałę o jego zaskarżeniu do 

Sądu Administracyjnego. 

 W innym wyroku z dnia 31 stycznia 2008r. (sygn. akt II SA/Wr 546/07) Sąd 

stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiocie zasad zbycia budynków 
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użytkowych, wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach 

stanowiących własność Gminy wskazał, że Rada, określając w wydanym przez siebie na 

podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami akcie - 

zasady bezprzetargowego zbycia „budynków użytkowych” - w sposób nieprawidłowy 

wykroczyła poza zakres upoważnienia ustawowego, rozszerzając zasady bezprzetargowego 

zbycia mienia komunalnego na inne osoby niż najemców i dzierżawców lokali. Wskazane 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą odnosić się do będących 

przedmiotem obrotu samodzielnych lokali w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności 

lokali. Natomiast tym zakresem nie są objęte garaże i komórki wybudowane ze środków 

własnych na gruncie stanowiącym własność gminy.  

 Należy również przywołać tezę wyroku z dnia 19 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Wr 

681/07) ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie wniesienia udziałów 

Gminy do spółki z o.o.. W wyroku tym Sąd wskazał, że wniesienie przez gminę do spółki z 

o.o. aportu w postaci nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym, w którym 

występuje najem lokali mieszkalnych na czas oznaczony, bez wyczerpania procedury 

określonej w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi rażące naruszenie 

prawa i prowadzi do stwierdzenia, że akt prawny podjęty przez organ wykonawczy gminy w 

tym zakresie musi być uznany za wydany z naruszeniem prawa. 
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Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu 

właściwości Wydziału III. 

 

Zagadnienia proceduralne.  
 

W sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 14/08, w której organ skarżący złożył wniosek o 

rejestrację samochodu, a organ dokonał takiej rejestracji jako pojazdu osobowego,  

zaniechanie przez skarżącego złożenia wniosku „w przedmiocie rejestracji pojazdu jako 

samochodu ciężarowego” – skutkowało tym, że postępowanie administracyjne w 

przedmiocie rejestracji tego pojazdu jako pojazdu ciężarowego nie zostało w ogóle wszczęte, 

a tym samym, że na organie rejestrującym nie ciążył także obowiązek rozstrzygnięcia 

sprawy w drodze decyzji. Skoro zatem postępowanie w przedmiocie rejestracji samochodu 

jako samochodu ciężarowego nie zostało w ogóle wszczęte – z winy skarżącego, który to nie 

dopełnił ciążącego na nim obowiązku złożenia stosownego wniosku o rejestrację - to 

bezspornie przyjąć należy, iż na organie pierwszej instancji nie ciążył obowiązek 

sporządzenia protokołu, a tym bardziej zawiadomienia go o wszczętym postępowaniu. 

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt III SAB/Wr 22/07, Sąd rozstrzygnął (w 

sprawie, w której strona domagała się nadania w drodze decyzji administracyjnej numeru 

porządkowego nieruchomości, a organ zawiadomił o takim nadaniu), Sąd rozstrzygnął, że 

formę w jakiej następuje rozstrzyganie danej sprawy określają przepisy prawa, które regulują 

daną kwestię. Musi istnieć bowiem obowiązek prawny działania organu administracyjnego 

oraz musi być określona prawna forma tego działania, ujęta w ramy form procesowych 

rozstrzygnięcia sprawy. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości na wniosek 

właściciela ma charakter czynności materialno – technicznej organu administracji publicznej i 

nie ma żadnych podstaw prawnych do orzekania w tym zakresie w formie decyzji 

administracyjnej. Nie można domniemywać podstawy prawnej do załatwienia sprawy w 

drodze decyzji administracyjnej z art. 104 k.p.a. Przepis ten nie stanowi samodzielnej 

podstawy do wydania decyzji administracyjnej, natomiast § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2432), wydanego na 

podstawie delegacji zawartej w art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.). wyraźnie stanowi, 

że o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie 

wnioskodawcę. 

Bezczynności organu dotyczył wyrok z dnia 27 sierpnia 2008 r sygn. akt  III SAB/Wr  

23/07. W sprawie tej strona skarżyła bezczynność Starosty w przedmiocie pomiarów działki 

ewidencyjnej, dokonania których domagali się pismami kierowanymi do tego organu 
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administracji publicznej. Starosta tymczasem podnosił, że zgodnie z art. 7d ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, jest on organem prowadzącym Państwowy Zasób Geodezyjny i 

Kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków, a nie jednostką wykonawstwa 

geodezyjnego. Sąd uznał, że skoro starosta nie jest w świetle prawa obowiązany do 

dokonywania czynności pomiaru gruntów, nie mógł pozostawać w bezczynności, o czym 

organ ten, jak i inne organy administracji publicznej, informowały skarżących. Dodatkowo 

wskazał, że z akt sprawy daje się wyprowadzić wniosek, iż zasadniczą przesłanką żądania 

skarżących  jest kwestia rozgraniczenia, wszakże ta materia została już rozstrzygnięta 

prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, który ma moc wiążącą i nie może być na 

drodze administracyjnej, względnie za pomocą  czynności technicznych, podważany. 

Sprawy o sygn. akt III SA/Wr 84/08 i sygn. akt III SA/Wr 83/08 dotyczyły 

problematyki związanej z wznowieniem postępowania administracyjnego. W sprawach tych 

podkreślono, że przywoływane przez organy we wznowionym postępowaniu okoliczności 

faktyczne, nie miały cech nowości w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 kpa. Nie były to bowiem 

ani okoliczności nowo odkryte, ani też nie były one nieznane organowi, który wydał decyzję 

ostateczną. Jeżeli natomiast organ administracji publicznej wydał decyzję mimo istnienia 

znanych mu, lecz niewyjaśnionych wątpliwości co do osoby, której należałoby przyznać 

świadczenie, późniejsze zdarzenia potwierdzające te wątpliwości, nie są nowymi 

okolicznościami w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. (sygn. akt III SA/Wr 84/08). Zgodnie z 

zasadą  swobodnej oceny dowodów, organ  ocenia na podstawie całokształtu materiału 

dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Dokonaną oceną jest organ 

związany, zmiana oceny nie może stanowić podstawy wznowienia postępowania (sygn. akt 

III SA/Wr 83/08). 

W wyroku zaś z dnia 2 lipca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 608/07) Sąd poruszył 

problematykę realizacji przez organy administracji publicznej zasady czynnego udziału 

strony w postępowaniu administracyjnym wskazując, że obowiązek zawiadomienia o 

zakończeniu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy jest emanacją 

ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 k.p.a.) i stanowi procesową 

gwarancję praw strony w postępowaniu dowodowym, a w dalszej kolejności umożliwia pełną 

realizację zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu, poprzez możliwość konfrontowania 

stanowisk stron.  
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Sprawy celne. 

 

 Podobnie jak w latach poprzednich, przeważającą grupę skarg  rozpoznanych w 2008 

roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawach z zakresu 

obowiązków celnych, stanowiły skargi na decyzje organów celnych, uznających zgłoszenia 

celne za nieprawidłowe  w zakresie: 

- wartości celnej,  

- taryfikacji, 

- wymiaru należnych podatków  akcyzowego i od towarów i usług w związku z 

wprowadzeniem towarów na polski obszar celny. 

W rozpoznawanych sprawach, gdzie przedmiotem sporu była wartość celna, pojawiła się 

między innymi problematyka uwzględniania w tej wartości uiszczanych przez importerów 

opłat licencyjnych oraz problem jej określania w przypadku braku wiarygodnych dokumentów 

źródłowych potwierdzających pochodzenie importowanych samochodów z terytorium spoza 

Wspólnoty Europejskiej. 

Sąd rozpoznawał również ponownie sprawy, w których kluczową kwestię stanowiła 

zasadność doliczania uiszczonej przez podmiot wprowadzający towary na polski obszar 

celny, na rzecz podmiotu eksportującego, opłaty licencyjnej do wartości celnej 

sprowadzanych towarów, w przypadku importu nośników programów i systemów 

komputerowych. W wyrokach o sygn. akt III SA/Wr 441/08, III SA/Wr 442/08, III SA/Wr 

448/08, III SA/Wr 453/08, III SA/Wr 520/08, III SA/Wr 521/08, Sąd wskazywał, że skoro w 

umowie licencyjnej strony wyraźnie postanowiły, że opłaty licencyjne stanowią płatność za 

oprogramowanie i dotyczą wyłącznie pakietów oprogramowania, to z postanowień tych 

wprost wynika, że  opłaty licencyjne nie dotyczyły nośników, lecz oprogramowania, które 

stanowiło odrębny przedmiot obrotu. W konsekwencji, skoro w świetle  umowy zawartej 

przez skarżącą z licencjodawcą opłaty licencyjne nie dotyczyły nośników dla których 

ustalana była wartość celna,  w sprawie znajdował zastosowanie przepis § 5 ust. 1 

Rozporządzenia Rady Ministrów 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania 

wartości celnej przywożonych towarów (Dz.U. Nr 19, poz. 227 ze zm.). Warunek 

wyodrębnienia wartości nośnika i oprogramowania zostaje spełniony, jeżeli wartość nośnika 

i oprogramowania stanowi przedmiot odrębnych rozliczeń importera ze sprzedawcą 

nośników i licencjodawcą oprogramowania, a w zgłoszeniu celnym podana  zostanie 

tylko wartość transakcyjna nośników dla których ustalona jest wartość celna. W 

rozpoznawanych sprawach tak rozumiany warunek wyodrębnienia - odrębnego podania 

wartości (kosztu) nośnika został spełniony, ponieważ strona skarżąca określiła w zgłoszeniu 

celnym wartość celną nośników według ceny faktycznie zapłaconej sprzedawcy.  
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Wiele spraw z zakresu ustalania wartości celnej, dotyczyło  również zagadnień 

związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny używanych samochodów, spoza 

krajów Unii Europejskiej, głównie z terytorium Szwajcarii, w tym zagadnienia świadectwa ich 

pochodzenia. 

Tej tematyki dotyczyły m.in. wyroki w sprawach o sygn. akt III SA/Wr 129/08, III 

SA/Wr 284/08, III SA/Wr 426/08, III SA/Wr 141/08, III SA/Wr 232/08, III SA/Wr 334/08 oraz 

III SA/Wr 65/08. Przedmiotem sporu w omawianych sprawach było ustalenie wartości celnej 

importowanych samochodów, w sytuacji gdy weryfikacja dowodów zakupów 

przeprowadzona przez organy celne, nie potwierdziła istnienia firm – sprzedawców 

sprowadzonych aut. 

We wskazanych wyrokach, Sąd oddalając skargi na decyzje organów celnych 

określających wymiar należności celnych i podatkowych wskazywał, że konsekwencje braku 

potwierdzenia, że sporny samochód może być zaliczony do „produktów pochodzących” ze 

Szwajcarii lub Wspólnoty, w rozumieniu Protokołu Nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy 

Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (Dz. U. UE L 300), w 

kontekście postanowień art. 300 ust. 7 w związku z ust. 1 Traktatu Ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską (dalej powoływany jako TWE), są daleko idące. Bezpośrednim 

skutkiem jest niedopuszczalność stosowania w rozpoznawanym przypadku Umowy zawartej 

w 1972 r. pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską – ze 

względu na brzmienie art. 2 (in principio) tej Umowy – co z kolei wyklucza możliwość 

skorzystania z preferencji celnych i podatkowych przewidywanych w art. 3 i 18 Umowy. W tej 

sytuacji mniejsze znaczenie ma powoływanie się na przepisy art. 300 ust. 1 w związku z ust. 

1 TWE i na orzeczenie ETS z dnia 18 stycznia 2007 r., wydanego w sprawie C-313/05 

(Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie), nawet przy założeniu, 

że przepis art. 18 umowy dotyczy materii zbliżonej do uregulowania przyjętego w art. 90 

TWE. Skoro bowiem organy celne nie miały obowiązku uwzględniania  unormowań Umowy z 

1972 r., jest oczywiste, że określone w niej zasady nie mogły wiązać na podstawie art. 300 

ust. 7 TWE. W sprawach nie miało też zastosowania orzeczenie wstępne ETS z dnia 

18 stycznia 2007 r., ponieważ dotyczyło ono równego traktowania używanych samochodów 

(w zakresie podatku akcyzowego) w wymianie handlowej wewnątrz Wspólnoty.  

W sprawach, w których uznano zgłoszenia celne za nieprawidłowe, podobnie jak w 

latach ubiegłych, wiele skarg dotyczyło sytuacji odmiennego zaklasyfikowania przez organy 

celnego importowanego towaru do kodu taryfy celnej.   

I tak np. w sprawach o sygn. akt III SA/Wr 358-364/07, III SA/Wr 406-411/07 

dotyczących zgłoszonych do odprawy celnej urządzeń „linii technologicznej do produkcji 

artykułów RTV partiami ze względu na transport” (wózek widłowy, zestaw pras, kompresory 

zaopatrujące prasę w sprężone powietrze, maszyny i urządzenia służące do utrzymania 
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ciągłości pracy pras, maszyna do cięcia i obróbki drutu i prętów, frezarka i szlifierka, maszyna do 

obróbki i korygowania półproduktów, maszyna do gwintowania, maszyna do wygładzania 

powierzchni, maszyna do płukania oraz granitowe stoły do pomiarów), strona w zgłoszeniu 

celnym linii zadeklarowała kod PCN 8479 89 97 90, obejmujący pozostałe maszyny i 

urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione 

ani nie włączone gdzie indziej w dziale 84 Wspólnotowej Taryfy Celnej oraz stawkę celną w 

wysokości 1,7 %. Organy celne zakwestionowały prawidłowość zgłoszenia celnego, 

wywodząc, że ponieważ zasadniczą rolę w takiego rodzaju zespole urządzeń pełnią prasy, 

zespół taki powinien zostać zaklasyfikowany do pozycji 8462. 

Sąd oddalając skargi na decyzje organów celnych, podzielił generalnie ich argumentację, 

wskazując w wywodach uzasadnień wyroków, że kwestią wymagającą wyjaśnienia było 

ustalenie, czy materiał dowodowy sprawy został przez organy celne zgromadzony i oceniony 

należycie oraz czy uzasadniał uznanie, że mamy do czynienia z zespołem maszyn i 

urządzeń mechanicznych importowanych partiami w rozumieniu uwagi 4 do sekcji XVI 

Wspólnotowej Taryfy Celnej.  

Sąd przede wszystkim wyjaśnił, że w świetle zasad klasyfikacji towarów dla potrzeb 

taryfy celnej, przypadek importu partiami „linii technologicznej” zachodzi gdy importowany 

jest układ złożony z kilku maszyn (urządzeń), które mogą być klasyfikowane w określonej 

sytuacji do pozycji odpowiedniej dla całości, na zasadach wskazanych w sekcji XVI WTC.  

Układ złożony z kilku maszyn (urządzeń mechanicznych) połączonych w określony 

sposób - w procesie produkcyjnym - w sytuacji gdy przeznaczony jest do wspólnego 

pełnienia ściśle określonej funkcji objętej jedną z pozycji działu 84 lub 85 może być jako 

całość zakwalifikowany do pozycji odpowiedniej dla tej funkcji. Warunkiem zastosowania 

jednolitej taryfy celnej dla układu maszyn importowanych partiami, - tak jak w przypadku 

skarżącej spółki - jest, jak trafnie wskazały organy celne, spełnienie kryterium uznania ich za 

układ złożony z kilku maszyn w rozumieniu uwagi nr 4 do sekcji XVI – tj. przeznaczenie 

poszczególnych części składowych do wspólnego pełnienia ściśle określonej funkcji. Dlatego 

rozstrzygnięcie opisywanego przypadku polegało między innymi na określeniu funkcji 

importowanej partiami maszyny. Zgodnie ze wskazaną już uwagą dodatkową 3 do sekcji XVI 

zawartą w Notach Wyjaśniających, maszyna w stanie rozmontowanym lub maszyna 

niezmontowana może być importowana w kilku partiach w pewnym przedziale czasowym, 

jeżeli takie są wymagania handlowe lub transportowe. Aby importer mógł zadeklarować 

różne części składowe w ramach tej samej pozycji lub podpozycji jako maszynę 

zmontowaną, musi złożyć pisemny wniosek w urzędzie celnym nie później niż przy pierwszej 

przesyłce. Niemniej, samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że 

wszystkie importowane urządzenia stanowią kompletną maszynę dla celów Nomenklatury 

Scalonej i mogą jako całość być klasyfikowane do jednej pozycji taryfy celnej. 
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Sąd podkreślił, że to na importerze ciąży obowiązek udokumentowania 

poszczególnych maszyn, wskazanie ich funkcji, obowiązek opisu kompletnej maszyny. 

Zdaniem Sądu w sprawach zostało prawidłowo ustalone, w oparciu o zebrany materiał 

dowodowy sprawy, że sprowadzane partiami maszyny (urządzenia mechaniczne) jako 

całość służą wykonywaniu określonej funkcji – wytwarzania z rolki blachy wyrobu o 

określonym kształcie i rozmiarze. Proces ten rozpoczyna się od rozwinięcia zwoju blachy, 

następnie polega na formułowaniu blachy przez system pras, na obróbce i korekcie 

uformowanej blachy przez urządzenia korygujące, a kończy się uzyskaniem produktu o 

określonym kształcie i rozmiarze.  

Tak więc, skoro funkcja importowanych partiami maszyn w swym zasadniczym 

wymiarze sprowadza się do pozyskiwania z blachy elementów o określonym kształcie, 

poprzez ich formułowanie, obróbkę i korektę, właściwym jest zastosowanie, jak trafnie 

wskazały organy celne, do ich klasyfikacji jako całości pozycji 8462. W wyroku z dnia 8 lipca 

2008 r., o sygn. akt III SA/Wr 536/07, Sąd zajmował się zagadnieniem możliwości 

obciążenia strony kosztami przeprowadzonego postępowania celnego (w tym m.in. kosztami 

wykonania opinii biegłego).  Uchylając postanowienie nakładające na stronę obowiązek 

uiszczenia tych kosztów Sąd wyjaśnił, że w zakresie kosztów postępowania, zastosowanie 

mają przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 

r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z racji odesłania zawartego w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.). Stosownie do art. 265 § 1 pkt 3 

Ordynacji podatkowej do kosztów postępowania zalicza się wynagrodzenie przysługujące 

biegłym i tłumaczom. Jak stanowi art. 264 Ordynacji podatkowej - jeżeli dalsze przepisy nie 

stanowią inaczej - koszty postępowania przed organami podatkowymi ponosi Skarb 

Państwa, województwo, powiat lub gmina. Z redakcji tego ostatniego przepisu wynika, że 

odnośnie ustalenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów postępowania celnego, 

w pierwszym rzędzie należy brać pod uwagę uregulowania szczególne Rozdziału 23 

zatytułowanego „Koszty postępowania”, czyli przepisy dalsze, zwłaszcza art. 267 jeśli chodzi 

o stronę postępowania, a następnie, gdy nie zachodzą przesłanki w nich określone – trzeba 

uznać, iż według ogólnej zasady, wyrażonej w art. 264, obciążają one Skarb Państwa. W 

świetle art. 267 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, stanowiącego lex specialis do art. 264 - 

stronę obciążają koszty powstałe z jej winy, a w szczególności koszty: 

a) o których mowa w art. 268, 

b) wynikłe wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie 

c) wynikłe wskutek złożenia wyjaśnień lub zeznań niezgodnych z prawdą.   

 Sąd podkreślił, że brak wyraźnego wskazania przez organy okoliczności faktycznych 

dowodzących zawinienia skarżącej, niedokonanie ustalenia, jakie to fakty organ uznał za 

prawdziwe oraz które konkretnie wyjaśnienia bądź zeznania strony były niezgodne z prawdą 
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(czyli z ustalonymi przez organ obiektywnie istniejącymi w rzeczywistości faktami) - stanowi 

naruszenie przywołanych wyżej norm proceduralnych. Dla spełnienia przesłanek 

omawianego przepisu niezbędne jest wywiedzenie przez organ, że złożone wyjaśnienie bądź 

zeznanie strony stoi w ewidentnej sprzeczności z określonym faktem wynikającym z innego 

dowodu przeprowadzonego w sprawie na tę samą okoliczność faktyczną, że miało ono 

charakter zawiniony (z winy umyślnej lub nieumyślnej) i przyczyniło się do poniesienia 

danych kosztów postępowania. W przeciwnym wypadku nie zachodzą podstawy prawne do 

obciążania strony kosztami na wskazanej podstawie prawnej. 

W wyroku z dnia 8 maja 2008 r. o sygn. akt III SA/Wr 379/08 dotyczącym zwrotu 

nadpłaconej kwoty podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu z terytorium Szwajcarii, 

Sąd – uchylając decyzje organów celnych odmawiające takiego zwrotu – wskazał, że przy 

podejmowaniu rozstrzygnięcia organy te pominęły  umowę z dnia 22 lipca 1972 r. o wolnym 

handlu, zawartą  pomiędzy Unią Europejską (dawniej – Europejską Wspólnotą Gospodarczą) 

a Konfederacją Szwajcarską (Dz.U.UE.L.72.300.191). W świetle rozwiązań wskazanej 

umowy zawartej pomiędzy Konfederacją Szwajcarską i Unią Europejską każda ze stron 

umowy zobowiązała się do nie wprowadzania żadnych nowych ceł przywozowych lub 

wywozowych w wymianie handlowej oraz stopniowego znoszenia już obowiązujących (art. 3 

i 7 umowy).  W omawianej sprawie, umowa ta znajdowała zastosowanie, albowiem podatnik 

przedstawił niezakwestionowany przez służby celne dowód pochodzenia w postaci 

świadectwa przewozowego EUR.1, a wobec tego – po myśli jednobrzmiącego przepisu art. 8 

ust. 1 umowy – jej postanowienia stanowią źródło obowiązującego prawa w omawianym 

przypadku. W konsekwencji Sąd uznał, że organy celne nie mogły pominąć postanowień 

wskazanej umowy w odniesieniu do pojazdów sprowadzanych z terytorium Konfederacji 

Szwajcarskiej, co do których podatnik (importer) legitymował się stosownym dowodem 

pochodzenia. Przepisy tej umowy (w szczególności art. 18) oznaczają de facto zrównanie 

sytuacji prawnej  towarów importowanych z terenu Konfederacji Szwajcarskiej na obszar 

Wspólnoty Europejskiej z tymi, jakie występują  przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu – jeśli 

chodzi o zakaz dyskryminującego traktowania przy przepływie towarów.   

 

Geodezja i kartografia. 
 

 W wyrokach wydanych w sprawach z zakresu geodezji i kartografii, Sąd podobnie jak 

w latach ubiegłych wyjaśniał charakter prawny prowadzonych operatów ewidencyjnych 

gruntów i budynków oraz zasady uzyskiwania danych z tych źródeł.  

W wyroku z dnia 12 sierpnia 2008 r. o sygn. akt III SA/Wr 285/08 Sąd podkreślił, że 

otrzymanie przez starostę nowych danych odnoszących się do objętych ewidencją gruntów i 

budynków, uruchamia – przewidziany w art. 7d pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
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1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.) – 

obowiązek starosty wprowadzenia stosownych zmian w prowadzonej przez ten organ 

ewidencji, a także do zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, skoro zaistniały zdarzenia 

przekształcające charakter tychże gruntów. Wykonanie tychże obowiązków wymaga 

wszczęcia postępowania administracyjnego (art. 61 § 1 k.p.a.), które powinno prowadzić w 

zasadzie do merytorycznego załatwienia sprawy poprzez aktualizację danych objętych 

urzędową ewidencją, mającą decydujące znaczenie dla innych postępowań. 

W takiej sytuacji inicjatywa wszczęcia postępowania we wskazanych sprawach nie 

może należeć wyłącznie do strony, gdyż sugerowane przez skarżącego ograniczenie 

(którego zresztą ustawodawca nie przewiduje) nie tylko utrudniałoby, ale wręcz 

niejednokrotnie uniemożliwiałoby wykonanie przez organy geodezyjne i kartograficzne 

ustawowego obowiązku wprowadzenia aktualnych danych do ewidencji gruntów i budynków. 

Z tych względów można zasadnie twierdzić, że unormowania zawarte w art. 7d pkt 1 i art. 22 

ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 2 prawa geologicznego i kartograficznego 

stanowią dostateczną podstawę prawną do wszczęcia z urzędu przez właściwego starostę 

postępowania administracyjnego (art. 61 § 1 k.p.a.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Przywołane regulacje odzwierciedlają bowiem 

przyjętą w prawie procesowym zasadę oficjalności w zakresie wszczęcia postępowania 

administracyjnego. W kontekście poczynionych uwag nie można podzielić stanowiska strony 

skarżącej o bezpodstawnym wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego przez 

organy geodezyjne w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów i naruszeniu art. 7ust. 1, art. 7d pkt 

1, art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 1 P.g.k. w związku z art. 6 i art. 61 k.p.a., skoro wynikające z 

tych przepisów funkcje i cel ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów potwierdzają obowiązywanie zasady oficjalności działania organów w tych 

sprawach. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 535/07, gdzie skarżący domagał się ujawnienia 

danych z ewidencji gruntów i budynków, wywodząc, że jako wierzyciel posiadający tytuł 

wykonawczy, ma do tego prawo w stosunku do osoby i majątku dłużnika, Sąd oddalając w 

dniu  10 czerwca 2008 r. skargę, wskazał że aby uzyskać informację z danych zawartych w 

ewidencji gruntów i budynków, osoba fizyczna lub prawna niebędąca właścicielem 

nieruchomości, której wypis ma dotyczyć, musi spełnić wymogi, określone przez prawo. 

Przepis art. 24 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego  stanowi, że wyrysy i wypisy z 

operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i 

budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których 

władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny 

w tym zakresie. Artykuł 217 § 2 kpa stanowi natomiast, że zaświadczenie wydaje się, jeśli 
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urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa 

oraz gdy osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Z powołanych przepisów wynika więc, 

że skarżąca jako osoba niebędąca właścicielem nieruchomości wpisanej do ewidencji może 

uzyskać stosowny wypis z tej ewidencji tylko wtedy, gdy wykaże interes prawny. Podstawą 

prawną interesu wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym są przepisy 

proceduralnoprawne, a nie materialnoprawne, jak błędnie podnosi skarżąca. Interes oparty o 

przepisy proceduralnoprawne ma charakter faktyczny, a nie prawny (wyrok NSA z dnia 22 

lutego 2007 r. sygn. akt I OSK 560/06). Interes faktyczny nie jest tożsamy z interesem 

prawnym, który musi być oparty na konkretnej normie materialnoprawnej. W omawianej 

sprawie skarżąca ma bezspornie interes w uzyskaniu żądanych informacji w formie wypisu z 

danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jest to jednak interes faktyczny, a nie 

interes prawny z punktu widzenia przepisów procedury administracyjnej oraz prawa 

geodezyjnego i kartograficznego. Interes ten nie może być więc traktowany jako przesłanka 

do żądania od organu wydania zaświadczenia - wypisu z ewidencji gruntów. 

Podobne stanowisko (uznające powoływany przez strony interes do uzyskania 

danych na temat osób i posiadanych przez nie ewentualnie nieruchomości, za 

niewystarczający) zajął Sąd w wyroku z dnia 17 czerwca 2008 r. o sygn.  akt III SA/Wr 

599/07, gdzie danych z ewidencji gruntów i budynków strona domagała się na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. 

 Kwestii interesu prawnego w sprawach z omawianego zakresu, dotyczył również 

wyrok z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 620/07. W sprawie tej, Sąd 

oddalił skargę na postanowienie odmawiające wydania wypisów i wyrysów z operatu 

ewidencyjnego, wywodząc, że w sytuacji gdy właściciel budynku podejmuje kroki prawne do 

odzyskania posiadania lokalu, nie można posiadaniu skarżącego przypisywać cechy 

posiadacza (jak właściciel) i tym samym zezwalać na korzystanie z instytucji prawnych 

przysługujących właścicielom nieruchomości i ich najemcom czy użytkownikom. Skarżący 

nie legitymował się jakimkolwiek tytułem prawnym do lokalu, pozwalającym mu na 

uzyskiwanie z operatu ewidencyjnego, danych dotyczących tej nieruchomości. W takim 

przypadku, chcąc uzyskać dokumentację z operatu, strona zobowiązana jest - po myśli art. 

24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - wykazać istnienie interesu prawnego w 

tym zakresie. Mieć interes prawny, to tyle, co wskazać przepis prawa uprawniający dany 

podmiot do wystąpienia z określonym żądaniem w stosunku do organu administracji 

publicznej (por. wyrok NSA z dnia 22 lutego 1984 r., I SA 1748/83; wyrok NSA z dnia 17 

kwietnia 2007 r., I OSK 159/07, LEX Nr 327773; wyrok NSA z dnia 11 maja 2006 r., II OSK 

145/06, LEX Nr 236471). W postępowaniu administracyjnym, interes ten musi być 

wywodzony przede wszystkim z przepisów prawa materialnego. Żądając zatem 
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udostępnienia danych z operatu, strona winna tak rozumiany interes prawny wykazać, czyli 

wskazać przepis prawa materialnego, gwarantujący mu takie uprawnienie. Kryterium tego 

nie spełnia wskazywana przez skarżącego chęć powołania dowodów w postępowaniu 

cywilnym. Po pierwsze, przepis art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego nie jest przepisem 

ani prawa materialnego, ani administracyjnego. Po drugie, obowiązek składania oświadczeń 

i przedstawiania dowodów w postępowaniu stanowi uprawnienie strony, a nie jej obowiązek, 

tym bardziej w sytuacji, gdy to skarżący jest stroną, która zainicjowała to postępowanie, a nie 

tylko została zmuszona do obrony. 

 
 
Sprawy samorządowe. 

 

Na tle problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego część spraw w 2008 r. 

dotyczyła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W wyroku wydanym w sprawie o 

sygn. akt III SA/Wr 294/08, oddalającym skargę radnego na zarządzenie zastępcze 

Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego stwierdzono, że przewidziany w art. 

24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzanie nią „z 

wykorzystaniem mienia komunalnego” nie jest zależny od tego, czy uprawnienie do 

korzystania jest elementem stosunku prawno-rzeczowego (np. użytkowania – art. 252 i nast. 

k.c.), czy też stosunku zobowiązaniowego (np. najmu – art. 659 i nast. k.c., dzierżawy – art. 

693 i nast. k.c., użyczenia – art. 710 i nast. k.c.), czy korzystanie to jest odpłatne, czy też 

wykonywane pod tytułem darmym, ani wreszcie od tego, czy korzystający z mienia 

komunalnego osiąga z tego tytułu korzyści w postaci pożytków (art. 53-55 k.c.) lub innych 

przychodów. W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 55/08 wskazano natomiast, że działanie 

radnego polegające na zawarciu z Gminą umowy zlecenia, której przedmiotem było 

wykonywanie prac porządkowych wynajętym ciągnikiem na terenie miasta G., stanowiło 

naruszenie zakazu określonego w art. 24d ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym 

przepisem wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, 

wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 

16/08, w której oddalono skargę Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w 

przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego, podkreślono, że w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym chodzi o 

ujawniony fakt rzeczywistego (realnego) prowadzenia działalności gospodarczej, dający się 

stwierdzić na podstawie obiektywnie występujących okoliczności faktycznych. Sam fakt 

posiadania ziemi i podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, nie może więc jeszcze 

przesądzać o tym, że posiadacz taki prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, którą 
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można dodatkowo zakwalifikować jako działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy o swobodzie prowadzenia takiej działalności. Dla skutecznego wykorzystania art. 24f 

ustawy o samorządzie gminnym konieczne jest stwierdzenie, że miało miejsce realne 

prowadzenie działalności gospodarczej, z wykorzystaniem mienia komunalnego. Wiązanie 

surowej sankcji w postaci stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z faktem samego 

jedynie posiadania mienia gminnego, bez wykazania, że dzierżawione grunty służą 

rzeczywiście radnemu do prowadzenia z ich udziałem działalności gospodarczej, stanowi w 

istocie zupełnie nieuprawnioną wykładnię art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, co należy 

bezwzględnie kwalifikować jako istotne naruszenie prawa. Oddalając skargę radnego na 

zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego (sygn. akt III SA/Wr 386/08) podkreślono, że bezpośrednią konsekwencją 

normatywną wydania prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne 

w sprawie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego jest utrata prawa 

wybieralności. Ta okoliczność powoduje z kolei wygaśnięcie mandatu radnego, natomiast 

rada gminy ma obowiązek podjęcia deklaratoryjnej w swoim charakterze uchwały 

stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 249/08 wskazano, że uchwała podejmowana w 

przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, o której mowa w art. 

25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, powinna zawierać uzasadnienie, z którego 

wynikałoby, że opiera się ona na obiektywnym, rzetelnym i merytorycznym ustaleniu stanu 

faktycznego. 

Na tle problematyki dotyczącej uchwalenia przez rady miejskie zasad i trybu 

przyznawania nagród za wybitne zasługi w rozwoju wszechstronnym miasta podkreślano, że 

przyznanie nagrody za szczególne zasługi dla gminy (czyli terytorialnej wspólnoty), jest 

sprawą publiczną o znaczeniu lokalnym. W ramach swobody określania zadań, umocowanej 

w powołanym art. 6 ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć nowe formy 

prawne wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty terytorialnej, jeżeli nie 

narusza w ten sposób konkretnych nakazów i zakazów ustawowych. Nie ma też przeszkód, 

aby wyróżnienie to znalazło odbicie finansowe, jeżeli gmina dysponuje wolnymi środkami, 

które mogłaby na cel wydatkować. Legalność i celowość takich działań poddana jest bowiem 

odpowiedniej kontroli finansowej. Natomiast przyjmowanie takich form wyróżniania osób 

zasłużonych dla gminy, służy wykonywaniu zadań gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym jak: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej /pkt 17/ oraz 

promocji gminy /pkt 18/ (sygn. akt III SA/Wr 302/08). Ustalanie zasad i trybu przyznawania 

nagrody za wybitne zasługi w rozwoju wszechstronnym miasta oraz popularyzacji jego 

osiągnięć w kraju i za granicą, w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i ładu publicznego, w 

działalności społecznej na rzecz mieszkańców, mieści się w zakresie zadań własnych gminy 
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(sygn. akt III SA/Wr 126/08). W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 210/08 podkreślono, że 

przepis art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter kompetencyjny. 

Określa wyłączną właściwość rady gminy w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa 

gminy. Nie może zatem stanowić upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego w ujęciu 

tradycyjnym, aktu obowiązującego powszechnie na obszarze gminy. Może być jedynie 

podstawą regulacji o charakterze statutowym czy innej regulacji o charakterze ustrojowym, 

która ma charakter aktu prawa miejscowego. Rada gminy wprowadzając zaskarżoną uchwałą 

tytuł „Zasłużony dla Gminy T.” działała w ramach swych kompetencji, określonych w ustawie o 

samorządzie gminnym. Nie wykroczyła też poza dopuszczalne granice tej regulacji, 

wyznaczone jej ustrojowoprawnym charakterem. W omawianej sprawie organ nadzoru przyjął 

także, że powołane w skardze przepisy Konstytucji oraz ustawy o samorządzie gminnym nie 

pozwalają na ustanowienie organu o nazwie „Kapituła” oraz wniósł o stwierdzenie 

nieważności zaskarżonych przepisów Regulaminu normujących zasady organizacji i 

funkcjonowania Kapituły. Zdaniem składu orzekającego, zakwalifikowanie i rozpatrywanie 

Kapituły jako składnika struktury organów samorządu gminnego nie znajduje uzasadnienia 

prawnego, a Kapitułę należy usytuować w strukturze organizacyjnej gminy, ale nie pośród jej 

organów. 

W sprawach o sygn. akt III SA/Wr 418/08 i III SA/Wr 430/08 podkreślono, że Rada 

Gminy ustalając w statucie, a więc w akcie niższego rzędu, zasady udostępnienia 

dokumentów  organów gminy nie była, żadnym przepisem rangi ustawowej, upoważniona do 

wyłączenia zasady jawności działania gminy i ograniczania dostępu do dokumentu jakim jest 

protokół sesji rady przed jego przyjęciem. Wprowadzając w uchwale zapis uzależniający 

udostępnienie protokołu sesji rady i protokółów z obrad komisji od ich „formalnego przyjęcia”, 

rada naruszyła w istotny sposób przepisy art. 61 Konstytucji, art. 11 b ust. 2 i 3 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Tym samym 

pozbawiono obywateli dostępu do informacji publicznej, jaką jest protokół sesji rady, na 

pewnym etapie działania organów (przed przyjęciem). W rezultacie ograniczono tym samym 

możliwości uczestniczenia obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych i 

sprawowaniu kontroli nad tym procesem. Zasady jawności działania gminy dotyczyła także 

sprawa o sygn. akt III SA/Wr 120/08, w której podniesiono, że ustanowiona w art. 11b 

ustawy o samorządzie gminnym zasada jawności działania organów gminy, ma charakter 

uniwersalny i ma na celu zapewnienie każdemu, swobodnego dostępu do informacji na 

temat działania organów gminy. Jak wynika z ust. 2 wskazanego artykułu, zasada ta 

obejmuje m.in. prawo wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji. Jak stanowi sam 

przepis, ograniczenia zasady jawności wynikać mogą wyłącznie z ustawy. Wprowadzenie 

przez radę gminy także możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego, w „uzasadnionych 

przypadkach”, wbrew wyraźnej dyspozycji art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, wedle 
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której  głosowanie nad uchwałami rady gminy jest jawne, chyba że ustawa przewiduje jego 

utajnienie, stanowi istotne naruszenie wskazanej normy prawnej. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny podkreślił także, że granice swobody prawodawczej rady gminy zakreślone 

są przez przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Rada gminy podejmując uchwałę o 

statutowych obowiązkach radnego zobowiązana jest zatem do przestrzegania przepisów tej 

ustawy. Ustawa ta, zgodnie z przyjętym modelem wolnego mandatu radnego, nie zawiera 

natomiast przepisu, który mógłby stanowić podstawę normatywnej regulacji w tym zakresie o 

charakterze wykonawczym (sygn. akt III SA/Wr 119/08). 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 337/08 wskazano, że z art. 23 ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym wynika upoważnienie rady gminy do uregulowania w statucie zasad 

działalności klubu radnych. Zgodzono się przy tym ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 1996 r. (II SA 910/96),  że przepis 

art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy materii ustrojowej i winien być 

interpretowany w powiązaniu z innymi przepisami o charakterze ustrojowym. Kluby radnych 

ściśle związane są z funkcjonowaniem rady i stąd rada określa zasady działania klubów 

radnych, co w istocie powinno prowadzić do podporządkowania ich radzie. Jak wskazuje się 

w orzecznictwie zasady te obejmują również określenie minimalnych limitów osobowych 

uprawniających do utworzenia klubu. Zaznaczyć jednak należy, że wprowadzając regulacje o 

charakterze ustrojowym, rada nie może naruszać przepisów Konstytucji jak też ustaw. Przy 

ustaleniu zasad działania klubów radnych, rada powinna mieć na względzie art. 58 ust. 1 

Konstytucji RP, który każdemu zapewnia wolność zrzeszania się. Przenosząc tę 

konstytucyjną zasadę na grunt funkcjonowania rady gminy, należy ją rozumieć jako wolność 

zakładania klubów i zrzeszania się w nich przez radnych. Określając zasady działania 

klubów, rada nie może więc stwarzać przeszkód w korzystaniu przez radnych z prawa 

zrzeszania się w klubach według określonych kryteriów, najczęściej politycznych lub 

społecznych. Przy niewielkiej liczebności ustawowego składu rady, ustalenie w statucie 

gminy wysokiego progu liczbowego tworzenia klubu radnych stanowi istotne naruszenie art. 

23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przedmiotem rozważań w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 632/07 była możliwość 

dokonania przez radę gminy zmian w uchwale dotyczącej Statutu Biblioteki Publicznej, 

polegających m.in. na określeniu schematu organizacyjnego biblioteki. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny stwierdzając nieważność zaskarżonej przez Wojewodę uchwały rady gminy 

wskazał, że przepisy prawa, w żaden sposób nie uprawniają rady gminy do określania w 

statucie biblioteki jej schematu organizacyjnego. O tym bowiem decyduje – zgodnie z art. 13 

ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.), dyrektor tej placówki w jej regulaminie. 
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Wszelka ingerencja rady gminy w tym zakresie stanowi zatem naruszenie samodzielności 

jednostki organizacyjnej.  

 Część spraw rozstrzyganych w 2008 r. dotyczyła problematyki z zakresu 

finansów publicznych. W sprawach skarg Regionalnej Izby Obrachunkowej na zarządzenia 

Prezydenta Miasta w przedmiocie zmiany budżetu (sygn. akt III SA/Wr 693/07, sygn. akt III 

SA/Wr 694/07, sygn. akt III SA/Wr 695/07, sygn. akt III SA/Wr 73/08), Wojewódzki Sąd 

Administracyjny orzekając o niezgodności z prawem zaskarżonych części zarządzeń 

wskazał, że kompetencje do dokonywania zmian w budżecie gminy w toku jego 

wykonywania są przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 18 

ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, decydowanie o przeznaczeniu środków budżetu 

należy do właściwości rady gminy. Rada gminy zatem uchwala budżet oraz dokonuje zmian 

w budżecie w toku jego wykonywania. Inne zmiany w budżecie w toku jego wykonywania 

mogą być dokonywane przez organ wykonawczy gminy wyłącznie na podstawie 

upoważnienia organu stanowiącego. W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 1/08 podkreślono 

natomiast, że udzielenie dotacji przez gminę, jeżeli dotyczy ono zadań innych niż określone 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), może nastąpić 

wyłącznie na rzecz podmiotów określonych w art. 176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  

oraz w granicach przedmiotowych tego przepisu. Z drugiej strony, niespełnienie choćby 

jednego z warunków normy prawnej wyrażonej w tym artykule powoduje, że nie mogą mieć 

zastosowania normy prawne zawarte w kolejnych ustępach artykułu 176 ustawy o finansach 

publicznych. 

Przedmiotem sporu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 147/08 było to, czy Rada Gminy, 

umieszczając w zaskarżonej uchwale zapisy o odpowiedzialności cywilnej administratora 

cmentarza miejskiego oraz decydując o przypadkach wygaśnięcia prawa do miejsca 

grzebalnego przed terminem wygaśnięcia ważności grobu, przekroczyła swoje kompetencje 

prawodawcze i czy tym samym istotnie naruszyła przepisy prawa. W uzasadnieniu wyroku 

stwierdzającego nieważność zaskarżonych części uchwały, podkreślono, że Rada Gminy, 

podejmując uchwałę w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego, zobowiązana była do 

przestrzegania przepisów, w szczególności – ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295). 

Powinna była także mieć na uwadze – skoro jej zamiarem było uregulowanie 

odpowiedzialności cywilnej administratora obiektu – że kwestie te są regulowane przepisami 

Kodeksu cywilnego. Zwrócono uwagę, że przepisy kodeksu cywilnego, regulują 

odpowiedzialność odszkodowawczą, zarówno z tytułu czynów niedozwolonych, jak i 

niewykonania, czy też nienależytego wykonania zobowiązań. Zbyteczne było zatem 

regulowanie w drodze prawa miejscowego materii objętej przepisami hierarchicznie 
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wyższymi, a za zupełnie bezpodstawne uznać należy, wyłączanie – w drodze uchwały – 

poszczególnych przepisów ustawowych. W uzasadnieniu wyroku wskazano także, że w 

żadnym wypadku nie można decydować o utracie prawa do grobu, przed upływem 

wskazanego w art. 7 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych dwudziestoletniego 

terminu. Postanowienia uchwały dopuszczające taką możliwość, pozostają w rażącej 

sprzeczności ze wskazaną regulacją ustawową, co również obligowało Sąd do stwierdzenia 

nieważności zaskarżonych zapisów. 

Z kolei w wyroku wydanym w sprawie ze skargi Wojewody na załączniki uchwały 

Rady Gminy w przedmiocie określenia warunków umieszczania reklam na obiektach i 

terenach komunalnych Gminy oraz pobierania z tego tytułu opłat (sygn. akt III SA/Wr 

265/08), wskazano, że rada nie może określać w sposób sztywny wysokości cen za 

umieszczanie reklam na obiektach i terenach komunalnych gminy, gdyż jej kompetencja 

ogranicza się jedynie do ewentualnego określenia zasad obliczania, np. poprzez wskazanie 

„widełek”. Ustalenie reguł dotyczących opłat poprzez wskazanie stawek podstawowych lub 

maksymalnych w rzeczy samej oddziałuje na treść umów cywilnoprawnych, skoro ustalenie 

ceny (opłaty) należy do istotnych elementów umowy. Z treści zaskarżonej uchwały oraz 

załącznika zawierającego precyzyjne zredagowanie postanowień przyszłej umowy (umów) w 

omawianej materii - wynika faktycznie nie ustalenie zasad, generalnych reguł odnośnie 

warunków umowy, lecz bezwzględne związanie organu wykonawczego przyjętym 

konkretnym wzorcem umowy, bez jakiejkolwiek sposobności swobodnego ukształtowania jej 

postanowień przez strony danego stosunku cywilnoprawnego, uprawnionych do składania 

oświadczeń woli. Tymczasem podejmowanie czynności z zakresu prawa cywilnego, w tym 

poprzez składanie oświadczeń woli w imieniu gminy, należy do właściwości organu 

wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), o czym mowa w art. 46 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym, zaś norma kompetencyjna z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

samorządzie gminnym nie daje radzie gminy podstaw do tak daleko idącej ingerencji w 

układaniu szczegółowych relacji między stronami stosunku cywilnoprawnego, co 

wkraczałoby nadto w sferę uprawnień organu wykonawczego, powołanego do 

gospodarowania mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym), 

łamiąc ustawową zasadę rozdziału kompetencji między organami gminy. 

Na uwagę zasługują również sprawy o sygn. akt III SA/Wr 204/08 i III SA/Wr 121/08, 

w których podkreślono, że Rada Gminy podejmująca uchwałę na podstawie unormowań 

zawartych art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) – które 

upoważniają ten organ do ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – nie 

może, bez wyraźnego wskazania odpowiednich przepisów kompetencyjnych, wykraczać 
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poza zakres przedmiotowy art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z unormowań zawartych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika tymczasem, że nie 

upoważniają one rady gminy do określania warunków (zwłaszcza zaś należących do sfery 

prawa budowlanego, sanitarnego, przeciwpożarowego), jakim muszą odpowiadać placówki 

prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto uchwała Rady Gminy nie może 

regulować jeszcze raz tego, co jest zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako 

istotnie naruszająca prawo, jest nieważna.  

Ocena zgodności z prawem zaskarżonego aktu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 

692/07 sprowadzała się w istocie do odpowiedzi na pytanie, czy Burmistrz – działając jako 

zarządca drogi gminnej (art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) – miał dostateczne podstawy faktyczne 

i prawne do wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 14 ustawy o drogach 

publicznych. W uzasadnieniu wyroku, stwierdzającego nieważność zaskarżonego 

zarządzenia Burmistrza, wskazano, że ustawodawca tworząc niezamknięty katalog 

kompetencji zarządcy drogi (art. 20 ustawy o drogach publicznych), ujął w nim także 

„wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu 

oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia” (art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych). 

Treść art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych wskazuje na wzajemne wykluczanie się 

między przewidzianymi tam instrumentami, jako że „zamknięcie drogi” wywołuje skutki dalej 

idące aniżeli „ograniczenie ruchu”. Wobec alternatywy rozłącznej między instrumentami 

prawnymi, o których mowa w art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych (zamknięcie drogi 

dla ruchu lub wprowadzenie ograniczeń w ruchu), zarządca drogi – działający na podstawie 

tego przepisu – powinien każdorazowo wykazać przesłanki decydujące o wyborze jednego z 

możliwych rozwiązań. 

W wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 300/08), w którym na skutek 

skargi Wojewody stwierdzono nieważność uchwały Rady Powiatu w przedmiocie 

przekształcenia Zarządu Drogowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

podkreślono, że uchwała rady powiatu realizująca wyłączną właściwość tego organu do 

tworzenia spółki z o.o. [art. 12 pkt 1 lit. g) ustawy o samorządzie powiatowym w związku z 

art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, 

poz. 43 ze zm.)] lub do przekształcenia jednostki budżetowej powiatu w taką spółkę [art. 12 

pkt 8 lit. i) w związku z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych] powinna określać zakres działalności 

gospodarczej powoływanej spółki z uwzględnieniem kryterium ujętego w art. 6 ust. 2 ustawy 

o samorządzie powiatowym. 
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Przedmiotem skargi Wojewody w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 280/08 była uchwała 

Rady Miejskiej w przedmiocie utworzenia samorządowej instytucji kultury oraz załącznik nr 1 

do tej uchwały stanowiący statut instytucji kultury. Istota sporu sprowadzała się natomiast do 

rozstrzygnięcia, czy zaskarżona uchwała i jej załącznik są aktem prawa miejscowego. W 

wydanym w niniejszej sprawie wyroku oddalającym skargę wskazano, że z samego tylko 

faktu podjęcia uchwały przez radę gminy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o 

samorządzie gminnym nie można wywodzić, że mamy do czynienia z aktem prawa 

miejscowego. Również to, że uchwała dotyczy sfery organizacji instytucji gminnej nie 

przesądza o charakterze uchwały objętej dyspozycją powołanego art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

Wbrew stanowisku skarżącego, nie każdy akt prawny, zawierający normy o charakterze 

generalnym, nie odnoszące się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej 

kategorii potencjalnych adresatów i abstrakcyjnym, czyli nie konsumujący się przez 

jednokrotne zastosowanie, wydany przez ustawowo wskazany organ administracji, jest 

aktem prawa miejscowego. Sąd zwrócił także uwagę na to, że zgodnie z ustawą z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001, 

Nr 13, poz. 123 ze zm.), statuty są nadawane instytucjom kultury przez organizatorów (art. 

13), którzy mają zróżnicowany charakter. Mianowicie organizatorami, obok jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 9), są także organy centralne - ministrowie oraz kierownicy 

urzędów centralnych (art. 8). Należy założyć, że racjonalny ustawodawca określił jednolity 

charakter prawny statutów wszystkich instytucji kultury jako aktów normatywnych 

spełniających identyczne funkcje o charakterze ustrojowym. Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP 

rozporządzenie jest jedyną formą powszechnie obowiązującego źródła prawa o charakterze 

wykonawczym, pozostającego w dyspozycji centralnych organów władzy wykonawczej. Ta 

forma stanowienia prawa jest poddana ścisłemu reżimowi konstytucyjnemu. Do wydania 

rozporządzenia jest bowiem wymagane szczegółowe upoważnienie ustawowe na rzecz 

organu należącego do kręgu podmiotowego wskazanego w Konstytucji, określające także 

formę aktu, czyli rozporządzenia. W art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie jest natomiast określona forma 

rozporządzenia do nadania statutu. Organizatorami mogą być kierownicy urzędów 

centralnych, którzy w ogóle nie mają kompetencji do wydawania rozporządzeń. Statuty 

instytucji kultury, których organizatorami są organy centralne, nie mogą być zatem nadawane 

w formie rozporządzenia, a co za tym idzie - nie mogą mieć charakteru aktów powszechnie 

obowiązujących. Sąd stwierdził, że także i ta okoliczność przesądza o tym, że brak jest 

argumentów przemawiających za tym, aby statuty nadawane przez organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego miały charakter aktów prawa miejscowego, 

obowiązujących powszechnie na obszarze działania tych organów w sytuacji, gdy nie mogą 
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mieć takiego charakteru statuty nadawane instytucjom kultury przez organizatorów 

centralnych.   

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 423/08 wyrażono pogląd, zgodnie z którym 

wszystkie wyraźnie wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 

i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) kategorie, tzn. flagi, emblematy oraz insygnia 

wypada zaliczyć do wspólnej kategorii „symboli”. Wyliczenie zawarte w analizowanym 

przepisie jest otwarte, skoro dotyczy on także innych – oprócz herbów, flag, emblematów 

oraz insygniów – symboli. W konsekwencji wszystkie symbole, o których mowa w art. 3 ust. 1 

mają jedną wspólną cechę: pozwalają zidentyfikować tą jednostkę samorządu terytorialnego, 

której organ ustanowił określony symbol. Podzielono przy tym wyrażone już wcześniej w 

judykaturze zapatrywanie, w myśl którego tzw. „logo” jednostki samorządu terytorialnego jest 

kategorią, którą należy zaliczyć do „innych symboli”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o 

odznakach i mundurach (por. wyrok NSA z dnia 14 lutego 2001 r., SA/Sz 1349/99). 

Podkreślono także, że za brak stanowiska Komisji Heraldycznej co do ustanowionego logo 

Powiatu, odpowiedzialność ponosi nie jednostka samorządu terytorialnego, lecz organ 

administracji rządowej (minister, występujący w tym wypadku w roli organu opiniującego). W 

uzasadnieniu wyroku zwrócono także uwagę na zasadę proporcjonalności proklamowaną w 

art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 

października 1985 r. i przyjętej w całości przez Rzeczypospolitą Polską (Dz. U z 1994 r., Nr 

124, poz. 607). W myśl tego przepisu: „Kontrola administracyjna społeczności lokalnych 

powinna być sprawowana z zachowaniem proporcji między zakresem interwencji ze strony 

organu kontroli a znaczeniem interesów, które ma on chronić”. W sprawie o sygn. akt III 

SA/Wr 8/08 przedmiotem skargi była uchwała Rady Miejskiej, w której Rada nie uwzględniła 

protestu wyborczego mieszkańców wsi i kandydata na stanowisko sołtysa wsi. W 

uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę, wskazano, że fakt tymczasowego zameldowania 

w sołectwie nie świadczy o zamiarze stałego pobytu w tym miejscu, nie świadczy o tym też 

fakt posiadania mienia na tym terenie. Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 

lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.) czynne prawo wyborcze do rad gmin posiada każdy 

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na 

obszarze działania rady i jest wpisany do prowadzonego w danej gminie spisu wyborców.  Z 

tego powodu kolejnym warunkiem zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy wyborczej posiadania 

czynnego prawa wyborczego jest wpisanie do rejestru wyborców. Podkreślono także, że 

zasady i tryb wyborów organów jednostek pomocniczych  jaką jest sołectwo powinien 

określać przede wszystkim statut zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, w konsekwencji im bardziej szczegółowo i precyzyjnie będą uregulowane zasady 

wyborów sołtysa, rady sołeckiej, tym łatwiej będzie kontrolować czy przebiegały one w 
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sposób zgodny z prawem czyli zgodny z unormowaniami statutu sołectwa. 

Zagadnienia interesu prawnego dotyczył wyrok z dnia 20 maja 2008 r., którym 

oddalono skargę J.O. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy (sygn. akt III SA/Wr 20/08). W ocenie skarżącego, zaskarżona uchwała 

naruszała jego uprawnienie, poprzez pozbawienie go biernego i czynnego prawa 

wyborczego. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że po stronie skarżącego istniałby interes 

prawny, jedynie wówczas, gdyby można było wskazać jakikolwiek przepis prawa 

materialnego, który wskazywałby, wpływ rozstrzygnięcia na prawa i obowiązki skarżącego, 

oparte na konkretnej normie prawnej (por. A. Kisielewicz, Skarga na akt organu gminy w 

trybie ustawy o samorządzie gminnym w świetle orzecznictwa sądowego, Samorząd 

Terytorialny 2003, Nr 10). Natomiast sam fakt niedopuszczenia skarżącego do głosowania, 

może naruszać jedynie interes faktyczny strony, to zaś nie może stanowić podstawy 

wniesienia skargi powszechnej w trybie art. 101 ustawy gminnej. Podkreślono także, że art. 

101 ust. 1 ustawy gminnej dotyczy tylko tych uchwał organów gminy, które skierowane są na 

zewnątrz, przy wykluczeniu dopuszczalności skargi powszechnej, na akty tzw. wewnętrzne, 

a więc skierowane i dotyczące tylko organów funkcjonujących w strukturze jednostki 

samorządu terytorialnego (por. M. Rzążewska, Zaskarżanie uchwał samorządu 

terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa – Zielona Góra, 1997 r.). 

Tymczasem uchwała zaskarżona w niniejszej sprawie, dotyczyła właśnie wyłonienia składu 

osobowego komisji stałej rady gminy, a zatem z całą pewnością nie był to akt skierowany na 

zewnątrz, rodzący po stronie skarżącego roszczenie o charakterze materialnoprawnym. 

Takiego rodzaju uchwały organów gminy, kontrolowane są w trybie art. 91- 94 ustawy o 

samorządzie gminnym, przez wyznaczony w tym celu organ nadzoru (wojewodę). 

 
 
Sprawy z zakresu pomocy finansowej związanej z członkostwem w Unii 
Europejskiej. 

 

W sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych podkreślano, że wysokość 

płatności uzależniona jest m.in. od zadeklarowanej przez producenta rolnego powierzchni 

gruntów rolnych. Zawyżenie zgłoszonej powierzchni gruntów zagrożone jest sankcjami 

przewidzianymi w prawie wspólnotowym. Konsekwencją wystąpienia różnicy pomiędzy 

powierzchnią zadeklarowaną do jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności 

obszarowej a powierzchnią stwierdzoną, jest zmniejszenie należnej płatności lub odmowa jej 

przyznania. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, 

modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 
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pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów 

wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE Nr L 141 z 30.04.2004 r. ze zm.) obniżki i wyłączenia nie 

mają zastosowania w odniesieniu do tych części wniosku pomocowego, odnośnie co do 

których rolnik informował właściwy organ na piśmie, że wniosek pomocowy jest 

nieprawidłowy lub zdezaktualizował się od czasu złożenia, pod warunkiem że rolnik nie 

został powiadomiony o zamiarze właściwego organu co do przeprowadzenia kontroli na 

miejscu oraz że ten organ nie poinformował rolnika o jakichkolwiek nieprawidłowościach we 

wniosku (sygn. akt III SA/Wr 74/08, sygn. akt III SA/Wr 82/08, sygn. akt III SA/Wr 247/08). 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 312/08 podkreślono, że zgodnie z trzecią regułą 

wyrażoną w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 262), organy Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązane są do udzielania stronom, na ich 

żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć 

wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania. 

Wprowadzone rozwiązania ograniczają obowiązki informacyjne podejmowane z urzędu 

przez organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przypadków, w których to 

strona żąda udzielenia informacji przez organ. Spostrzeżenie to dotyczy również czwartej 

reguły ujętej w art. 3 ust. 2 pkt 4 tejże ustawy, tj. zasady czynnego udziału strony w każdym 

stadium postępowania, która także doznała ograniczenia w porównaniu do zasady wyrażonej 

w art. 10 k.p.a., skoro obowiązek zapewnienia stronie czynnego udziału przewidziano tylko 

wówczas, gdy strona zgłosi takie żądanie. Jeżeli strona dowiaduje się od pracownika organu, 

że jej wniosek został ujęty na niewłaściwym formularzu a przy formułowaniu wniosku na 

aktualnym już druku zgłasza organowi wątpliwości co do sposobu wypełnienia nowego 

dokumentu i w tym zakresie zwraca się do przedstawiciela organu o pomoc, to takie 

postępowanie strony spełnia kryteria „żądania” w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (o płatnościach w 

ramach systemów wsparcia bezpośredniego), zobowiązując organ do udzielenia stronie 

niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 

ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. 

Na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. akt III SA/Wr 9/08, w której organy 

administracyjne orzekając o uchyleniu decyzji w trybie art. 162 § 2 kpa nie rozważyły, czy w 

rozpatrywanym przypadku wystąpiły przesłanki do jego zastosowania. Organ pierwszej 

instancji uchylając swoją decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na dostosowanie 

gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, powołał w podstawach prawnych 

rozstrzygnięcia art. 162 § 2 kpa, nie mniej nie rozważył czy nie wykonanie objętego planem 

dostawania przedsięwzięcia jest czynnością, której nie dopełnienie skutkuje uchyleniem 

decyzji na jego podstawie. Natomiast organ odwoławczy, nie podał w podstawach 
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rozstrzygnięcia art. 162 § 2 kpa. W uzasadnieniu wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję 

Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

podkreślono, że regulacja zawarta w art. 162 § 2 kpa umożliwia uchylnie decyzji przez organ, 

który ją wydał w pierwszej instancji, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia 

określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie. W 

art. 162 § 2 kpa chodzi o sytuacje, w których przepisy prawa materialnego uprawniają organ 

administracji publicznej do określenia w decyzji administracyjnej dodatkowych obowiązków. 

Nie można traktować jako zlecenia, obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów 

ustawy. (zob. A. Matan, Komentarz do art.162 kodeksu postępowania administracyjnego, 

[w:] G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, LEX, 2007, wyd. II). W niniejszej sprawie 

wykonanie określonych czynności, na które wskazywały organy ARiMR jako przesłankę 

uchylenia decyzji, wynikało wprost z przepisów ustawowych. Nie spełnienie takich 

obowiązków nie miało wpływu na skuteczność aktu głównego (przyznającego pomoc 

finansową), nie mogło spowodować sankcji przewidzianych w tym akcie lub ustawie na 

podstawie której decyzja została wydana, bądź też zastosowanie środków egzekucyjnych. 

Zastosowanie art. 162 § kpa, zgodnie z którym skutkiem nie dopełnienia określonej 

czynności będzie uchylenie decyzji, ma miejsce w sytuacji gdy przepis szczególny nie 

określa skutków niewykonania zlecenia.  

Spór jaki zawisł w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 299/08 sprowadzał się do 

rozstrzygnięcia, czy organy przy ustalaniu płatności rolnośrodowiskowej prawidłowo przyjęły, 

że strona skarżąca realizowała pakiet rolnictwo ekologiczne w wariancie trwałe użytki zielone 

z certyfikatem zgodności, czy też powinny były przyjąć ten wariant bez certyfikatu zgodności. 

Realizacja pakietu rolnictwa ekologicznego oraz poszczególnych wariantów powinna być 

zgodna z planem działalności rolnośodowiskowej sporządzanym przy pomocy doradcy. W 

rozpoznawanej sprawie okoliczności te nie zostały jednak ustalone. W tej sytuacji nie było 

wiadome, czy skarżący produkcję rolną z przedmiotowej działki uzyskał i wprowadził do 

obrotu po dacie przyznania certyfikatu, czy też wcześniej. Okoliczność ta miała natomiast 

istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż – jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku 

–certyfikat zgodności nie może dotyczyć produktów uzyskanych i sprzedanych wprawdzie w 

roku jego przyznania, jednak bez możliwości powoływania się na uprawnienia z tym 

certyfikatem związane. Dopiero bowiem po przyznaniu certyfikatu, rolnik może wprowadzać 

produkty uzyskane z produkcji, znakując je jako ekologiczne. Jednostki certyfikujące 

uprawnione są jedynie do kwalifikowania konkretnych produktów z gospodarstwa rolnego na 

rynek rolnictwa ekologicznego. Jednostki te nie mają zaś uprawnień do kwalifikowania 

konkretnych działek rolnych do przyznawania płatności rolnośrodowiskowych ani do 

określenia sposobu ustalania tej płatności.  
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W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 87/08, która dotyczyła odmowy przyznania renty 

strukturalnej podkreślono, że w przypadku złożenia przez skarżącego wniosku o przyznanie 

renty strukturalnej w oparciu o przekazanie gospodarstwa rolnego obejmującego działki 

będące także współwłasnością jego byłej żony, a następnie – przed ponownym 

rozpatrywaniem wniosku (jego weryfikacji) - wydzielenia z tego gospodarstwa działek na 

własność skarżącego - taka sytuacja nie może stanowić wyłącznej podstawy do zaprzestania 

przez organ dalszej weryfikacji wniosku pod kątem spełnienia przez niego warunków w 

zmienionym stanie faktycznym oraz podstawy do odmowy przyznania mu renty strukturalnej 

jedynie według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku.  

W zakresie problematyki dotyczącej przyznania płatności na zalesienie (sprawa o 

sygn. akt III SA/Wr 88/08) wskazano, że z redakcji § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1929 z późn. zm.) w szczególności ze sformułowania 

„jednakże nie później niż”, wnosić należy, że normodawca materialne skutki prawne 

wynikające ze złożenia albo braku  złożenia oświadczenia w terminie wiąże z datą 31 maja 

danego roku, natomiast 14-dniowy termin ma charakter tylko instrukcyjny, dla stron i 

organów w zakresie dopełnienia formalności oraz umożliwiający również niezwłoczną 

realizację płatności po wykonaniu zalesienia przez producenta rolnego (według § 10  ust. 2 i 

3 decyzję przyznającą płatność wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia tego 

oświadczenia i wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna). Przeciwny pogląd, reprezentowany przez organ w uzasadnieniu zaskarżonej 

decyzji, prowadziłby do sytuacji, w której uznać by należało, że przepis pkt 2 ustępu 2 § 9 

rozporządzenia - we fragmencie stanowiącym „nie później niż do dnia 31 maja roku 

następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią” - byłby zbyteczny, skoro 

rozporządzenie przewiduje, że w razie wykonania zalesienia - także jesienią, wobec braku 

odmiennego zastrzeżenia - producent rolny jest obowiązany w ciągu 7 dni poinformować na 

piśmie nadleśniczego o założeniu uprawy leśnej  (§ 9 ust.1) i od tego terminu zaczyna swój 

bieg termin 14 dni do złożenia oświadczenia. Zgodnie z regułami wykładni norm prawa 

należy zakładać racjonalność prawodawcy, stąd zakaz interpretowania przepisu w taki 

sposób by okazał się on zbędny w całości lub w części.  

W stanie faktycznym sprawy o sygn. akt III SA/Wr 78/08 małżonkowie złożyli dwa 

odrębne wnioski na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, wskazując że w drodze 

„użyczenia prawa do wyłącznego posiadania i wyłącznego użytkowania poszczególnych 

działek” dokonali „podziału” gospodarstwa stanowiącego ich współwłasność, pozostając 

nadal współwłaścicielami wszystkich działek. Oddalając skargę na decyzję Dyrektora 

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie 
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odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny wskazał, że prawodawca ustalając szczegółowe warunki płatności dla 

gospodarstw niskotowarowych, związał pojęcie gospodarstwa rolnego z kryterium własności 

nieruchomości i z wymogiem prowadzenia na nieruchomościach wchodzących w skład tego 

gospodarstwa działalności rolniczej. W ocenie Sądu nie jest więc prawidłowe twierdzenie 

pełnomocnika skarżącego, że dyspozycja § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy 

finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870 ze zm.), dopuszcza takie sytuacje, jak wynikające z 

umowy użyczenia, którą skarżący zawarł ze swoją małżonką i małoletnią córką. Oznaczałoby 

to bowiem dopuszczenie sytuacji, w której małżonkowie jako współwłaściciele łączni 

gospodarstwa rolnego, bez zniesienia współwłasności, tworzyliby w ramach tej 

współwłasności odrębne gospodarstwa – również z udziałem osób trzecich - w taki sposób, 

aby ich wielkość odpowiadała kryteriom ekonomicznym dla gospodarstwa niskotowarowego. 

W ocenie Sądu taka interpretacja jest niedopuszczalna. Wykładania gramatyczna i 

celowościowa nakazuje bowiem przyjąć, że grunty pozostające przedmiotem współwłasności 

producenta rolnego i jego małżonka, tworzą jedno gospodarstwo rolne, w którym dla 

uzyskania płatności producent powinien prowadzić działalność rolniczą. Jeżeli na części tych 

gruntów działalności tej nie prowadzi, to płatność ta mu nie przysługuje.       

 

Nadzór sanitarny. 
 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 434/08 z dnia 15 października 2008 r. Sąd wskazał, 

iż kompetencje organów administracji sanitarnej obejmują również kontrolę środków 

spożywczych i to także w zakresie oznakowania oraz reklamy produktów żywnościowych. 

Nadto Sąd pokreślił, że nieuprawnione jest twierdzenie, że sposób oznakowania produktu 

spożywczego nie mieści się w zakresie kompetencji organu określonego jako kontrola 

wymagań zdrowotnych.  

Powyższe, jak wywiódł Sąd, znajduje uzasadnienie w treści art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 ze zm.) o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej stanowiącym, że inspekcja sanitarna sprawuje między innymi nadzór nad 

warunkami zdrowotnymi żywności, a nadzór ten dotyczy jakości zdrowotnej żywności (art. 4 

ust. 1 pkt 3a tej samej ustawy). Z kolei, w myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225; przytaczanej dalej 

jako „u.b.ż.”), jej przedmiotowy zakres obejmuje wymagania zdrowotne żywności, a w art. 73 

ust. 1 (w związku z art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4) wskazano, że organami urzędowej kontroli 

żywności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 

przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 

oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt ( Dz. Urz. UE. L. 2004.165.1 ze zm.), są – w 

zakresie bezpieczeństwa żywności – organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z 

właściwością określą w ustawie. Na uwadze należy mieć w szczególności art. 1 ust. 1 lit. b) 

wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którym określa ono zasady wykonywania 

kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z regułami ukierunkowanymi 

w szczególności na ochronę interesów konsumenta łącznie z etykietowaniem żywności oraz 

innymi formami przekazywania informacji konsumentom. Ponadto art. 10 ust. 2 lit. b) pkt vi) 

rozporządzenia stanowi, że kontrole urzędowe pasz i żywności obejmują między innymi 

działania etykietowania, prezentacji oraz reklamowania.  

Podobną problematyką Sąd zajął się w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 381/08 

oddalając skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie 

oznakowania wyrobów spożywczych. W niniejszej sprawie Sąd jednoznacznie wskazał, że 

zgodnie z unormowaniami ustawy żywnościowej, interpretowanymi z uwzględnieniem 

uregulowań wspólnotowych, etykietowanie ma między innymi określać dokładnie charakter i 

właściwości produktu, w celu umożliwienia konsumentowi dokonanie świadomego wyboru z 

pełną wiedzą o stanie faktycznym i nie może wprowadzać konsumenta w błąd co do 

charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości ani przypisywać środkowi 

spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do 

takich właściwości. Literalne bowiem brzmienie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) zakazuje 

odwoływania się do jakichkolwiek sformułowań mogących sugerować właściwości lecznicze 

produktu, podczas gdy treść „Produkt Leczący Otyłość” bezwzględnie taką sugestię zawiera. 

Nie ma przy tym znaczenia – jak podniósł Sąd - że jest to informacja, o wygranym konkursie 

o tak sformułowanej nazwie. Oświadczenie to jest elementem oznakowania środka 

spożywczego, gdyż widniało na jego opakowaniu. Natomiast kształt, treść, wygląd 

opakowania środków żywnościowych podlega reżimowi wynikającemu z przepisów prawa 

żywnościowego, w tym dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 20 

marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw członkowskich w zakresie 

etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, 

str. 29, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie  wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 75) oraz 

rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 28 stycznia 

2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności  oraz ustanawiającego procedury w 

sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1 lutego 2002 r., str. 1 Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie  specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).   
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Transport drogowy. 
 

W wyroku z dnia 18 lipca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 142/08) Sąd uchylił decyzję w 

przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wykonywania przewozu drogowego bez 

wymaganej licencji pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące. Spór zaistniały w 

sprawie wiązał się z ujawnieniem nowego dowodu w postaci licencji na przewóz. Sąd 

zważył, iż posiadanie przez skarżącą licencji i ujawnienie jej już po wydaniu decyzji przez 

organ II instancji jest nowym dowodem, który istniał w dniu wydania decyzji, a był nieznany 

organowi, który ją wydał. Dalej Sąd podkreślił, iż wprawdzie zobowiązany jest uwzględnić 

stan faktyczny i prawny jaki istniał w chwili wydania zaskarżonej decyzji ( art. 1 § 1 i §2 

ustawy ustrojowej), to jednak zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego. „Analiza art. 145 

§1 pkt 1 lit. ”b” i pkt 2 p.p.s.a. dokonana w kontekście logiki i ekonomiki procesowej pozwała 

bowiem – w ocenie Sądu - wyprowadzić wniosek, że sąd administracyjny wyrokując w 

sprawie uwzględnia wszelkie zaszłości, które pozwalają na wznowienie postępowania 

administracyjnego bądź stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej bez względu na to 

kiedy się one ujawniły. Opowiedzenie się za poglądem przeciwnym prowadziłoby bowiem - 

zdaniem Sądu - do tolerowania swoistej fikcji prawnej oraz zupełnie zbędnego, 

z proceduralnego punktu widzenia mnożenia bytów procesowych”.  

Z kolei w wyroku z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 320/08) Sąd, w ślad za 

Naczelnym Sądem Administracyjnym -  wskazał, że kara pieniężna, która  przewidziana jest 

w  art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r., Nr 

204, poz. 2088 ze. zm.), może być nakładana jedynie na wspólnika bądź wspólników spółki 

cywilnej. Stronami do których kierowane są decyzje ustalające zgodnie z ww. przepisem kary 

pieniężne są bowiem przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy. Spółka cywilna 

natomiast za takiego przedsiębiorcę nie może być uznana, gdyż nie jest przedsiębiorcą w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jako że 

przepis ten, za przedsiębiorcę uznaje wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 

przez nich działalności oraz każdego osobno. Ponadto – jak podkreślił Sąd- spółka cywilna 

nie posiadając zdolności prawnej nie może być podmiotem praw i obowiązków nakładanych 

decyzją administracyjną. Podmiotem tych praw – a więc stroną postępowania – mogą być 

bowiem osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości 

prawnej, gdy idzie o państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje 

społeczne (art. 29 k.p.a.). Reasumując Sąd wskazał, że zgodnie z przywołanym przepisem 

stroną postępowania w sprawie nałożenia kary o której mowa w art. 92 ustawy o transporcie 

drogowym mogą być tylko wspólnicy tej spółki będący osobami fizycznymi i indywidualnymi 

przedsiębiorcami.  
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W wyroku z dnia 4 września 2008 r. (sygn akt. III SA/Wr 469/07) Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rejestracji 

pojazdu oraz poprzedzającą ją decyzję podkreślił, że „różna wykładnia przepisów i 

rozbieżności interpretacyjne nie mogą być uznane za rażące naruszenie prawa i tym samym 

być podstawą do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej”. Dalej Sąd 

wskazał, iż na kanwie rozpoznanej sprawy, analiza przepisów obowiązujących w dacie 

rejestracji przedmiotowego pojazdu nie pozwalała jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości 

stwierdzić, że konieczną przesłanką rejestracji pojazdu, którego rodzaj został zmieniony w 

wyniku dokonanych przeróbek (zmiana samochodu osobowego na ciężarowo – 

uniwersalny), było przedstawienie świadectwa homologacji. Wątpliwości w zakresie 

obowiązku przedłożenia świadectwa homologacji przy ponownej rejestracji pojazdu po 

dokonaniu zmiany jego rodzaju rozstrzygnięto dopiero – jak wywiódł Sąd- w uchwale NSA z 

dnia 23 października 2000 r. (czyli wydanej już po zarejestrowaniu pojazdu decyzją z dnia 26 

września 2000 r.), w której wskazano, że w świetle art. 68 ust. 9, art. 72 ust. 1 pkt 3 i art. 78 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 

602 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 

ze zm.) warunkiem dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym rodzaju i przeznaczenia 

pojazdu, z samochodu osobowego na ciężarowy specjalizowany, jest dołączenie nowego 

świadectwa homologacji na dany typ pojazdu. W uzasadnieniu w/w uchwały podkreślone 

zastało, że według art. 68 ust. 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, obowiązek uzyskania 

nowego świadectwa homologacji przez producenta lub importera powstaje także w razie 

wprowadzenia zmian w typie pojazdu w porównaniu z wcześniej homologowanym. Zgodnie 

natomiast z definicją sformułowaną w § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 1039 ze zm.) 

producentem jest podmiot odpowiedzialny za wszystkie aspekty procesu homologacji typu i 

zapewnienie zgodności produkcji. Wobec tego przy dokonywaniu zmiany w typie pojazdu 

obowiązek uzyskania nowego świadectwa homologacji będzie ciążył na podmiocie 

dokonującym takiej zmiany i dopiero spełnienie tego warunku umożliwi właścicielowi 

zarejestrowanie pojazdu lub wprowadzenie zmiany w jego dowodzie rejestracyjnym.  

W wyroku z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 531/07) Sąd podkreślił, że w 

dniu 20 czerwca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy 

o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 661). 

Nowela ta dokonała również (w art. 3) zmiany niektórych przepisów ustawy o transporcie 

drogowym. Z punktu widzenia rozpoznawanej sprawy, Sąd stwierdził, że najistotniejsze 

znaczenie miało dodanie wówczas dwóch przepisów. W pierwszym – chodzi o nowy ust. 4 w 

art. 92a – prawodawca przesądził, iż „Postępowania administracyjnego wobec 
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przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, nie wszczyna się, jeżeli 

okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie 

miał wpływu na powstanie naruszenia.” Z kolei wedle drugiego ze wspomnianych przepisów 

(nowego ust. 7 w art. 93 ustawy o transporcie drogowym): „Przepisów ust. 1-3 nie stosuje 

się, jeżeli stwierdzone zostanie, że naruszenie przepisów nastąpiło wskutek zdarzeń lub 

okoliczności, których podmiot wykonujący przewozy nie mógł przewidzieć. W takiej sytuacji, 

właściwy ze względu na miejsce przeprowadzonej kontroli organ wydaje decyzję o 

umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej(…)”. W świetle zaś obu 

cytowanych przepisów – jak podniósł Sąd - nie może być już mowy o konstruowaniu 

odpowiedzialności podmiotów wykonujących przewozy, niejako za sam skutek (a więc na 

zasadzie ryzyka), to znaczy w każdym przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy o 

transporcie drogowym. Przeciwnie, zwroty: „podmiot (…) nie miał wpływu na powstanie 

naruszenia” oraz „podmiot (…) nie mógł przewidzieć” nawiązują – niewątpliwie, choć 

pośrednio – do ocen dokonywanych z punktu widzenia staranności, jakiej można wymagać 

od potencjalnego zobowiązanego, w celu niedopuszczenia do powstania naruszeń, które 

podlegałyby penalizacji. Staranność jest zaś miernikiem subiektywnego elementu zawinienia.  

Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 7 października 2008 r. (sygn. akt III 

SA/Wr 331/08) oddalający skargę w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. W uzasadnieniu 

tego wyroku Sąd podniósł, że już z samego brzmienia przepisu art. 138 ust. 1 ustawy wynika 

jasno, że starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, które jest dokumentem 

stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, przy czym do kierowania 

danym rodzajem pojazdu wymagane jest prawo jazdy określonej kategorii (art. 88 ust. 1 

ustawy). W art. 88 ust. 2 wyliczone zostały zaś kategorie prawa jazdy i przyporządkowane im 

rodzaje pojazdów do kierowania którymi uprawnia dana kategoria. Uprawnienia te, nawet 

jeżeli uzyskiwane są w różnym czasie, potwierdzane są fizycznie w  jednym dokumencie. 

W konsekwencji powyższego – jak podkreślił Sąd- starosta wydając decyzję o zatrzymaniu 

prawa jazdy orzeka o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 

pojazdem silnikowym we wszystkich uzyskanych kategoriach, gdyż ustawodawca nie 

postanowił w art. 138 ust. 1 o zatrzymaniu prawa jazdy tej kategorii, która uprawnia do 

kierowania tym pojazdem, którym dopuszczono się  naruszenia przepisów  ruchu 

drogowego. Takiego ograniczenia nie zawarto również w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. g do którego 

odsyła art.138 ust. 1 ustawy.  Wiązałoby się to z koniecznością zatrzymania dokumentu w 

pewnym jego zakresie, a tym samym wymagałoby wprowadzenia konkretnych rozwiązań 

normujących taką sytuację. Efektem zatrzymania prawa jazdy jest przecież – jak dalej 

wskazał Sąd - fizyczne (gdy zatrzymania dokonuje policjant – art. 135 ustawy) i prawne (gdy 

zatrzymanie następuje przez wydanie postanowienia lub decyzji – art. 137 i art. 138 ustawy) 
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pozbawienie kierującego dokumentu, który kompleksowo  potwierdza kategorie, w jakich 

dana osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdów silnikowych.      

 W wyroku natomiast z dnia 15 października 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 233/08) 

stwierdzający nieważność decyzji Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W sprawie 

tej Sąd ustalił, iż do wydawania decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wyraźne upoważnienie 

powinno być udzielone przez Prezydenta Miasta Dyrektorowi Zarządu Dróg i Komunikacji. W 

myśl bowiem art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowy, (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) organem udzielającym w/w zezwolenia jest 

Prezydent Miasta. Natomiast upoważniony Dyrektor wykonujący funkcję organu nie staje się 

przez to organem administracji publicznej, bowiem wykonuje tylko kompetencje innego 

organu, ale nie jest ich piastunem, stąd też – jak wskazał Sąd - nie do niego odnosi się art. 

90 ust. 2 u.t.d. W konsekwencji powyższego, jak podniósł Sąd, decyzja Prezydenta Miasta 

podpisana przez Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji stanowi bezspornie decyzję 

podpisaną przez osobę nieupoważnioną i tym samym nieuprawnioną.  

 

Sprawy z zakresu chorób zawodowych. 
 

Orzecznictwo dotyczące chorób zawodowych jest bezsprzecznie kontynuacją 

dotychczasowej linii opartej w zdecydowanej większości na przepisach Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz.U. z 1983 r. 

Nr 65, poz.294 ze zm.), które obowiązywało do dnia 2 września 2003 r., a także na 

przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób 

zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 

rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych 

sprawach ( Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2002 r., Nr 132, poz.1115). 

Podobnie jak w latach poprzednich zasadniczą przyczyną uchylenia decyzji 

administracyjnych organów Inspekcji Sanitarnej był brak ustalenia dokładnego stanu 

faktycznego sprawy w stopniu rzutującym na wynik podjętych rozstrzygnięć. W motywach 

wyroków uchylających zaskarżone decyzje najczęściej wskazywano na okoliczność oparcia 

się na niepełnych, niejasnych, pozbawionych szerszej argumentacji na poparcie zajętego 

stanowiska w sprawie orzeczeń lekarskich, co budziło uzasadnione zastrzeżenia odnośnie 

ich mocy dowodowej jako opinii biegłego, o której mowa w treści art. 84§1 kpa. Wielokrotnie 

Sąd podkreślał, że pierwszorzędnym warunkiem prawidłowego załatwienia sprawy 

administracyjnej jest niewadliwe ustalenie wszystkich okoliczności stanu faktycznego 

mogących mieć wpływ na końcowe rozstrzygniecie organu z zaznaczeniem, że dokonania 
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takie powinny zostać poczynione  zgodnie z przepisami prawa procesowego. W myśl 

bowiem art. 7 ustawy  z dnia 16 czerwca  1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. zwanej dalej w skrócie k.p.a.) 

wyrażającego między innymi zasadę prawdy obiektywnej, organ orzekający powinien podjąć 

wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz  do załatwienia 

sprawy. W tym celu, zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 77 § 1 k.p.a., organ 

obowiązany jest  w sposób wyczerpujący rozpatrzyć i zebrać cały materiał dowodowy. 

Ocena zgodnie z powyższymi zasadami zebranego materiału powinna być dokonana w 

granicach  przewidzianej prawem swobody ( art. 80 k.p.a.),  natomiast decyzja zawierać 

musi powołanie podstawy prawnej i ustalenia faktyczne (art. 107 §1 i § 3 k.p.a.). 

W kontekście orzeczeń dotyczących problematyki związku przyczynowego miedzy 

pracą w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki a stwierdzoną chorobą bądź brakiem do 

jej stwierdzenia Sąd w wyroku z dnia 8 października 2008 r. ( sygn. akt. III SA/Wr 616/07) 

podkreślił, że chorobą zawodową jest jedna z chorób określonych w wykazie stanowiącym 

załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem, że została spowodowana działaniem 

czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. W świetle dalszych 

przepisów rozporządzenia, istnienie (lub brak) choroby zawodowej stwierdza inspektor 

sanitarny, na podstawie orzeczenia jednostek właściwych do rozpoznawania chorób 

zawodowych oraz wyników dochodzenia epidemiologicznego. Takie dowody w sprawie o 

stwierdzenie choroby zawodowej nakazuje zgromadzić i ocenić § 10 ust. 1 rozporządzenia. 

Tylko wówczas, gdy orzeczenie lekarskie uprawnionej jednostki rozpoznaje chorobę 

zawodową, a dochodzenie epidemiologiczne wykazuje, że czynniki szkodliwe występowały w 

środowisku pracy, prawne podstawy wymagane do stwierdzenia choroby zawodowej należy 

uznać za spełnione. Przedmiotem postępowania administracyjnego poddanego kontroli w 

niniejszej sprawie było zatem – jak podkreślił Sąd - ustalenie, czy zachodzą przesłanki do 

stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej ujętej w pozycji 15 wykazu chorób 

zawodowych, tj. w postaci „uszkodzenia słuchu wywołanego działaniem hałasu". Na tle 

przywołanych regulacji prawnych bezsprzecznie – w ocenie Sądu - stwierdzić należy, że nie 

każde stwierdzone u strony uszkodzenie słuchu jest uznawane przez normodawcę za 

schorzenie zawodowe. Warunkiem uznania choroby zawodowej z tego tytułu jest bowiem 

ustalenie, że uszkodzenie słuchu jest następstwem oddziaływania hałasu mającego swe 

źródło w środowisku pracy zainteresowanego. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym, 

na tle redakcji § 1 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, przyjmowano co prawda istnienie 

swoistego domniemania związku przyczynowo-skutkowego między chorobą zawodową, a 

warunkami narażającymi na jej powstanie (por. np. wyrok NSA z 7 IV 1982 r., II SA 372/82, 

ONSA  1982, Nr 1, poz. 33), uznając, że wystarczy tylko stwierdzenie istnienia warunków w 

środowisku pracy narażających na powstanie danej choroby, bez konieczności 
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udowodnienia, że w danym wypadku warunki takie ją spowodowały. Jednakże w ocenie 

Sądu z naciskiem należy podkreślić, że nie wyłącza to możliwości wykazania, że – mimo 

pracy w warunkach narażających na daną chorobę – jej powstanie w konkretnym wypadku 

nastąpiło z innych przyczyn, niezwiązanych z wykonywaniem zatrudnienia. Taka zaś 

sytuacja – jak trafnie oceniły na podstawie wydanych orzeczeń lekarskich organy inspekcji 

sanitarnej obu instancji – zachodzi właśnie w niniejszej sprawie.  

W wyroku z dnia 21 października  2008 r. ( sygn. akt III SA/Wr 279/08) Sąd 

uchylając decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie 

choroby zawodowej poruszył problematykę związania Sądu wytycznymi z poprzednich 

wyroków uchylających wywodząc, że w ponownym postępowaniu organy winny mieć na 

uwadze treść art. 99 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zgodnie z którymi ocena prawna wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, z zastrzeżeniem art. 100, wiąże w sprawie wojewódzki sąd 

administracyjny oraz organ, którego działanie lub bezczynność były przedmiotem 

zaskarżenia. Organy inspekcji sanitarnej powinny zatem dokonać wnikliwej analizy całego 

obszernego materiału dowodowego zebranego w sprawie, w tym oczywiście orzeczenia 

placówek służby zdrowia upoważnionych do rozpoznania chorób zawodowych, oraz 

oświadczenia Konsultanta Krajowego z Medycyny Pracy wydających orzeczenia w tej 

sprawie.  

 

Działalność gospodarcza. 
 

 W wyrokach o sygn. akt III SA/Wr 143/08, III SA/Wr 116/08, III SA/Wr 144/08 

Sąd zwrócił uwagę na unormowania zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002, Nr 147, poz. 

1231 ze zm.) w zakresie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W art. 18 

ust. 10 pkt 3 w/w ustawy – jak wskazał Sąd - ustawodawca wymienił przesłanki, których 

jedynie łączne spełnienie uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w postaci: powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w 

miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze 

sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży oraz nie powiadomieniu 

organów powołanych do ochrony porządku publicznego przez prowadzącego punkt 

sprzedaży, przy czym ziszczenie się pierwszej z wymienionych przesłanek nie zachodzi w 

każdym przypadku powtarzających się naruszeń porządku publicznego. Ustawodawca – jak 

podkreślił Sąd - wprowadził zatem kumulatywnie szczegółowe kryteria w postaci: związku 

czasowego (co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy), tożsamości miejsca naruszenia 
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porządku z miejscem sprzedaży, przy czym miejsce sprzedaży stosownie do treści art. 2¹ pkt 

1 ustawy należy traktować jako obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą 

przeszkodą o charakterze faktycznym, taka jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu 

na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść 

oraz ciek wodny bez bliskich przerw oraz istnienia związku przyczynowego pomiędzy 

zakłóceniami porządku publicznego, a sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt 

sprzedaży. Przy czym, jak podkreślił Sąd, nie każde naruszenie porządku publicznego, w 

tym w szczególności zakłócanie ciszy nocnej, musi mieć związek ze sprzedażą i 

spożywaniem napojów alkoholowych. Powyższe natomiast uregulowanie określa – jak 

podniósł Sąd - zakres niezbędnych ustaleń faktycznych, które winny zostać poczynione 

przez organy administracyjne przed wydaniem rozstrzygnięcia w postaci przyznania lub 

pozbawienia uprawnienia, względnie nałożenia obowiązku, o których mowa w powołanej 

ustawie.   

 

Sprawy meldunkowe. 
 

W roku 2008 materialno-prawną podstawą dla rozstrzygnięć w sprawach dotyczących 

wymeldowania bądź odmowy wymeldowania był przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 

ze zm.). 

W sprawach tych Sąd wielokrotnie wskazywał, że badanie spełnienia przesłanki 

opuszczenia lokalu bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się musi nastąpić zgodnie z 

procedurą administracyjną. Według art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity, Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)  - w toku postępowania organy 

administracji publicznej podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia 

stanu faktycznego. Organ administracji publicznej jest obowiązany zatem w sposób 

wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 k.p.a.) . Przytoczone 

regulacje prawa procesowego wskazują, że na organie ciąży obowiązek przeprowadzenia 

postępowania dowodowego w sposób zmierzający do jak najdokładniejszego wyjaśnienia 

sprawy. Następnie organ winien, na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ocenić 

czy dana okoliczność została udowodniona. Organ administracji ma w tym zakresie 

zapewnioną swobodę oceny materiału dowodowego, lecz nie dowolność. Ocena musi być 

pełna, tzn. dokonując jej nie można pominąć żadnego ze zgromadzonych dowodów, ich 

analiza winna  być rzetelna, ze wskazaniem dlaczego i którym dowodom organ dał wiarę, a 

którym nie, zaś wywiedzione wnioski winny być spójne, odpowiadać zasadom logiki oraz 

doświadczenia życiowego (art. 80 k.p.a.) i mają znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu decyzji 

po myśli art.107 § 3 k.p.a. (wyrok z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 686/07; 
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19 czerwca 02008 r. sygn. akt III SA/Wr 89/08; 3 października 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 

122/08;). 

Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 22 kwietnia 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 

460/07, w którym Sąd wywiódł, że z art. 1046 § 3 kpc. wynika, że komornik może prowadzić 

egzekucję opróżnienia lokalu mieszkalnego tylko wobec osób, które są wymienione w tytule 

wykonawczym. Zdaniem A. Marciniaka (Glosa do postanowienia SN z dnia 23 stycznia 1996 

r., PS 1997, nr 3, s. 131 i n.), dopuszczalność prowadzenia egzekucji wyłącznie przeciwko 

osobie wymienionej w tytule wykonawczym jest jedną z podstawowych zasad postępowania 

egzekucyjnego. Choć zasady tej w sposób wyraźny nie ustanowiono w przepisach kodeksu, 

wynika ona z samej istoty tytułu wykonawczego jako aktu stanowiącego podstawę egzekucji 

(art. 776 kpc.). Tytuł wykonawczy określa przedmiotowe i podmiotowe granice, w jakich 

egzekucja może być prowadzona. Niedopuszczalne jest zatem usunięcie z lokalu służącego 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób niewskazanych wyraźnie w tytule 

wykonawczym. 

W wyroku natomiast z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 533/07, Sąd 

podkreślił, że w wypadku, gdy w sprawie występują sprzeczne interesy stron 

reprezentujących diametralnie odmienne racje i argumenty, zadaniem organów 

administracyjnych jest przede wszystkim dokonanie kompletnych ustaleń faktycznych, także 

przy użyciu wcześniej wymienionych, dodatkowych środków dowodowych, z których 

przynajmniej niektóre pozwoliłyby na zobiektywizowanie wszechstronnej oceny 

wspomnianych racji i argumentów. Niezbędne jest ponadto podanie w rozstrzygnięciu, jakie 

względy przemawiały za uznaniem jednych, a odrzuceniu drugich, dlaczego pewne 

argumenty zostały przedłożone nad inne, niektóre dowody zostały uwzględnione, a innym 

odmówiono wiarygodności (art. 107 § 3 k.p.a.). Ponadto, jeżeli organ odwoławczy uchyla 

zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, to 

powinien odpowiednio uzasadnić swoje stanowisko. Powinien zatem – w ocenie Sądu - 

wskazać zarówno przyczyny uchylenia decyzji pierwszoinstancyjnej, jak również przedstawić 

pełną argumentację potwierdzającą zasadność jego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. 

Obowiązany jest nadto odnieść się szczegółowo do argumentacji skarżącego podniesionej w 

odwołaniu. 
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Rozdział V 

Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu 

właściwości Wydziału IV. 

 
Pomoc społeczna. 

 
 W sprawach z zakresu pomocy społecznej większość stanowiły sprawy, w których 

przedmiotem zaskarżenia były rozstrzygnięcia organów dotyczące zasiłków celowych i 

okresowych (96 spraw) oraz stałych (12 spraw),  wydane na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). W minimalnym 

zakresie były to natomiast sprawy, których przedmiotem zaskarżenia były rozstrzygnięcia 

organów dotyczące przyznania usług opiekuńczych. Drugą pod względem liczebności grupę 

stanowiły skargi na rozstrzygnięcia organów wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). W wyrokach 

wydanych w tych sprawach przez WSA we Wrocławiu w 2008r., widoczne jest uwzględnianie 

dotychczasowych poglądów doktryny i praktyki orzeczniczej. Podobnie jak w poprzednich 

okresach sprawozdawczych w większości spraw przyczyną uwzględnienia skarg były istotne 

uchybienia procesowe organów, najczęściej sprowadzające się do naruszenia przepisów art. 

7, art. 77 oraz art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.   

W pierwszej z wymienionych grup, wśród spraw o symbolu 6320,  a zatem tych, 

których przedmiotem były decyzje organów dotyczące przyznania zasiłków celowych i 

okresowych, na uwagę zasługuje wyrok z dnia 12 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 

638/07, w którym na tle rozważań  dotyczących zasadności odmowy przyznania skarżącemu 

pomocy w formie zasiłku celowego  na opłacenie należności mieszkaniowych, w tym 

uregulowanie zaległości z tego tytułu, Sąd przychylając się do stanowiska organu wyraził  

pogląd, zgodnie z którym : „ opłacenie zaległych opłat za mieszkanie nie mieści się w celach 

pomocy społecznej.(…) Pomoc społeczna ma bowiem jedynie wspierać osoby znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej i pomagać im w przezwyciężeniu ich trudności, a rolą  ich nie 

jest pełne zaspokajanie wszystkich potrzeb i spełnianie wszystkich oczekiwań 

podopiecznych”. Tym samym Sąd podzielił stanowisko Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, że w celach pomocy społecznej nie mieści się regulowanie jakichkolwiek 

zadłużeń, wobec czego uregulowanie zaległych zobowiązań za mieszkanie nie mieści się w 

pojęciu niezbędnej potrzeby życiowej”. 

W wyroku z dnia 3 kwietnia  2008r. sygn. akt IV SA/Wr 639/07 Sąd, oddalając 

skargę w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, wskazał, że: „specjalny zasiłek 

celowy ma wyjątkowy charakter i powinien być przeznaczony na zaspokajanie 
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podstawowych potrzeb bytowych osób korzystających z pomocy, a nie na podnoszenie 

standardów ich codziennego funkcjonowania”. Zdaniem Sądu potrzeba sfinansowania 

kosztów transportu taksówkowego, jak również przyznanie środków finansowych na 

prywatną opiekę nie mieszczą się w ramach celów pomocy społecznej. Z kolei w wyroku z 

dnia 19 marca 2008r. sygn. akt IV SA/Wr 672/07 Sąd, uchylając decyzję w przedmiocie 

odmowy przyznania prawa do zasiłku stałego, ustalenia kwoty świadczeń nienależnie 

pobranych, potrąceń świadczeń nienależnie pobranych z bieżących wypłat, zauważył na tle 

rozważań odnoszących się do treści art. 8 ust 4 ustawy o pomocy społecznej, powołując się 

na poglądy doktryny wyrażone w tej dziedzinie , że  „Ustawodawca nie wyjaśnia, co należy 

rozumieć pod pojęciem jednorazowego świadczenia socjalnego. Niewątpliwie świadczenia 

jednorazowe przyznane z pomocy społecznej należy zaliczyć do kategorii świadczeń 

socjalnych. Skoro jednak ustawodawca używa określenia „świadczenie socjalne”,  to należy 

przyjąć, że rozszerza tę kategorię poza pomoc społeczną. Dlatego też  zasadne jest 

niepowiększanie dochodu o inne rodzaje socjalnego wsparcia, przyznane jednorazowo w 

formie pieniężnej, przykładowo: zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do 

zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych”. Zatem jeśli zmiana sytuacji dochodowej skarżącego nastąpiła w 

wyniku uzyskania przez niego w czerwcu 2007r. świadczenia dofinansowującego jego naukę 

w ramach programu „Student- kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, a 

ustawodawca nie przewidział wyłączenia z dochodu tego rodzaju pomocy finansowej, przy 

czym organy nie miały jednocześnie wątpliwości co do tego, że strona uzyskała jednorazowe 

świadczenie pieniężne, to winny dokonać jego kwalifikacji pod kątem hipotezy art. 8 ust. 4 

ustawy o pomocy społecznej, poprzez dokładną analizę przyczyn i celu przyznania tego 

świadczenia.  

W zakresie spraw należących do określonej na wstępie kategorii należy również 

wskazać skargi na rozstrzygnięcia organów w przedmiocie odmowy, bądź przyznania zasiłku 

rodzinnego, których materialnoprawną podstawę stanowią przepisy ustawy z dnia 28 

listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. Na podkreślenie zasługuje stanowisko Sądu 

zaprezentowane w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 133/08, w której na tle stanu faktycznego 

sprawy powstał spór, czy dochód uzyskany w przypadku sprzedaży akcji pracowniczych, 

jako niewymieniony w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, podlega 

uwzględnieniu przy wyliczeniu kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku rodzinnego. Sąd 

wskazał (wyrok z dnia 25 czerwca 2008r.), że ustawodawca opodatkował dochody uzyskane 

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) nie według skali określonej w art. 27 ust. 

1 ustawy, lecz podatkiem dochodowym (liniowym) według stałej stawki 19%. Nie można 

zatem przyjąć, że dochód uzyskany ze sprzedaży akcji jest opodatkowany podatkiem 

zryczałtowanym. Opodatkowanie w formie ryczałtu ma bowiem charakter wyjątkowy i musi 
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mieć wyraźne podstawy w treści ustawy ( art. 30a ust. 1 pkt 1-11 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). W tej sytuacji Sąd uznał, że dochód uzyskany z tytułu 

sprzedaży papierów wartościowych (akcji) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i 

jest wliczany do dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych.  

W wyroku z dnia 21 maja 2008r. sygn. akt IV SA/Wr 596/07 Sąd rozstrzygnął spór 

dotyczący kwestii, czy osobie spełniającej warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, 

będącej stałym mieszkańcem domu pomocy społecznej, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 

sytuacji, kiedy ponosi ona część kosztów swego utrzymania w tej placówce, a pozostała 

kwota pokrywana jest z budżetu państwa. W opinii skarżącego, skoro w części sam pokrywa 

koszt pobytu w tej placówce, to tym samym nie przebywa w instytucji zapewniającej  

całodobowe utrzymanie,  o jakiej mowa w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Sąd wskazał, że w istocie „po myśli art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.) umieszczonego w jej rozdziale 2 pt. „Domy 

pomocy społecznej” wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom 

oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa 

dom pomocy społecznej. Z kolei art. 60 ust. 1 tej ustawy stanowi, że pobyt w domu pomocy 

społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.(…) 

Artykuł ten wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.” 

Zatem pobyt skarżącego w Domu Pomocy Społecznej finansowany jest częściowo przez 

skarżącego, częściowo zaś z budżetu państwa, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. 

Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Treść art. 16 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

jednoznacznie wskazuje, że w takiej sytuacji zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. 

Ustawodawca zaś, nie dopuścił żadnych wyjątków od wskazanej w tym przepisie reguły. Nie 

pozostawił organom decyzyjnym swobody i prawa do odstępstw od przyjętych regulacji. 

Na tle problematyki związanej ze stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych 

na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 29 stycznia 2008r. (nieprawomocny) wydany w 

sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 657/07, w którym Sąd badając prawidłowość dokonanej przez 

organy obu instancji wykładni zastosowanych przepisów dotyczących przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego, tj. art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uznał ją 

za nieprawidłową. W prawidłowo ustalonym stanie faktycznym sprawy organy orzekające w 

tej sprawie uznały, że skarżący nie jest osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie 

świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż zrezygnował z zatrudnienia w związku z opieką nad 

małżonką, a nie dzieckiem, jak to określa norma zawarta w przepisie art. 17 ust.1 ustawy 

oświadczeniach rodzinnych. „Zdaniem Sądu, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie i 

argumentację Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 23/05, przy ocenie prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego wobec osoby rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy 
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zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 

członkiem rodziny (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) właściwe organy 

powinny kierować się treścią i zakresem obowiązku alimentacyjnego, o jakim mowa w art. 

128 i 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w stosunku do małżonków - treścią art. 23 

tego kodeksu. Tym samym uzależnienie możliwości przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego osobie pielęgnującej pełnoletniego niepełnosprawnego, nie powinno 

zależeć od relacji dziecko - rodzic, lecz od podstawowego prawnego obowiązku 

wypełniającego tę relację, czyli alimentacji. Takie ustalenie normatywnej treści art. 17 ust. 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, uwzględniające rezultaty wykładni funkcjonalnej, jest 

zgodne z konstytucyjną zasadą równości ( art.32 ust.1) i urzeczywistniania przez państwo 

prawa sprawiedliwości społecznej ( art.2) oraz konstytucyjnym nakazem szczególnej pomocy 

władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art.71 ust1). (…) 

Dokonanie zabiegu interpretacyjnego normy wyrażonej w art. 17 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 

listopada 2006r. P 23/06 jest obowiązkiem Sądu. Utrata domniemania konstytucyjności norm 

wynikających z przepisów art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy 

społecznej w zakresie, w jakim uniemożliwiają nabycie prawa do zasiłku stałego „ osobie 

zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność 

sprawowania opieki (…) nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym pełnoletnim członkiem 

rodziny” obliguje Sąd orzekający w sprawie do zastosowania, jako wzorca normatywnego 

oceny decyzji, także stan prawny ukształtowany przez wyrok TK z dnia 15 listopada 2006r. 

sygn. P 23/05. Sąd wskazał, że ze względu na realizację konstytucyjnych wartości oraz 

jedność porządku prawnego, skorzystał w tej sprawie z prawa bezpośredniego stosowania 

Konstytucji (art.8 w zw. z art. 178 ust.1 Konstytucji RP) 

Na uwagę zasługuje również pogląd wyrażony w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 191/08 

zakończonej wyrokiem (nieprawomocny) z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylającym decyzje 

organu I i II instancji  w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 

W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd przywołał  wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 

28/07 z dnia 23 października 2007r. stwierdzający, że przepis art. 24 ust. 2 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim ustalenie prawa doświadczeń rodzinnych 

wiąże z datą złożenia wniosku jest niezgodny z wzorcem konstytucyjnym wynikającym z art. 

2 i art. 69 Konstytucji RP. Powyższe oznacza, że: „niezgodny z konstytucją jest jedynie ten 

fragment normatywny zawarty w przedmiotowym przepisie, który wiąże ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych z datą złożenia wniosku.  Pozostałe elementy normatywne tego 

przepisu, czyli zasada wnioskowości przy orzekaniu o świadczeniach rodzinnych, czy 

ustalenie terminu z upływem którego wygasa prawo do świadczeń rodzinnych są zgodne z 

wzorcem konstytucyjnym. Trybunał nie stwierdził przy tym, aby na taki wynik jego badania 
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wpływ miało to, kto dochodzi prawa do świadczeń rodzinnych, ani też to, jakich świadczeń 

rodzinnych dotyczy wniosek, jak i to, jak przebiegało postępowanie dotyczące stwierdzenia 

niepełnosprawności, czy też jej stopień. Zdaniem Sądu podobieństwo sprawy oznacza 

bezpośrednie przeniesienie zasadniczej tezy sentencji wyroku TK (dotyczącej terminu, od 

którego należy przyznać świadczenie), na sytuację przyznania identycznego zasiłku 

(pielęgnacyjnego) w tożsamej sytuacji pierwszego wniosku o przyznanie tego zasiłku, przy 

wystąpieniu nieistotnych dla rozstrzygnięcia Trybunału i w ogóle nie podnoszonych w 

uzasadnieniu jego wyroku kwestii rodzaju podmiotu uprawnionego do świadczenia (art. 16 

ust. 2 pkt 1-3 ustawy) oraz rodzaju podmiotu orzekającego o niepełnosprawności”. 

 Wśród spraw z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej należy również wymienić 

orzeczenia wydane w sprawach, w których przedmiotem skargi były rozstrzygnięcia organów 

wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 kwietnia  2005r. o postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.). W wyroku z dnia 11 czerwca 

2008r. sygn. akt IV Sa/Wr 300/07, w kontekście skargi złożonej przez dłużnika 

alimentacyjnego, któremu Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło przymiotu strony 

w postępowaniu w przedmiocie przyznania zaliczki  alimentacyjnej, Sąd podzielając 

stanowisko organów wskazał jednocześnie,  że obowiązek zwrotu przez dłużnika 

alimentacyjnego organowi właściwemu należności, w wysokości zaliczek wypłaconych na 

rzecz osoby uprawnionej, powiększonej o 5%, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, nie 

rodzi nowego zobowiązania po stronie dłużnika i nie powoduje w ten sposób, że dłużnik staje 

się stroną w postępowaniu dotyczącym przyznania zaliczki. Takie stanowisko wynika 

bowiem jednoznacznie z postanowień art. 12 ust. 4-6 ustawy. Zatem w ramach 

postępowania zakończonego decyzją przyznającą zaliczkę alimentacyjną, nie powstaje 

wobec dłużnika alimentacyjnego nowy obowiązek prawny w postaci zwrotu „dodatkowych 

należności”. 

 

Sprawy kombatanckie. 
 

Omawiając kwestie dotyczące „spraw kombatantów” dało się zauważyć, że 

najwięcej rozstrzygnięć zapadło w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień 

kombatanckich lub uprawnień dla wdowy (wdowca) po kombatancie. Mniej liczną grupę 

stanowiły sprawy objęte symbolem podstawowym 634 z rozszerzeniem „1” i „3”, tj. sprawy 

pozbawienia uprawnień kombatanckich i przypadki uprawnienia do świadczenia pieniężnego 

z tytułu pracy przymusowej. W tym zakresie przedmiotowym Wojewódzki Sąd 

Administracyjny badał też proceduralne orzeczenia organów administracyjnych 

(nierozstrzygające spraw merytorycznie). 
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W części spraw, Sąd skargi oddalił, nie dopatrując się naruszeń prawa 

materialnego i procesowego, podzielając jednocześnie argumentację organów decyzyjnych. 

Pośród wyroków, którymi Sąd wyeliminował z obrotu prawnego wadliwe 

orzeczenia, znalazły się tylko takie, których podstawą uchyleń były dokonane przez organ 

administracyjny uchybienia proceduralne, a które to uchybienia mogły mieć istotny wpływ na 

wynik spraw. W sprawie sygn. akt IV SA/Wr 229/08 uchylono decyzję I i II instancji, 

jednakże w sprawie tej Sąd zasadność skargi oparł na innych przesłankach, niż w niej 

wymienione. Stwierdził, że w badanym rozstrzygnięciu weryfikacja decyzji na podstawie art. 

154 k.p.a. z wykorzystaniem przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego z art. 

145 a  k.p.a. była niedopuszczalna. Uchylenie (zmiana) decyzji ostatecznej, w trybie art. 154 

§ 1 k.p.a. może nastąpić jedynie wówczas, gdy przemawia za tym interes społeczny lub 

słuszny interes strony. Sąd nie uznał, by któryś z tych interesów konkretyzował się przez to, 

że Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisu prawa stanowiącego 

podstawę prawną decyzji poddawanej weryfikacji. Poza tą okolicznością, mającą 

przemawiać za istnieniem interesu społecznego lub słusznym interesem strony, w sprawie 

żadnej innej nie wskazano. Kierownik Urzędu nie mógł zatem rozpatrywać sprawy 

merytorycznie (wyrok z dnia 10 lipca 2008 r.). Z kolei, w sprawach o sygn. akt IV SA/Wr 

626/07 (wyrok z dnia 5 marca 2008 r.) i IV SA/Wr 49/08 (wyrok z dnia 12 marca 2008 r.) 

Sąd uchylił decyzje I i II instancji spostrzegając naruszenia następujących przepisów 

procedury: art. 7, 77 § 1, 80, 107 § 3 k.p.a., czyli zasady prawdy obiektywnej poprzez 

niedopełnienie obowiązku oceny na podstawie całego materiału dowodowego, czy dana 

okoliczność została udowodniona, a więc nie wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, a także 

niedostateczne uzasadnienie motywów wydanej decyzji, co mogło mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy. Nadto należy wskazać, że w pierwszej ze spraw skład orzekający nie podzielił 

szeroko prezentowanej w zaskarżonym orzeczeniu linii orzeczniczej sądów 

administracyjnych, wedle której wiek dziecięcy będący przeszkodą do wstąpienia do 

organizacji formacji zbrojnej, wyklucza zarazem pełnienie w niej służby i nie pozwala na 

przyznanie uprawnień kombatanckich. Zaakceptował natomiast pogląd wyrażony w wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt II 

SA/Lu 859/04 zaaprobowany w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 

grudnia 2005 r., sygn. akt II OSK 416/05 (niepubl.), zgodnie z którym kryterium wieku przy 

przyznawaniu statusu kombatanta nie ma znaczenia normatywnego, bowiem tego rodzaju 

ograniczenia, czy też warunku nie formułuje obowiązująca ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 ze zm.), a więc nie może być podstawowym i 

decydującym kryterium dla odmowy przyznania uprawnień kombatanckich. 
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W kolejnej sprawie dotyczącej skargi na postanowienie o odmowie przywrócenia 

terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i stwierdzeniu uchybienia 

terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Sąd uchylił je w punkcie II, tj. 

w zakresie rozstrzygnięcia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. W odniesieniu do tej jego części Sąd wskazał, że 

postanowienie w tym przedmiocie jest rozstrzygnięciem kończącym wstępne postępowanie 

organu odwoławczego. Wydanie tego rodzaju postanowienia możliwe jest dopiero po 

ostatecznym rozpatrzeniu prośby o przywrócenie terminu, w tym obejmującym również 

kontrolę sądowoadministracyjną tego orzeczenia. Zarówno bowiem postanowienie 

o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak 

również postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia takiego wniosku mogą podlegać 

weryfikacji w drodze zaskarżenia ich do sądu administracyjnego. Stwierdzenie powyższego 

oznacza, że wydanie postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przed wyczerpaniem przez stronę możliwości jego kontroli przez sąd 

administracyjny uznać należy za naruszające podstawowe zasady postępowania 

administracyjnego, a w szczególności przepis art. 7 i art. 8 k.p.a. W tym zakresie 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zaaprobował poglądu  wyrażonego w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt  II OSK 50/05 (Lex 

220815), wedle którego dopuszczalne jest załatwienie - w przypadku odmownego 

załatwienia prośby strony o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania - przez organ 

odwoławczy sprawy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego jednym 

postanowieniem, z równoczesnym stwierdzeniem wniesienia odwołania z uchybieniem 

terminu. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ odwoławczy powinien  

wstrzymać się z wydaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 134 k.p.a. do momentu 

uzyskania przez postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy  waloru prawomocności, tj. prawomocnego załatwienia przez 

sąd administracyjny skargi na powyższe postanowienie. Takie właśnie postępowanie organu 

odwoławczego świadczyłoby o poszanowaniu zasad dobrej administracji przewidzianych w 

uchwalonym przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r. - Europejskim Kodeksie 

Dobrej Administracji oraz prawidłowym stosowaniu ogólnych zasad postępowania 

administracyjnego (wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 172/08). 

Biorąc pod rozwagę kolejną ze spraw, sygn. akt IV SA/Wr 184/08, Sąd stwierdził, że 

zaskarżona decyzja wymaga uchylenia, gdyż badając jej legalność zauważył naruszenia 

prawa procesowego w stopniu, który musiał spowodować jej wyeliminowanie z obrotu 

prawnego. W niniejszej sprawie organ prowadził postępowanie odwoławcze wszczęte 

wnioskiem strony w trybie art. 154 k.p.a. w trybie zwykłym, po rozpatrzeniu tego wniosku w 

postępowaniu pierwszoinstancyjnym we wskazanym przez stronę trybie nadzwyczajnym, co 
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stanowi uchybienie procesowe powodujące powyższe skutki (wyrok z dnia 13 sierpnia 2008 

r.). 

Natomiast wyrokiem z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 151/08 Sąd 

uchylił decyzję I i II instancji, a także działając w oparciu o art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 151, poz. 1270 

ze zm.) postanowienie wznawiające postępowanie w sprawie. W przedmiotowej sprawie 

zaskarżona decyzja organu odwoławczego oparta została na stwierdzeniu, iż nie zaistniały 

przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. w odniesieniu do kontrolowanej decyzji o pozbawieniu 

uprawnień kombatanckich, a ponadto dowody stanowiące podstawę wznowienia zostały 

wniesione po terminie (art. 148 § 1 k.p.a.). Tymczasem, w zaskarżonej decyzji organ 

odwoławczy, uchylając decyzję objętą kontrolą instancyjną, uchylił decyzję własną o 

odmowie uchylenia decyzji własnej w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich i 

umorzył postępowanie wznowione postanowieniem, jako bezprzedmiotowe (art. 138 § 1 pkt 

2 k.p.a.), nie wykazując przy tym, aby zachodziła bezprzedmiotowość o której stanowi art. 

105 § 1 k.p.a. Sąd stwierdził, że rozstrzygnięcie to jest błędne. Przede wszystkim żądanie 

skarżącego poddania wspomnianej decyzji weryfikacji w nadzwyczajnym trybie 

postępowania, dotąd przez niego podtrzymywane, stoi na przeszkodzie ocenie, że 

postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Po wtóre: skoro organ administracyjny przyjmuje, 

że w sprawie występuje co najmniej jedna z przesłanek odmowy wznowienia postępowania 

administracyjnego nie można było na jej podstawie orzekać tak, jak to uczynił Kierownik 

Urzędu. W ocenie Sądu nie można bowiem postawić znaku równości między 

postanowieniem o wznowieniu postępowania, a umorzeniem postępowania 

wznowieniowego jako bezprzedmiotowego. 

 

Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 
 

 Najliczniejszą grupę orzekanych w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we 

Wrocławiu spraw objętych symbolem głównym 633, stanowiły sprawy dotyczące statusu 

bezrobotnego (6330). Niemniej jednak, pojawiały się kwestie należności przedemerytalnych 

(6332), zasiłków dla bezrobotnych (6331), stypendiów (5334), nienależnie pobranych 

świadczeń (6335), jak i sprawy objęte symbolem szczegółowym 6336, czyli zajmujące się 

pożyczkami na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowaniem dodatkowych miejsc 

pracy oraz podjęciem działalności gospodarczej. Wystąpiły również sprawy dotyczące np. 

odmowy refundacji kosztów przejazdu, czy przyznania dodatku aktywizacyjnego (6339), a 

także sprawy natury proceduralnej z zakresu wskazanego symbolu głównego. 

 W wielu z rozpatrzonych spraw Sąd skargi oddalił, nie dopatrując się naruszeń prawa 

materialnego i procesowego. 
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 Uwagę można zwrócić na jedną z nich, a mianowicie na sprawę sygn. akt IV SA 

289/08 z tej przyczyny, że oprócz prawa krajowego znalazły w niej bezpośrednie 

zastosowanie regulacje wspólnotowego prawa pochodnego. Tu, Sąd oddalając skargę w 

przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną uznał, że nadanie statusu osoby 

bezrobotnej zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f i h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w trybie rozporządzenia Rady 

(EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 

zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących 

działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we 

Wspólnocie (Dz.U. UE L z dnia 5 lipca 1971 r. ze zm.). W procedurze uznania za osobę 

bezrobotną organ administracji zobowiązany jest bowiem zaliczyć okresy ubezpieczenia lub 

zatrudnienia ukończone jako pracownik najemny, z uwzględnieniem ustawodawstwa innego 

Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, tak jak gdyby chodziło o okresy ubezpieczenia 

ukończone z uwzględnieniem stosowanego ustawodawstwa polskiego, jednakże pod 

warunkiem, że okresy zatrudnienia byłyby uznane za okresy ubezpieczenia, jakby zostały 

ukończone z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego. W ocenie Sądu, w tym przypadku, 

skarżący istotnie podlega, na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego, ponieważ pobiera we Włoszech (Państwie Członkowskim UE) świadczenia 

przedemerytalne i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu. Jest więc osobą, o 

której mowa w art. 71 ust. 1-2 rozporządzenia Rady Nr 1408/71 i dlatego nie może, na 

gruncie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej ustawodawstwa, zostać uznany za 

osobę bezrobotną (wyrok z dnia 10 września 2008 r.).   

W sprawie sygn. akt IV SA/Wr 121/07 Sąd dopatrzył się w treści zaskarżonej decyzji, 

jak i decyzji ją poprzedzającej istotnego uchybienia, które przesądziło o konieczności 

wyeliminowania ich w tej postaci z obrotu prawnego. Otóż, w części odmawiającej umorzenia 

pozostałej do spłaty należności wymieniono, poza odsetkami ustawowymi za zwłokę, także 

koszty zastępstwa procesowego i postępowania egzekucyjnego. Tymczasem, żaden przepis 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 

2003 r. Nr 58, poz. 514) nie dawał materialnoprawnej podstawy do uwzględnienia w decyzji 

w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, 

dodatkowych elementów wpływających na wysokość pozostałej do spłaty części pożyczki jak 

np. koszty procesu, egzekucji sądowej czy zastępstwa procesowego. Rozpatrując tę sprawę, 

Sąd powołał się na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt III SA/Gd 

216/05, zamieszczony w Bazie Orzeczniczej NSA. 

Analizując sprawę sygn. akt IV SA/Wr 60/08 Sąd stwierdził, że z jej 

niekwestionowanych okoliczności faktycznych wynika, że skarżąca nabyła prawo do 
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emerytury częściowej przyznanej decyzją czeskiej instytucji. Jak wskazał dalej Sąd, 

dotychczas ustawodawstwa krajowe o ubezpieczeniu społecznym miały charakter regulacji 

narodowych, obejmujących wyłącznie obywateli danego państwa. Z czasem, od tych zasad 

wprowadzono wyjątki. W obowiązującym stanie prawnym, w konsekwencji członkowstwa 

Polski w Unii Europejskiej, aktem ujednolicającym zasady traktowania obywateli państw 

członkowskich  w zakresie ubezpieczenia społecznego jest rozporządzenie Rady Nr 

1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 

społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 

Wspólnocie (Dz.U. UE L z dnia 5 lipca 1971 r. ze zm.). Powyższe rozporządzenie zastąpiło 

również postanowienia umowy zawartej między Polską a Czechosłowacją o ubezpieczeniu 

społecznym z dnia 5 kwietnia 1948 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 34 ze zm.)  (art. 6 lit.a 

rozporządzenia Rady). We wstępie (preambule)  do wspomnianego rozporządzenia 

określającym cele tego aktu wyraźnie wskazano jednak, że „niezbędne jest poszanowanie 

szczególnych cech krajowych ustawodawstw dotyczących zabezpieczenia społecznego i 

opracowanie jedynie systemu koordynacji (…) poprzez zagwarantowanie we Wspólnocie 

równości traktowania przez różne ustawodawstwa krajowe pracowników zamieszkujących 

w Państwach Członkowskich oraz osobom pozostającym na ich utrzymaniu, jak również 

osobom pozostałym przy życiu po ich śmierci”.  

Jak podał Sąd, świadczenie przyznane skarżącej z tytułu okresowej pracy na terenie 

byłej Czechosłowacji, obecnie Republiki Czeskiej, określone jako emerytura częściowa nie 

znajduje swojego odpowiednika na gruncie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. 

Zatem, za nieprawidłowe uznał rozstrzygnięcie organów decyzyjnych, które powołując się na 

treść przepisu art. 2 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) dokonały jego błędnej 

wykładni, o charakterze rozszerzającym, rozciągając zakres podmiotowy tej normy na stan 

faktyczny zaistniały w rozpatrywanej sprawie, w szczególności poprzez uznanie, że 

przesłanka negatywna, o której  mowa, tj. warunek nieposiadania prawa do emerytury 

obejmuje nabyte przez skarżącą prawo do emerytury częściowej przyznanej decyzją czeskiej 

instytucji ubezpieczeniowej (wyrok z dnia 15 października 2008 r.). 

Uchylając decyzję organu I i II instancji w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 62/08 Sąd 

stwierdził, że wykładnia art. 76 ust. 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) dokonana w niej przez Naczelny 

Sąd Administracyjny wiąże go w ten sposób, iż rozpoznaniem Sądu objęty jest również art. 

34 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach  publicznych  (Dz.U. Nr 155, 

poz. 1014 ze zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 stycznia 2001 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia,  odroczenia  lub rozkładania  na raty  spłat 

należności  pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy – ordynacja 
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podatkowa (Dz.U. Nr 6, poz. 54), gdyż te właśnie przepisy  stanowią  podstawę  

materialnoprawną  do rozpoznania wniosku skarżącego. Paragraf 3 powołanego 

rozporządzenia statuuje nową przesłankę umorzenia w całości lub w części należności 

pieniężnych w przypadku ich całkowitej  nieosiągalności z przyczyn  w nim wskazanych. 

Analizując zapis tego przepisu Sąd uznał, że w niniejszej sprawie  mając na uwadze 

dotychczasowy ustalony stan faktyczny nie mogą być przedmiotem rozważań  przesłanki 

określone w pkt 1-3, natomiast przedmiotem  badania  powinna być przesłanka określona w 

pkt 4, tj. czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty wyższej od kosztów  dochodzenia  i egzekucji tej należności lub 

postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Zaskarżone decyzje z przyczyn 

wskazanych wyżej nie zawierały ustaleń  w tym przedmiocie, jak również oceny  wniosku 

skarżącego dokonanej przez pryzmat  przepisu – art. 34 ustawy o finansach  publicznych i § 

3 wspomnianego rozporządzenia. Tym samym, nie mogły  być w tym zakresie  przedmiotem  

kontroli  Sądu (wyrok z dnia 28 marca 2008 r.). 

Rozpatrując sprawy o sygn. akt IV SA/Wr 7/08 i IV SA/Wr 8/08 w wyrokach z dnia 16 

kwietnia 2008 r. Sąd zważył, że w wypadku stwierdzenia, że spełniona została przesłanka 

odbywania szkolenia na podstawie skierowania urzędu pracy, zwrot kosztów przejazdu 

uwarunkowany jest wyłącznie ustaleniem, że przejazdy takie miały miejsce. Wynika to z 

semantycznej istotny terminu „zwrot kosztów”, który należy interpretować jako oddanie, 

zwrócenie komuś sumy pieniędzy wydatkowanej wcześniej na opłacenie czegoś (w 

rozważanym wypadku na opłacenie przejazdu). Realizacja zasady prawdy obiektywnej 

wymaga, aby w tym celu dopuścić jako dowód w sprawie wszystko, co może przyczynić się 

do wyjaśnienia stanu faktycznego, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 75 k.p.a.). Odmienne 

uregulowania w aktach wewnętrznych, wydane bez upoważnienia ustawowego nie mogą 

mieć zastosowania w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych przez organ pracy. 

Tymczasem, mające miejsce żądanie udokumentowania przejazdów poprzez złożenie biletu 

miesięcznego lub biletu dziennego było w istocie warunkiem pozaustawowym, w związku z 

czym decyzje wydane przez organy orzekające nie mogły ostać się w obrocie prawnym.  

 Pośród orzeczeń, którymi Sąd uchylił decyzje organów administracyjnych wskazać 

też trzeba sprawę o sygn. akt IV SA/Wr 100/08 w przedmiocie przyznania dodatku 

aktywizacyjnego. Tutaj, co do zasady zarówno decyzja tak I jak i II instancji znajduje oparcie 

w przepisach prawa, bowiem przyznano stronie prawo do zasiłku aktywizacyjnego wobec 

spełnienia przez nią przesłanek materialno-prawnych,  określonych w przepisie art. 48 ust.1 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 

2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) i w tym zakresie wydane w sprawie  rozstrzygnięcia nie 

mogą budzić wątpliwości. Natomiast w odniesieniu do kwestii określenia wysokości 

przyznanego dodatku aktywizacyjnego odwołanie się przez organy obu instancji do aktu 
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normatywnego wewnętrznego, nie będącego aktem prawa powszechnie obowiązującego, 

narusza nie tylko standard konstytucyjny, wynikający z art. 87 ust.1 Konstytucji RP, ale 

stanowi  jednocześnie jawne zaprzeczenie, zawartej w normie art. 48 ust. 3 ustawy o 

promocji zatrudnienia,  idei uznania administracyjnego. Mając na uwadze motywy 

zaskarżonego rozstrzygnięcia w części dotyczącej wysokości przyznanego dodatku 

aktywizacyjnego Sąd stwierdził, że w istocie rzeczy doszło do wydania decyzji o charakterze 

związanym, bowiem zawarte w zarządzeniu dyrektora urzędu pracy rozróżnienie co do 

wysokości osiągniętego wynagrodzenia i gradowanie w zależności od tego wysokości 

dodatku,  samo przez się uzasadniało i przesądzało określoną jego wysokość, co pozostaje 

w oczywistej sprzeczności z brzmieniem art. 48 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. 

Stwierdzenie powyższego pozwoliło na wyartykułowanie pod adresem organów zarzutu 

naruszenia przepisu  art. 48 ust. 3  powołanej na wstępie ustawy poprzez błędną jego 

wykładnię (wyrok z dnia 21 kwietnia 2008 r.). 

W kolejnej sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 294/07 Sąd uchylił decyzje obydwu 

instancji ze względu na to, że zarówno w postępowaniu odwoławczym,  jak i w skardze do 

sądu administracyjnego skarżący podnosił, że w związku z nowelizacją przepisów 

dotyczących świadczeń przedemerytalnych dla pracowników byłych przedsiębiorstw 

gospodarki rolnej pracownicy organu sporządzili zestawienie osób, które  w związku z 

powyższym – uzyskały prawo do tego świadczenia i poinformowali o tym zainteresowanych. 

Stwierdził ponadto, że z przyczyn leżących po stronie urzędu pracy, jego nazwisko nie 

znalazło się na przedmiotowej liście. W związku z powyższym zarzucił, że osoby 

umieszczone na liście znalazły się w uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu z osobami 

pominiętymi w sporządzonym zestawieniu. 

W postępowaniu odwoławczym, jak i w odpowiedzi na skargę organ administracyjny  

nie ustosunkował się do tego zarzutu, tymczasem wyjaśnienie tej kwestii Sąd ocenił jako 

nader istotne z uwagi na sposób załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym. 

Stwierdził, że wprawdzie obowiązek organu informowania o okolicznościach faktycznych i 

prawnych nie może być utożsamiany z obowiązkiem zawiadamiania strony o powszechnie 

obowiązujących, publikowanych aktach prawnych, niemniej jednak, jeżeli organ zdecydował 

się poinformować określoną kategorię (klasę) osób charakteryzujących się daną cechą 

istotną (spełnianiem warunków do uzyskania świadczenia przedemerytalnego na podstawie 

znowelizowanych przepisów), to pominięcie w grupie poinformowanych niektórych z nich 

może być rozpatrywane w aspekcie naruszenia konstytucyjnej zasady równości obywateli 

wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Konstytucja RP oraz inne przepisy prawa, w tym 

unormowania Kodeksu postępowania administracyjnego, nakładają na organy prowadzące 

postępowanie administracyjne szczególne obowiązki. Chodzi zwłaszcza o to, by 

w wypadkach, w których strona twierdzi, iż zasada równości wobec prawa jest w jej 
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przypadku naruszona, przeprowadzić wnikliwie postępowanie wyjaśniające zmierzające do 

ustalenia, czy istotnie zarzut taki jest zasadny, a więc czy w sprawach, na które strona się 

powołuje, istotnie zapadły decyzje o odmiennej treści i czy rzeczywiście były to sprawy, w 

których występowała analogiczna sytuacja faktyczna i prawna. W każdym takim wypadku do 

zarzutu naruszenia zasady równości wobec prawa organ administracji powinien się 

ustosunkować w uzasadnieniu decyzji. Tylko w taki sposób można pogłębiać zaufanie 

obywateli do organów Państwa, co nakazuje organom administracji  publicznej przepis art. 8 

k.p.a. W państwie prawa organ decyzyjny rozstrzygając sprawę winien zawsze mieć na 

uwadze, by wykładnia przepisów prawa korespondowała z normami, zasadami i wartościami 

wynikającymi z ustawy zasadniczej. 

 Przyczyną uchylenia decyzji organu I i II instancji w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 

322/07 było natomiast to, że organy decyzyjne naruszyły prawo materialne poprzez przyjęcie 

niesankcjonowanych normatywnie przesłanek koniecznych do uznania faktu pracy w 

gospodarstwie rolnym (dopuszczenie oceny prawidłowości tej pracy przez pryzmat 

wiarygodności przyczyn udzielenia urlopu bezpłatnego, spełnienie obowiązku 

meldunkowego), nie rozważyły wszystkich okoliczności potrzebnych do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy (art. 77 § 1 kpa) oraz naruszyły zasadę 

swobodnej oceny dowodów (art. 80 kpa), (podobnie sprawa sygn. akt IV SA/Wr 374/07, 

wyrok z dnia 12 grudnia 2007 r.).  Uchylając decyzję I i II instancji w dniu 9 kwietnia 2008 

r., w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 5/08 Sąd uznał je za przedwczesne. Organy obu instancji 

właściwe w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania prawa do świadczenia 

przedemerytalnego wydały bowiem decyzję w nadzwyczajnym trybie wznowienia 

postępowania o uchyleniu decyzji ostatecznej, przyznającej skarżącemu prawo do 

świadczenia przedemerytalnego i orzekły o odmowie przyznania tego prawa z uwagi na 

nieudowodnienie przez skarżącego minimalnego 35 - letniego okresu uprawniającego do 

emerytury, mimo że nie została w sprawie dotychczas prawomocnie rozstrzygnięta w 

postępowaniu przed sądem powszechnym kwestia ustalenia wysokości emerytury dla 

potrzeb świadczenia przedemerytalnego.  

 W kolejnej ze spraw przyczyną usunięcia z obrotu prawnego decyzji organów 

obydwu instancji był fakt nienależytego ustosunkowania się do podniesionych w odwołaniu 

okoliczności. Organ odwoławczy nie podjął żadnych czynności procesowych zmierzających 

do ich weryfikacji, mimo że ich wyjaśnienie było istotne w kontekście ustalenia winy lub jej 

braku po stronie skarżącego, jako przesłanki koniecznej (obok bezprawności) do 

zastosowania sankcji w postaci uznania pobranego przez niego świadczenia za nienależne 

wraz z żądaniem jego zwrotu. Zaniechanie przez organ podjęcia czynności zmierzających do 

zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i 

ważne dla niej okoliczności jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego 
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(art.art. 7, 77 § 1 k.p.a.),  skutkującym wadliwością decyzji. Uchylenie decyzji obu instancji 

wynikało z faktu, że istotne dla sprawy okoliczności, które mogły wpłynąć na wynik 

rozstrzygnięcia istniały już w dniu podejmowania decyzji pierwszoinstancyjnej, zaś powyższe 

pozwoli ponownie rozstrzygnąć sprawę z zachowaniem ewentualności drogi odwoławczej 

(wyrok z dnia 18 marca 2008 r.). 

W omawianym zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i bezrobocia odnotować 

również można przypadki stwierdzenia nieważności badanych decyzji. W jednej z nich Sąd 

orzekł, że decyzja pierwszoistancyjna została wydana z naruszeniem przepisów 

o właściwości, co w konsekwencji skutkuje stwierdzeniem jej nieważności. Jednak przy 

rozpatrywaniu odwołania organ II instancji nie spostrzegł, że kwestionowana decyzja 

obarczona jest tego rodzaju wadą. Utrzymując ją w mocy dopuścił się zatem rażącego 

naruszenia prawa (sygn. akt IV SA/Wr 378/07). Podobnie organy orzekające postąpiły w 

sprawie sygn. akt IV SA/Wr 45/08, wobec czego wyrokiem z dnia 18 marca 2008 r. Sąd 

stwierdził nieważność decyzji obydwu instancji.  

Natomiast, w wyroku z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 269/08, Sąd 

spostrzegł, że organ nie dysponował wyraźną podstawą prawną do wydania decyzji 

w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania ustawowych odsetek. Gdyby nawet 

przyjąć, że organ administracji uprawniony jest do władczego (w drodze decyzji) określania 

wysokości odsetek ustawowych, w sytuacji gdy powiatowy urząd pracy z przyczyn 

niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie, a w konsekwencji, 

że taka decyzja podlega kontroli sądu administracyjnego, to skarżący dla pełnej ochrony 

prawnej i tak zmuszony byłby do odwołania się do ochrony, jaką zapewniają wyłącznie sądy 

powszechne. Chodzi o ochronę, w ramach której możliwe jest reformatoryjne orzeczenie 

merytoryczne. Sprawa odsetek (w tym ich wysokość) w sytuacji, gdy powiatowy urząd pracy 

z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał wypłaty zasiłku, dodatku 

szkoleniowego, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy ma 

charakter sprawy cywilnej, a w konsekwencji, że organ administracji publicznej nie mógł 

kwestii tej rozstrzygać w sposób władczy na drodze postępowania administracyjnego 

zakończonego decyzją. Decyzja administracyjna wydana w takiej sprawie oceniona być musi 

jako rażąco naruszająca prawo, gdyż nie została wydana w oparciu o wymaganą podstawę 

materialnoprawną. Przy czym, Sąd orzekając w niniejszej sprawie wskazał na wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. SK 12/99 (OTK ZU 2000 r., Nr 5, 

poz. 143).  

 W sprawie sygn. akt IV SAB/Wr 51/07 Sąd, wyrokiem z dnia 19 września 2008 r. 

rozpoznając skargę na bezczynność w zakresie wniosku  o podjęcie zawieszonego 

postępowania odwoławczego, zobowiązał organ decyzyjny do wydania orzeczenia w tym 

przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego 
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wyroku. W niniejszym przypadku skargę uznano za zasadną, gdyż skarżący wniósł o 

podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego oraz ponowne jego zawieszenie. 

Wniosek taki, zgodnie z art. 101 § 1 kpa, należało załatwić poprzez wydanie stosownego 

postanowienia uwzględniającego lub oddalającego żądanie. Tymczasem, takiego 

rozstrzygnięcia organu administracyjnego zabrakło. 

 

Powszechny obowiązek obrony. 
 

 Rozpoczynając omawianie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony należy 

stwierdzić, że przyjęta linia orzecznicza w roku sprawozdawczym 2008 nie odbiegała od lat 

poprzednich. 

Również obecnie, większość rozstrzygniętych przez Sąd spraw objęła te z zakresu 

orzekania o zdolności do pełnienia czynnej lub zawodowej służby wojskowej. Jednakże, 

mimo znacznej przewagi liczebnej tego rodzaju spraw, pojawiły się też inne, dotyczące 

odroczenia zasadniczej służby wojskowej, odmowy przeniesienia do rezerwy bez odbycia 

zasadniczej służby wojskowej, powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, czy 

odmowy uznania konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad 

członkiem rodziny. 

Podkreślić należy, że podobnie jak wcześniej, odrzucono skargi z uwagi na 

kwestionowanie przez skarżących związku lub braku związku rozpoznanych chorób ze 

służbą wojskową oraz ustalenia grupy inwalidztwa z powodu braku kognicji w tym zakresie, 

była również znaczna. 

W kwestii orzeczeń eliminujących wadliwe decyzje organów administracyjnych z 

obrotu prawnego daje się zauważyć przewagę tych, w których podstawę uchyleń stanowiły 

uchybienia natury proceduralnej w postaci naruszenia art. 7, 9, 11, 75, 77 § 1, 107 § 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy te naruszano łącznie, ale wystąpiły też 

przypadki naruszenia tylko poszczególnych z nich. Istotą tych naruszeń był fakt, że organy 

decyzyjne nie badały i nie oceniały całości zgromadzonej dokumentacji lekarskiej, także tej 

przedstawianej przez strony oraz kwestii przez nie podnoszonych. Nie wyjaśniały tym 

samym, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, wszystkich istotnych dla 

spraw okoliczności. Wielokrotnie błędnie ustalały przesłanki warunkujące stopień zdolności 

do pełnienia służby wojskowej. Z kolei, uzasadniając swe orzeczenia, ograniczały się do 

wskazania jednostki chorobowej z przypisaniem jej stosownego paragrafu z załącznika Nr 2 

do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie 

orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych 

komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. Nr 151, poz. 1595) albo z załącznika Nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie orzekania o 
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zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania 

wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. Nr 133, poz. 1422) lub też do zbyt 

ogólnych stwierdzeń, nie wypełniając w ten sposób warunków sformułowanych w przepisach 

prawa. Tym samym, nie wyjaśniały dostatecznie zasadności podjętych rozstrzygnięć, w 

związku z czym uniemożliwiały stronom polemikę z nimi. Nie uzasadniły też powodów użycia 

znajdujących się w opisach niektórych schorzeń pojęć niedookreślonych, takich jak 

„nieznacznie” i „znacznie” upośledzających m.in. sprawność ustroju, których zastosowanie 

miało wpływ na proces decyzyjny. 

Pośród orzeczeń, w których Sąd dopatrzył się naruszeń prawa należy też wskazać na 

następujące sprawy: 

- rozstrzygniętą wyrokiem z dnia 9 października 2008 r. sprawę sygn. akt IV SA/Wr 342/08. 

Prócz wyżej wskazanych naruszeń procedury administracyjnej doszło tu także do naruszenia 

art. 138 § 2 kpa, ponieważ jej rozstrzygnięcie nie wymagało uprzedniego przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego. Organ odwoławczy nie miał wątpliwości, co do stanu 

faktycznego, ani nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu 

uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie w całości lub w znacznej części. W tych 

okolicznościach, miał więc obowiązek orzec co do istoty sprawy, nie zaś przekazywać 

sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji; 

- sygn. akt IV SA/Wr 468/07. W tym przypadku, po zakończeniu postępowania, w którym 

zapadła decyzja ostateczna skarżący przedstawił nowy dowód w postaci orzeczenia 

o niepełnosprawności, zawierający rozpoznanie lekkiego stopnia niepełnosprawności, który 

rozpoczął się od dnia wcześniejszego niż dzień wydania zaskarżonej decyzji. Wprawdzie 

powyższe orzeczenie nie mogło być podstawą wznowienia postępowania, gdyż nie istniało w 

dniu wydania decyzji, jednak za podstawę taką można uznać nowe okoliczności faktyczne. 

Okoliczności te mogły mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie sprawy zakończonej 

zaskarżoną do Sądu decyzją ostateczną, szczególnie po wyjaśnieniu przyczyn 

niepełnosprawności określonych symbolem 05-R. Podobnie rzecz się ma w sprawie sygn. 

akt IV SA/Wr 128/08; 

- w kolejnej, sygn. akt 587/07, wyrokiem z dnia 24 stycznia 2008 r. Sąd uchylił decyzję 

organu I i II instancji dlatego, że komisja I instancji naruszyła przepis art. 132 kpa. Jak 

wynika z brzmienia tego artykułu, organ I instancji uprawniony jest do zmiany lub uchylenia 

własnej decyzji. Tymczasem, w niniejszej sprawie komisja I instancji „po wniesionym 

odwołaniu”, nie wyeliminowała z obrotu zaskarżonego orzeczenia. Otworzono natomiast 

nowe postępowanie wprowadzając do obiegu prawnego kolejne orzeczenie. Wskutek 

niewłaściwego zastosowania tego trybu w obrocie prawnym funkcjonują jednocześnie dwie 

decyzje komisji I instancji, przy tym nowe orzeczenie dotyczy innego przedmiotu – czasowej 

niezdolności skarżącego do służby wojskowej. Natomiast rzeczą komisji II instancji było w 
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pierwszej kolejności ocenić, czy w niniejszym postępowaniu nie uchybiono przepisom 

procedury administracyjnej w omawianej kwestii, czego nie uczyniła; 

- sygn. akt IV SA/Wr 166/08, w której Sąd wyeliminował decyzje organów obydwu instancji z 

tej przyczyny, że obarczone zostały one uchybieniami proceduralnymi, o których była już 

mowa na wstępie, a także tym, iż będące aktem reformatoryjnym orzeczenie komisji 

odwoławczej, nie wskazuje na żadną z przesłanek wymienionych art. 30 a ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2004r., nr 241, poz. 2416 ze m.). Jako okoliczność mającą uzasadnić 

zastosowanie wobec odwołującego się kategorii B organ odwoławczy wskazał potrzebę 

dalszej diagnostyki poborowego, gdyż dopiero to pozwoli na ustalenie rzeczywistego stanu 

zdrowia badanego. W tej sytuacji, zaskarżone orzeczenie narusza powołany przepis prawa 

materialnego, a uchybienie to miało istotny wpływ na wynik sprawy. Z art. 30 a ust. 1 pkt 2 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykazu chorób i 

ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz 

odbywania tej służby poza granicami państwa, stanowiącego załącznik Nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o 

zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji 

lekarskich w tych sprawach (Dz.U. Nr 151, poz. 1595 ze zm.) wynika, że stwierdzenie u 

poborowego kategorii B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej - jest możliwe w 

razie rozpoznania u niego przemijającego upośledzenia ogólnego stanu zdrowia albo 

ostrego lub przewlekłego stanu chorobowego, które rokują odzyskanie zdolności do czynnej 

służby wojskowej, a nie wtedy, gdy organ ma wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia 

poborowego i chce te wątpliwości usunąć w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do 

służby;  

- z kolei, rozważając sprawę zarejestrowaną pod sygn. akt IV SA/Wr 124/08 Sąd doszedł do 

wniosku, że uchylenia wymagają nie tylko decyzje wydane w I i w II instancji, ale i wydana 

wcześniej, w granicach tej sprawy, decyzja komisji odwoławczej. W decyzji tej organ 

administracyjny przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, w wyniku którego zapadły 

badane w obecnym postępowaniu orzeczenia, dokonał ingerencji w ponowne rozstrzygnięcie 

sprawy w postaci precyzyjnych poleceń, co do sposobu jej załatwienia, a więc załatwienia 

konkretnej sprawy indywidualnej, rozstrzyganej w drodze decyzji. Tymczasem, działanie 

takie nie znajduje uzasadnienia w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Jak 

spostrzegł Sąd, wydając obecne orzeczenie pierwszoinstancyjne organ orzekający nie 

przeprowadził żadnych badań lekarskich skarżącego, przyjął jedynie stanowisko komisji 

odwoławczej zawarte w uzasadnieniu tejże decyzji. W ten sposób, w istocie, pozbawiono 

skarżącego prawa do realnego skorzystania z dwuinstancyjnego postępowania 

administracyjnego, które winno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem zasad art. 138 § 2 
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k.p.a. W tym stanie faktycznym i prawnym zaskarżone orzeczenie, poprzedzające je 

orzeczenie I instancji, oraz wcześniejsze orzeczenie komisji II instancji (mieszczące się w 

granicach danej sprawy), zostały podjęte z naruszeniem przepisów procesowych; 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił też zaskarżoną decyzję w sprawie sygn. akt 

241/08, w której skarżący powoływał się na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki 

nad członkiem rodziny. Otóż, zdaniem Sądu, organ decyzyjny błędnie przyjął, że 

w ustalonym w postępowaniu stanie faktycznym nie zostały spełnione przesłanki określone w 

art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. 

Dz.U. 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). W wyroku wskazano, że samo istnienie innych 

zobowiązanych do sprawowania opieki nie może per se implikować uznania przez organ 

administracji, że w konkretnym stanie faktycznym nie istnieje konieczność sprawowania 

bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny jej potrzebującym przez skarżącego. Aby 

dokonać takiej oceny, organ administracji musi wziąć pod uwagę okoliczności obiektywnie 

uniemożliwiające sprawowanie opieki przez innych niż skarżący zobowiązanych. W 

rozpatrywanej sprawie nie można przyjąć także, że została ona wyjaśniona dokładnie i 

wszechstronnie, stosownie do art. 7 i 77 § 1 k.p.a., ponieważ organ odwoławczy nie dokonał 

właściwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. 

 Omawiając sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony odnotować też 

można przypadki stwierdzania nieważności zaskarżonych decyzji. W sprawach tych  Sąd 

orzekł we wskazany wyżej sposób, gdyż organy odwoławcze, mimo braku podpisów na 

odwołaniach, bez wzywania stron do usunięcia tego braku formalnego rozpatrzyły odwołania 

orzekając o żądaniu strony. Tymczasem brak podpisu strony na odwołaniu należy uznać za 

brak istotny, tzn. taki, którego nieusunięcie uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu (wyrok 

z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 522/07 oraz wyrok z dnia 10 lipca 2008 r., 

sygn. akt IV SA/ Wr 119/08).  

 

Sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych,  
sprawy z zakresu inspekcji pracy. 
 
W sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych dominowały sprawy 

dotyczące kwestii awansu zawodowego nauczycieli oraz sprawy związane z pełnieniem 

służby w policji oraz wojsku. Ogółem w ramach wskazanego wyżej przedmiotu w 2008 r. w 

Wydziale IV rozpoznano 55 spraw.  

 

Sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych.  

 

W zakresie stosunków służbowych zauważalna była tendencja do rozszerzania 

kontroli sądowo-administracyjnej na czynności związane ze służbą w formacjach 
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mundurowych dokonywane w ramach procedur opiniowania funkcjonariuszy oraz ich 

przyjmowania do służby.  

W wyroku z dnia 30 czerwca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 93/08 Sąd przesądził, że w 

prowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji procedurze kwalifikacyjnej 

dotyczącej przyjęcia do służby w Policji należy przypisać przymiot postępowania o 

charakterze administracyjnym. Wobec tego czynność przerwania postępowania 

kwalifikacyjnego przez Komendanta podejmowana na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 206 r. w sprawie 

postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77) podlega kontroli 

sądu administracyjnego jako czynność, o jakiej mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Niezależnie 

od tego w tym samym orzeczeniu Sąd uznał, ze z żadnego przepisu ustawy o Policji, jak 

również z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 

stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby Policji nie wynika, by 

kandydatowi do służby służyło roszczenie o przyjęcie do służby w Policji.  

W wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 597/07 - na gruncie 

przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 

2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (DZ.U. Nr 86, 

poz. 787 ze zm.) - Sąd wyraził pogląd zgodnie, z którym z treści § 8 ust. 7 tego 

rozporządzenia wynika, że przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania od opinii 

służbowej jest zobowiązany wydać decyzję, o której mowa w ust. 6. Oznacza to, że w 

obecnym stanie prawnym funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługuje prawo żądania 

poddania kontroli opinii służbowej, zatem zastosowanie znajduje przepis art. 3 § 2 pkt 1 

p.p.s.a. W tym zakresie Sąd podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny analizując analogiczne 

brzmienie § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru 

formularza opinii służbowej (Dz.U. Nr 98, poz. 890 ze zm.) w uzasadnieniu postanowienia z 

dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie Tw 5/05 OTK-B 2006/6/253 również stanął na stanowisku, 

że dopuszczalna jest droga sądowa do kwestionowania treści opinii służbowej; może ona 

zostać zaskarżona do sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a.    

W wyroku z dnia 21 maja 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 579/07 Sąd wypowiedział się w 

kwestii dopuszczalności drogi sądowej dla sprawy zwolnionego ze służby funkcjonariusza 

Policji, domagającego się zwrotu kwoty wpłaconej do kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

Wskazał na przepisy art. 39 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas 

zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 

zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502). W ocenie Sądu ani przepis art. 39  powołanej 

ustawy, w myśl którego w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy 
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zapomogowo – pożyczkowe, a nadzór nad nimi sprawują związki zawodowe – ani przepisy 

powołanego rozporządzenia Rady Ministrów nie dają możliwości ingerencji jednostki w której 

są tworzone. Zgodnie z § 12 wspomnianego rozporządzenia osobom skreślonym z listy 

członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (zwanej dalej PKZP) przysługuje 

zwrot wkładów członkowskich, w terminie określonym w statucie, o czym może zadecydować 

PKZP przez swoje organy statutowe. Wskazał dalej, że ustawodawca w § 39 rozporządzenia 

przyznał PKZP zdolność sądową do występowania z powództwami  przeciwko członkom 

kasy w przypadku niespłacenia pożyczki, a w takim przypadku w imieniu PKZP występuje 

członek zarządu. Analiza przepisów dokonana przez Sąd  doprowadziła do wniosku, że 

sprawa dotycząca zwrotu wkładu nie jest sprawą administracyjną w rozumieniu art. 1 i 2 

Kodeksu postępowania administracyjnego, a tym samym organ policyjny nie jest 

kompetentny do merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii zwrotu środków zgromadzonych w 

kasie zapomogowo – pożyczkowej przez byłego funkcjonariusza Policji.   

W  uzasadnieniu wyroku z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 336/08, Sąd 

wytykając organom Policji błędną interpretację przepisu § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości 

i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za 

umundurowanie (Dz. U. Nr 125, poz. 1166 ze zm.) – w którym wyartykułowano 

jednoznaczną normę pozwalającą odmówić przyznania równoważnika w zamian za 

umundurowanie wyłącznie policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, ale tylko w przypadku, gdy w czasie zawieszenia następuje 

zwolnienie ze służby – wskazał, że w sprawie równoważnika w zamian za umundurowanie 

policjantów organ winien wydać decyzję administracyjną. W ocenie Sądu powołane wyżej 

rozporządzenie nie wskazuje bezpośrednio na konieczność wydania decyzji w tych 

sprawach,  jednakże w świetle stosunku służbowego łączącego policjanta z jego pracodawcą 

oraz w świetle innych rozporządzeń zakładających wydawanie w sprawach należności 

pieniężnych decyzji administracyjnych (np. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego) 

należy przyjąć, że w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za 

umundurowanie, powinna być wydawana decyzja administracyjna.    

  Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 21 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 

120/08,  oddalający skargę na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy 

mianowania aplikantem pozaetatowym sądowym. W motywach wyroku Sąd stwierdził, że akt 

odmowy mianowania na aplikanta ( etatowego czy pozaetatowego), materializujący  się w 

czynności ustalenia  listy aplikantów sądowych oraz ewentualnym nieuwzględnieniu wniosku 

o wpisanie na listę aplikantów – nie jest decyzją administracyjną, lecz szeroko rozumianym 

aktem administracyjnym,  należącym  do dyskrecjonalnych uprawnień właściwego organu 

sądowego, który kierując się wymaganiami kwalifikacyjnymi, decyduje o składzie osobowym 
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osób przyjętych – mianowanych na aplikację. Natomiast czynność ustalenia listy kandydatów 

na aplikantów  jest czynnością w rozumieniu art.3 § 2 pkt 4, albowiem jest to czynność z 

zakresu administracji publicznej dotycząca wynikających z przepisów prawa uprawnień 

jednostek indywidualnie wskazanych na liście ustalonej przez prezesa sądu apelacyjnego. W 

tej samej sprawie Sąd wyraził również pogląd, że dyskrecjonalna władza prezesa sądu 

apelacyjnego w zakresie mianowania,  bądź  odmowy mianowania na aplikanta sądowego,  

znajduje swój wyraz również w uprawnieniu do określenia liczby punktów, których uzyskanie 

w toku konkursu warunkuje  wpisanie na ustalaną przez prezesa sądu apelacyjnego listę 

osób przyjętych na aplikację, co w dalszej kolejności może – po spełnieniu również innych 

warunków, o których mowa w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych -  wywołać 

skutek w postaci mianowania na aplikanta sądowego etatowego jak i pozaetatowego.  

 

Sprawy z zakresu inspekcji pracy. 

 

W wyroku z dnia 21 maja 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 73/08 Sąd rozpoznając skargę na 

decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie urządzenia w budynku pomieszczenia 

palarni dla pracowników, nie zgodził się z zarzutami pracodawcy o naruszeniu jego 

słusznego interesu prawnego poprzez nałożenie obowiązku ustalenia liczby pracowników 

używających wyrobów tytoniowych – co naruszałoby postanowienia art. 47 i 51 Konstytucji 

RP, łamiąc prawo zatrudnionych do ochrony życia prywatnego. Stwierdził, że każdy ma 

prawo do prawnej ochrony życia prywatnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 

W orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego ukształtował się pogląd, w myśl którego 

prawo do ochrony prywatności podlega istotnemu ograniczeniu. Zgodnie z tym poglądem, o 

ile sfera życia intymnego objęta jest pełną prawną ochroną, o tyle ochrona sfery życia 

prywatnego, podlega pewnym ustawowym ograniczeniom, uzasadnionym w 

demokratycznym państwie prawa ze względu bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, 

ochronę środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób (art. 31 

ust. 3 Konstytucji RP). Przesłanka konieczności ograniczenia praw i wolności z jednej strony 

stawia przed prawodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby 

dokonania ingerencji w danym stanie faktycznym, z drugiej zaś - winna być rozumiana jako 

wymóg stosowania środków prawnych skutecznych (rzeczywiście służących realizacji 

zamierzonych celów), ale tylko tych niezbędnych (chroniących określone wartości w sposób 

bądź w stopniu nieosiągalnym przy zastosowaniu innych środków). Owa niezbędność 

oznacza również nakaz stosowania środków jak najmniej uciążliwych dla podmiotów, których 

prawa lub wolności ulegną ograniczeniu, bo ingerencja w sferę statusu jednostki musi 

pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, których ochrona uzasadnia 

dokonane ograniczenie. Przepisy prawa ograniczające zasady korzystania z wyrobów 
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tytoniowych w miejscach publicznych, zmierzają do tego, aby chronić niepalących 

pracowników przed szkodliwym działaniem dymu papierosowego, stanowią niewątpliwie 

konieczne w demokratycznym państwie prawa ograniczenie praw i wolności ze względu na 

ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Brak bowiem wyodrębnienia oddzielnego 

pomieszczenia palarni potencjalnie naraża niepalących na wdychanie dymu tytoniowego. 

 

Sprawy mieszkaniowe. 
 

Badając sprawy objęte symbolem podstawowym 621, rozstrzygnięte w roku 

sprawozdawczym 2008 r. dostrzega się, że dominującą grupę stanowią sprawy dotyczące  

dodatków mieszkaniowych. Pozostałe obejmują: zwrot nienależnie pobranego równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, odmowę przyznania tego równoważnika, odmowę 

przyznania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego. Pojawiły się też takie, w 

których organy decyzyjne zajmowały się kwestiami proceduralnymi. 

Wśród rozpoznanych przez Sąd „spraw mieszkaniowych” w większości nie doszło do 

naruszeń prawa ze strony organów administracyjnych, skutkujących uchyleniem 

kwestionowanych przez skarżących orzeczeń i skargi podlegały oddaleniu. Tytułem 

przykładu, można przywołać sprawę sygn. akt IV SA/Wr 346/08, dotyczącą przyznania 

dodatku mieszkaniowego. Sąd w części skargę oddalił, ponieważ przeprowadzony proces 

decyzyjny nie został obarczony żadnymi wadami. Skarżący kwestionował wysokość 

otrzymanego dodatku. Domagał się zaliczenia opłaty za gaz do podstawy jego obliczania. 

Jednakże organ zasadnie stwierdził, że jest ona wyłączona z katalogu opłat związanych z 

eksploatacją lokalu mieszkalnego, ponoszonych przez użytkowników lokali, a zaliczanych 

właśnie do podstawy obliczania dodatku.  Natomiast w części skarga ta została odrzucona, 

gdyż skarżący żądał zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, wynikłą z naruszenia prawa 

materialnego, co pozostaje poza kognicją sądu administracyjnego (wyrok z dnia 10 września 

2008 r.) 

Warto również zwrócić uwagę na przypadek skargi na bezczynność organu 

administracyjnego, zarejestrowanej pod sygn. akt IV SAB/Wr 29/07. Otóż, sprawa niniejsza 

dotyczyła bezczynności w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dodatku 

mieszkaniowego. Jak spostrzegł Sąd po dokonaniu analizy akt sprawy, do organu 

właściwego wpłynął niekompletny wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

Wpłynięcie niekompletnego żądania natomiast nie uruchamia takiego postępowania. To zaś, 

jak prawidłowo wykazał organ administracyjny, uniemożliwiło skuteczne powoływanie się na 

fakt jego prowadzenia, co z kolei czyni przedwczesnym żądanie jego zawieszenia, 

przesądzając w konsekwencji o niezasadności stawiania organowi zarzutu bezczynności. 

Sąd stwierdził, że organ, któremu zarzucono bezczynność, bez zbędnej zwłoki wezwał 
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stronę na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia 

braków podania, jednak, z przyczyn leżących po stronie skarżącego, nie mógł nadać sprawie 

biegu i załatwić jej w przepisanym terminie (wyrok z dnia 10 października 2007 r.). 

Przechodząc do wyroków, którymi Sąd usunął z obrotu prawnego wadliwe orzeczenia 

organów administracyjnych należy wskazać następujące: 

- wyrokiem z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 57/08 Sąd, na podstawie art. 145 

§ 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uchylił decyzje wydane w obydwu 

instancjch. Tutaj uwzględniono skargę, ponieważ organy orzekające zajęły niesłuszne 

stanowisko, że równoważnik pieniężny,  o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 

kwietnia o Policji 1990 r. (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 ze zm.) przysługuje wyłącznie 

w sytuacji, gdy policjant lub członkowie jego rodziny nie posiadają jakiegokolwiek lokalu 

mieszkalnego, a nie w sytuacji gdy policjant lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu 

mieszkalnego odpowiadającego normom zaludnienia określonym w odrębnych przepisach, 

tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w 

sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych 

oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. 

Nr 105, poz. 884). Sąd przychylił się w tej kwestii do stanowiska przyjętego w orzecznictwie, 

zgodnie z którym równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 

92 ust. 1 ustawy o Policji przysługuje policjantowi, który nie posiada lokalu mieszalnego 

odpowiadającego normom powierzchni mieszkalnej. Przy czym, powołał się na wyroki NSA z 

dnia 14 marca 2000 r., sygn. akt I SA 658/99, LEX nr 55283 i z dnia 23 lipca 1999 r., sygn. 

akt I SA 866/98, LEX nr 48581. Wskazał także, że prawo do równoważnika pieniężnego za 

brak lokalu mieszkalnego przysługuje policjantowi, który dysponuje prawem do otrzymania 

tego lokalu na podstawie decyzji administracyjnej, tj. m.in. w sytuacji, gdy policjant posiada 

lokal mieszalny nieodpowiadający przysługującej mu powierzchni mieszkalnej. Równoważnik 

ten jest bowiem formą rekompensaty pieniężnej z tytułu nieposiadania przez policjanta lokalu 

mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni mieszkaniowej. 

 
Sprawy z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego, nauki oraz 
działalności badawczo-rozwojowej. 

 

W sprawach z zakresu oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki oraz działalności 

badawczo rozwojowej, Sąd orzekał o legalności rozstrzygnięć Rektora Uczelni w sprawie 

skreślenia z listy studentów, Odwoławczych Komisji Stypendialnych w przedmiocie 

przyznania stypendiów socjalnych oraz za wyniki w nauce, Samorządowych Kolegiów 

Odwoławczych w sprawach o dofinansowanie kosztów kształcenia młodych pracowników, 



 112 

udzielenia pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla ucznia oraz przyznanie 

stypendium szkolnego, a także Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie powierzenia 

stanowiska Dyrektora Szkoły. 

W wyrokach z 2 czerwca 2008 r. o sygn. akt IV SA/Wr 39/08, IV SA/Wr 40/08 i IV 

SA/Wr 41/08 uchylono decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w 

przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika.  W ocenie Sądu organy obu instancji dokonały wadliwej 

interpretacji art. 70 i 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Według Sądu gospodarstwo pomocnicze szkoły jest 

częścią szkoły, a to oznacza, że szkoła nie może zawrzeć z sobą umowy o kształcenie 

młodocianego pracownika, lecz taką umowę może zawrzeć tylko z niezależnym podmiotem i 

pracodawcą. Gospodarstwo pomocnicze szkoły może występować w dwóch formach 

podmiotów,  w których może odbywać się praktyczna nauka zawodu  - jako gospodarstwo 

pomocnicze szkoły nie mogące zatrudniać pracowników, gdyż statut nie dał mu takich 

uprawnień i gospodarstwo, które posiada takie uprawnienia i wówczas ma przymiot 

pracodawcy – ze skutkami wynikającymi z przepisów ustawy i kodeksu pracy. 

 W wyrokach z dnia 24 września 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 64/08 oraz IV SA/Wr 

65/08 uchylono decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w sprawie 

przyznania pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym uczniom. W uzasadnieniach Sąd 

wskazał, że skracanie przez organ decyzyjny, w ramach uznania administracyjnego okresu, 

na jaki przyznawane jest stypendium szkolne, jest niedopuszczalne. 

W wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 228/07, uchylono decyzję 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Akademii Medycznej we Wrocławiu w przedmiocie 

odmowy przyznania stypendium za wyniki w nauce. Sąd zauważył, że w podstawach 

prawnych rozstrzygnięcia obu instancji powołano dwa różne regulaminy przyznawania i 

wypłacania świadczeń z pomocy materialnej dla studentów AM we Wrocławiu.  Oceniając 

prawidłowość zastosowania w stosunku do skarżącej postanowień regulaminu przyznawania 

i wypłacania świadczeń z pomocy materialnej dla studentów AM we Wrocławiu Sąd 

stwierdził, że do uzyskania świadczeń z pomocy materialnej uprawnieni są studenci 

kształcący się w systemie studiów: dziennych, wieczorowych, zaocznych, którzy dokonali 

wpisu na nowy rok akademicki i złożyli wniosek o przyznanie pomocy materialnej w terminie 

ustalonym przez rektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja 

Stypendialna może przyznać pomoc materialną studentowi, który złożył wniosek o 

przyznanie pomocy materialnej po terminie ustalonym przez Rektora. Sąd zobowiązał organ 

do jednoznacznego rozstrzygnięcia, który z regulaminów przyznawania i wypłacania 

świadczeń z pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu należy 
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zastosować w sprawie, a następnie, posiłkując się postanowieniami regulaminu, uznanego 

za obowiązujący, rozstrzygnąć sprawę przyznania stypendium skarżącej. 

 Podobne motywy legły u podstaw wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. sygn. akt IV 

SA/Wr 230/07, uchylającego decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Akademii 

Medycznej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego oraz za 

wyniki w nauce.  

 Wyrokiem z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 316/08 stwierdzono 

nieważność decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i 

Przedsiębiorczości w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego i na 

wyżywienie. Oceniając prawidłowość zastosowania w stosunku do skarżącej postanowień 

Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i 

Przedsiębiorczości, Sąd uznał, że decyzja będąca przedmiotem zaskarżenia została wydana 

z rażącym naruszeniem prawa, albowiem z Regulaminu wynika, że termin do złożenia 

wniosku o stypendium jest terminem materialno-prawnym o charakterze zawitym, z upływem 

którego student traci prawo do uzyskania świadczenia, chociażby spełnił pozostałe kryteria 

określone w ustawie o szkolnictwie wyższym, a sprecyzowane w regulaminie. W ocenie 

Sądu nie można uznać, że ustawodawca przewidział w akcie regulaminowym wprowadzenie 

materialno-prawnego terminu zawitego, którego upływ udaremnia przyznanie studentowi 

świadczenia, nawet gdyby uczelnia nie rozdysponowała środków, a ubiegający się spełniał 

wymagane kryteria. 

 

Sprawy samorządowe. 

 

Stosunki pracy i stosunki służbowe. 

 

W sprawach z zakresu samorządu terytorialnego rozpatrywanych w Wydziale IV 

dominowały skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego  (14). W pozostałym 

zakresie przedmiotem rozpoznania były skargi jednostek samorządu terytorialnego na 

rozstrzygnięcia nadzorcze (5) oraz skargi osób fizycznych na uchwały lub zarządzenia 

organów jednostek samorządu terytorialnego (4). 

 W sprawach z 18 czerwca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 169), z 25 czerwca 2008 r. 

(sygn. akt IV SA/Wr 176/08), z 10 lipca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 179), z 17 stycznia 

2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 193/07), z 13 sierpnia 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 197/08), z 

17 września 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 281), z 22 października 2008 r. (sygn. akt IV 

SA/Wr 282), z 19 września 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 290), z 21 sierpnia 2008 r. (sygn. 

akt IV SA/Wr 294), z 30 października 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 368), z 29 stycznia 

2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr  611/07) Sąd stwierdził nieważność w całości lub w części 
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postanowień regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: w tym przede wszystkim dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. W ocenie Sądu wśród 

najczęstszych naruszeń prawa dochodzi poprzez niestosowanie ścisłej wykładni norm 

kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogi. Sąd uznał, że 

realizując przysługującą kompetencję, organ upoważniony musi ściśle uwzględniać wytyczne 

zawarte w upoważnieniu ustawowym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i 

materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie 

prawa.  

Regulamin, jako akt prawa miejscowego, ma charakter wykonawczy wobec ustawy i 

musi bezwzględnie odpowiadać wymogom wewnętrznej zgodności systemu źródeł prawa, w 

tym m.in. wynikających z art. 94 Konstytucji RP i art. 9 Kodeksu pracy. Chodzi w 

szczególności o stanowienie aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach 

upoważnień zawartych w ustawie, a odnośnie unormowań z zakresu prawa pracy - 

dodatkowo o rozwiązania nie mniej korzystne od postanowień wynikających z przepisów 

Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Zdaniem Sądu zasady 

przyznawania nauczycielom dodatków: w tym przede wszystkim dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia powinny 

być ustalane tylko na podstawie i w granicach ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu pracy. 

W ocenie Sądu uchwalone regulaminy nie mogą być przepisem szczególnym w 

rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy, co do określania warunków zachowania lub utraty prawa do 

wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw. 

Wyklucza taką możliwość brzmienie normy kompetencyjnej (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela), 

która upoważnia organ prowadzący szkołę wyłącznie do ustalenia warunków obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za takie godziny. W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast 

upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane. Sąd zwrócił także uwagę, że 

wypłata dodatków dla nauczycieli nie może być uzależniona od jakichkolwiek czynników 

pozaprawnych, takich jak np. „współpraca z innymi jednostkami podległymi Radzie”, czy 

„złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska”. 

 

Pomoc społeczna. 

 

W wyroku z dnia 8 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 671/07, Sąd stwierdził, że 

uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2005 r.  nr  XXX/398/05 w 

przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy 

społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy 
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społecznej i trybu ich pobierania, została wydana z naruszeniem prawa. Sąd wskazał, iż w 

uchwale nie zostało jasno sprecyzowane, co składa się na „pobyt” osoby we domu pomocy 

oraz według jakich zasad odpłatność za ten pobyt ustalono. Przepisy prawa zaś powinny być 

formułowane poprawnie, jasno i zrozumiale, dając adresatowi możliwość wywiedzenia z nich 

jednoznacznych norm postępowania i rozpoznania zakresu zachowań dozwolonych lub 

nakazanych (zakazanych). Nakazują to zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz 

ochrony zaufania do państwa i prawa, a także określoności przepisów prawa. Tym bardziej, 

że ustawa o pomocy społecznej stanowiąc upoważnienie do podjęcia stosownej uchwały w 

tym względzie mówi o szczegółowych zasadach.  

  

Gospodarka komunalna, gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanie 

lokalowym zasobem gminy. 

 

W zakresie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, a w 

szczególności zarządzaniem lokalowym zasobem gminy, tradycyjnie najwięcej problemów 

stwarzała organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego interpretacja przepisów 

art. 4 i art. 21 ustawy z dnia  21 maja 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 ze zm.). Dochodziło do 

naruszenia norm kompetencyjnych uprawniających organy stanowiące gminy do ustalenia 

zasad gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

 Wyrokiem z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 490/07, Sąd stwierdził 

częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W ocenie Sądu 

przepisy uchwały w zaskarżonym zakresie w sposób istotny naruszają art. 21 ust. 3 i art. 4 

ustawy z dnia 21 maja 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu niezgodne z art. 23 ust. 2 ustawy są 

postanowienia o wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu osób 

posiadających tytuł prawny do  innego lokalu lub jego części – z wyjątkiem lokalu socjalnego, 

jak również osób, które w wspólnie  zamieszkują z osobą, która posiada tytuł do lokalu  lub  

jego części. Podobnie niedopuszczalny jest przepis dotyczący ograniczenia kręgu 

uprawionych mieszkańców, którzy nie dokonali zamiany lokalu budynku mieszkalnego lub 

jego części na lokal kwalifikujący się do ubiegania się o  poprawę warunków zamieszkania  z 

mieszkaniowego zasobu gminy, także gdyby osoby te zbyły pod jakimkolwiek tytułem  

posiadane prawo  do lokalu, budynku lub jego części.  

Podobny problem pojawił się w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt IV 

SA/Wr 541/07. W tym wyroku Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Polanicy 

Zdroju w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
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gminy. W uzasadnieniu wskazano, że niedopuszczalne było wprowadzenie przez Radę 

nowego, pozaustawowego ograniczenia do uchwały w postaci wymogu trzyletniego stałego 

zamieszkiwania wnioskodawcy na obszarze gminy. Postanowienia tej treści są sprzeczne z 

definicją wspólnoty samorządowej, którą  z mocy prawa tworzą wszyscy mieszkańcy gminy, 

bez względu na okres zamieszkiwania na jej terenie.  Zaskarżone regulacje godzą ponadto 

w konstytucyjną zasadę równości wszystkich podmiotów wobec prawa. 

 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

Wyrokiem z dnia 21 maja 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 150/08 Sąd oddalił skargę 

Gminy Borów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające 

nieważność postanowień uchwały opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez 

Gminę Borów. Sąd uznał, że ogólnikowe ujęcie opłat za świadczenia przedszkola 

publicznego w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przekraczających 

podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz w przypadku nieobecności dziecka 

w przedszkolu, powoduje nieuchronnie przyjęcie jednej tylko sztywnej opłaty, która w istocie 

nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku 

korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego, czy konkretne 

przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia (poza realizacją podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego), rozmiaru i jakości tych dodatkowych świadczeń, a wreszcie 

bez związku z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z owych dodatkowych świadczeń 

(a jeśli nawet tak, to w jakim rozmiarze). Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie 

w kwestionowanej uchwale brak było takiej konkretyzacji. Wymogu tego z pewnością nie 

spełniało określenie, iż opłata dotyczy świadczeń, za „zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego”, wraz z argumentem, 

że rozróżnienia tych pojęć można szukać w słowniku języka polskiego. Zgodnie z zasadami 

techniki prawodawczej, akt normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała) powinien 

zawierać próbę zdefiniowania danego określenia, jeżeli jest ono wieloznaczne lub nieostre, a 

jest pożądane ograniczenie jego nieostrości albo znaczenie danego określenia nie jest 

powszechnie zrozumiałe. Zdaniem Sądu, opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w 

załączniku tym nie wymienionych (np. za żywienie dzieci czy też naukę języków obcych). 

Drugi powód, dla którego istnieje potrzeba konkretyzowania w uchwałach podejmowanych 

na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej odpłatnych świadczeń przedszkoli (a także 

wysokości samych opłat w stosunku do każdego z takich świadczeń dodatkowych), to 

czytelność usług opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadający im cennik, co ma 

niebagatelne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy wyborze poszczególnych 



 117 

świadczeń dodatkowych (odpłatnych), odpowiadających jego potrzebom oraz ich 

możliwościom zarobkowym i majątkowym. 

Wyrokiem z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 291/08 Sąd oddalił skargę 

Rady Gminy Twardogóra na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w 

przedmiocie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Miejskiego Przedszkola z 

oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze prowadzonego przez Gminę Twardogóra. W 

ocenie Sądu, jeśli opłaty za świadczenia przedszkoli odnoszą się do świadczeń 

przekraczających podstawę programową, to dotyczyć mogą zarówno opieki i kształcenia w 

zakresie przekraczającym tę podstawę, jak również kosztów żywienia oraz związanych z tym 

niezbędnych nakładów, do jakich oprócz kosztów żywności, należą koszty przygotowania 

posiłków i ich wydawania. Oznacza to, że w świetle art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, 

że kompetencja rady gminy sprowadzać się będzie do określenia wysokości konkretnych 

opłat za poszczególne świadczenia, przy czym określenie to powinno zostać poprzedzone 

kalkulacją ekonomiczną przy uwzględnieniu również zasady ekwiwalentności.  

Sąd stwierdził, że ustawa o systemie oświaty w art. 67 a ust. 3, nie ogranicza rady 

gminy w zakresie ustalenia podstaw wpływających na wysokość opłat za świadczenia 

prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, w tym kosztów żywienia dzieci w 

przedszkolu. Interpretacja omawianych przepisów zmierzająca w przeciwnym kierunku 

mogłaby naruszać zasadę samodzielności gmin w granicach zakreślonych prawem. 

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 647/07 Sąd orzekł o 

niezgodności z prawem zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w przedmiocie 

pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Prusicach. Sąd wskazał, że z normy 

prawnej wyrażonej w art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 

256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.) wynika przede wszystkim zasada wyłaniania kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w drodze konkursu, przy czym nie można mu 

odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny zgłosi umotywowane zastrzeżenia (ust. 3). W tej sytuacji, gdy konkurs nie 

przyniesie oczekiwanego rezultatu (nie zgłosił się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu 

nie wyłoniono kandydata) organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez 

siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, 

chociaż i w tym przypadku organ nadzoru pedagogicznego może zgłosić umotywowane 

zastrzeżenia (ust. 4). 

 Prócz tych dwóch sytuacji (przeprowadzenie konkursu; ustalenie kandydata) ustawa 

pozwala organowi prowadzącemu do czasu rozwiązania tej kwestii na powierzenie, w trybie 

ust. 3 lub 4 art. 36a, pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, 

w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 

miesięcy (ust. 4a). Nie da się jednak przyjąć, że gdy z określonych względów obowiązków 
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dyrektora szkoły nie może pełnić wicedyrektor możliwość taka przechodzi niejako na jednego 

z nauczycieli szkoły najbardziej predysponowanego do tych czynności. Przepis art. 36a ust. 

4a ustawy musiałby wyraźnie pozwalać na takie rozwiązanie w sytuacji niemożności 

pełnienia obowiązków dyrektora szkoły przez wicedyrektora. Obecne rozwiązanie prawne 

tego nie przewiduje, nie pozostawiając – jak to już wyrażono, wątpliwości, że nauczyciel 

może objąć obowiązki dyrektora szkoły jeśli nie ma w niej wicedyrektora. 

 Sąd zwrócił uwagę na to, że obok czynności „powierzenia stanowiska” funkcjonuje 

możliwość „powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły”. Wyrażenie „może 

powierzyć” świadczy o wyjątkowym charakterze „pełnienia obowiązków”, a wyjątkowość tę 

podkreśla czas 6 m-cy, w jakim obowiązki dyrektora szkoły mogłyby być pełnione, 

dodatkowo natomiast to, że o ingerencji nadzoru pedagogicznego (tak, jak w przypadku ust. 

2 i ust. 4) mowy tu nie ma. Użyty zwrot „Może powierzyć” świadczy zatem o szczególnej, 

przejściowej sytuacji i wcale nie da się z niego wyprowadzić uprawnienia do wyboru 

możliwości powierzenia obowiązków wicedyrektorowi szkoły lub jednemu z jej nauczycieli 

jeśli wicedyrektor nie może tych obowiązków sprawować. 

 W wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 417/07 Sąd oddalił skargę 

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w 

przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza w sprawie konkursu na 

stanowisko dyrektora gimnazjum. W przedmiotowej sprawie Sąd musiał rozstrzygnąć, czy 

zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie stwierdzenia nieważności 

zarządzenia Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum podlega 

kontroli przez Wojewodę. Zdaniem Sądu niezasadny był zarzut skarżącego, że zarządzenia 

organu gminy w sprawach ogłoszenia i unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły nie podlegają organowi nadzoru, ponieważ nie mają charakteru materialnego, gdyż 

nie zostały enumeratywnie wymienione w przepisach ustawy o samorządzie gminnym. Z 

treści  przepisu art. 91 ustawy o samorządzie gminnym jednoznacznie wynika, że każde 

zarządzenie organu gminy bez względu na charakter prawny podlega nadzorowi wojewody. 

Przepis ten nie wprowadza bowiem podziału na zarządzenia o charakterze  materialnym i 

zarządzenia, które takiego charakteru prawnego nie mają.  Zakres zarządzeń burmistrza 

podlegających nadzorowi wojewody nie został zatem ograniczony wyłącznie do zarządzeń 

wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym.  Tym samym nie zasługiwało na 

uwzględnienie stanowisko według którego, zarządzenia będące przedmiotem zaskarżonego 

rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody nie podlegają kontroli organu nadzoru, ponieważ są 

częścią trybu wyłaniania osoby, z którą stosunek  pracy będzie nawiązany. Zgodnie z § 8 pkt 

3 rozporządzenia Ministra i Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w 

sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy 

komisji konkursowej (Dz. U. nr 189, poz. 1855 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub 
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placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponownie jego przeprowadzenie w przypadku 

stwierdzenia innych niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 nieprawidłowości w postępowaniu 

konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu. Stosownie do § 1 ust. 1 tego 

rozporządzenia konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza organ 

prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w 

drodze konkursu (art. 36 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Natomiast w myśl art. 36 a ust. 

5 tej ustawy w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę 

powołuje komisję konkursową w składzie: 1) po trzech przedstawicieli: a) organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę, b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 2) po 

dwóch przedstawicieli: a) rady pedagogicznej, b) rodziców; 3) po jednym przedstawicielu 

zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie 

może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy. W szkołach i 

placówkach mogą działać rady rodziców, stanowiące reprezentację rodziców uczniów (art. 

53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ponadto rada rodziców może występować do organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, 

rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły lub placówki (art. 54 ust. 1 tej ustawy).  

             Z powyższego wynika, że rada rodziców w publicznym gimnazjum jest organem 

społecznym szkoły, którego powołanie nie jest obowiązkowe, zaś do jej ustawowych 

kompetencji należy reprezentacja rodziców uczniów we  wszystkich sprawach szkoły w 

stosunku do organów wskazanych w art. 54 ust. 1 ustawy. Rodzice, którzy zostali wybrani do 

rady rodziców są przedstawicielami wszystkich rodziców uczniów szkoły, o których mowa w 

art. 36a ust. 5 pkt 2 lit „b” ustawy o systemie światy, uprawnionymi na podstawie art. 53 ust 1 

tej ustawy do reprezentacji ogółu rodziców, w tym rodziców spoza rady. Upoważnienie do 

reprezentacji obejmuje prawo do podejmowania wszystkich czynności dotyczących spraw 

szkoły w stosunku do organów wskazanych w przepisie art. 54 ust. 1 ustawy, w tym, na 

mocy postanowień statutu szkoły, do wyboru dwóch przedstawicieli do komisji  konkursowej.    

             

Sprawy mieszkaniowe. 

 

 Wyrokiem z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 656/07 Sąd stwierdził 

nieważność uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w przedmiocie zasad udzielania 

zwrotnej pomocy finansowej na wykonanie ekologicznych systemów grzewczych. W 

uzasadnieniu Sąd podkreślił, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej prawidłowo 

zarzuciło kontrolowanej uchwale, że podane w podstawie prawnej normowania podjętej 

uchwały art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a 

także art. 13 ust. 1 i art. 14 powołanej ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
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nie zawierają umocowania (upoważnienia) do przyjętej w niej regulacji, a w związku z 

powyższym  została ona wydana bez upoważnienia. Sąd uznał, że podstawy do wydania 

zakwestionowanej uchwały nie może stanowić przepis art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 24 

czerwca 1994r. o własności lokali. W myśl pierwszego z powołanych unormowań właściciel 

ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal 

w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu 

związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie 

utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie 

wspólnego dobra. 

 
Sprawy dostępu do informacji publicznej. 

 
W sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, opartych o przepisy ustawy z 

dnia 6 stycznia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. 

zm.)(zwanej dalej ustawą o dostępie do informacji publicznej) nie doszło do znaczącego 

zwiększenia wpływu spraw, bowiem  na przestrzeni 2008 r. do tutejszego Sądu wpłynęło 10 

skarg w przedmiocie informacji publicznej.  Zauważalne - w porównaniu do lat poprzednich - 

jest wykorzystywanie przez strony  przysługujących im uprawnień, bowiem znacząca 

większość spraw doczekała się merytorycznego rozpatrzenia.  

W tym zakresie na uwagę zasługuje wyrok z dnia 9 października 2008 r. sygn. akt IV 

SA/Wr 352/08, w którym  w odniesieniu do kwestii wystąpienia radnych o udostępnienie 

informacji publicznej do organu wykonawczego  gminy, Sąd wyraził pogląd,  że w przypadku 

udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, nie jest istotne, kto się o nią ubiega, ale w 

jakim celu. Sąd podzielił argumentację organów orzekających w sprawie, że sam fakt 

występowania w charakterze radnego w żaden sposób nie powinien wpływać na zakres 

stosowania art. 3 ust. 1 pkt 1. Żaden bowiem przepis powszechnie obowiązującego prawa 

wprost nie legitymuje do modyfikowania zakresu stosowania ww. przepisu w przypadku 

realizowania prawa do informacji publicznej przez radnego. Zdaniem Sądu ustawodawca 

wyznacza zakres podmiotowy przedmiotowego uprawnienia przy użyciu terminu „każdy” 

(zob. art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).  Ratio legis ustawy o dostępie 

do informacji publicznej jest równy dostęp do informacji publicznej. Trudno zatem opowiedzieć 

się za wyłączaniem stosowania normy zawartej w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 w stosunku do 

radnych ubiegających się o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej. Szczególny 

wymóg obowiązuje bowiem w sposób generalny, bez żadnych ograniczeń podmiotowych. 

Status radnego, z punktu widzenia przesłanki „szczególnej istotności”, jest zatem prawnie 

obojętny. W powyższym zakresie Sąd skonstatował, że w sprawie nie występują okoliczności 

świadczące o tym, że wystąpienie radnych skierowane do burmistrza ma szczególnie istotne 
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znaczenie dla interesu publicznego. Powoływanie się, w tym zakresie, na zamiar poznania 

skali udzielanych zamówień publicznych (z pozyskaniem informacji na temat podmiotów, 

którym udzielono takich i trybu udzielania zamówień) to za mało na wykazanie „szczególnej 

istotności”.   

W wyroku z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 63/08 w zakresie określenia 

szczególnego interesu publicznego Sąd  podzielił stanowisko wyrażone w glosie A. Piskorz - 

Ryń do wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/Wr 1721/05, że 

informacja publiczna przetworzona powinna być udostępniona jedynie wtedy, gdy jest to 

szczególnie istotne z punktu widzenia obiektywnie rozumianego interesu wielu 

niezindywidualizowanych podmiotów, traktowanych wspólnie jako jeden podmiot. 

Podmiotem tym może być na przykład wspólnota samorządowa gminna, powiatowa, a także 

państwo traktowane jako korporacja, którą tworzą jej obywatele i inne osoby zamieszkałe 

na jej terytorium. Udostępnienie informacji  nie powinno nastąpić  wyłącznie w interesie 

prywatnym. Bez znaczenia jest tu deklaracja wnioskodawcy. Ocena „ charakteru 

interesu”  leżącego u podstaw  wniosku powinna  abstrahować od  deklarowanych 

intencji  wnioskodawcy , a być dokonywana według  kryteriów obiektywnych.  

W wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r. sygn. akt IV Sa/Wr 598/07 Sąd odniósł się 

do kwestii umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej , powołując 

się regulacje zawarte w przepisach art. 14 ust. 2 i art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, wskazał, ze dysponent informacji publicznej przetworzonej winien 

powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia żądanej 

informacji z uwagi na to, że ma ona charakter informacji przetworzonej i wskazać, że jej 

udostępnienie może nastąpić niezwłocznie po wykazaniu powodów, dla których spełnienie 

jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie stwierdził, 

że w przypadku gdy  wnioskodawca w terminie 14 dni w ogóle nie ustosunkuje się do 

wezwania, wówczas zajdzie podstawa do wydania decyzji o umorzeniu postępowania o 

udostępnienie informacji.  

W wyroku z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt IV SAB/Wr 29/08 Sąd wyraził pogląd, 

że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie ze względu na przesłanki 

określone w art.5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej tzn. ze względu na 

ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych oraz prywatność 

osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Zatem przy rozpoznawaniu wniosku o 

udostępnienie akt postępowania administracyjnego organ powinien więc w pierwszej 

kolejności ustalić, czy znajdują się w nich informacje nie podlegające udostępnieniu, tzn. 

zawierające dane, o których mowa w art. 5 ust.1 i 2 ustawy.  
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Sprawy o symbolu 645 – kategoria inne. 
 
W zakresie spraw nie przyporządkowanych do konkretnej kategorii, oznaczanych 

symbolem 645 – inne, na szczególną uwagę zasługuje wyrok z dnia 2 czerwca 2008 r. 

sygn.akt IV SA/Wr 216/08, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w 

przedmiocie rozwiązania zgromadzenia publicznego. Sąd w uzasadnieniu wyroku nie zgodził 

się z poglądem organu administracji, że brak transparentów, emblematów i haseł 

świadczących o celu zgromadzenia może być uznany za wystarczającą podstawę 

rozwiązania zgromadzenia. Podobnie, przyjęcie przez organy istnienia zagrożenia 

pokojowego charakteru zgromadzenia, bez precyzyjnego ustalenia źródła owego zagrożenia, 

szczególnie wobec twierdzeń  odwołania wskazujących na obecność kontrmanifestantów w 

obrębie planowanej trasy przemarszu, jest nieuprawnione, bowiem przesłanki rozwiązania 

zgromadzenia określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o 

zgromadzeniach  (Dz. U.Nr 51, poz. 297 ze zm.) wymagają wykazania, że źródłem 

zagrożenia dóbr, o jakich mowa w wymienionym przepisie są uczestnicy zgłoszonego 

zgromadzenia.   
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Pozaorzecznicza działalność sędziów i asesorów  

 
I. Sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu – od 27 marca 2006 r. jest Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. 

 

II. Konferencje i szkolenia  

 
1. Od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny 

we Wrocławiu – szkolenie referendarzy i asystentów sędziego: 

2. 22 stycznia 2008 r. – S. NSA Ryszard Pęk Prezes WSA we Wrocławiu wygłosił wykład 

dla asystentów sędziego w ramach szkolenia asystentów WSA w Gliwicach i Opolu na 

temat.: „Organizacja i ustrój sądów”, „Prawo o ustroju sądów administracyjnych"; 

3. 4 lutego 2008 r. – S. NSA Ryszard Pęk Prezes WSA we Wrocławiu i S. WSA Ludmiła 

Jajkiewicz wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

4. 10 marca 2008 r. – dr hab. Artur Kozak wygłosił wykład dla sędziów, asesorów 

sądowych, referendarzy i asystentów sędziego na temat: „Wykładnia prawa”; 

5. 19 marca 2008 r. – zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu nowego interfejsu 

LEX’a przez Wydawnictwo Wolters Kluwer skierowane do sędziów, asesorów sądowych, 

referendarzy, asystentów sędziego oraz urzędników sądowych; 

6. 14 – 15 kwietnia 2008 r. – S. NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – Przewodniczący 

Wydziału Informacji Sądowej w WSA we Wrocławiu oraz Pan Dariusz Kaj – Pełnomocnik 

ds. Ochrony Informacji Niejawnych –przeprowadzili szkolenie skierowane do urzędników 

sądowych oraz innych pracowników WSA we Wrocławiu nie będących urzędnikami 

sądowymi w zakresie ochrony danych osobowych; 

7. 21 – 23 kwietnia 2008 r. – w Zamku Książ w Wałbrzychu odbyło się, zorganizowane 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, spotkanie konferencyjno-

szkoleniowe sędziów i asesorów sądowych orzekających w sprawach podatkowych, w 

którym wzięli udział delegaci z Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego 

oraz z wojewódzkich sądów administracyjnych w: Bydgoszczy, Gliwicach, Olsztynie, 

Opolu, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu. Wygłoszenie wykładu: 

 Prof. dra hab. Marka Zirk - Sadowskiego na temat: „Etyka sędziego”; 

 Sędziego NSA Bogusława Dautera na temat: „Wybrane zagadnienia 

postępowania podatkowego”; 

 Sędziego NSA Adama Bącala na temat: „Wybrane zagadnienia ustawy o podatku 

od towarów i usług”; 
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 Sędziego NSA Grzegorza Borkowskiego na temat: „Przedawnienie zobowiązań 

podatkowych. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe”. 

8. 22 kwietnia 2008 r. – S. NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – Przewodniczący 

Wydziału Informacji Sądowej w WSA we Wrocławiu – udział w organizowanej w 

Warszawie przez Krajową Radę Sądownictwa konferencji na temat: „Urząd sędziego 

koroną zawodów prawniczych”; 

9. 12 – 14 maja 2008 r. – na Zamku w Rynie odbyła się, zorganizowana przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Olsztynie, konferencja szkoleniowa dla sędziów i asesorów 

wojewódzkich sądów administracyjnych, w której udział wzięli sędziowie i asesorzy z 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu orzekający w sprawach 

podatkowych, gospodarczych i ogólnoadministracyjnych; 

10. 15 – 16 maja 2008 r. w Warszawie – S. NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej oraz Pani Krystyna Firkowicz – Kierownik 

OSOO, wzięły udział w organizowanych przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych warsztatach nt.: „Przewidywane zmiany w prawodawstwie UE w 

kontekście wdrażania acquis communautaire w obszarze ochrony danych osobowych”;   

11. 26 – 28 maja 2008 r. – w Głuchołazach została zorganizowana przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Opolu konferencja sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych 

orzekających w sprawach ogólnoadministracyjnych, w której wzięli udział sędziowie i 

asesorzy orzekający w sprawach ogólnoadministracyjnych w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu; 

12. 4 – 5 czerwca 2008 r. – w miejscowości Starawieś została przeprowadzona konferencja 

sędziów Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 

uczestnictwem sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której 

wzięli udział sędziowie orzekający w sprawach podatkowych (S. NSA Henryka 

Łysikowska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu oraz S. WSA Katarzyna Radom – Z-ca 

Przewodniczącego Wydziału I) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu; 

13. 6 – 7 czerwca 2008 r. – Wrocław – S. NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu – 

uczestniczył w charakterze moderatora w XXII Kongresie Związku Adwokatów 

Europejskich poświęconego tematyce: „Prawo prywatności: ochrona praw jednostki a 

globalna ekonomia”; 

14. 13 czerwca 2008 r. – w Warszawie – S. NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, uczestniczyła w organizowanej przez 

Krajową Radę Sądownictwa konferencji nt.: „Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne 

relacje w służbie demokratycznego państwa prawa”; 

15. 16 – 18 czerwca 2008 r. w miejscowości Sterdyń – S. NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA 

we Wrocławiu, S. NSA Henryka Łysikowska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu oraz S. 
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WSA Ludmiła Jajkiewicz – uczestniczyli w organizowanej przez Izbę Finansową 

Naczelnego Sądu Administracyjnego konferencji z zakresu prawa podatkowego; 

16. 16 – 18 czerwca 2008 r. w miejscowości Mierzęcin – S. NSA Anna Moskała – 

Przewodniczący Wydziału III – uczestniczyła w konferencji szkoleniowej sędziów sądów 

administracyjnych orzekających w sprawach gospodarczych i finansowych; 

17. 17 – 20 września 2008 r. – Cottbus – spotkanie partnerskie sędziów orzekających w 

sprawach podatkowych z WSA w Gliwicach, WSA we Wrocławiu oraz Finanzgericht 

Berlin-Brandenburg, podczas którego Pan Tomasz Świetlikowski – Asesor sądowy w 

WSA we Wrocławiu – wygłosił referat na temat „Mediacja jako alternatywna w stosunku 

do rozprawy forma rozstrzygania sporów przed polskimi sądami administracyjnymi”; 

18. 6 – 8 października 2008 r. – Łąck (Centrum Konferencyjne Dębowa Góra) – 

organizowana przez Wydział Informacji Sądowej NSA konferencja poświęcona 

zagadnieniom wynikającym z bieżącej działalności wydziałów informacji sądowej, w tym 

analizie skarg i wniosków kierowanych do Prezesów sądów administracyjnych, w której 

udział wzięła S. NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu oraz S. NSA 

Mirosława Rozbicka – Ostrowska – Przewodniczący WIS w WSA we Wrocławiu; 

19. 10 – 11 października 2008 r. – Wrocław – współudział WSA we Wrocławiu w organizacji 

wraz z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz z Centrum Studiów 

Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandt’a Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego międzynarodowej konferencji nt.: „Europejska przestrzeń 

sądowa – między unifikacją a zasadą wzajemnego uznania”. Referat na temat 

„Postępowanie sądowo-administracyjne w świetle standardów europejskich” wygłosił S. 

NSA dr Zygmunt Wiśniewski – Przewodniczący Wydziału II w WSA we Wrocławiu; 

20. 12 – 16 października 2008 r. – Londyn –  konferencja organizowana przez Zrzeszenie 

Prawników Polskich Oddział w Katowicach, w której udział wzięła S. NSA Jolanta 

Sikorska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu oraz S. NSA Mirosława Rozbicka – 

Ostrowska – Przewodniczący WIS w WSA we Wrocławiu; 

21. 21 października 2008 r. – Warszawa – organizowana przez Program Ernst & Young 

Sprawne Państwo prezentacja raportu „Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski 

porządek prawny”, w której udział wziął Pan Tomasz Świetlikowski – Asesor sądowy w 

WSA we Wrocławiu; 

22. 22 – 23 października 2008 r. – Warszawa – organizowany przez Krajową Radę 

Sądownictwa II Kongres Sędziów Polskich, w którym udział wziął Wiceprzewodniczący 

Krajowej Rady Sądownictwa S. NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu oraz S. 

NSA Henryka Łysikowska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu; 
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23. 3 listopada 2008 r. – Pani asesor Dagmara Dominik uczestniczyła w organizowanej 

przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego konferencji 

nt.: „Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług”; 

24. 19 – 21 listopada 2008 r. – w miejscowości Trzebieszowice – sędziowie oraz asesorzy 

wszystkich wydziałów orzeczniczych WSA we Wrocławiu uczestniczyli w wewnętrznej 

konferencji poświęconej problematyce postępowania międzyinstancyjnego. Wygłoszenie 

wykładu: 

 Sędziego NSA Marii Wiśniewskiej na temat: „Kultura i sposób prowadzenia 

rozpraw”; 

 Wiceprezes WSA we Wrocławiu Sędziego NSA Henryki Łysikowskiej – 

Przewodniczącego Wydziału I oraz Sędziego NSA Anny Moskały – 

Przewodniczącego Wydziału III na temat: „Wybrane zagadnienia postępowania 

międzyinstancyjnego”;  

 Sędziego NSA Zygmunta Wiśniewskiego – Przewodniczącego Wydziału II na 

temat: „Orzecznictwo Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu w świetle rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie”; 

 Sędziego NSA Henryka Ożoga – Przewodniczącego Wydziału IV na temat: 

„Powody uchyleń wyroków WSA we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 

31 października 2008 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny”; 

 Wiceprezes WSA we Wrocławiu Sędziego NSA Jolanty Sikorskiej na temat: 

„Skargi i wnioski”; 

  Sędziego WSA Marcina Miemca na temat: „Kontrola sądowoadministracyjna w 

sprawach ustrojowych samorządu terytorialnego”. 

25. 2 grudnia 2008 r. – Lublin – Pan S. NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu – 

uczestniczył w naradzie Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych; 

26. 21 stycznia 2008 r., 17 marca 2008 r., 2 czerwca 2008 r. oraz 12 listopada 2008 r. – 

odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu; 

27. Od miesiąca stycznia 2008 r. do maja 2008 r. oraz od miesiąca listopada 2008 r. do 

grudnia 2008 r. – w WSA we Wrocławiu odbywają się jeden raz w tygodniu dla dwóch 

grup zajęcia z języka angielskiego organizowane dla sędziów, asesorów sądowych, 

referendarzy oraz asystentów sędziego; 

28. Przez cały miesiąc kwiecień, maj, wrzesień oraz listopad 2008 r. w WSA we 

Wrocławiu odbywały się praktyki aplikantów prokuratorskich z Prokuratury Okręgowej we 

Wrocławiu oraz z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, nad którymi sprawowali 

patronat sędziowie orzekający w WSA we Wrocławiu; 



 127 

29. W roku 2008 r. WSA we Wrocławiu odbywały się szkolenia aplikantów radcowskich, nad 

którymi sprawowali patronat sędziowie orzekający w WSA we Wrocławiu: 

a. sierpień –  

 aplikanci OIRP w Wałbrzychu – 7 osób; 

 aplikanci OIRP w Opolu – 2 osoby. 

b. wrzesień –  

 aplikanci OIRP we Wrocławiu – 51 osób; 

 aplikanci OIRP w Zielonej Górze – 3 osoby; 

 aplikanci OIRP w Opolu – 2 osoby; 

 aplikanci OIRP w Wałbrzychu – 7 osób. 

c. październik –  

 aplikanci OIRP we Wrocławiu – 51 osób; 

 aplikanci OIRP w Zielonej Górze – 3 osoby. 

d. listopad –  

 aplikanci OIRP we Wrocławiu – 53 osoby; 

 aplikanci OIRP w Wałbrzychu – 13 osób. 

e. grudzień –  

 aplikanci OIRP we Wrocławiu – 53; 

 aplikanci OIRP w Wałbrzychu – 13 osób. 

 

III. Zajęcia dydaktyczne sędziów i asesorów w szkołach wyższych 

 

1. Sędzia NSA Henryka Łysikowska – Wiceprezes – prowadziła wykłady na Podyplomowym 

Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim; 

2. Sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes – prowadziła zajęcia z aplikantami sądowymi 

z okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz z aplikantami adwokackimi w okręgu 

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu; 

3. Sędzia NSA dr Zygmunt Wiśniewski – jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na 

Politechnice Wrocławskiej w Studium Nauk Humanistycznych; 

4. Sędzia NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – wykłada w Dolnośląskiej Wyższej Szkole 

Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu; 

5. WSA Anna Siedlecka – wykłada w Państwowej Szkole Zawodowej im. Witelona w 

Legnicy,  

6. Prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego: 

a. Sędzia WSA dr Andrzej Cisek,  
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b. Sędzia WSA dr Maciej Guziński 

c. Sędzia NSA dr Józef Kremis,  

d. Sędzia NSA prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński 

e. Sędzia WSA prof. UWr dr hab. Małgorzata Masternak – Kubiak,  

f. Sędzia WSA dr hab. Marcin Miemiec, 

g. Sędzia WSA dr Jerzy Strzebińczyk,  

 

IV. Publikacje fachowe sędziów, asesorów, referendarzy sądowych oraz asystentów 

sędziego  WSA we Wrocławiu 

 

Sędzia NSA Lidia Błystak 

- „Zyski przekształconej spółki kapitałowej nie podlegają opodatkowaniu w dacie 

przekształcenia.” – Jurysdykcja Podatkowa  nr 5/2008; 

- „Koszty Postępowań Sądowych. Komentarz.” red. Jacek Ignaczewski; Lidia Błystak, 

Andrzej Daczyński, Danuta Hryniewicz, Leszek Wojgienica, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2008;   

 

Sędzia NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska  

 

- „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny”, Irena Kamińska, 

Mirosława Rozbicka – Ostrowska, Lexis Nexis, Warszawa 2008 r.; 

 

Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński  

 

- glosa do wyroku NSA z dnia 21 marca 2007 r. II GSK 61/07, Orzecznictwo Sądów Polskich, 

Nr 10, poz. 106, 2008 r.; 

 

Sędzia NSA Józef Kremis  

 

-glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 5 listopada 2007 r. I OPS 2/07 Orzecznictwo 

Sądów Polskich Nr 7-8 poz. 88 2008 r.;  

 

Sędzia WSA Andrzej Cisek 

 

- Kodeks cywilny Komentarz(pod red. E. Gniewka) Wydawnictwo CH Beck. Warszawa 2008 

r., s. 56-67, 337-412, 790-807; 
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Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski  

 

- „Postępowanie uzgodnieniowe z organami ochrony środowiska w procesie budowlanym. 

Zagadnienia wybrane.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Nr 4, 2008 r. , s. 

34-52;   

 

Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz 

„Wrocławski Sąd zapytał o podatki Trybunał w Luksemburgu.” - Prawo co 

dnia/Rzeczpospolita nr 79 (7980)/2008; 

 

Sędzia WSA Zbigniew Łoboda 

„Wadliwość procesu legislacyjnego a prawo do zwrotu akcyzy zapłaconej w kraju od 

wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.” – Jurysdykcja  Podatkowa nr 5/2008; 

 

Asesor WSA Katarzyna Borońska 

 

„Doręczenie decyzji wydanej w wyniku postępowania mediacyjnego.” – Przegląd 

Orzecznictwa Podatkowego nr 3/2008; 

 

Asesor WSA Dagmara Dominik  

- „Niedopuszczalność skargi do Sądu I Instancji.” - Prawo i podatki Unii Europejskiej  w 

praktyce nr 3/2008; 

- „Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału w świetle ETS  - cz. I.” - Prawo i podatki Unii 

Europejskiej  w praktyce nr 9/2008; 

- „Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału w świetle ETS  - cz. II.” - Prawo i podatki Unii 

Europejskiej  w praktyce nr 10/2008; 

- „Zwrot VAT po wykreśleniu podatnika – nowy kierunek orzecznictwa.” – Prawo 

przedsiębiorcy nr 7/2008r.; 

- „Szkolenie pracowników – sporny punkt przy zwolnieniu z podatku.” – Prawo przedsiębiorcy 

nr 21/2008 r.; 

- „Jak opodatkować usługi własne świadczone w ramach usługi turystyki? - wyrok WSA we 

Wrocławiu z 24 października 2007 r., I SA/Wr 816/07” – Jurysdykcja podatkowa nr 1/2008 r.; 

- „Czy sprzedaż działki budowlanej przez rolnika jest opodatkowana VAT.” – Jurysdykcja 

podatkowa nr 6/2008; 

- Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 

2007 r. (III SA/Wa 923/07) - pojęcie eksportu na gruncie przepisów o VAT.” – opubl. POP nr 

3/2008 r.; 
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- współautorstwo komentarza „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT” wraz z A. 

Bącalem, M. Bącalem i M. Milicz; 

 

Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak   
 
- rozdział w książce: The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative 

Study, [współautor:  L. Garlicki, K. Wójtowicz], Cambridge University Press 2008 r.; 

- Stosowanie prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przez sądy polskie, [w:]  Standardy 

konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego. Konferencja 

naukowa, Szczecin 1 października 2007 r., pod red. O. Boguckiego, J. Ciapały, P. Mijala, 

Szczecin 2008 r.; 

- Wpływ obywatelstwa Unii Europejskiej na prawo wyborcze do organów samorządu [w:] 

Samorząd terytorialny po akcesji do Unii Europejskiej, Jarocin-Poznań 2008 r. 

 

referendarz sądowy Barbara Koźlik 

„NSA może uchylić.” - Prawo co dnia/Rzeczpospolita z 2 października 2008 r.; 

 

asystent sędziego Kamilla Gos-Górska 

„Jak ustalić podstawę opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego przy 

oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste?” – JURYSDYKCJA PODATKOWA nr 5/2008; 

 

referendarz sądowy Michał Kazek 

„Wrocławski Sąd zapytał o podatki Trybunał w Luksemburgu.” - Prawo co 

dnia/Rzeczpospolita nr 79 (7980)/2008; 
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